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Lutefiskfestivalen: Big Horn Satser på å Ta i bruk bykjelleren

LUTEFISKGENERAL: Oddvar Hemsøe hadde ideen til Lutefiskfestivalen, og mange ser ut til å tenne på den.

Foto: Geir Vestad

Mange vil ha lutefisk
– Dette lover godt,
sier Oddvar Hemsøe.
Hittil er det nærmere
300 som har meldt
seg på til Lutefiskfestivalen fredag 1. og
lørdag 2. november.

berede lutefisken på sine egne vis,
forteller Hemsøe.
– Da skal alle gjøre sitt for å servere den beste lutefisken, sier han.
Og prisen skal være 450 kroner
alle stedene, pluss drikke.
– Vi vurderte først om lutefisken skulle være mest mulig lik på
hvert enkelt sted. Men vi har
kommet fram til at vi vil bidra til
å øke mangfoldet ved at hvert enkelt sted får servere den som de
vil.
Det er for øvrig første gang at
fire restauranter i Hamar samarbeider på denne måten, så det er
en nyvinning det også.
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Påmeldingen startet på nett på
søndag. Til sammen vil det være
mellom 900 og 1.000 stoler for
spisegjester de to dagene. Og 300
påmeldte etter så kort tid er en tydelig bekreftelse på at det er stor
interesse for landets første og
eneste lutefiskfestival.
Lutefiskfestivalen er startet opp
av Oddvar Hemsøe, som også er
festivalens daglige leder.

Bykjelleren: Skal tas i bruk igjen av Big Horn på Stallgården til de to lutefiskkveldene.
Måltidene skal serveres ved de
fire restaurantene Pepperkværna,
Victoriahaven, Hamarstua Spise-

ri og Stallgården/Big Horn i Hamar.
De ulike restaurantene vil til-

Bykjelleren
Spesielt for Big Horn på Stallgården er at de satser på å avsette Bykjelleren til lutefiskfestivalen.
Dette er et lokale der det gjennom
årene har vært servert svært mye
lutefisk, men som i dag ikke er i
bruk. Men nå skal dørene til By-

kjelleren åpnes til lutefiskens
ære.
Fire dagers festival
Hoveddelen av festivalen skjer på
de fire restaurantene fredagen og
lørdagen, med etterfølgende arrangement på Gregers for den
som vil. Men det starter med kickoff på Gregers allerede onsdag
30. oktober. Første del av kickoffet
vil være lukket, før dørene åpnes
for alle til Hamars versjon av Rorbua. Einar Busterud har sagt ja til
oppgaven som rorbuleder og blir
dermed Hamars Tore Skoglund.
På torsdag 31. oktober starter
det på Gravdahl med besøk av
Jahn Otto Johansen, kjent som lutefiskelsker av format.
Utpå kvelden blir det konsert
med Jan Erik Vold, Kåre Virud og
Baard Slagsvold på Gregers.
– Det har vært vanvittig mye
jobb, men nå er brikkene på plass,
sier Oddvar Hemsøe.

