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I tidligereBergsMaskins
verkstedshall skaldet serveres
gourmetmenyer,nårCredo
gjenåpnerher.
Også bistroen Jossa Mat og
Drikke ermedpå flyttelasset.
Restaurantene som i dag ligger

i Ørjaveita i Midtbyen, flyttes
fordi de trenger bedre plass til å

utvikle nye konsepter, forteller
kjøkkensjef og gründer Heidi
Bjerkan.
- I dag får vi ikke vist frem alt

det fine vi holder på med. Vi
dyrker nesten alle grønnsakene
til Credo i samarbeid med
Skjølberg Søndre Kretsløpsgård,
og ønsker på sikt å gjøre det til
Jossa også. Vi lagrer og
bearbeider alt, og det er
utfordrende nå på grunn av
plassmangel. Her får vi vist frem

hele kretsløpet og prosessene
bak maten, sier Bjerkan, om de
nye lokalene på Lilleby.
Jossa mat og drikke vil bli

større, mens Credo vil ha
omtrent samme kapasitet som i
dag. Verkstedhallen, hvor det fra
1948 ble laget landbruksmaskin-
er, er på 850 kvadratmeter. Men
nye Credo skal ha plass til
samme antall gjester som i dag,
opptil 40. Nye Jossa Mat og
Drikke får plass til flere enn

dagensmaks 60–70 gjester.

Tror gjestene følgermed
Credo er rangert som Norges
fjerde beste restaurant, ifølge
restaurantguiden White Guide
Nordic. Bjerkan frykter ikke at
de skalmiste gjester som følge av
at de flytter fra Midtbyen til
Lilleby.
- Jeg føler ikke at det er

utfordrende. Det er bare litt
lenger å gå, og de fleste gjestene
kommer i taxi også i dag. Det er
en fin spasertur fra Solsiden, sier
Bjerkan.
På det tidligere industri-

området, hvor blant annet
Lilleby smelteverk lå, er
Veidekke Eiendom største
utbygger. De skal bygge til
sammen 1200 boliger her.
Prosjekt- og analysesjef Thomas
Myran i Veidekke Eiendom
mener Lilleby blir stadig mer
sentrumsnært.

-Nybydel
- Trondheim sentrum vokser
nordover, med blant annet
Nyhavna. Vi ser restauranten på

E.C. Dahls Bryggeri er positivt
mottatt, og det har gått bra siden
åpningen. Vi gjør dette for å
skape en helt ny bydel, sier
Myran, omå få inn restauranter i
boligområdet.
Han håper det også gjør

boligene lettere å selge.
- Jeg tror det betyr mye. Vi har

solgt i underkant av 300 boliger.
Credo blir nå en sterk bidrags-
yter til liv i bydelen, og det gir en
stor merverdi for området, sier
Myran.

Kandyrke egnegrønnsaker
De første årene Credo eksisterte,
var det en bar i andre etasje i
Ørjaveita som stengte sent.
Bjerkan kan berolige bolig-
kjøperne på Lilleby som frykter
høy musikk og skrål til langt på
natt inne i området.
- Det blir ikke bar som før i

tiden, så det blir ikke bråk, sier
Bjerkan.
Etter inspirasjon fra Bjerkans

og Credos samarbeid med
gårdene hvor de produserer de
økologiske råvarene til restau-
ranten, har Veidekke Eiendom

» Nå kommer det kafé og restauranter på Lilleby

GourmetrestaurantenCredostengerdørene iMidtbyen
i sommer,ogskalgjenåpne i en tidligereverkstedhall
påLilleby.

Credo flytter
til en tidligere
verkstedhall
»Trondheim

Byutvikling

PåLillebyvilvi skapeetgrøntmiljøderde
ulikedelenevirker i symbiose,hvoralle ledd
mellombondenogkokkenblirgjort synlig.
Heidi Bjerkan,Credo-eier
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Verkstedhallen: Inne i
verkstedhallen skal Heidi
Bjerkan åpne nye Credo og
Jossa Mat og Drikke.
Thomas Myran i Veidekke
Eiendom håper restauran-
tene vil få flere til å kjøpe
bolig i området.
Foto: JENS PETTER SØRAA

Nye Credo. Her er nye Credo og Jossa Mat og Drikke, som skal ligge
på hver sin side i verkstedhallen. ILLUSTRASJON: VEIDEKKE EIENDOM

Finnes Barnehjem. I det tidligere barnehjemmet skal Heidi Bjerkan
åpne kafé, med uteservering. Verkstedhallen ligger bak barne-
hjemmet. Foto: VEIDEKKE EIENDOM

startet Lilleby Hagelag. Laget til-
byr fra i vår de som flytter inn i
de nye boligene og andre å dyrke
egne grønnsaker i flyttbare kass-
er.

