
20år!
Stiftet i Fredrikstad i oktober 1988.

«Still-going-strong» med over 30 lokallag i inn- og utland 2008.
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RESIDENTENS HILSEN
Kjære medelskere!

Først vil jeg takke alle for en fantastisk lutefisksesong i
2007. Lutefiskbevegelsen vokser år for år, og fjoråret var
intet unntak. Vi besøkte 35 entusiastiske lokallag i inn- og
utland, og stemningen var stor blant meskende medelskere.
Sesongen som står for døren kommer til å overgå alle
sesonger. Kanskje ikke så rart når NORSK KONGELIG
LUTEFISKLAG feirer sitt 20 års jubileum i år. Etter den
spede begynnelse på Bryggen Kro på Gressvik i oktober
1988 har norsk Kongelig Lutefisklag vokst til 35 lokallag i
Norge og 8 i utlandet. Dette medfører selvfølgelig at or-
ganiseringen av laget begynner å ta tid. Dette har vi løst
med at lutefiskconsulene i Sarpsborg og Oslo, Yngvar
Brusevold og Øyvind Kristiansen nærmest jobber på heltid
med NKLL. Begge er de pensjonister og mener selv at de
ikke kan fylle dagene med mer meningsfylt arbeide enn
lutefisk.

Som nevnt går vi inn i jubileumsåret med store forvent-
ninger. På nåværende tidspunkt har vi planlagt å besøke 41
lutefiskarrangementer i løpet av høsten. Vi vil på disse ar-
rangementene utnevne flere til riddere av den gyldne
lutefisk både i klasse 1, 2 og 3. I tillegg vil vi i år også ut-
nevne årets consulat for året som gikk. Hvem dette blir er
en godt bevart hemmelighet til det braker løs den aktuelle
kvelden.

Som dere allerede har sett i form av utsendt brev, vil vi ar-
rangere turer til våre lokallag både i Lysekil og på Svalbard
i løpet av sesongen. Her er det bare å ringe 97041281 for
nærmere informasjon. Jeg kan love dere noen opplevelses-
rike dager på disse turene.

Til slutt vil jeg takke alle våre annonsører som gjør det
mulig å gi ut vårt medlemsblad. Men den største takken

sender jeg til alle dere medelskere som stiller opp på våre
lutefiskaftener og bidrar til at lutefisksbevegelsen ruller
videre.

Hjertelig velkommen til nye store lutefiskopplevelser i løpet
av høsten 2008.

Med lutologisk hilsen

Frank Jensen
President Cand.Lut og førsteelsker

P

Presidentskapet:
President Frank Jensen
Mobil 97042181
Eketoppen 5, 1613 Fredrikstad
E-post: mix@carte.no

Generalconsuler:
Oslo og Spania
Tore Hannestad, mobil 90084100

Trønderfylkene
Rolf E. Teigen, mobil 90842875

Baltikum
Bjørn Røang, telefon +3719258099

Sekretariat:
Consul / konst. Ambassadør
Øyvind Kristiansen
Tlf. 22107302, mobil 90750241
Ellen Gleditschv. 4, 0987 Oslo
E-post: oyvind.kristiansen@getmail.no

Redaktør, Consul / konst. Ambassadør
Yngvar Brusevold
Tlf. 69141072, mobil 91764568
Gaupefaret 19, 1712 Grålum
E-post: yngbruse@online.no

Webredaktør, Consul Sølve Stubberud
Mobil: 95168848
E-post: solve@stubberud.org

Webadresse:
www. norsk-kongelig-lutefisklag.com
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EDAKTØREN
HAR ORDET

Så er endelig et nytt nummer av medlemsbladet her, og
ikke et hvilket som helst nummer heller. I år kan NKLL
feire 20 års jubileum. I bladet forsøker vi å markere dette
med et annet format og bedre papirkvalitet enn tidligere.

Innholdsmessig er det ikke så lett å forbedre seg, men
dere skal vite at vi har forsøkt! Resultatet er blitt en miks
av aktuelt stoff og nostalgiske tilbakeblikk på trekk fra
vår historie.

Det er lagt stor vekt på å få en oppdatert oversikt over
våre lokallag med Consuler og Viseconsuler. Nytt av året
er at vi har forsøkt å få med E-post adressene til så mange
som mulig. Vi ber om hjelp til videre ajourhold og opp-
datering av denne oversikten. Som man kan se er det

dessverre enkelte lag som p.t. ligger nede. Men det er
stadig tilvekst av nye lag som gjør at NKLL stadig er i
netto vekst.

Terminlisten over de forskjellige lokale arrangementer er
mer omfattende enn noen sinne. Ca. 30 arrangementer
fram mot årsskiftet er listet opp.

Men vi vet at det er lokallag som ennå ikke har fått alt på
plass med hensyn til dato, sted og tid for eget ar-
rangement. Noe av hensikten med oversikten er å gi våre
medlemmer mulighet til å besøke andre arrangementer
enn det eller de som holdes lokalt. En oppfordring til
Consulatene rundt om er å ringe eller sende en E-post til
andre lag og minne om det egne arrangementet. Vi
minner i den forbindelsen om vår utmerkelse: Ridder av
den gyldne lutefisk. Det er lettere å oppnå det
nødvendige antall måltider hvis man tar seg tid (og råd)
til å farte litt rundt. Det er jo en rekke lag som ønsker
besøk fra sentralt hold til sitt eget arrangement. Det er
først og fremst President Frank Jensen og konstituerte
ambassadører Øyvind Kristiansen og Yngvar Brusevold
som besørger slike besøk, gjerne i forbindelse med opp-
rettelse av nye lag, utnevnelser av Consuler og
Viseconsuler. Eller det kan være andre grunner til at et
lag ønsker slike besøk. Vi strekker oss så langt det er
mulig, men ha forståelse for at det ikke er mulig å rekke
alle hvert år.

