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NOSTALGI: Asbjørn Karlsen viser fram "B-sepe" fra krigens dager.                         

VENNESHAMN: Det 
er omtrent tre år si-
den kjøpmann Arne 
Karlsen stengte 
dørene for butikken 
på Venneshamn. For 
to uker siden åpnet 
broren hans gam-
melbutikken som 
museum og møte-
plass.
RUNE LANGFJÆRAN

redaksjonen@inderoyningen.no

Til daglig er Asbjørn Karlsen 
og familien bosatt i Trondheim, 
men de siste tre åra har han til-

brakt mer og mer tid på heim-
plassen i Venneshamn. Han 
eier den 123 år gamle butikken, 
der dørene ble låst i 1978, da 
Arne Karlsen åpnet selvbetje-
ningsbutikk ved siden av. 

– Noe av varelageret ble selv-
sagt flyttet over i nybutikken, 
men mye ble bare stående igjen 
her, sier Karlsen, som dermed 
hadde et godt grunnlag for å 
bygge opp et landhandelmu-
seum. 

Møteplass
– Butikken på Venneshamna 
har dessuten bestandig fungert 
som møteplass for folket her. 
Da broren min la ned butikken 
i 2008, forsvant dette tilbudet, 
forteller Karlsen, som måtte ta 
en avgjørelse om hva som skulle 

gjøres med gammelbutikken. 
– Bygningen hadde stått 

mer eller mindre urørt siden 
1978 og sto for fall, så vi måtte 
bestemme om vi skulle rive 
eller restaurere. Vi ville gjerne 
opprettholde et tilbud om en 
møteplass og vi så samtidig at 
det sto så mye varer igjen at det 
i seg selv var et museumstilbud, 
sier Karlsen. 

Sammen med kona Ingunn 
Fylkesnes og de tre tenåringe-
ne i familien har han lagt ned 
svært mye tid og penger for å 
få bygget i presentabel stand 
igjen. De har i tillegg fått støtte 
fra blant annet Kulturminne-
fondet og Mosvik kommune, 
og har brukt byggmestre som 
Sissel Norum og Ellen Giskås, 
som har stor fagkunnskap om 

restaurering av gamle bygnin-
ger. 

– Vi har satt inn en skikkelig 
ovn og gode vinduer, så det skal 
være mulig å være her også om 
vinteren, sier Karlsen, som selv 
benytter 2. etasje i gammelbu-
tikken som feriested.

Nostalgi og slit
For mange som husker tilbake 
til gammelbutikkens tid, er det 
naturligvis mye nostalgi knyt-
tet til å se igjen hyllene med 
de gamle varene, men Asbjørn 
Karlsen husker også slitet som 
var knyttet til arbeidet med 
varene som kom med ”dam-
pen”. 

– Det var mange vendinger 
før varene var på plass der de 
skulle være, minnes han. Han 

husker også tilbake til det han 
kaller ”bestefartida”, da butik-
ken i praksis var åpent nesten 
døgnet rundt. 

– Om noen banket på butikk-
døra midt på natta, sto bestefar 
opp, forteller han. 

Stor interesse
Interessen for restaureringen 
har vært stor. Asbjørn Karlsen 
ble likevel overveldet lørdag 2. 
august, da han for første gang 
åpnet dørene for publikum. 
Omkring 140 interesserte hadde 
tatt turen, og det vanket blom-
ster både fra ordføreren og fyl-
kesordføreren. Dessuten er det 
mange som har funnet veien dit 
i de to ukene som har gått siden 
åpningen. 

– Vi hadde vår fulle hyre med 
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