
Den korteste veien mellom A og B er en rett linje. 
Den koseligste veien, derimot, går om Inderøy.
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«Langs omveien er tiden 
din og du kan bruke den 

akkurat som du vil»

llerede før første bakketopp kjenner jeg den: landsbyg-
didyllen, freden, hvilepulsen. Ei hvitmalt trønderlån 
strekker seg ut over gressbeitet, med røde driftsbygg 
på tunet og bjørkeallé i innkjørselen. Hvis jeg skrur på 

radioen kan jeg kanskje høre Bjarne Brøndbo breke «E6 den strakast 
vei›n». Sveiver jeg ned ruta, hører jeg sikkert bruset fra tungtra-
fikken. Men jeg gjør det ikke. Jeg har tatt av fra «strakast vei›n» og 
fulgt skiltet for Den Gyldne Omvei. Og der hører ikke hverdagsmas 
og tidstyverier hjemme.

Langs omveien er tiden din, og du kan bruke den akkurat som du 
vil. Uten å glippe den. Uten å måtte skvise den inn mellom fotball-
trening og klesvask og jobb-e-posten. Her står timene og venter. 
Men du bør tygge sakte. På denne veien girer du ikke ned for å gi 
gass rundt svingen. Her gjør du det for å kjøre enda litt roligere.

Landskapet er som olje mot stive skuldre. Lune bakker, vennlige 
åkre, og godslige gårder som lyser opp i det grønne. Men aller best 
er stoppene, øyas små pustehull med lokalmat, kunsthåndverk og 
landlige opplevelser. Den Gyldne Omvei på Inderøy har 23 av dem.

ELG-IS. Gangstad Gårdsysteri ser ut som et postkort, et perfekt 
gårdstun ved enden av en grusvei med bjørkerekke langs siden. Et 
grønt teppe dekker jordene på alle sider av den grå løperen.

Her tas jeg imot av Astrid Aasen, tredjegenerasjons Aasen som 
driver gården halvveis oppi bakken på Gangstad nordøst på Inderøy 
– og en busslast med pensjonister fra Høylandet og Øverbygd. 
Det medfører noen travle kvarter for Astrid og hennes hjelpere. 
Bussgjestene tester smaksprøver, studerer bygningene på tunet, og 
fyller butikken for å kjøpe gårdens godbiter: Edel blå, camembert, 
kreklinggelé eller akevittgelé, i tillegg til en god del varer fra andre 
gårdsmatprodusenter. Astrid selv står utenfor og serverer kuler av 
gårdens selvlagde is.

– Denne må du prøve. «Skogens konge», is med granskudd og 
tyttebær, sier hun da de noenogtredve andre gjestene atter har satt 
seg i bussen.

Overfor tyske gjester kaller de den elg-is, røper hun. Smakene 
kommer fra elgens rike. Og tyskerne er gale etter elg, bare spør 

fareskiltene langs veiene. 
Vi har satt oss ved en hvitmalt trebenk foran låven. Sola varmer, 

iskremen smaker velvære og skogsidyll, tida har gått inn i en lom-
me.

STRENGE OPPTAKSKRAV. Det var her på Gangstad at Den 
Gyldne Omvei fikk sin offisielle åpning, sommeren 1998. To år før 
hadde Inderøy blitt kåret til årets kulturkommune og det ble satt i 
gang idédugnad for å trekke turister. Der kom et lyst hode opp med 
ideen om omveien. De hadde jo så mye der på halvøya nordøst i 
Trondheimsfjorden: Inderøysodd, fjordhotell, keramikere og gårds-
mat i tillegg til et levende kulturlandskap i nærheten av sjøen. Alt 
sammen innenfor korte avstander.

De var 10 medlemsbedrifter da de startet. Nå er de 23. Samtlige 
har tilfredsstilt strenge kvalitetskrav. For det er ikke bare å bli med-
lem av Den Gyldne Omvei. Du må bli tatt opp.

– Vi må ha ¾ flertall for å ta opp et nytt medlem, opplyser Astrid 
og bedyrer at de slettes ikke bruker avstemmingen til å holde kon-
kurrenter unna.