En av årsakene til at bladet kommer så sent, er ønsket om
å få med mest mulig av arrangementsoversikten. Fra
neste år går vi nok tilbake til tidligere tiders ordninger
slik at bladet kommer tidligere, og så blir terminlisten
formidlet i eget skriv når sesongen nærmer seg.

Et annet hjelpemiddel vi har, er vår webside på internett.
Der kan man klikke seg inn på www.norsk-kongelig-
lutefisklag.com. Vår webredaktør Sølve Stubberud vil
sørge for at siden stadig bli oppdatert. Alle som har noe
å meddele kan kontakte ham å få lagt det ut på siden.
Han arbeider for tiden med en modernisering og for-
enkling av siden.

Personlig gleder jeg meg stort til den tiden som kommer.
Jeg gleder meg til å få besøke en del av dere. Jeg gleder
meg også til å "høre" fra dere. Send gjerne inn referater
og bilder fra arrangementene. Kanskje det kommer på
trykk neste gang.

Yngvar Brusevold
redaktør.
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BOBILFERIE?
Vi leier ut Bobiler.

Kirkeng, 1798 Aremark

BOOKING &
INFORMASJON

Tlf: 69 30 18 60

VILLMARKSVEIEN 
BOBILUTLEIE AS

VÅRE ANNONSØRER
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En vakker sommerdag sitter jeg på terrassen til vår president
Frank Jensen som prater og forteller om hvordan en ide ble
født, og hvordan ideen etter hvert utviklet seg til den or-
ganisasjon som han i dag fortsatt står i spissen for: NORSK
KONGELIG LUTEFISKLAG (NKLL).

Det var helt tilbake til 1980-tallet, forteller Frank, at en
gjeng unge menn fra Fredrikstad fant ut at de ville reise til
Restaurant Engebret i Oslo for å spise et skikkelig lutefisk-

måltid. Etter noen slike besøk ble man enige om at dette
sikkert også kunne gjøres lokalt. Etter en tids forberedelser
kunne man så invitere til den første lutefiskaften en vakker
fredag i oktober 1988. Stedet var BRYGGEN KRO i
Onsøy. Krovertens navn var Fred Rasmussen, og det møtte
ca. 40 personer. Ordfører Jan Paus i Onsøy med frue var
blant de inviterte og frammøtte. Dette var den egentlige
starten på NKLL selv om navnet først kom til senere Det
hele var så vellykket at det måtte komme en fortsettelse, og
denne gang møtte det hele 90 personer! Blant de inviterte
denne gang var Fredrikstads kultursjef Egil Syversen. Or-
ganiserte lutefiskaftener var nå kommet for å bli.

I 1991 kom Idar Allum med. Han var en mann med ideer
og vilje og evne til å sette dem ut i livet. Det var han som
skrev den første prolog. Det heter den fortsatt, og det er
denne prolog som alltid leses ved åpningen av våre lutefisk
festaftener. Prologen er gjengitt et annet sted i bladet.

Første lag på Hvaler ble avviklet på Øykroa i 1994.

Ryktene og oppmerksomheten rundt arrangementene
tiltok år for, og i 1995 ble vi kontaktet av det statlige Opp-
lysningskontoret For Fisk ved Jahn Holst. Man ønsket å
formalisere et samarbeid for videre utvikling av det arbeid
som nå var iverksatt. Dessverre ble kontoret nedlagt like
etterpå. Vår reaksjon på dette var et brev til fiskeriminister
Henry T. Olsen for å beklage det inntrufne. Det hører med

til historien at brevet til tross for purring ennå ikke er be-
svart.

Imidlertid var Eksportutvalget For Fisk kommet på banen.
President Frank og Vicepresident Idar ble invitert til
"sesongåpning" på Engebret i Oslo. Der ble de to hyllet
for sin frivillige innsats og kjærlighet til den lutede fisk.
Begge ble høytidelig tildelt utmerkelsen FØRS-
TEELSKER og fikk med seg en sjekk på kr. 25000 til det
videre arbeid.

Det var på denne tiden at våre to fremste ledere fikk titlene

RESIDENTEN SER TILBAKEP

Fra sesongåpningen på Restaurant Engebret i Oslo 1996.
Fra venstre: Frank Jensen, Idar Allum, skuespiller

Lars Andreas Larsen og direktør fra
eksportutvalget for fisk, Kristian Nordahl
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Frank Jensen, President, cand. lut og førsteelsker og Idar
Allum. Visepresident, cand. lut m/Laud og førsteelsker.

I 1996 ble det nedsatt en forskningsgruppe ledet av Øyvind
Sand og med Terje Adolfsen og Finn Arne Kjølberg som
medlemmer. Gruppen skulle først og fremst forske i spørs-
mål omkring lutefiskens tilblivelse. I sin sluttrapport sier
komiteen følgende:

"Opp gjennom årene har det versert diverse mer eller
mindre ville historier om opprinnelsen. For all del - at folk
setter fantasien i sving er i seg selv positivt. Imidlertid - his-
torien bak lutefisken er ikke " vill , kun et stykke godt "
matarbeid" . Prøving og feiling var årsaken til at man etter
hvert kom fram til en oppskrift som har gitt mang en nord-
mann et herremåltid av dimensjoner.

