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FESTIVALKLAR? Hamar skal bli synonymt med lutefisk med egen lutefiskfestival.
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Lutefiskfestival
i Hamar i 2013
Lutefisken skal hedres
med en egen festival i
Hamar neste år.
Drømmen er å severe
4.000 lutefiskmåltider i
løpet av festivalhelgen.

– Ideen til festivalen fikk jeg etter
å ha spist et bedre måltid hos
Dag
Henning
(red.anm.
Andersen,
kjøkkensjef
på
Pepperkværna). Jeg sjekket
rundt omkring, og fant en
rakfiskfestival i Valdres men
ingen
egen
festival
for
lutefisken, forteller primus
motor Oddvar Hemsøe.

Lutefisk-kickoff
I dag skal han og Dag Henning
lansere ideen under et kickoff på
Pepperkværna,
der
representanter for spisestedene
i Hamar, næringslivet i området
samt noen kulturpersonligheter
vil være til stede.
– Målet er at festivalen blir en
realitet allerede til neste år, sier
Hemsøe.
– Slik jeg ser for meg det, så
bør alle serveringsstedene i
Hamar servere lutefisk første
helgen i november, og at man
etter måltidene har noen
kulturelle arrangementer i det
nye kulturhuset. Det hadde vært
fryktelig
artig
om
de
restaurantene som blir med på
festivalen klarte å servere 2.000
lutefiskretter fredag og 2.000 til
på lørdag, sier Andersen.
Til
opplysning
serverte
Pepperkværna alene rundt 2.000

FORVENTNINGER: – En lutefiskfestival kan trekke mange folk til
Hamar, sier Dag Henning Andersen på Pepperkværna. FOTO: JO E. BRENDEN
lutefiskmåltider
gjennom
julebordssesongen i fjor.

Akevitt og potet
– Hvorfor skal vi ha en
lutefiskfestival i Hamar?
– Nordmenn er blitt flinkere til
å
spise
ute,
og
når
lutefisksesongen starter første i
helgen av november, fylles
restaurantene opp. Hedmarken
har lange tradisjoner rundt
lutefisken og vi har ikke minst en
sterk akevittkultur her. Rundt
oss ligger jorder som dyrker
poteter, som er et av de viktige
tilbehørene til fisken. Og landbruket sørger for bacon, som
også
hører
hjemme
på
lutefisktallerkenen.
– Vi har stor tro på at festivalen
vil bidra til å sette Hamar på
kartet og i tillegg markere Innlandets lange og stolte mattradisjoner, sier Hemsøe.
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Han
har
ordnet
med
internettdomenet «lutefiskfestivalen.no», og ser for seg å pøse
på med informasjon framover.
Men foreløpig er nettstedet satt i
pausemodus.
Andersen har forventninger:
– Kanskje kan festivalen
trekke en masse mennesker
utenfra til Hamar i november?
– Hvordan skal lutefisken
serveres, Andersen?
– Den skal serveres på
glovarme
tallerkener,
med
mandelpotet,
erterstuing,
baconfett eller ribbefett med
mye bacon i, lefse og sennep.
Det er også noen som vil ha hvit
saus eller bechamelsaus, reven
brunost og sirup til fisken. Det er
selvsagt også lov.
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