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Tirsdag kveld rykket 
brannvesenet i Ha-
mar ut for å bistå en 
elg i Mjøsa. Det hele 
ble bare rot. Boksta-
velig talt.
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Brannvesenet rykket ut etter at 
det ved 19.40-tiden kom mel-
ding om at en elg hadde forvil-
let seg ut i Mjøsa.

Elg i nød?
Melding om en elg som ligger 
og flyter ute i Norges største 
innsjø skal man ta på alvor, 
selv om elgen faktisk er ganske 
så svømmedyktig. 

En forbipasserende onsdag 
kveld så det han mente var en 
elg i nød og ringte sporenstreks 
og meldte ifra.

Den angivelige elgen ble ob-
servert langt ute i vannet uten-
for Torp legesenter.

Brannvesenet og politiet 
rykket mannsterke ut. Men 
noen elg i nød var det altså 
ikke:

– Falsk alarm, sa Per Holm i 
Hedmarken brannvesen til Ha-
mar Dagblad etter at mannska-
pene hadde vært ute på Mjøsa 
med redning flåte og sjekket.

Han forteller at brannvese-
net mottok tipset fra politiet.

Så ekte ut
– Fra land så det faktisk ut som 
det lå et dyr og fløt der ute. Det 
kunne minne om en elg, sier 
Holm.

Brannvesenet valgte derfor å 
reise ut i Mjøsa med et red-
ningsbrett for å bistå elgen 
man på det tidspunktet antok 
at hadde problemer i det kalde 
Mjøs-vannet.

– Det viste seg imidlertid å 
være en stor rot som fløt i van-
net, sier Holm.

Hamar Dagblad så selv rota 
ute i vannet, og, ja, den så fak-
tisk ut som et stort elghode 
med gevir.

– Reddet dere rota, da?
– Nei, den fikk drive videre 

mot Hamar sentrum. 
– Vi får håpe at ingen andre 

observerer rota og tror at dette 
er en elg, svarer Holm med et 
smil om munnen.

Elg-alarm på Mjøsa viste seg bare å bli ... rot

ELGROT: Her driver rota langs strendene ved Torps legesenter. Ja, den kan nok lure noen og hver.
 FOTO: JO E. BRENdEN

Restaurantene i Hamar går sammen om å hylle lutefiskmåltidet

– Det blir lutefiskfestival
Lutefiskfestivalen 
oppstår i Hamar i år.
– Lutefisk er høytid 
og hyggelig samvær, 
sier primus motor 
Oddvar Hemsøe.

LuTefisk
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Mellom onsdag 30. ok-
tober og lørdag 2. no-
vember skal den før-

ste Lutefiskfestivalen avvikles.
– Vi skal dekke bord på fire av 

byens restauranter: Pep-
perkværna, Victoriahaven, Ha-
marstuene og Bykjelleren på 
Stallgården. I tillegg blir det 
kulturelle arrangementer i 
byen og på Gregers, sier Odd-
var Hemsøe entusiastisk.

Restaurant-samarbeid
– Vi skal etablere en hel festi-
val, og det er mye som skal opp 
og stå. Men vi starter forsiktig 
og satser på å bygge opp festi-
valen over noen år. Uansett: 
Dette skal bli en skikkelig hyl-
lest av lutefiskmåltidet.

– Hvorfor lutfisk?
– Jeg skal bruke et sitat fra lu-

tefiskforkjemper Jahn Otto Jo-

hansen: «Det må være noe i lu-
tefisken som frambringer det 
gode i oss». Det er veldig godt 
sagt, for lutefisk er høytid, 
stemning og hyggelig samvær. 
Folk koser seg, og vi skal gi folk 
i Hamar denne opplevelsen 
med svært hyggelige rammer.

Hemsøe framhever det gode 
samarbeidet med de fire re-
staurantene som til daglig kon-

kurrerer mot hverandre.
– Gjennom Lutfisklauget hå-

per vi å skape en arena for sam-
arbeid, med søkelys på sen-
trum. Sånn sett er det viktig for 
oss å få til et godt samarbeid 
med byens merkevarer, forret-
ninger og bedrifter.

Ubetalt 
Hemsøe er daglig leder av festi-

valen, og han har med seg Tor-
geir Hagen, Kjetil Holen, Wen-
che Skogvold, Anne Bjørg Røed 
og Knut Fangberget i et festi-
valstyre. 

Et nært samarbeid med Kje-
til Holen og byens fiskeforret-
ning er også naturlig.

I løpet av juni lanseres festi-
valens nettsider og deretter 
kommer Facebook-sidene. 

TØRRFISK: Nordnorsk tørrfisk er en viktig ingrediens i lutefiskmåltidet. Oddvar Hemsøe gleder seg til den første Lutefiskfestivalen i Hamar 
månedsskiftet oktober/november i år. FOTO: ARNFINN JOHNSEN

Lutefiskfesti-
valen i Hamar 
skal bli en skik-

kelig hyllest av lutefisk-
måltidet
oddvar HEmsøE
Primus motor for  
Lutefiskfestivalen i Hamar
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