At lutefisk er godt og spesielt egnet for "de store anled-
ninger" er etter hvert hevet over en hver tvil.

Fra den spede begynnelse i Fredrikstad har det vært en
gedigen knoppskyting hva gjelder lokallag rundt i det
ganske land. Gjennom årene har nok noen lag etter hvert
innstilt sin aktivitet, men hvert år kommer det stadig nye
lag til. Hvert lag ledes av en Consul med hjelp av en eller
to Vicekonsuler.

Hver gang et nytt lag skal innlemmes i familien skjer dette
ved at presidenten eller en representant for ham er til stede
og forestår den høytidelige handling. Som det vil framgå
av lagsoversikten annet steds i bladet, er det også kommet
til lag i utlandet.

Dessverre er vår Vicepresident Idar Allum såpass preget av
sykdom at han har måttet redusere en god del på sin inn-
sats. Consul Øyvind Kristiansen i Oslo og Consul Yngvar
Brusevold i Sarpsborg er derfor oppnevnt av presidenten til
å forestå en del lagarbeid. Øyvind er sekretær og Yngvar har
overtatt arbeidet med medlemsbladet. De samme to
fungerer også som ambassadører og avlaster presidenten
med en del reise- og besøkstjeneste.

Presidenten eller hans representant skal lese prologen og
sørge for at den vakre HYMNEN skrevet av Oscar Kvåle
blir avsunget mens forsamlingen reiser seg. Videre skjer ut-
nevnelser og tildeling av utmerkelser under en stor
seremoni med oppmarsj, spesiell bekledning og ved vårt
"alter" som er en gammeldags fiskekasse fra fiskemottaket
i Engelsviken. I tillegg til de formelle utnevnelser og tildel-
inger, har det etter hvert blitt en del lokale innslag. Det er
alltid noen som gjør seg fortjent til litt heder.

Men sentralt har NKLL kun 2 æresmedlemmer. Det er
Ingerid Espelid Hovig og Pjokken Eide.

Til slutt i samtalen ber vi også presidenten å se framover.
Etter å ha tenkt seg litt om, svarer han at det nok var ting
som var morsommere og ikke minst enklere før. Tyve år
med stadig vekst og fremgang krever så mye mer av oss som
leder dette. Men mye er blitt så meget bedre. Før kunne
det være spennende å komme til andre steder. Det var ikke
alltid lutefisken med tilbehør var i topp klasse. I dag er det
nærmest perfekt de aller fleste steder. Aktiviteten nå for
tiden krever store økonomiske ressurser, og en må stadig se
seg om etter måter å skaffe inntekter på. Bidrag fra
sponsorer og inntekter på annonser i medlemsbladet bidrar
godt, men en må stadig prøve å tenke nytt i disse baner.
Utvikling av produkter for salg er noe av det vi forsøker å
satse på. Så får vi håpe at vårt arbeid fortsatt i mange år vil
samle nye og gamle elskere av den lutede fisk til kjærlig-
hetsstunder man kan leve videre på.

Vårt motto:

Husk derfor, kvinner som menn,

Følg parolen og elsk igjen!

tlf. 69 82 55 50 • fax 69 82 51 31
e-mail: bakkergaarden@online.no

www.bakkergaarden.no

1860 Trøgstad, Norge

Bakkergården skaper en lun atmosfære for
lutefiskelskere. Gjestehuset er et muse-

umshus, tilrettelagt for alle arrangementer.
Overnatting i SMIA med utendørs vedstamp
og rom med sjel.Ring oss gjerne for en prat.

Bakkergården er en av stedene i
Norge med kulturutmerkelsen

Olavs Rosa.

N

Bakker Gjestegård
Hvor mulighetene er mange
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Velkommen, kjære venner!

Ja, selve ordet vennskap tenner

lys og varme, glød og ild,

som et solrikt fargespill.

Nu i kveld, som så ofte før enn,

har vi vandret inn av døren

til disse festpyntede sale,

lutefisk-elskernes festlokale.

Samlet i lucculli ånd

vevet inn i guders bånd,

med forventninger til denne aften,

som forsterker hele kraften

i vår felles interesse

for denne velsmakende delikatesse.

Ja, bare lytt til gudenes hvisken

om den guddommelige spise, lutefisken.

Forsamlet her i aften, venner og gourmeer

Lutefiskens protegeer,

noviser og veteraner,

alle med finstemte ganer

ånder inn den kjente duften

som svever inn og fyller luften,

stigende opp fra de varme gryter,

kjenner du hvor du stunden nyter?

Denne gourmet-retorikk

lyder som den skjønneste musikk.

Ord om havets delikatesser

tilsatt smakelige finesser

til en fullkommen diett:

Sennepssaus, bacon og ribbefett,

tørr sennep, ertestuing og varme poteter.

Her tales om livskvaliteter!

(navn eller kokken) kjøkkenets suverene

forvalter(e)

høytidsstemt foran grytenes alter(e)

i den dypeste konsentrasjon,

overvåkende aftenens kulinariske kreasjon.

Usvikelig befestet er vår tro

på kokken(e) her på denne kro

slik at lutefisken, akk, aftenens clou

blir nok et sødmefylt rende-vouz.

Så gi nå bare signalet –

Vi er rede til det sakramentale

i denne etterlengtede stund.

Rede er hver gane og hver en munn.

Så derfor lutefiskelskere, kvinner som

menn,

følg parolen og elsk igjen!

Idar Allum

EN FØRSTE PROLOG!D L

8
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UTEFISKFESTIVALEN I
TYSFJORD 6.10.2007

Consul Knut Thindberg kunne ønske
velkommen til den 10. lutefiskfestival i
Tysfjord Turistsenter. Vel to-hundre
lutefiskelskere deltok.

