
EN LITEN SOMMERPERLE: Landhandelmuseet i Venneshamn var 
en innbydende sommerperle i godværet sist lørdag.      

EKSTRAHJELP: Eivind Karlsen (28), sønn i huset på Landhan-
delmuseet i Venneshamn, sto for brødbakingen i forbindelse 
med matfestivalen.      

MATFESTIVALLUNSJ: I forbindelse med Trøndersk Matfestival 
2020, serverte eiere av Landhandelmuseet i Venneshamn, 
Ingunn og Asbjørn Karlsen, fersk, kortreist gårdskost. 

IDYLLISK DAG: Asbjørn Karlsen flyttet buffeten utendørs når 
værgudene viste seg fra sin gode side i Venneshamn.

ORDFØRERBESØK: Ida Stuberg (t.v.) tok turen til Landhandelmu-
seet i Venneshamn for å slå av en prat med vertinne Ingunn 
Karlsen.    

FERSK GÅRDSKOST PÅ LANDHANDELMUSEET
ste omgang ble butikken flyttet til et 
mer moderne bygg. Da driften ble av-
viklet i 2008, hadde handelsstedet 
vært i drift i 120 år.

I dag kan gjestene tusle rundt i mu-
seet, se på gamle sko og lester, antikke 
vaselinesker og såper. Det meste ble 
solgt her – fra mat til klær og skokrem 
– for det var ikke bare å ta Skarnsund-
brua til Straumen i bil for å shoppe.

I et lite bakrom med vindu mot sjøen 
henger bilder og minner fra forfatter og 
fargehandler Olaf Bergs tid.

– Berg var en god venn av Ernst Karl-
sen, som drev landhandleriet, sier As-
bjørn.

•Spekepølsa 
er fra Berg  
gård, og 
surdeigsbrødet 
er vårt eget.

 

Han fikk inspirasjon til persongalleri-
et i Martin Kvænnavika-bøkene under 
oppholdene på landhandleriet, for hit 
kom bygdefolket for å drikke kaffe og 

sladre. Bygdeoriginalene som Frøskatt 
Ainners, Sennæpa og Barulina var ba-
sert på, var nok innom Landhandleriet 
både titt og ofte. Selv tilbrakte forfatte-
ren så mye tid her at han hadde sitt eget 
gjesterom.

Ostekjeller
– Det der ser virkelig idyllisk ut, sier Ida 
Stuberg når Eivind Karlsen (28), sønn av 
Asbjørn og Ingunn, stikker hodet ut av 
kjelleren med et trau fullt av nybakt 
brød. Han administrerer blant annet 
den store steinovnen i dag.

– Vi har bakt ti brød, og det er fremde-
les en god del igjen. Det er bra, for vi er 

bare halvveis i lunsjen, smiler han og 
tilføyer at han syns det er artig at så 
mange dukker opp.

 Ida Stuberg er styremedlem i Oi! 
Trøndersk Mat og Drikke, arrangør av 
Trøndersk Matfestival.

– Selv om dette året ble annerledes 
for festivalen, er forbrukerne interes-
sert i å få tak i disse matskattene. Land-
handelmuseets lunsj er et av 120 
aktiviteter spredt over hele Trøndelag, 
forteller hun.
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