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VENNESHAMN: Som ungdom rodde 
Marianne Rømo utallige turer fra 
Åkervika over sundet til Vennes-
hamna på handel. 100 år gammel 
besøkte hun på nytt butikken som 
er gjort om til landhandelmuseum.
RUNE LANGFJÆRAN
redaksjonen@inderoyningen.no

Som ungdom rodde Marianne Rømo utallige turer fra 
Åkervika over sundet til Venneshamna på handel. 100 år 
gammel besøkte hun på nytt butikken som er gjort om til 
landhandelmuseum.

Ut på blåtur
Det er to uker siden Marianne Rømo feiret 100-årsdagen, 
men gammelnabo Ivar Fjeset på Sundnesnesset ønsker å 
markere jubileet med å ta henne med på blåtur. Med på 
turen er også Ivar Fjesets to søstre og hennes gamle nabo 
på Sundnesnesset, Anne Wolan.

Denne gangen kommer Marianne Rømo til Vennes-
hamna med bil fra Straumen, en langt enklere reise enn 
alle gangene hun brukte en time på å ro færing over 
Skarnsundet. Marianne Rømo drar kjensel på mange 
ting i gammelbutikken til Ernst Karlsen, som Asbjørn 
Karlsen har skapt om til et museum. Hun kjenner igjen 
det store sirupsspannet som henger i taket og hun liker 
den spesialbakte Karlsen-kjeksa godt. 

Vekker gode minner
– Kjeksa var mindre før, men den smaker like godt, sier 
hun. Likevel er det ikke alt som vekker gode minner. 

– Den der kan dere få ha for dere selv. Nå finnes det hel-
digvis bedre såpe, sier hun, når Karlsen trekker fram en 
kartong med B-såpe fra krigens dager. Det nikkes bekref-
tende rundt bordet blant de andre damene.

Marianne mistet sin far tidlig, og sammen med broren 
ble det hennes oppgave å levere fisk til landhandelen i 
Framverran, som var datidas nærbutikk for folket i Åker-
vika. 

– Vi satte garn og line, og da ble det som oftest en tur 
til butikken hver dag, forteller hun. Mye av handelen var 
byttehandel, fisk og bær ble byttet i mjøl, salt og sukker. 

Raus med vekta
– Det var stort å få til noen øre og noen kroner i tillegg til 
varene, forteller Marianne, som også med glede husker 
spissposene med drops som ble heim. 

– Karlsen var raus med vekta på dropsa, minnes hun.
Etter kaffe, kjeks og utveksling av kunnskap om gam-

mel tid, må kaia i Venneshamna besøkes. Marianne hus-
ker godt hvor de brukte å dra båten på land ved siden av 
kaia. Etter besøket drar følget videre på blåtur. En sprek 
100-åring får med seg en rundtur i Framverran før de set-
ter kursen tilbake til Straumen.

n 100 ÅR GAMLE MARIANNE

På gamle trakter

GAMLE LUKTER: Både Anne Wolan og Marianne Rømo husker godt B-såpa, om 
enn ikke med glede.      

PÅ KAIA I VENNESHAMN: Foran f.v.: Audny Fjeset Jørstad, Marianne Rømo, Berit 
Kirknes ogAnne Wolan. Bak f.v.: Arne Karlsen og Ivar Fjeset. 

GAMMELT NYTT: 
Marianne Rømo hus-

ket godt både Kalsen-
kjeksa og sirups-

spannet som Asbjørn 
Karlsen viste fram.