Før middagen deltok en del på omvisning i fabrikkanlegget til Brødr. Hveding AS,
Norges (verdens?) største lutefiskprodusent.

Dette kan bli mye godt!

L
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OGA OM LUDAALF
Den forskningsgruppen som ble nedsatt i 1996 med

Øyvind Sand som leder, besto utelukkende av

hvalerfolk. Det resultat som gruppen kom fram til er

vel etter hvert allment kjent. I et 20-års jubileums-

nummer av vårt blad er det naturlig å gjengi

resultatet av den forskning som ble gjort.

LUTEFISKENS OPPRINNELSE

Når det gjelder lutefiskens opprinnelse, har det nærmest
vært den naturligste ting i verden for oss Hvaler-boere at
den har sitt utspring her. I generasjoner har vi tilberedt og
spist den på ekte Hvaler-vis. At enkelte andre landsdeler
hevder å ha opprinnelsen til denne havets delikatesse, har
aldri vært vesentlig for oss. Før i disse dager.

I ARV FRA GENERASJONER TIL GENERASJONER
På hvaler har framstillingsmåten gått i arv fra generasjon
til generasjon. Ingen har, før i 1904, sett noen grunn til å
nedtegne oppskrifter. Grunnen til at vi på Hvaler ikke har
deltatt i diskusjoner, er at vi i alle år har satt mer pris på
lutefisken enn å snakke om den.

At nå flere landsdeler hevder å ha opphavet, finner vi etter
hvert så uhørt at vi nærmest føler oss forpliktet til å få av-
kreftet dette en gang for alle. Hvaler er uten tvil "hjem-
stedet" til lutefisken, og Aalf Cornelius Ingesson alias
"Ludaalf" er mannen som framstår som lutefiskens far.
Allerede i 1984 startet vår søken etter
den totale sannheten om "Ludaalf"
og lutefiskens opphav.

VILLE HISTORIER
Opp gjennom årene har det
versert diverse mer eller mindre
ville historier om opprinn-
elsen. For all del - at folk

setter fantasien i sving, er i seg selv svært positivt. Imid-
lertid - historien bak lutefisken er ikke "vill", kun et stykke
godt "matarbeid". Prøving og feiling var årsaken til at man
etter hvert kom fram til en oppskrift som har gitt mang en
nordmann et herremåltid av dimensjoner. At hele prosessen
foregikk på Hvaler, nærmere bestemt på Vesterøy, gjør oss
stolte over å ha tilført den norske matkulturen et vesentlig
bidrag.

AALF CORNELIUS INGESSON
Dessverre har vi ikke vært i stand til å finne etterfølgere
etter Aalf Cornelius Ingesson. Slektsleddene stoppet ved
hans død, i og med at han og hans kone Henrickje døde
barnløse. Lutefiskens far hadde fortjent et ettermæle av
dimensjoner. Vi får forsøke å gi ham det gjennom våre ned-
tegnelser.

Aalf Cornelius Ingesson ble født i året 1510. Fødestedet
har vi ikke klart å stadfeste til hundre prosent, men notater
forteller om en Østfoldopprinnelse. I seg selv forklarer dette
kanskje flyttingen tilbake til Hvaler-øyene etter år i "sjø-
flyktighet".

La oss imidlertid starte med begynnelsen: I sine ungdomsår
viste Aalf en bemerkelsesverdig interesse for havet og de res-
sursene som man fant der. Allerede i svært ung alder viste
han interesse for tilberedning og foredling av disse res-
sursene. Ganske uvanlig for en ung mann på den tid! In-
teressene gikk også i en retning av en karriere som sjømann.
Dette førte til hans aller første reise - til København - for å
ta den utdannelsen
som fikk ham i gang, og som
gjorde at han etter hvert endte
opp som seilskuteskipper i
sin svigerfars rederi. Veien
til den

S

Et meget tidlig bilde fra Hvaler
der President Cand. Lut Frank
Jensen og Visepresident Cand.
Lut m/Laud Idar Allum er
fotografert foran et gammelt

portrettmaleri av
Aalf Dons Ingesson.
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statusen som det den gang var å kunne titulere seg som
skipper var lang og stormfull, og om vi tolker de his-
toriske fakta rett, ville han nok aldri ha havnet som
skipper om ikke svigerfaren hadde hjulpet til. Aalf var
nemlig på ingen måte en hard mann, noe som i de dager
nærmest var en nødvendighet for å kunne ha kom-
mandoen på et skip. I alle fall ikke i utgangspunktet!

Det han manglet i myndighet, tok han imidlertid igjen
når det gjaldt omtanke for sitt mannskap. Dessverre
skulle det vise seg at mange tok dette som et tegn på
svakhet - en antagelse som så absolutt ikke holdt stikk.
Hans mange år til havs lærte ham å ta det onde ved roten,
og de som tok hans omtanke som et svakhetstegn og
dermed ville benytte seg av dette, kom til å angre dypt
og inderlig. Aalf Cornelius var en mann som visste å sette
hardt mot hardt når han ble tilstrekkelig presset, skulle
det vise seg

HENDRICKJE DONS, REDERDATTER
Som tidligere nevnt var svigerfaren en medvirkende årsak
til at Aalf 's karriere til sjøs tok fart. Før man får en
svigerfar må man imidlertid ha en kone. Fra utdannelsen
i København gikk ferden for Aalf til Holland og den hol-
landske flåten. I og med at han hadde en grunnutdann-
else fikk han forholdsvis raskt hyre som befal på en skute.
Det var under landligge i Amsterdam han traff sin til-
kommende hustru, Hendrickje Dons, rederdatter.

