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Lutefiskfestivalen er 
endelig i gang, og 
torsdag kveld var det 
anledning til å få en 
dypdykk i lutefiskens 
historie av Jahn Otto 
Johansen.

HAmAR■■

Kristian Einang
99244973 / red@h-a.no

Det er lutefiskfeber i Hamar. Vi 
synger faktisk om lutefisk nå til 
dags, og under gårsdagens kultur-
kveld på Gravdahl fikk man mu-

lighet til å få en dypdykk i lutefis-
kens historie. 

Historieleksjon
Det var forfatter og tidligere sjef-
redaktør i Dagbladet Jahn Otto Jo-
hansen som først kom til orde. 

– Jeg er ikke overrasket over at 
dere nå har fått en egen lutefisk-
festival her i Hamar. Jeg vet at 
dere har en av landets beste fis-
keforretninger, fortalte Johansen 
i sin innledning.
Johansen har skrevet flere bøker 
om sjømatkultur, og man kunne 
nok ikke funnet en mer passende 
hedersgjest til årets festival. Han 
har en helt spesiell forkjærlighet 
for lutefisk. Publikum hadde øre-
ne på stilk da Johansen i sitt fore-
drag fortalte om sine egne erfa-

ringer med lutefisk, i tillegg til en 
hel del om rettens omfattende 
historie. Han kunne blant annet 
avskrive myten om at det var vi-
kingene som først kjente lukta av 
lutefisk, og at han selv har funnet 
den tidligst kjente lutefiskopp-
skriften som stammet fra Tysk-
land på 1500-tallet. 

elsker lutefisk
Knut Faldbakken måtte innrøm-
me at han ikke har noen spesielt 
gode minne fra hans aller første 
møte med fiskeretten. Han har til 
gjengjeld lært seg å elske lutefisk 
selv om han fortalte at også det 
har vært en lang prosess. Fald-
bakken har siden gjort seg kjent 
med den marginale framgangs-
metoden som skal til før fisken 

blir perfekt, og lærte velvillig bort 
sine egne hemmeligheter. Tor 
Karseth har tatt jobben med å lage 
en egen vise til Lutefiskfestivalen, 
og han avsluttet kulturkvelden på 
Gravdahl med framføringen av 
«Lut og Kaldt Vattn». 

Festivalens hovedattraksjon blir 
servert i kveld, og det er Victoria-
haven, Hamarstua Spiseri, Big-
Horn ved Stallgården og Pep-
perkværna som er årets 
samarbeidsrestauranter. 

Arrangørenes visjon er at festi-
valdeltakerne først skal ha mulig-
het til å nyte lokal mat- og drik-
kekultur, og at desserten serveres 
i form av andre kulturaktiviteter 
litt senere på kvelden. Da blir det 
konsert på Gregers med Kåre 
Spon Danseorkester.
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Lutefisken herjer

Hedersgjest: Jahn Otto Johansen har skrevet en rekke bøker om sjømatkultur, og i går delte han noen av sine mange lutefiskerfaringer. alle FOtO: kristiaN eiNaNg

populært: det var mange som tok turen til gravdahl med 
håp om å få innblikk i lutefiskens historie.

kollegaer: knut Faldbakken jobben som bokanmelder i 
dagbladet på samme tid som Jahn Otto Johansen satt i stilling 
som sjefredaktør i samme avis.

lutefiskvise: tor karseth framførte «lut og kaldt vattn» 
som han har skrevet i anledning lutefiskfestivalen. 

Lutefiskfestivalen arrange-■■
res i år for aller første gang.

Victoriahaven, Hamarstua ■■
Spiseri, BigHorn ved Stall-
gården og Pepperkværna har 
innledet et historisk restau-
rantsamarbeid i forbindelse 
med festivalen.

I kveld spiller Kåre Spon ■■
Danseorkester på Gregers, og 
lørdag blir det dagkonsert med 
Hedmarkens Sønner før festi-
valen avsluttes med The Real 
Funkbook. 

Oddvar Hemsøe er festival-■■
sjef.
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