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Lutefiskakevitt lansert
OTTESTAD: Frivillige
jobbet tirsdag på
Atlungstad Brenneri
for å tappe, korke, ta
på etikett og pakke
Akevitt til lutefisk.

TAPPING: Frivillige tapper,
korker, setter
på etiketter
og pakker
akevitten.

NUMMER EN: Alle
flaskene er nummererte. Her er flaske
med nummer 1.

Dan Cato Røe
post@stangeavisa.no

Akevitten lanseres i forbindelse med Luteﬁskfestivalen,
som går av stabelen 4.-7.
november i Hamar, Elverum,
Løten, Ringsaker og Stange.
‒ Vi lager 1.000 ﬂasker,
og for først gang havner de
på polet. I fjor hadde vi 220
ﬂasker, og da var det bare
mulig å få smake akevitten
på et av arrangementene og
resturantene tilknytta Luteﬁskfestivalen, sier Oddvar
Hemsøe, leder for Luteﬁskfestivalen.
‒ Og så er alle ﬂaskene
nummererte, så her må samlere våkne opp, sier Halvor
Heuch.
Fagdirektør brennevin hos
Arcus står bak Akevitt til luteﬁsk.
‒ Denne akevitten er laget
for de som er glad i luteﬁsk,
og ikke ﬂesk. Derfor er den
ikke kraftig eller alkoholsterk, slik at den skal passe
til ﬁsken, sier Heuch.
‒ Jeg er jo glad for at
det er Halvor som har laget
denne akevitten, for han er
en prisvinnende mann og utviklet akevitten i Norge, sier
Hemsøe.

Naturlig å
velge Atlungstad

vitten, sier Heuch, som har
kjempet for å bevare Atlungstad Brenneri.
At det lages så mange ulike
akevitter synes fagdirektøren
for brennevin hos Arcus er en
tankevekker.
‒ Det kan bli for mange
som går ut av det klassiske,
og som ødelegger seriøsiteten. Jeg tror det er mange
døgnﬂuer, sier Heuch.
‒ Men akevitt til luteﬁsk
skal ikke bli en døgnﬂue! Vi
håper den blir tatt godt imot
av de som liker luteﬁsk, sier
Hemsøe.
Den nye akevitten kommer på polet i en av de nærmeste dagene.

At det var Atlungstad Brenneri som ﬁkk lov til å lage
akevitten, var helt naturlig.
‒ Jo, fordi vi bruker lokale
aktører til å ﬁnne alle råvarer til maten, minus ﬁsken.
Vi bruker lokale spiserier, vi
har vårt eget luteﬁsk-øl som
brygges i Atna Bryggeri. Klart
vi ville bruke Atlungstad, sier
Hemsøe.
‒ Det er jo det siste brenneriet som er igjen i området. At det er både museum
og produksjon er fantastisk.
Samtidig får jo brenneriet
inntekt ved å lage denne ake-

FORNØYD: Halvor Heuch (t.v.) har
laget den nye Akevitt til lutefisk, noe
leder av Lutefiskfestivalen, Oddvar
Hemsøe er glad for.

Kulturvernpris for ”Traktorhuset”

”TRAKTORHUSET”: Her er
bildet av ”Traktorhuset” som Tore
Thorshaug fikk
Kulturvernprisen
for. Foto: Dan
Cato Røe
STANGEBYEN:
Tore
Thorshaug ﬁkk utdelt
Kulturvernprisen for restaurering og bevaring av
husmannsplassen
Hammerstadmarka og ”Traktorhuset”. I forrige nummer av Stangeavisa ble
det noen feil i artikkelen
om prisutdelinga. For
”Traktorhuset” er dette
bygget som er avbildet, og
dette bygget står på gården Hammerstad hjemme
hos Tore og Gerd Thorshaug.
‒ Dette er et gammelt
hus som sto på gården i
1937 da svigerfar ﬂyttet
hit. Vi vet ikke helt om det
var dyr i det, men Tore og
brødrene hans kalte det
smia. Men om det har vært
ei smie er uvisst, sier Gerd
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Thorshaug.
Bygget var i ferd med å
falle helt sammen da Tore
bestemte seg for å restaurere det.
‒ En del laftede stokker var så dårlige, at det
måtte lages nye. Han plukket huset fra hverandre og
nummererte stokker man
fremdeles kunne bruke,
og skaffet resten til å reise
huset igjen, forteller Gerd.
En ny såle ble støpt, huset ble laftet og sto ferdig
for to og et halvt år siden.

Forslagsstillere

I forrige nummer skrev
Stangeavisa at forslagsstiller til prisen var Erik
Thorshaug. Det stemmer
at Erik kom med forslaget
i 2014, men i 2015 kom

forslaget fra Anne Lise
og Harald Nordbye, samt
Åse Engen og Åse Strand.
‒ Vi vil takke alle som

foreslo oss. Vi er veldig
glade og takknemlige for
prisen, sier Gerd Thorshaug.

3 1
Papiravis
Nettavis
eAvis

Hias er en miljøbedrift for over 90 000 innbyggere i kommunene
Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Våre hovedoppgaver er
renovasjon, vannforsyning og avløpsrensing.

Hias søker etter renholder
Vår renholder på renseanlegget i Sandvika i Stange
går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger i
100 prosents fast stilling.
Fullstendig utlysningstekst til stillingen og
elektronisk søknadsskjema ﬁnner du på
www.hias.no under «Ledig stilling».
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