I de tiders svært moralske samfunn, skulle det imidlertid
ennå ta noen år før steget inn i den hellige ektestand var
et faktum. I mellomtiden skulle det vise seg at Aalf kom
meget godt overens med sin framtidige familie, og han
ble etter forholdsvis kort tid akseptert som Hendrickjes
framtidige ektemann.

Dermed startet også klatringen på rangstigen, og to år
etter dette igjen ble ekteskapet stadfestet, og Hendrickje
tok navnet Ingesson i besittelse. Naturlig nok bosatte de
seg i Amsterdam og ble boende her til Aalf sa farvel til
livet på havet.

FAST GJEST I BYSSA
Den gang var det vanlig med portugisisk besetning i
byssa, og i så måte fulgte Aalf og Dons rederi tra-
disjonene. At portugiserne har lange mat tradisjoner når
det gjelder havets ressurser, er ingen ny kunnskap.
Spesielt var tilberedningen av fisk noe som interesserte
Aalf i høyeste grad. Vi kan nok fastslå at ideen om luting
av fisk kom fra disse hyppige visittene i byssa og i
samtaler med sitt portugisiske mannskap. Spesielt en
mann ved navn Carlos Bapatista lærte Aalf mange av

datidens gastronomiske hemmeligheter. Garnityret vi i
dag kjenner som en vesentlig del av lutefiskmåltidet,
snappet han nok opp et og annet om i sine mange timer
i byssa sammen med Carlos Baptista. Saltet fisk var i disse
dager standard proviant på skutene. Med det en fare for
svært ensformig kost. Aalf hadde ideer som gikk på opp-
bevaring og foredling, og vi kan i den sammenheng i
ettertid fastslå at han uten tvil var en pioner på dette om-
rådet.

Dessverre skulle det vise seg at mannskapet ombord på
skuta som Aaalf førte aldri fikk nyte godt av det som vi
senere kjenner som lutefisk, men til gjengjeld hadde
mannskapet på Aalfs' skute et langt mer variert kosthold
enn det som var vanlig i de tider. Vi vil nok tro at dette
var en av grunnene til at Aalf i flere år hadde et svært
trofast mannskap med en langt mindre dødelighet enn
normalt.

DEN UKJENTE SYKDOMMEN
Allerede i en alder av 52 år måtte Aalf gi avkall på livet til
sjøs på grunn av det som den gang kunne kalles en ukjent
sykdom, men som vi i dag kjenner som reumatiske lid-
elser. I året 1562 mønstret han av, men begynte umid-
delbart å lete etter et sted hvor han kunne tilbringe sin
alderdom, langt fra storbyen. I 1574, etter å ha prøvet
det ene stedet etter det andre, fikk han endelig ideen om
å prøve gamle landet Norge igjen. Problemet var klimaet
og virkningen det hadde på hans reumatisme, men det
skulle vise seg å være en ubegrunnet frykt. Allerede den
gang kjente man til Hvaler-øyene som et sted der dagene
med sol var mange og gode. Aalf fant sitt paradis, tok
med seg Hendrickje (dog etter en tid med overtalelser)
og flyttet for siste gang.

RO I SINNET
Endelig, etter mange års søken kunne han slå seg til ro.
Vesterøy på Hvaler ble hans siste kjente bosted, og her
bodde han til han fylte 72 år. Men betegnende nok døde
han ikke på Hvaler. Det siste åndedrag tok han i Ams-
terdam i 1582, under et besøk i sin kones hjemby. For
selv om Aalf fant sitt paradis på Hvaler, klarte aldri
Hendrickje å finne seg helt hjemme så langt fra storbyen
hun vokste opp i. For henne var imidlertid mannens
lykke så vesentlig at man aldri hørte henne klage på dette.
Til gjengjeld fikk hun med seg Aalf på besøk tilbake til
familien og byen hun elsket over alt på jord - Amsterdam!

Etter Aalf 's død vendte Hendrickje aldri tilbake til
Hvaler. Også hun trakk sitt siste åndedrag i Amsterdam
- i 1585 - tre år etter Aalf. Hendrickje Dons Ingesson ble
74 år.
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UTEFISKKALENDER
HVOR PLASS DATO: DAG:

BODØ BLIX 02.10. TO

TYSFJORD TURISTSENTRET 04.10. LØ

TROMSØ SKARVEN 04.10. LØ

KRISTIANSAND ERNST 15.10 ON

LILLESTRØM 16.10 TO

KR.SAND CALEDONIEN 29.10 ON

MOI RANA MEYERGÅRDEN 29.10 ON

NORDREISA BIOS 01.11 LØ

LILLEHAMMER RICA VICTORIA 01.11 LØ

TRONDHEIM BRITANNIA 06.11 TO

STAVERN WASSILLIOF 07.11 FR

SIDNEY SJØMANNSKIRKEN 08.11 LØ

LONDON MANSFIELD BOWLING 08.11 LØ

TRØGSTAD BAKKER GJESTEGÅRD 08.11 LØ

KR.SAND SJØHUSET/CAL. 12.11 ON

NORDFJORDEID NORDFJORD HOTELL 14.11 FR

STADTLANDET 14.11 FR

KALVÅG KNUTHOLMEN 15.11 LØ

OSLO OSLO MIL.SAMF. 15.11 LØ

ÅROS 15.11 LØ

SARPSBORG ODD FELLOW 21.11 FR

FREDRIKSTAD TØYHUSET 21.11 FR

KARLSKOGA 22.11 LØ

ENGELSVIKEN 22.11 LØ

KR.SAND ERNST 26.11 ON

SVALBARD 05.12 FR

KR.SAND ÅRSAVSL. CALEDONIEN 10.12 ON

SVEBERGTUNET 10.12 ON

ENGELSVIKEN 12.12 FR

FOLLO KUMLEGÅRDEN 13.12 LØ

LYSEKIL 30.1 - 01.02.2009 (FRE-SØN)

