
Historisk tilbakeblikk - om Joker Eidsvik 

H. M. Eides Matsenter er øya sitt eldste firma. Hilmar Meyer Eide er 

farfaren til nåværende eier, som han selv også er kalt opp etter, startet 

butikk på Eidsvik i 1924. 

Nybygget var da på 36m2 og landhandelen var kombinert med post som faren hans Erik drev. Hilmar tok raskt 

firmanavnet H. M. Eide (fra navnet sitt) i bruk, og han viste seg å være en god kjøpmann med talent for tall, 

handel, sjø & fiske og politikk. Han gifte seg med lærerinnen Johanna Sæbø frå Sæbøvik, og de var begge 

personer som markerte seg i bygda, på hver sin måte.  

Driften gikk bra, og snart måtte større lokaler bygges. Hilmar og Johanne bygde nytt stort bustadhus med 90m2 

krambu i kjelleren. Etter fem år i nybygget var Johs. Silseth sitt store forretningsbygg nede ved sjøen lyst ut for 

salg, og det kjøpte Hilmar og Johanna. Likevel var ikke krambua flytta ned før etter at krigen var slutt i 1945. Der 

pusset de opp lokalene samtidig som Hilmar fikk ekspedisjonen for H. S. D. Etter krigen kjøpte han en stor 

betonglekter som engelskmennene hadde brukt som flytende fangebunker. Denne tidligere bølgedempende 

betonglekteren fra landgangen i Normandie i 1944, var med sine store mål 36 x 8 m ypperlig som kai. Mange 

eldre husker nok framdeles kaia, for den var innfallsporten for reisende til og fra Halsnøy like fram til 1970. 

Sønnen til daværende eier Lars-Olav, var en aktiv politiker i mange år, tok over driften av firmaet i 1967.  

  

Han drev butikken i samme lokale fram til 1980. Da la han om til selvbetjent matsenter i nytt bygg oppe ved 

hovedvegen. Fra flyttingen og fram til i dag har hans to barn Grete og Hilmar styrt driften. Fra 1986 har Jane 

Irgens som driver Frisørkjellaren leid kjellerlokalet i nybygget. Posten flyttet etter, og fra '82 og fram til '97 var 

postkontoret Halsnøy Kloster leietaker i nybygget. Straks posten la ned, bygde vi på forretningsbygget og utvidet 

salgslokalet til 300m2.  

  

I 1990 skilte vi ut bensin og oljer, og dette sortimentet var flyttet over og utvidet i ny moderne bensinstasjon 

med autorisert verksted. Stasjonen er på 150m2 i tillegg til verksted på 100m2, som er godkjent for PKK (EU-) 

kontroller. Lars-Olav er daglig leder mens siste mann i 

 

Les mer om HM Eide og hva vi kan tilby her www.hmeide.no 

 

http://www.hmeide.no/

