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Gladmatfestivalen 2004 

Dato: onsdag 28 juli 2004 

Deltakere: Jan Ove, Sigurd, Njål, Jan Kåre og Jan Morten 

 

 

2004 var året da Den Gode Smak skulle sette sitt preg på Stavangers berømte Gladmatfestival. Som 

seg hør og bør, tok vi på oss et kulinarisk ansvar på vegne av regionens øvrige befolkning, og stilte 

opp for å drive høytidelig prøvesmaking av serveringen på de forskjellige etablissementer langs vågen 

i Stavanger. 

 

I et strålende sommervær, møtte vi opp klokken 1800 på Jan Oves sentralt beliggende kontor for å 

forberede gjennomføringen, der vi fikk servert en nydelig musserende vin med jordbær til. I forkant 

hadde vi utbeidet et diplom som vi skulle dele ut der serveringen tilsa det. All ære til Jan Ove for en 

flott utarbeidet layout på dette. Profesjonelt gjort. 

 

Diplomene, med henholdsvis en, to og tre gryter, ble signert av oss alle. Så måtte vi finne på en liten 

”fanfare” som vi kunne synge i sammenheng med overrekking av diplom. Det endte opp med noe kort 

og enkelt: ”Maten var bra, hurra – hilsen Den Gode Smak”. Etter noen gangers gjennomsynging av 

denne, følte vi oss klar til å ta fatt på kveldens bravader. 

 

Kompaniet marsjerte i samlet flokk ned til Vågen, for anledningen antrukket hvit skjorte, svart bukse, 

klubbforkle og høy kokkehatt. Vi startet prøvesmakingen hos Jans Mat- og Vinhus, der østers og 

champagne sto på menyen. Østers var nytt for flere av oss, men det ble bra mottatt. Etter litt tvil, ble 

det utdelt et diplom med to gryter. 

 

Neste stopp var Gamlaværket. Der ble vi fyrstelig tatt mot. Vi ymtet frampå om at det kunne vært greit 

med sitteplass, og før vi visste ordet av det hadde en meget kompetent servitør ryddet plass i en 

restaurant som i utgangspunktet var overfylt, og ordnet et bord til fem. Vi fant ut at vi måtte smake på 

husets spesialiteter, og fikk et par tallerkner med hjemmelagede pølser, samt et par tallerkener med 

diverse sildeanretninger. I det servitøren kom med de tilhørende glass med pils, nevnte han 

unnskyldende at drikkevarene måtte vi nok betale selv. Vi så på hverandre, og nikket så enig til 

servitøren. Da maten ble servert, fikk vi et engasjert foredrag om de forskjellige rettene. Noen av oss 

var uvant med sild, men det viste seg at dette ble det store høydepunktet i løpet av kvelden. Silden var 

fantastisk, og pølsene nesten like gode. Vi var veldig samstemte på at dette måtte kvalifisere til tre 

gryter. Etter avsynging av fanfare og utdeling av diplom, ville vi betale, men fikk beskjed om at det 

kunne vi bare glemme. 

 

Etter dette stoppet vi på Charlottenlund. Vi bestilte laks med sennepssaus, men fant ikke at dette kunne 

tilfredsstille våre strenge utvelgelseskriterier. Derfor, ingen diplom. 

 

Ferden videre førte oss til Cartellet. Vi bestemte oss for å smake en variert meny, med blant annet 

kamskjell, kongereker, salsa og annet, med en forfriskende Farris til. Det var varierende smaker, og litt 

vekslende meninger blant oss, men til slutt landet vi på to gryter her. Etter sang og utdeling ville Njål 

betale, men personalet bare vinket og smilte, uten å gjøre tegn til å ta mot noe, så det virket som om vi 

skulle få slippe å betale her også, og Njål bukket pent og gikk. Da gikk det plutselig opp et lys for 

noen, og han fikk beskjed om at vi måtte nok betale for oss, hvilket vi gjorde. 

 

Vi ruslet litt videre bortover kaien, blant annet innom Tollboden, og kikket oss om litt. Det ble litt 

hyppige stopp, da de fleste av oss traff litt kjente både  her og der, men vi fikk blant annet en liten 

smak av en saft som var laget av svartsurbær, noe som minnet om blåbær, og var ganske godt.  

 

Jan Morten hadde hørt om en ny restaurant ved navn Tango som skulle åpne, og vi gikk over til 

Strandkaien for å finne den. På veien var Sigurd så sulten at han måtte forsyne seg av en pose gratis 

rosinboller fra Eddis bakeri, noe som førte til en kritisk diskusjon om hvorvidt rosinboller kunne 

regnes med blant kvalifiserte fødevarer som skulle prøvesmakes. Resultatet ble at resten av 

rosinbollene ble useremonielt dumpet i nærmeste søppelspann.  
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Det viste seg at Tango hadde stengt for kvelden, så vi gikk da tilbake mot Skagenkaien. Det begynte å 

bli tid for hovedretten, som vi fant på Bilbao. Vi delte oss i bestillingen: Noen tok bacalao, mens andre 

ville ha indrefilet. Akkompagnert av passende viner var dette ypperlig, og vi ble enige om å tildele to 

gryter her. Opplevelsen på Bilbao ble for øvrig litt skjemmet av at stedet var infisert med trøndere, 

som med kjent innpåslitenhet trakasserte oss med usaklig snakk. 

 

Vår siste prøvesmaking ble foretatt hos N.B.Sørensen, der vi forsøkte oss på en dessert. Det ble litt 

Creme Bruleé, samt en sjokoladeanretning. Meget velsmakende og bra, og dette ble også belønnet 

med et to gryters diplom, i tillegg til den obligatoriske sangen. 

 

Rett før vi var ferdige her, fikk vi for øvrig kveldens morsomste opplevelse. En herre stoppet plutselig 

på vei forbi oss, kom bort, og presenterte seg som medlem i Gladmat-komiteen. Han begynte med å 

unnskylde seg for at det hadde nok vært litt fyll denne kvelden. Det var de ikke så veldig glade for, 

men litt ble det alltid. Ellers ville han på det sterkeste takke oss for den jobben vi hadde lagt  ned, det 

satte de veldig pris på, og han skulle ta dette opp på neste møte i (komiteen/bystyret/eller hva det nå 

var). Vi så på ham, nikket og bukket, og sa ja og ha, like til han gikk videre. Da så vi på hverandre, og 

holdt på å le oss i  hjel. Det vil si, alle unntatt Njål, som ikke fikk med seg dette, da han var opptatt 

med å konversere en tidligere studieveninne. 

 

Etter dette gikk vi i samlet flokk tilbake til utgangspunktet, altså Jan Oves kontor, hvor vi skilte lag. 

Sigurd og Njål gikk på byen, mens de andre som skulle på jobb dagen etter, gikk hjem. 

 

I påfølgende uke var det meget tilfredsstillende å se at Gladmatfestivalen hadde kommet til samme 

konklusjon som oss, nemlig at Gamlaværket var festivalens vinner. 

 

Konklusjonen etter denne vår første Gladmatfestival, var at det var en ubetinget suksess, riktignok 

med rom for visse justeringer, og alle var innstilt på å gjenta dette til neste år. I ettertid har også Jan 

Morten vært i kontakt med selve Gladmatgeneralen, og diskutert en mer offisiell rolle for Den Gode 

Smak til neste år. I skrivende stund er dette uvisst, men vi får leve i håpet. 

 

 

Sigurd 

Referent 