TALLIN - RIGA MEDIO MARS 2009

L
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VÅRE ANNONSØRER

BRØDR. HVEDING A/S
Fiskkjøp - Lutefiskproduksjon -

Tørrfisksnacks

Telefon: 75 77 53 90
Faks: 75 77 53 91

Org.nr. 939 896 244 MVA

Korsnes
N-8275 Storjord

Følgende påstand står vi inne for:

“Våre medarbeidere går i lut og

kaldt vann for å kunne gi Norge

den beste lutefisken”.

Autorisert av
Norsk Kongelig Lutefisklag

Fiskerestaurant

Tlf. restaurant 69 35 18 40
Fax 69 35 18 41

Fiskerestauranten 
holder åpent hele året

• Vår restaurant holder til i nye lokaler

ved vannkanten i Engelsviken.

• En drøy times kjøring syd for Oslo.

Reiselivspartner AS
Postboks 175, 1650 Sellebakk

Tlf. + 47 69 30 18 60
Faks + 47 69 30 18 69

www.reiselivspartner.no
St. Olavsgate 2, 1606

Fredrikstad

Vår gode samarbeidspartner 
på reiser og arrangementer

Salget 
av lutefisk 
øker for 
hvert år...

Lutefisken kjøpes
selvfølgelig
hos oss Lutefisklag avholdes

9/11 og 23/11

www.engelsvikenbrygg.no
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PRESIDENT
Frank Jensen, 97041281, mix@carte.no

GENERALKONSULER

Trønderfylkene
GC Rolf E. Teigen, M: 90842875, reteigen@online.no

Baltikum
GC Bjørn Røang, T: +3719258099

Oslo og Spania
GC Tore Hannestad, M: 90084100

LOKALLAG

Arendal
C Bjørn Nyhus, T: 37002850, M: 92490864
VC Bjørn Hoff, M: 90655123

Beines
C Jan Harald Notkevich, M:90721464

Bodø
C Jonny Gulbrandsen, M: 90030424, jonny@koch.no

Follo
C Sølve Stubberud, M: 95168848, solve@stubberud.org
VC Roy Låmfjell, M: 90052034

Hommelvik
GC Rolf E. Teigen, M: 90842875, reteigen@online.no

Kalvåg
C Dagny Nødseth, M: 90582601
VC Per Kåre Nybakk, T: 57855602, M: 91356815

Kristiansand
C Arne Paulsen, T: 38025482, M: 90044755, arpaul@online.no
VC Morten Andersen, M: 90656634

Lakselv
C Sigmund Hansen, T: 78464928, M: 45403401,
sighansen@mil.no
VC Ruth-Benthe Ramussen, M: 45222134, M: 92059503

Larkollen
C Stein Stavdal Paulsen, T: 69263555, M: 90826908
steinsp@online.no
VC Jon Midtun, T: 69269330, M: 90636717

Levanger
C Stig Rune Krokdahl, M: 40603398, stig@univernsenter.no

Lillehammer
C Kjetil Engum, T: 61250049, M: 41233634,
kjetil.engum@rica.no

Malvik
GC Rolf E. Teigen, M: 908422875, reteigen@online.no

Melhus
C Jan Lervåg, M: 90874766
VC Heidi Hassel, T: 72872987

Måløy
C Audun Nybakk, M: 95228737

Nordfjordeid
C Bjørn Myklebust, M: 90622758, bjorn@fjordhotel.no
VC Kent Tryggestad, M: 92259975, kent.tryggestad@enivent.no

Nordreisa
C Hermod Larsen, T: 77766310, M: 48197570, post@reisa.no
VC Inger Birkelund
VC Odd Henrik Hansen, oeh@c2i.net

Oslo
C Øyvind Kristansen, T: 22107302, M: 90750241,
oyvind.kristiansen@getmail.no

Sarpsborg
C Yngvar Brusevold, T: 69141072, M: 91764568,
yngbruse@online.no
VC Liv Auby, T: 69144414, M: 90504422, liauby@online.no
VC Jan Andersen, T: 69163854, M: 92886315,
jano.andersen@c2i.net

Stadlandet
C Rune Stave, M: 91621921, rune@stave.as

Stavern
C Kåre Christoffersen, M: 92029624, kaare@stavernevent.no
VC Knut Nygaard, M: 90094015
VC Per Røed
VC Dag Gjærum

OKALLAGENE:LPRESIDENT (P), GENERALCONSULER (GC), CONSULER (C), VISECONSULER (VC)
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Stjørdal
C Ragnar Knudsen, M: 45239920, ragnar.knudsen@KTV.no
VC Grethe Falck Andersen

Svebergtunet
Ivar Fjeldseth, M: 90754784

Trondheim
C Arne Reitan, M: 95024920
VC Jan Tverråbakk

Tromsø
C Åge Gerhardsen, M: 95045920
VC Arne Martin Luther, M: 95064701

Trøgstad
C Svein Raknerud, P: 69825006, M: 90054485,
svein@altibygg.as
VC Berit Raknerud, P: 69825550, M: 95998057