– De som er gode, vil vi ha hit. For jo flere tilbud, jo flere 
besøkende kommer til Inderøy. Men vi må vite at folk får en god 
opplevelse. At stedet tar imot folk på en hyggelig måte, at det kan 

tilby dem høy kvalitet. Medlemskapet skal være et kvalitetsstempel, 
forklarer hun.

– Så det er derfor man alltid kommer inn på et koselig gårdstun 
når man stopper langs Den Gyldne Omvei?

– Ja. For hvis du ikke har et koselig gårdstun, får du ikke bli med, 
svarer Astrid.

PASSE GAL. Noen kilometer lenger sør ligger et annet gårdstun 
som kunne vært klippet rett ut av nasjonalromantikken. Her ønsker 
Liv Elin Olsen velkommen til Gulburet, en liten og intim kafé og 
gårdsmatutsalg der hver hylle byr på nye bekjentskaper til spisskam-
merset: Liv Elin lager dropsene selv og baker rugbrødet med karve 
fra Inderøy karvelag – avlingen gir rosa åkre og markant karveduft 
før innhøstingen i august. 

Resten av sortimentet selger hun for andre: Løkmarmelade fra 
klostergården på Tautra, grankvisteddik fra Overhalla, «elg på 
staur»-sjokolade fra Steinkjer, pølse med rødvin, konjakk og ingefær 
etter oppskrift fra inderøysoddens mor Signe Gullberg…

Akkurat som Gangstad er også Verdal Østre, der Gulburet holder 
til, et aktivt gårdsbruk, med 20 melkekyr ute på gressbeitet.

– Du må ha veldig lyst. Og være passe gal, sier hun om hvordan 
de får tid til begge deler.

▲ PÅ TO HJUL. Utleiesyklene var fjorårets nyhet på Den Gyldne Omvei. De gir passende 
lav fart til å nyte omgivelsene.

▲ SPESIALITET: I Gulburets hyller finner du mye spennende. Som granskuddsirup.▲ EGEN OPPSKRIFT. Elin Olsen holder frem en av spesialitetene til Gulburet: Rugbrø-
det med kortreist karve.

▲ EKTE GÅRDSØL. Kyrne går på beitet og hønene på tunet utenfor Inderøy Gårdsbryg-
geri. Den Gylne Omvei byr på lokal mat i autentiske omgivelser. 
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Et melkespannkast lenger inn på tunet, med inngang via låvebrua, 
ligger en annen stopp på omveien: Vevstua. Der lager Therese Kvam 
og hennes damer skinnfeller, løpere, sitteunderlag og bilder på fire 
store vever, i tillegg til å selge garn.

TREHUSBYEN. Resten av dagen forløper i samme stemning. Jeg 
følger asfalten mellom åkerlapper og gjennom skogholt, og hist 
og her tar jeg av hovedveien og ruller inn gruslagte gårdsveier. Jeg 
trekker inn maltduften på Inderøy Gårdsbryggeri der Steinar Kvam 
musker årets nissebrygg, passerer fjøsduft og lukten av sjø, og snuser 
inn den søtlige eimen av smøreolje rundt naustet til Inderøy kystlag 
i Kjerknesvågen.

Til slutt parkerer jeg bilen i det nærmeste halvøya kommer en by, 

Straumen, en kompakt klynge av trehus der mange av dørene leder 
inn til kreativitet og gode opplevelser. Nils Aas har galleri og kunst-
verksted her, det fins bunadsverksted og skulpturpark, og i Jostu 
sitter Brit Skjemstad og dekorerer stearinlys for hånd.

Lysverkstedet er ikke bare populært blant folk på en omvei. Den 
fungerer også som interiør-, leke- og gavebutikk for kommunens 
egne innbyggere. 

– Vi er helt avhengige av lokalbefolkningen for å få det til å gå 
rundt. Samtidig som vi trenger inntektene fra Den Gyldne Om-
vei-turistene, forteller arbeidsleder Anne Grete Lyngstad.

