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Barnas dag Under Brua har blitt et 
fast og populært opplegg.
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Kristian Einang
99244973 / kei@h-a.no

– I år hadde vi 200 til stede under 
barnas dag. Det er vi veldig for-
nøyd med ettersom været ikke 
akkurat var helt på topp, sier fes-
tivalkoordinator Jan Egil Løv-
bak. 

Tegning, pil og bue og Petra po-
litibil var blant de populære pos-
tene under barnas dag. I tillegg 

var Peter og Benjamin Kipper-
sund på plass med forestillingen 
«En liten og en stor». Løvbak for-
teller at suksessen blir videreført 
til neste år.

– Barna storkoser seg, og dette 
er et opplegg som vi selvsagt 
kommer til å fortsette med i årene 
som kommer, sier Løvbak. 

Han forteller samtidig at årets 
kunstutstilling ble en suksess.

– Jeg har fått beskjed om at fle-
re av utstillerne fikk solgt sine 
malerier, og generelt har vi fått 
gode tilbakemeldinger på årets 
utstilling, sier Jan Egil Løvbak.

Bra opplegg for barna

Gitte Haug er født i 1929 i Berlin 
og bor i Oslo. Nå debuterer hun 
som forfatter med «Kvinner i 
krig».

Ifølge Forlaget Oktober er «Kvin-
ner i krig» den sanne fortellingen 
om to kvinner – Gitte (15) og mo-

ren (45). Gitte har vokst opp i en 
velstående familie i Berlin. Moren 
var tysk, faren var norsk og flyttet 
tilbake til Norge da Gitte ennå var 
et lite barn. I boka følges mor og 
datter i Tyskland i de siste måne-
dene av andre verdenskrig og inn i 
tidlig fredstid. 
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85-åring bokdebuterer

Blir med: Eva Kragnes og Stein Harald Bystad på Bryhni Søndre i Ro-
medal er blant spisestedene som deltar på årets utgave av Lutefisk-fes-
tivalen. FoTo: TRond LiLLEBo

i høst skal lutefisk-festivalen 
utvide området sitt til å omfatte 
både ringsaker, Stange og løten, 
i tillegg til Hamar.
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Geir Vestad
915 29 690 / gve@h-a.no

Fra onsdag 29.10 til lørdag 1.11 
finner årets lutefiskfestival sted. 
1. september starter påmeldin-
gen, og festivalleder Oddvar 
Hemsøe legger opp til en kraftig 
økning både i antall serverings-
steder – og deltakere.

I fjor var det snaut 800 men-
nesker som benyttet festivalhel-
ga til å spise lutefisk på fire ulike 
steder i Hamar sentrum. I år er 
det åtte steder som deltar, hvor-
av fire i Hamar.

– Måler vårt er å vokse lang-
somt, sier Oddvar Hemsøe.

– Det har vært viktig å få med 
hele Hedmarken, for å få geo-
grafisk bredde. Det er ikke noe 
poeng å bli størst mulig, men å 
få gjennomført et godt arrange-
ment og gi folk en god opplevel-
se.

Fem Nye
De åtte stedene som arrangerer 
lutefiskmiddager i løpet av fes-
tivaldagene i år, er:

• Bryhni Søndre i Romedal 
• Hamarstua spiseri i Hamar

• Hoel gård på Nes
• Kilde Gjestgiveri i Løten
• Schwenkes vinstue i Hamar
• Simenstad gård i Ringsaker
• Stallgården/Big Horn i Ha-

mar
• Victoriahaven i Hamar

UliKe prOFiler
– Det er åtte ulike steder som 
alle har ulik profil, sier Oddvar 
Hemsøe.

– Det blir også kulturelle inn-
slag på hvert sted, men ikke de 
samme alle stedene. De fleste vil 
servere fredag og lørdag, men 
det er også noen som bare ser-
verer på lørdag, sier han.

Siden i fjor er Pepperkværna 
som kjent blitt stengt. Men Pep-
perkværnas tidligere restau-
rantsjef Dag Henning Andersen 
er med i år også, denne gangen 
står han for serveringen på Sch-
wenkes vinstue, som Erik Ja-
cobsen eier og driver.

– Dette er jo i utgangspunktet 
et egnet lokale for sluttede sel-
skaper, men du kan også bestil-
le som privatperson, sier Odd-
var Hemsøe.

Hemsøe ønsker i år også å 
knytte lokale produsenter tet-
tere til festivalen når det gjelder 
tilbehøret. For selv om fisken 
ikke er lokal, er både potet, er-
ter og bacon produkter som hø-
rer Hedmarken til, og det ønsker 
han skal bli enda synligere i år.

lutefisk-festivalen 
utvider området

rOCKeHiSTOrie: Progrocklegendene i Junipher greene sørget for festivalstemning da de gjestet Hamar for første gang på 40 år. aLLE FoTo: KRiSTian Einang

FEstiVAl: Junipher Greene laGde festivalstemninG foran 800 mennesker under brua

Høy partyfaktor under brua
HVA tRAKK 
dEG til  
undER bRuA-
FEstiVAlEn?

CAmillA KRistOFFERssOn 
OG Albin KRistOFFERssOn
VEVlA OG OslO
Vi var nysgjerrige på hvordan 
denne festivalen egentlig er, og 
dette er vår første erfaring med 
festivalen. Vi fikk godfølelsen 
med en gang. Festivalen har et 
sjarmerende særpreg, og vi har 
fått høre mye god musikk.

tHEREsE bjølVERud 
OttEstAd
Jeg har akkurat blitt gammel 
nok til å være med på festen, 
og førsteinntrykket er at dette 
er en veldig koselig festival. Jeg 
syntes dessuten at det er viktig 
å møte opp når det faktisk skjer 
ting her i byen. 

GunnAR REE
HAmAR
Det er tre grunner til at jeg er 
her: Jeg kom for å høre Haakon 
Haga spille, niesen min spiller i 
Ted Glen Extended. I tillegg skal 
jeg høre Junipher Greene spille 
«Friendship». 

Aschehoug og Tigerforlaget kjører 
nå i gang debutantfestivalen, en 
arena for å fremme nye, norske 
forfattere for et større publikum. 

Arrangementene vil foregå på Kul-
turhuset på Youngstorget og Eldo-
rado bokhandel. Festivalen vil være 
en del av Oslo bokfestival allerede i 
høst, og stå i hovedprogrammet.

– Vi fikk en god idé, har kastet oss 
rundt, og laget seks interessante 
programposter, sier Tiger Garté i 
Tigerforlaget, som sammen med 
en gruppe litteraturinteresserte har 
inviterte både kjente og nye forfat-
tere til festivalen, sammen med de 
mest profilerte forfatterne, som skal 
lede flere poster. Deriblant Selma 

Lønning Aarø, Inger Merethe Hob-
belstad og Hans Olav Lahlum.

– Festivalen skal vokse hvert år, 
og forhåpentligvis bli en viktig faktor 
for at litteraturrekrutteringen blir 
bedre, forteller Garté.

Den første Debutantfestivalen 
går av stabelen 12. og 13. septem-
ber.
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debutantfestivalen 

lAGer FeST: Martine Juritzen Haugann (fra øverst til venstre), Vidar 
Fallrø, Sara Linea Pihl Thiam, Trygve Åslund, Mads nygaard, nora nords-
kar Hoel, (nede til venstre:) Roger Pihl, Kari Spjældnes, Tiger garté, Marius 
Hjeldnes.  FoTo: PRiVaT


