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Den 2. au gust gjen åp nes dø re ne til 
det gam le han dels ste det i Vennes-
hamn i Fram ver ran i Mos vik, 123 år 
et ter at Ernst Karl sen åp net land-
han del på ste det. 

Nytt liv i 123 år gammel 
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Det er As bjørn Karl sen og kona 
In gunn Fyl kes nes, som sam-
men med tre ten årings barn, 
har brukt de mes te av fri hel ger 
og fe ri er de sis te tre åre ne til å 
set te i stand det gam le han dels-
hu set. De har blant an net fått 
støt te fra kul tur min ne fon det, 
UNI-fon det og Mos vik kom mu-
ne til re stau re rin gen, men har 
selv stått for stor par ten av fi-
nan sie rin gen. 

Til sam men har fa mi li en 
brukt nær me re to mil li oner 
kro ner av egne mid ler, pluss 
ver di en av mye egen inn sats. 
Byg nin gen var ska det av lek ka-
sje og råte. Bygg mest re ne Sis sel 
Nor um og El len Gisk ås er to av 
man ge hånd ver ke re, som med 
stor fag kunn skap om re stau-
re ring av gam le byg nin ger har 
gjen skapt land han de len. 

Man ge av de gam le vin du ene 
er re stau rert. And re er gjen-
skapt i gam mel stil av Snek ke-
ri et i Ver dal. Selv de elek tris ke 
in stal la sjo ne ne er gjen skapt i 
gam mel stil, med svar te, gam-
mel dag se støp sel og kob lings-
bok ser.  

Mu se um og mø te sted
– Dere skal tro lig ikke gjen åp ne 
en bu tikk der folk kan hand le 
melk og brød og det de el lers 
tren ger i hver da gen?

– Nei, det blir et kom bi nert 
landhandelmuseum og mø te-
sted der folk kan kom me inn-
om og kjø pe seg en kopp kaf fe og 
slå av en prat. Venneshamn har 
mang let et slikt mø te sted et ter 
at bu tikk drif ten i ny bu tik ken 
ble lagt ned for tre år si den. Vi 
ser også for oss at sko le ne kan 
bru ke ste det i un der vis nings-
sam men heng. Si den fa mi li en 
til dag lig bor i Trond heim, med 
for eld re i ful le jobb, blir det bare 
snakk om åp nings ti der be gren-
ser til hel ger, som mer og rundt 
høy ti der, for tel ler As bjørn Karl-
sen.

Det gam le va re la ge ret
Karl sen sier at byg nin gen som 
hu set den opp rin ne li ge bu tik-
ken ble for latt uten ved li ke hold 
da ny bu tik ken ble tatt i bruk i 
1978. Han de len fore gikk over 
disk helt til det sis te. Det opp-
rin ne li ge in ter iøret er der for 
be vart. 

– I prak sis ble nøk ke len bare 
dreid om og mye av det gam le 
va re la ge ret ble stå en de i hyl ler 
og skuf fer da ny bu tik ken ble 
åp net som mo der ne selv be tje-
nings bu tikk. Blant an net er det 
en utro lig meng de sko av alle 

slag i ori gi nal es ke ne, i til legg 
til mye an net som helst sik kert 
vil vek ke nos tal gis ke min ner 
hos man ge, frem hol der Karl sen.

Det mes te er gjemt, der iblant 
alle pa pi rer som ved rø rer for ret-
nings drif ten. Som geo gra fi pro-
fes sor ved NTNU ser As bjørn 
Karl sen fram til at han om noen 
år kan bru ke tid på å gra ve og 
fors ke i de gam le ar ki ve ne og 
pa pi re ne. 

Ekte «Kalsenkjeks»
Karl sen sier at folk flest et ter 
hvert vil kun ne fin ne in for-
ma sjon om ste det på nett ste det 
«kalsen.no». Do me net karlsen.
no var opp tatt.

– Men egent lig gjør det jo 
ikke noe. Her i Venneshamn ble 
jo Karl sen ut talt som Karl sen, 
med stum r.

As bjørn Karl sen sier kaf fe-
gjes ter skal bys på ekte hjem-
me bakt «Kalsenkjeks» som var 
vi den kjent da Tho mas Tal seth 
drev ba ke ri på ste det. Den sis te 
tida har pa ret prø vet og fei let på 
kjøk ke net for å fin ne en kjeks 
som de tror lig ner på ori gi na len.

Som de fles te han dels ste der 
langs kys ten rundt år hund re-
skif tet var det en yren de ak ti vi-
tet i og rundt land han de len til 
Ernst Karl sen. I de mest ak ti ve 
åre ne om fat tet virk som he ten 
både land han del, meie ri drift, 
ba ke ri, poståpneri, damp skips-
eks pe di sjon, fis ke mot tak og 
ull mot tak for far ging hos far-
gemester Olaf  Berg i Stein kjer. 
Man ge av hans his to ri er om 
Mar tin Kven na vi ka skri ver seg 
også fra mil jø et rundt han dels-
ste det.

Fjer de ge ne ra sjon
As bjørns far bror, Tor mod Karl-
sen, som i dag bor på Strau men, 
har ned skre vet his to ri en om ste-
det. Den for tel ler at land han de-
len til Ernst Karl sen ble opp ført 
som me ren og høs ten 1888. Byg-
ge ar bei det ble ut ført av bygg-
mes ter O. Røi sing fra Stein kjer. 

Ernst Karl sen drev ste det 
fram til sin død i 1902. En ken 
Elen drev for ret nin gen de før s te 
åre ne et ter ek te man nens bort-
gang. Søn nen Arne Karl sen d.e. 
over tok og drev for ret nin gen fra 
1918 til års skif tet 1957/1958 da 
hans sønn Ei nar Karl sen over-
tok for ret nin gen. Fra 1971 ble 
Einars sønn, Arne Karl sen d.y. 
med ei er. Han sør get for byg ging 
av ny bu tikk i 1978. 

Arne var ene ei er fra 1991 og 
luk ket dø re ne i 2008, 120 år et ter 
at ol de fa ren Ernst Karl sen etab-
ler te han dels ste det. As bjørn 
Karl sen er bror av Arne Karl sen 
og ol de barn av Ernst Karl sen. 

FORDUMS PRAKT: Asbjørn Karlsen og Ingunn Fylkesnes har gjenskapt den 123 år gamle Ernts Karlsen landhandel i Mosvik i  

FAGFOLK: Byggmester Sissel Norum (t.v.), elektriker Otto Andreas Brustad fra Semi Elektro i Verdal og byggmester Ellen 
Giskås er tre av fagarbeiderne som har arbeidet med restaureringen av dem gamle landhandelen. 
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