Tysfjord
C Knut Gunnar Thindberg, M: 95772842,
kokkeknut@hotmail.com
VC Asbjørn Hansen
VC Kjell Hveding, M: 48242901

Vikhovd
C Roger Eide, M: 95253000, roger@ebo.no
VC Ivar Kristiansen

Åros
C Knut Emanuelsen, M: 95152465
VC Ragna Mevik, M: 99339001

VC Lena Gutling

UTENLANDSKE (inkl. Svalbard)

Karlskoga
C Margareta Sjögren, T: +4658661796, M: +46704161796
margareta.sjogren@karalskoga.se

London
Gudmund Lindbæk, T: +47 90221390, M: +447973890147,
gul@blueyonder.co.uk

Lysekil
C Ingemar Larson, T: +4652312528
VC Jerry Windahl, T: +4652313735, koppmanll@swipnet.se

Riga
C Oddbjørn Gregersen, M: 90933782, ogr@linstow.no
VC Egil Bauer-Nisen, M: 90114777, egilbn@online.no

Tallin
C Bengt Brustad, T: +3725096806
VC Paal Aschjem, T: +3725023200, paal@norest.ee

Villnius
C Per Skisaker, T: +37065607666, Per.Skisaker@Inova.lt
VC Thomas Danielsen

Singapore
C Frank Næsheim, T: +652978106, M: +6596226148,
frank@snorrefond.com.sg
VC Rolf Kjeseth, M: 95200450, rek@nyplanet.com

Sydney
C Jan Erik Oppl, sunocean@tpg.com.au
VC Trygve Amundsen, T: +61299825860,
trygve.a@bigpond.com

Spitsbergen
C Lasse Stener Hansen, T: 79022088, M: 41410853,
lasse@stenerhansen.com
VC Snorre Ølberg, T: 70027999, M: 92433225, sno@ssd.no
VC Petter Bråten

BODØs BESTE 
LUTEFISK-

RESTAURANT

Sjøgata 25
telefon 75 54 70 99
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Den 3.november skulle det skje. Ca.100 feststemte
personer var samlet på restaurant BIOS på Storslett, Nord-
reisa i Troms. De konstituerte ambassadører Øyvind og
Yngvar reiste nordover
for å delta ved denne be-
givenhet. Norwegian tok
oss til Tromsø, og Widerø
førte oss videre over fjellet
til Reisa. Etter å ha blitt
installert på Reisafjord
Hotell, ble vi tatt med på
en rundtur i området.
Her finnes to lokale
produsenter av lutefisk.
Vi besøkte det ene
produksjonsstedet som til
daglig går under navnet
Slottet. Derfra kunne vi
se over fjorden til den
andre produsenten,
Giæver. Begge var re-
presentert på den over-
dådige buffeen som var
dekket i restauranten
senere på dagen. Yngvar
leste prologen og hymnen
ble avsunget av en
stående forsamling, slik
våre åpningsritualer
tilsier. Etter en deilig om-
gang med lutefisk, der
begge produsentenes
varer ble prøvet, var det
tid for den høytidelige
innvielsen.

Prosesjonen anført av
Øyvind i sorte kapper og
høye hatter ankom med-
bringende det nød-
vendige utstyr.
Hermod Larsen, Inger Birkelund og Odd Henrik Hansen
ble bedt om komme fram og knele på den medbrakte fis-
kekasse fra Engelsviken i Østfold. Innsettelses diplomene
ble høytidelig lest og overrakt, så ble ordensbånd tildelt
etter at de etter tur hadde luktet på den medbrakte tørrfisk
og satt til livs et glass av den dertil medbrakte lut. Hermod
Larsen ble således innsatt som consul, de to øvrige som

viseconsuler. I og med dette ble laget høytidelig proklamert
å være et eget lokallag av Norsk kongelig lutefisklag.

Det var mer mat og drikke på bordet, så det var bare å hengi
seg til en ny omgang med elskov.
Kjærligheten til den lutede fisk er jo det som holder oss
oppe, samler oss og inspirer oss.

YTT LAG I NORDREISAN
Hermod Larsen kneler på den medbrakte fiskekasse fra

Engelsviken som et ledd i innsettelsesermonien.
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Senere var det tid
for en ny utmerk-
else, i det Kirsten
Pedersen ble tildelt
diplom og gave for
sin helt spesielle
innsats for lo-
k a l s am funne t .
Denne tildeling
var det, det nye
konsulat i Nord-
reisa som selv sto
for.

Dagen etter var
det tid for oss
søringer å komme
oss hjemover igjen, men da flyet først gikk sent på
ettermiddagen, tok Hermod og hans kone Kari oss med på
en praktfull sightseeing-tur over fjellet og oppover langs
Reisadalen. Turen ble avsluttet med et spennende besøk på
Norges (verdens?) nordligste sirupsfabrikk.

Først sent på kvelden landet vi på Gardermoen og kunne -
fylt av mange inntrykk og gode minner dra hjem til våre
ventende kvinner.

Kirsten Pedersen som ble hedret for sin innsats for lokalsamfunnet, her avbildet sammen med Consul Hermod Larsen,
Visekonsul Odd Henrik Hansen og Visekonsul Inger Birkelund.

Fra sightseeing-turen.

Øyvind, flankert av Kari og Hermod. Hermod og Yngvar.
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Av: Einar Lindbæk, Fiskaren
einar.lindbak@fiskaren.no

Det var i fiskerestauranten «Deep» i Fulham den flybårne
lutefisken fra produsent Per Stave på Stadlandet for første
gang fant veien til London i en åpen lutefiskmiddag. Det
var samtidig åpningen av London Lokallag for Norsk Kon-
gelig Lutefisklag med Frank Jensen i spissen.

