PLUSS | RESTAURERING

NYTT LIV
Solid redningsaksjon: Anne-Britt Eggen har gjort en kjempejobb med restaureringen av det gamle Garveriet i Viosen i Snåsa.

Garveriet har vært sommerens store
attraksjon i Viosen i Snåsa. Det gamle huset
fra 1881 nærmest strutter av nyvunnen livsgnist,
fylt av historie og iført ny bordkledning.
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Da Anne-Britt Eggen kjøpte huset av Stei-

nar Skaufel i 2010, hadde det stått tomt et
par tiår og befant seg på forfallets rand.
Men Anne-Britt, som er sykepleier av profesjon, startet en formidabel livredning,
og etter pleie og omsorg i form av omfat-
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tende restaurering, framstår huset i dag som en nypusset kulturperle
på det gamle strandstedet.
Garveriet dokumenterer historien fra den tida Snåsavatnet var
viktigste ferdselsåre til og fra Snåsa og Indre Namdal, da båter fraktet
både personer og gods. Viosen var bygdas sentrum, – før jernbanen
kom til Snåsa i 1926, og det etter hvert vokste fram en stasjonsby som
overtok sentrumsfunksjonen. Men du kan fortsatt høre snåsninger
som har levd ei stund omtale Viosen som «ni by´a».

– Viosen ble bygd opp omkring anløpsstedet for båtene som trafikkerte Snåsavatnet og skysstasjonen på Seem, og stedet
fikk navn etter Vibekkens utløp i vatnet,
forklarer Anne-Britt, som gjerne deler
historien med besøkende på Garveriet.
Huset er i dag bygdas eldste industribygning og står nå stødig på renovert grunnmur, – der det alltid har stått, innerst i
Strandvegen og omgitt av en frodig gressbakke som vokser like ned til stranda.
Det var garver Sivertsen som bygde huset. Han kom fra Skogn. Etter hans tid
overtok garver Kindberg, som drev sin
virksomhet fram til om lag 1920. I tida
før jernbanens inntog i bygda var Viosen et handelssted med 40 virksomheter.
Eksempelvis holdt slakteren til i ett hus,
garveren i det neste og skomakeren i et
tredje, så her har det vært snakk om
kortreiste materialer. Strandstedet had-

Stakk innom: Ruth Laila Aasum (t.v.) kom for å hente et bilde hun hadde bestilt, og sannelig

ble det ny kjole også. Dropsene i posen Anne-Britt holder er imidlertid ikke gjenbruksvarer.

Trivelig stue: Lune detaljer gjør stua trivelig. «Åkleet» ved døra har Anne-Britt laget av plan-

kerester som hun har malt og rammet inn.
de intet mindre enn fire kafeer og flere
skomakere, og garver Sivertsens hus ble
senere i tur og orden også brukt som butikklokale, kafé, urmakerverksted, kontorbygg og motorsagverksted.
Med «nye» Garveriet har Viosen fått kafé
igjen. Anne-Britt har også børstet støv
av gammel butikkinnredning og rigget
til en gjenbruksbutikk med et variert vareutvalg. I tillegg har det i sommer vært
fotoutstilling på Garveriet, og mester for
bildene er Snåsas mangeårige kommunelege Olgeir Haug, som nå har flyttet
tilbake til sine røtter i Lofoten for å nyte
pensjonistlivet.
Etter at huset var ferdig restaurert og
huseieren hadde konseptet klart, leide
hun det bort til Snåsaprodukter som drev
en kort periode i fjor sommer. Og 4. juni i
år var det gjenåpning, da med Anne-Britt
som vertskap.

Men en sommer er over, også ved Snåsavatnet, og årets sesong er slutt i Garveriet.
Mange har besøkt den nye attraksjonen i sommer, – ikke minst turister fra
både inn- og utland. – Mye trivelig folk,
sier Anne-Britt. Nå skal hun evaluere
sommeren, som hun kaller en prøvesesong, før hun bestemmer seg for hva som
skal skje videre. Der lekes allerede med
tanken på litt julestemning i huset. Men
selv om Garveriet ikke lenger har ordinær åpningstid, så holdes døra absolutt
åpen for utleie til private sammenkomster
av mindre format. Det krever imidlertid
at leietakerne selv sørger for bevertning,
i og med at kjøkkenet ikke har kapasitet
til større opplegg. På årets sommermeny
har eksempelvis Anne-Britts «Kruttkjerringsuppe» vært en favoritt.
– Suppa er ganske sterk, kokt på lokale
råvarer og smakssatt med østens krydder,
opplyser kokken. Rettens navn har for øv-

rig sin opprinnelse i ei ekte kruttkjerring, ei kone i nabolaget som i
sin tid solgte ammunisjon og krutt.
– Men hva får en sykepleier, ansatt i tilnærmet trekvart stilling på
bygdas sykeheim, til å kjøpe et gammelt og falleferdig hus og bruke
masse tid, penger og egeninnsats på å sette det i stand?
– Hovedtanken var å ta vare på en felles kulturarv, sier AnneBritt Eggen, som under restaureringsarbeidet har tatt vare på det
som kunne bevares. Og fordi huset var regulert til næringseiendom,
måtte hun velge innhold og virksomhet deretter. Resultatet ble derfor
et sesongåpent tilbud med enkel servering, butikk og utstillingslokale.
Hun har fått 40.000 i støtte fra Inntrøndelag regionale næringsfond til
bedriftsutvikling av Garveriet, – med Visit Innherred som prosjektleder. Garveriet skal være et ledd i kjeden av opplevelser rundt hele Snåsavatnet, – en del av bedriftsnettverksprosjektet «Opplev Snåsavatnet»
som eventuelt kan knyttes tettere til aktører som «Den Gyldne Omveg»

– Gamle hus er spennende, sier Anne-Britt, som blant annet har bidratt til å ta vare på den verneverdige husmannsplassen Bredesmoen i Snåsa. Hun er en garvet oppusser og elsker å skape nytt av det
gamle. – Men en må gå litt utenom A4-formatet for å få til noe nytt.
En slags herlig form for galskap, smiler sykepleieren, som steller
godt med både gamle mennesker og gamle hus. n
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