Utenfor Flyndra, det hvite huset der Jostu og kafeen Marens 
bakeri ligger, står fjorårets store nyhet langs omveien: En samling 
utleiesykler.

Med korte avstander og mange interessepunkter underveis er 
Inderøy som skapt for sykkelturer. Samtidig blir det enda klarere 
når transporten er med egne pedaler: Den gyldne omvei tar kanskje 
bare åtte minutter mer å kjøre enn E6, men du rekker ikke over 
halvparten på en dag. Du kan gjerne sette av to eller tre. Hvis du 
ikke heller skal kjøpe et koselig gårdsbruk og lære deg et kunsthånd-
verk…

«Hvis du ikke har et 
koselig gårdstun, får 

du ikke bli med»

▲ DYPT KONSENTRERT. Steinar Kvam snakker gjerne om ølbrygging. Men ikke akkurat 
når han musker.

SÅ LENGE SKUTA KAN GÅ. Det er aldri 
langt til sjøen på Inderøy. Og i Kjerk-
nesvågen lukter det til og med tjære.

▲ MIDT I SMØRØYET. Straumen sentrum er ikke stort. Tilbudene er likevel mange.
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Flere matreiser:

► Komme hit
Nærmeste flyplass er Trondheim lufthavn Værnes. 
Derfra er det en drøy time med bil til Straumen.

► Reise rundt
Det er enklest med egen bil. Du kan også leie 
sykkel fra Marens bakeri: 250 kroner for en dag.

► Overnatte
Seks overnattingssteder er med i Den Gyldne 
Omvei. Se mer på nettsiden www.dgo.no.

► Spise
Hele Den Gyldne Omvei handler om å smake på 
Inntrøndelags spesialiteter, så her gjelder det å 
ha appetitten i orden og sjekke ut spesialitetene 
etterhvert. Sjekk nettsiden for oversikt. Utvalget av
kveldsåpne restauranter er mer begrenset. 
Dyrest og best er restauranten på Jægtvolden 
Fjordhotell, mens folk på Straumen gjerne samles 
på Rødbrygga.

Den Gylne Omvei

Matsafari i Røros
Bli med en matguide på reise i den lokale mathistorien i Røros-traktene. Hele fem forskjellige 
ruter fins; alle besøker råvareprodusenter, setre og serveringssteder. Underveis får du smaks-
prøver, full lokal lunsj og kaffe med bakst eller gårdsis. www.roros.no

Sjelfullt rundt Drammen
Godt over 30 gårdsprodusenter er med på 
samarbeidet Mat med sjel i kommunene 
rundt Drammen. Ikke alle tar imot besøken-
de, men noen av dem lokker med gårds-
butikk eller servering. I handleposen kan 
du legge alt fra brennevin til eplemost og 
karbonader, i tillegg til håndverksprodukter. 
www.matmedsjel.no

Ekte landliv på Ringsaker
Storgårdene på Ringsaker byr på kafeer, 
gårdsutsalg, matkurs og koselig overnatting, 
med alt fra eplejuice til kjøttgryte. I alt deltar 
13 aktører i samarbeidet i kommunen nord-
øst for Mjøsa. www.ringsaker.no/ekte-landliv

Stølsliv i Hallingdalen
Hallingkost er maten hallingdølene spiste 
før de fikk «kjøpemat» - og navnet på dalens 
samarbeid for kortreist mat. Med i sam-
arbeidet er 11 støler og setre, som tilbyr 
besøkende et innblikk i budeiens hverdag. 
Flere av dem serverer også stølsmat. www.
hallingkost.no - klikk på Budeienettverket

Kongekrabbesafari
Lengst nordøst i Norge, i Kirkenes, arran-
gerer Arctic Adventure Resort opplevelser 
knyttet til kongekrabber. Gjestene blir tatt 
med ut på fjorden med scooter eller båt og 
fanger den myteomspunne giganten. Der-
etter blir det servering og foredrag. www.
arctic-adventure.no
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▼ BAKKAR OG BÆÆÆÆÆ. Er det begynnende få-
rikål eller ullgensere vi ser her? Kanskje begge deler.