-Vil bli selvforsynt
I tillegg skal det dyrkes grønn-
saker, bær og urter på grøntom-
rådene rundt de to restauran-
tene.
- På Lilleby vil vi skape et

grønt miljø der de ulike delene
virker i symbiose, hvor alle ledd
mellom bonden og kokken blir
gjort synlig. Vi ønsker et miljø
hvor lokalsamfunnet er delaktig
i prosessene, for eksempel gjen-
nom et andelslag, hvor vi i sam-
spill dyrker egne grønnsaker for
privat konsum. Vår fremtidsvis-
jon er å bli selvforsynt, sier Bjer-
kan.

Åpnerkafé imai
Bjerkan og cateringselskapet
hennes,CredoUtPåTur, skal og-
sådrivekafé i FinnesBarnehjem,
som ligger ved siden av den ti-
dligere verkstedhallen hvor Cre-
do og Jossa Mat og Drikke skal
gjenåpne. Jugendbygningen
hvor det ble drevet barnehjem
fra 1907 til 1974, er for tiden un-
der oppussing. Planen er å åpne
kafeen i mai. Et yoga-institutt er
allerede etablert i andre etasje av
bygget, og det blir mulighet til å
leie lokaler her til selskaper.

Restauranten og barenble
startet i 1998 avHeidi Bjerkan,
Tor Schjølberg ogCalle Fegth i
Ørjaveita i Trondheim sentrum.
For tre år siden ble
Heidi Bjerkan eneeier.
I slutten av juni stenger
Credo og bistroen Jossa
Mat ogDrikke.
Restaurantene åpner igjen
på Lilleby.
Lilleby-områdethar vært
preget av industrivirksomhet
gjennomhele1900-tallet.
Ila og LillebySmelteverker,
senere Fesil, ble nedlagt
i desember 2002
og produksjonen flyttet
til Mo i Rana.
Nåbygges industriområdet
om til en ny bydelmed til
sammen1800boliger.
BergsMaskins
verkstedhallble oppført
i 1948, og bygges
nå om til å huseCredo og
JossaMat ogDrikke.
FinnesBarnehjem for gutter
ligger i en jugendbygning
somble oppført i 1907.
Barnehjemmet ble stengt
i 1974. Imai åpner Credo
Ut På Tur kafé her

Fakta

Credo på Lilleby

Bjerkan vil drive med mer enn
kafé i bygget.
- Dette skal være et lavterskel-

tilbud for alt fra barn til eldre.
Det blir kafé, og folk skal kunne
lære ommat ogdyrking.Det kan
være matkurs, kompostkurs og
fermenteringskurs her. Vi
ønsker at det blir attraktivt, og vi
vil ha stor takhøyde, sier
Bjerkan.
Hun ønsker også at råvare-

leverandørene til Credo, som
stort sett er lokale gårder, også
får vist seg frempåLilleby.
- Vi håper å få til utsalg av

varer ogmarkedsdager, hvor folk
kan kjøpe grønnsaker og kjøtt
fra bøndene, sier Bjerkan.

Stengt i inntil ett år
Credo og Jossa Mat & Drikke
stenger dørene i slutten av juni,
og Bjerkan forteller at de ønsker
komme på plass i de nye
lokalene på Lilleby så snart som
mulig, men at de foreløpig ikke
har satt en dato for nyåpningen.
-Alle de ansatte skal væremed

videre, ingen blir sagt opp.
Kafeen på Finnes Barnehjem
åpner i mai, og i tillegg jobber vi
medå få til popup-restauranter i
både Oslo, Berlin og London,
sier Bjerkan.
Det er til sammen 15 årsverk

påCredo og JossaMat ogDrikke.
SISSELLYNUM90599654
sissel.lynum@adresseavisen.no

Siden Sabrura Byhaven åpnet i
2012, har sushikjeden åpnet
seks restauranter i Trondheim.
Det siste tilskuddet er Sabrura
Lounge Midtbyen i Carl Johans
gate, somåpnet i Kos' gamle lo-
kaler11. februar.
- Kos var en bar hvor vi også

serverte mat. Nå har vi bygd
om, slik at gjesteneheller kom-
mer inn i en restaurant som
også har en bar, sier daglig
leder og hovedeier Remy
Nordvik, somogså eideKos.
Han eier Sabrura sammen

med Retro-medeierne Randi
og Jon Ove Kulsetås, samtidig
som Adrian Løvold er med på
eiersiden.
- I stedet for å ha to for-

skjellige navn, prioriterer vi
Sabrura og videreutvikler det.

