Garveriet som ble kafé
SNÅSA: Da hun fylte 61, bestemte hun seg for å prøve noe helt annet, steinkjerjenta Anne-Britt
Fossland Eggen. Og resultatet ble Garveriet, en kafé, galleri og gjenbruksbutikk på idylliske
Viosen på Snåsa.
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Garveriet var det første huset som ble bygd i Viosen på
nordsida av Vibekken. Dette skjedde i 1881, og bygget er
det eldste gjenværende industribygget i Snåsa.
Garveribygningen ble oppført av garver Ole A. Sivertsen
fra Skogn, og for å gjøre en lang historie kort ble bygget
senere manufaktur, frukt- og tobakkshandel,
regnskapskontor, motorsagverksted og fotoforretning helt
fram til 1982.

SATSER PÅ GARVERIET: Anne-Britt Fossland
Eggen fra Steinkjer har gjort om et gammelt
garveri fra 1881 på Viosen til verdens triveligste
kafé, galleri og butikk.

– Så ble det stående tomt i 30 år, og var i elendig
forfatning. Men for noen år siden begynte rehabiliteringen, og en kort periode i fjor ble det utleid
til Snåsaprodukter AS. Tidlig i sommer tok jeg over, og driver nå i egen regi, forteller Anne-Britt
Fossland Eggen, opprinnelig fra Steinkjer.
Bygget er altså totalrenovert, og adressen er det siste huset i Strandvegen på Viosen. Med
Snåsavatnet 7–8 meter unna, er "idyll" bare fornavnet til denne perlen på Viosen, området som var
strandsted og innlandshavneby for båttrafikken på Snåsavatnet. Viosen var nemlig sentrum på Snåsa
helt til det første damplokomotivet tøffet inn på Snåsa stasjon i 1926.
I dag framstår Garveriet som selve lokomotivet i "Skomakergata", eller Strandvegen som det nye
navnet er.
– En periode var det nemlig 16 skomakere på Viosen. Tre kafeer, tre bensinstasjoner og masse
næringsvirksomhet, forteller Anne-Britt.
Det var den 4. juni at Anne-Britt åpnet Garveriet som nå inneholder en kafé-avdeling, et
utstillingsrom og en gjenbruksavdeling. Her får man kjøpt nystekte vafler, boller, supper og kaffe og
annen drikke.
– Jeg driver alene, og har åpne dører onsdag, lørdag og søndag. Nå har vi en skikkelig juleutstilling
her, og alt er til slags. Kunstneren Halldis Sagmo har også salgsutstilling her nå, og jeg inviterer
gjerne kunstnere fra Steinkjer og andre steder til å holde utstilling her, sier Anne-Britt Fossland
Eggen.
I det trivelige Garveriet lukter det jul, nytrukket kaffe og nystekte boller. Utenfor bølger
Snåsavatnet rolig mot den fortsatt grønne plena.