Kari-Grethe Alstad var blant de 62 gjestene i et ar-
rangement som skal bli årlig og ble avviklet for første gang
i år sist lørdag.

– Jeg elsker lutefisk og er både overrasket og glad for denne
utnevnelsen, sa Kari-Grethe Alstad i sin takketale, etter at
hun hadde knelt på en fiskekasse, drukket et lite glass lut og
fått sine hedersbevisning i form av diplom. De fleste gjes-
tene var nordmenn, men det kom også gjester fra Rio de
Janeiro, New Zealand, Kenya og selvsagt også engelsk-
menn.

Lutefisken var av lange og ble tilberedt av en svensk kokk.

For det engelske kjøkkenet er lutefisk en eksotisk nyhet.

For første gang på lenge ble det arrangert et åpent lutefis-
klag uten lutefiskens storelsker, Jahn Otto Johansen, til
stede. Han var påmeldt også til dette lutefisklaget. Norsk
Kongelig Lutefisklag er en pådriver for utbredelse av den
spesielle svensk-norske fiskeretten. Laget kårer blant annet
årets lutefiskbedrift. Alle kåringer skjer i stor stil og blant
annet med en ni år gammel tørrfisk som rekvisita til
seremonien. Lutefisklaget har nå lokallag både i London og
Singapore.

Middagen i London ble arrangert av eventselskap Nordic
Link.

LUTEFISKSEREMONI: Sentrale aktører på
lutefiskseremonien i London lørdag 3.11.07 : fra venstre Frank

Jensen, president i Norsk Kongelig Lutefisklag. Gudmund
Lindbæk, nyutnevnt Consul i London Lutefisklag. Kari-Grethe
Alstad, utnevnt til Ridder av den Gyldne Lutefisk. Tore Hanne-

stad, visepresident. FOTO: NORDIC LINK.

UTEFISKEN KOM TIL LONDON
Ålesund: NRK-reporter Kari-Grethe Alstad ble slått til «Ridder av Den Gyldne Lutefisk»

da lutefisken endelig kom til London.

L
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KEN-NOR AS 
SPORT OG LEK

Løkenholtet,

1583 Rygge

web: ken-nor.no

e-post: kennor@online.no

telefon: 69 28 05 20

fax: 69 28 05 21

mobil: 416 12 480

• Telefon 69 15 81 00

• Telefax 69 15 81 10

Stensrødveien 9, 

1719 Greåker

Totalleverandør av 
storhusholdningsartikler

.no

VÅRE ANNONSØRER

22404lutefisk:Layout 1  07-10-08  10:58  Side 19



20

VÅRE ANNONSØRER

Rya Produkter AS
Lutefiskprodusent

Alt av fisk 
og skalldyr

9100 Kvaløysletta
telefon 77 69 81 90
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Skal synges stående

Melodi: O Tannenbaum - o

Tannenbaum

O Lutefisk vi bøyer oss

For kongen iblandt spiser

Den skjelv av mykt belutret liv

Fortjener alle priser.

Hvert år vi venter like spent

Med vann i munn og håpet tent.

O lutefisk, din frelste flokk

Ærbødighet deg viser.

O Lutefisk, sublime sol

Hvor finnes vel din mage?

Vi lader Wien sin wurst i fred

og Rom sin pizza bage.

Må svensken ha sin sure sild

og dansken spise hva han vil,

med deg serveret på vårt bord

vi intet annet smage.

O Lutefisk, celestial

celebritet deslige.

Om duft av deg til himlen når,

misundes jorderige.

I bad av gyldent baconfedt,

tilsammen med en hvit potet

du fryder oss så himmelsk at

all jordisk lyst må vige.

Oscar Kvåle

O HYMNEN:

LUTEFISK -
O LUTEFISK
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ÅRETS LUTEFISKLAG

Denne utmerkelsen tildeles det lokallag som kan vise
til god økonomi , drift av laget og utvist stor grad av
kreativitet.

Tildelingen avgjøres av presidentskapet .

Utmerkelsen henger svært høyt og utdeles ikke
nødvendigvis hvert år.

ÅRETS JUBILEUMSPIN 2008

DEN GYLDNE LUTEFISK

Den gyldne lutefisk deles ut i 3 klasser:

Kl.1 Den gyldene lutefisk. Tildeles den som i løpet
av et kalenderår spiser minst 15 lutefiskmåltider.

Kl. 2 Den gyldene lutefisk med sløyfe. Tildeles den
som har mottatt kl.1 og som deretter har spist nye 15
lutefiskmåltider i løpet av et kalenderår.

Kl. 3 Den gyldene lutefisk med sløyfe og agraff.
Tildeles den som ytterligere har spist minst 15 nye
lutefiskmåltider i løpet av et kalenderår.

Når man har oppnådd kl 2 eller kl. 3, byttes de
foregående ut med den høyere utmerkelse. Her følger
også med et diplom, som bekjentgjør at man er slått
til ridder av den gyldene lutefisk i henholdsvis klasse.
1, 2, eller 3.

Kravet er at man fyller ut baksiden av medlemskortet
og får det signert av en pålitelig person.

Kortet sendes således inn til presidentskapet.

Overrekkelsen av hedersbevisningen foregår ved en
høytidelig seremoni i forbindelse med et
lutefisktaffel i regi av NKLL.
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Returadresse:
Medlemsblad for
Norsk Kongelig Lutefisklag
Rødvollen 2,
1621 Gressvik
Eketoppen 5
1613 Fredrikstad
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