satt ut
for å lide

Den døde fasanhøna ble et
offer for hunder i trening.
– Det var planlagt slik,
ifølge biolog. 
side 8-9
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«Bummen»
takket nei

Bjørn Johansen ga Tromsø
beskjed om at han ikke
lenger er aktuell som ny
trener i nord.
side 23
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Dagen er 10 timer og
48 minutter lengre
enn ved vintersolverv.

FALT FOR GAMLEBYEN: Samboerparet Lene Nilsen (37) og Robert Petersen (40) falt pladask for Gamlebyen og Fredrikstad for snart seks år siden. Nå starter de restauranten
Værk i Gamlebyen Gjestgiveri. Foto: Geir A. Carlsson

Byr på gourmetmat
med historisk sus
GAMLEBYEN: Midt i koronakrisen og knappe to måneder etter at driverne av Gamlebyen Gjestgiveri

meldte oppbud, er det klart hva som skal fylle de ærverdige lokalene. Her skal nemlig kokk Robert Peterson, med solid erfaring fra verdenskjente Noma i København, åpne gourmetrestaurant.
side 12–13
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Robert (40) og Lene
gourmetrestaurant i

ny utfordring: De siste to årene har Robert Petersen drevet
Værk Catering på Gressvik Torg. Nå flytter han virksomheten til
Gamlebyen

I Danmark jobbet han
på verdenskjente
Noma. Nå sikter Robert Petersen seg inn
på å tiltrekke seg
gourmander med
restauranten Værk i
Gamlebyen.
Kristin W Hansen

Værks behov, venter det ambisiøse paret på skjenke- og serveringsbevilling fra kommunen. Håpet er å kunne åpne den
romslige bakgården for gjester i
pinsehelgen, som i år er siste
helgen i mai.
– Vi starter forsiktig i bakgården, også vil vi etter hvert også
åpne restauranten for gjester,
sier Robert.

kristin.w.hansen@f-b.no
908 68 226

Falt pladask
for Gamlebyen

Kokk Robert Petersen (40) er en
av ytterst få som har tatt læretiden sin ved den verdensberømte Michelin-restauranten Noma
i København.
Han har til sammen fem års
erfaring fra Noma og har også
jobbet ved gourmetrestauranter i New York.

At valget falt på Gamlebyen når
paret velger å åpne restaurant
er ikke tilfeldig.
– Vi ønsket oss sørover fra
Hammerfest, hvor vi var bosatt
og brukte sommerferien på å
besøke steder i kunne tenke oss
å bo. Gamlebyen minnet oss om
København og var den direkte
årsaken til at vi endte opp med
å flytte hit til Fredrikstad i 2015,
sier Robert.

Catering på Gressvik
For fem og et halvt år siden flyttet Robert og samboer Lene Nilsen (37) til Vikane og Robert begynte å jobbe ved Pharma.
De siste to årene har han drevet Værk Catering på Gressvik
Torg, men nå flytter han virksomheten til Gamlebyen, og
overtar lokalene etter Gamlebyen Gjestgiveri, som meldte
oppbud i mars.
I de tradisjonsrike lokalene
åpner han og samboeren snart
gourmetrestauranten Værk.

Starter i bakgården
– Dette vakre stedet fortjener
en ekstraordinær matopplevelse. Håpet er å kunne tilby en
gourmetfølelse for våre gjester,
sier Petersen.
Mens kjøkkenet på gjestgiveriet bygges om for å passe

Høye ambisjoner
Vel vitende om at flere har slitt
med å drive kvalitetsrestauranter i Fredrikstad tidligere, er
ambisjonene likevel høye hos
paret, som riktig nok ikke ser
for seg en stjerne i Michellinguiden.
– Det vet jeg at ikke er mulig
med vårt konsept, men målet
er å komme med på San Pellegrino-listen (en guide til de beste restaurantene over hele verden, journ.anm.) i løpet av to
år, sier kokken, som ikke er nervøs for å satse midt i koronakrisen.
– Mange restauranteiere må
leie inn folk til å drive stedet. Da
blir lønnskostnadene fort høye
og man mister kontrollen på

I TRADISJONSRIKE LOKALER: Robert Petersen og Lene Nilsen skal drive restauranten Værk i
Gamlebyen gjestgiveri. Til høyre Marianne Hansen fra Gamlebyen Hotell.begge FOTO: Geir A. Carlsson

kvaliteten. Vi skal være hands
on og selv stå på kjøkkenet. Jeg
har fått min opplæring på noen
av verdens beste kjøkken og jeg
vet hvordan man skal drive en
riktig god restaurant, påpeker
Petersen.

ring, vil de fortsette med catering og take away.
Det siste er noe firmaet har
begynt å tilby under koronakrisen.
– Det har vist seg å være veldig populært, forteller Robert.

Flere ben å stå på

Samarbeider med hotell

Samboer Lene påpeker at et av
firmaets fortrinn er at de vil ha
flere ben å stå på. I tillegg til å
drive restaurant og uteserve-

Samarbeidet med Gamlebyen
Hotell Fredrikstad vil også stå
sentralt i driften. Værk skal
nemlig servere frokost og andre

måltider til hotellets konferanse- og overnattingsgjester.
– Gjestgiveriet er med å understreke Gamlebyens særpreg.
Vi er svært fornøyd med at
Værk nå vil videreutvikle dette,
og være et spennende tilskudd
for besøkende i Gamlebyen,
sier administrerende direktør
ved hotellet, Marianne Hansen.

Bryllup og selskaper
Gamlebyen Hotell er medlem i
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e (37) åpner
i Gamlebyen
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INDREFILET AV
STORFE

Fryst. Pr kg

99

00

LAKS

Hel. Pr kg.
Skivet 119,00 pr kg

MESSETILBUD
MAIKAMPANJE
Solskjerming
Solskjerming inne
inne og
og ute
ute

«De historiske» og Hansen mener Værks planer passer godt
inn i dette konseptet.
Teglhuset er også en viktig
del av konseptet. Her vil det
som før bli arrangert konserter
og det benyttes også som selskapslokale.
– Det er blitt veldig populært
å arrangere bryllup her. Da har
man bryllupsmiddagen i restauranten og bryllupsfesten i
Teglhuset og i bakgården. Bru-

deparet og en del gjester kan
også overnatte på hotellet, forklarer Hansen, som opplyser at
man nå har åpnet for bookinger
av selskaper igjen etter at man
måtte stenge for dette i forbindelse med koronakrisen og
konkursen i gjestgiveriet i
mars.

-30%
GRATIS BEFARING

Tlf. 69 10 99 10
(TASTEVALG 2)

34

90

DIPLOM-IS KRONEIS 6 STK

Sjokolade/jordbær. 750 ml. Pr pk
Pr l 46,53

Prisene gjelder tom. lørdag 16. mai. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.
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