-Kunneåpnet ti i året
I motsetning til de mer tradi-
sjonelle Sabrura-restaurantene
som allerede fins, vil nye
Sabrura blant annet holde
sushibaren åpen til klokken 01
hver lørdag.
- Det er forskjell på en tirs-

dag og en lørdag. På lørdags-
kvelden tenker jeg at folk ikke
vil stå i buffékø, og siden vi har
mer enn nok tilbud på buffé-
fronten, går vi bort fra det
konseptet dendagen.
Ifølge Nordvik hadde

Sabrura og Kos en brutto
omsetning på rundt 84
millioner kroner til sammen
kroner i fjor.Han regnermedat
brutto omsetning kan bli på
inntil 115millioner i 2017.
Med sju restauranter på plass

i Trondheim, har Nordvik og
co. allerede begynt å se utover
Trondheims grenser. Sushi-
kjeden blir i november å finne
vis-à-vis Kimen kulturhus i
Stjørdal, og overfor Adresse-
avisen røper Nordvik planer
om å åpne enda en restaurant i
Nord-Trøndelag.
- Vi jobbermed å etablere oss

i Steinkjer, samtidig som vi har

planer om å starte en restaurant
i Ålesund. Planen er å åpne to
nye restauranter i 2018, selv om
jeg har en følelse av at vi kunne
åpnet fire eller til ogmed ti nye i
året. Men da hadde vi ikke hatt
full kontroll på alt, sier Nordvik,
og utdyper:
- Åpner man en vanlig

restaurant i Steinkjer, er det
mye enklere å få tak i personale
enn når man åpner en sushi-
restaurant. Det er en utfordring
å skaffe nok kvalifiserte kokker.
Det fins for eksempel ikke fem
sushikokker i Ålesund. Du må
finne dem, og du må finne en
plass de kanbo.

Flytter inn i naust
påStokkøya
På sikt ønsker han også å
etablere sushikjeden i hoved-
staden, men understreker at
han ikkehar hastverk.
- Alle sier at jeg må åpne i

Oslo, men jeg vet ikke om det å
fly ned dit hele tiden er det
viktigste formeg.Vi har vært litt
fram og tilbake med Oslo, men
jeg skal ikke forhaste meg. Når
vi flytter dit, må vi ha alt veldig
klart.
Enn så lenge ser han heller

mot Fosen, hvor familien hans
kommer fra og hvor han plan-
legger et annet konsept. Som
Adresseavisen skrev om i fjor,
har Nordvik brukt mye av
utbyttet fra Sabrura til å kjøpe et
gammelt naust på Stokkøya i
Åfjord.
Han omtaler prosjektet som

et matstudio med overnatting-
smuligheter for åtte til ti per-
soner. Han tenker også på å ha
én måned i året med eksklusiv
dining, der det serveres mange
retter gjennom én kveld. Ellers i
året rettes konseptet mot be-
drifter som harmed seg kunder
eller skal på teambuilding, der
man kan nyte mat, fiske selv og
få kurs i tilberedning av sjømat.
- Prosjektet er godkjent, og vi

har planlagt åtte måneder med
bygging. Det starter imars, så til
neste år skal det stå åpent, sier
Nordvik.
JOAKIMS.WANGEN92491996
joakim.slettebak.wangen@adresseavisen.no

Trondheimerblitt
for liten forSabrura
Sabruraharåpnet sin sjuende
restaurant i Trondheim.Neste
steg erNord-Trøndelagog
MøreogRomsdal.

Avslappet: Remy Nordvik kan lene seg tilbake og nyte sushi-
suksessen nå som han har åpnet sin sjuende Sabrura-restaurant
i Trondheim. Foto: JOAKIM SLETTEBAK WANGEN


