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«Kåre Spon Danseor-
kester» er tilbake. Nå 
på lutefiskfestival.

HAMAr■■

remi laakso
959 78 179 / rla@h-a.no

Onsdag 30. oktober til lørdag 2. 
november er det klart for Lute-
fiskfestivalen. Den første. I Ha-
mar. 

Fredag 1. november klatrer 
«Kåre Spon Danseorkester» opp 
på scenen igjen. På Gregers. Ban-
det ble startet midt på syttitallet 
for å spe på studielån for en ka-
meratgjeng på lærerskolen i Ha-
mar. Gjengen endte opp med nor-
gesturné for Rikskonsertene, ga 
ut plate og ble innslag i barne-tv, 
og en av gutta, Per Hillestad, gjor-
de karriere som trommis for blant 
annet a-ha, Vamp, Jonas Fjeld, 

Bjølsen Valsemølle og Marius 
Müller.

– Vi spilte blant annet vår ut-
gave av «I shot the sheriff»: «Je 
skjøt lensmann», og for eksempel 

ei låt som den gang var populær, 
«Thats the way (I like it)», fortel-
ler Bjarte Ytre-Arne, som selv 
spilte fløyte, keyboard, sax – og 
bidro med vokal.

STorT band
– Hva får folk høre nå?

– Stones, litt heavy, Jethro       
Tull ... Slike ting.

På scenen på Gregers, etter lu-
tefiskmåltidene på Hamarstua 
Spiseri, Pepperkværna, Victoria-
haven og Stallgården/Big Horn, 
står Bjarte, Tom Erik Antonsen 
(bass), Lars Lønne (keyboard), 
Per Hillestad (trommer), Ole 
«Hamar-Elvis» Andersen med 
flere.

– Etter hvert blir vi et band med 
ti medlemmer, folk som har vært 
med undervegs, forteller Bjarte 
Ytre-Arne om «Kåre Spon Dan-
seorkester» som var i farta fra 
1976 til 1984.

FESTivalidé
Lutefiskfestivalen? I Hamar? In-
nerst på fastlandet?

– Ideen fikk jeg for et par år si-
den da jeg spiste lutefisk på Pep-
perkværna og det kom en gjeng 

som var opptatt av at de hadde 
vært på rakefiskfestival, forteller 
Oddvar Hemsøe.

Nå er det klart for festival, og 
fire av byens restauranter legger 
på hvite duker, og Gravdahl er ko-
blet på for kulturkveld – og Gre-
gers åpner dørene for underhold-
ning.

Til festivalen kommer akevitt-
mester Halvor Heuch, talsmann 
for øl, Petter Nome, fiskehandler 
Kjetil Holen og forfatter Knut 
Faldbakken skriver en hyllest til 
lutefisken og Tor Karset lager en 
sang, Einar Busterud skal styre en 
lokal utgave av «Rorbua», lute-
fiskelsker Jahn Otto Johansen 
kommer, Kåre Spon Danseorkes-
ter spiller fredag – og lørdag går 
Hedemarkens Sønner og The Real 
Funkbook på scenen.

450 er foreløpig påmeldt. Det er 
restaurantplasser til oppunder tu-
sen lutefiskspisere.

lutEFISkFEStIVAlEN: Program fra 30. oktober til 2. november 

Lutefisk og danseband

vElKoMMEn: daglig leder i Lutefiskfestivalen, Oddvar Hemsøe, ønsker vel-
kommen – sammen med Bjarte Ytre-arne, Jørn nilsen og anne Marie Platou.
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CoMEbaCK: Populært band på sytti- og åttitallet klatrer opp på scenen igjen: Kåre spon danseorkester.  FOTO: PRivaT


