
Medlemsblad 2009

24399lutefisk:Layout 1  11-11-09  15:08  Side 1



I

PPRESIDENTENS
HILSEN

Hei kjære medelskere!

Norsk Kongelig Lutefisklag er inne i sitt 21 lutefiskår. Bak
oss ligger sesongen 2008,som var vårt jubileumsår.
Sesongen ble en lutefiskfest som varte fra 1. oktober til
15.mars.

Å feire et jubileum er morsomt og fører også med seg en
større aktivitet.

Jubileumsesongen startet som vanlig med den offisielle
lutefiskåpningen på vertshuset Gamle Raadhus i Oslo 1.
oktober. Deretter gikk det slag i slag med lutefisk-
arrangement hver uke, frem til 15. desember. Sesongen ble
avsluttet med vår tradisjonelle tur til Lysekil i januar, for så
og avslutte sesongen med nok en velykket lutefisktur til
Riga.

Det har i løpet av alle disse årene blitt etablert utrolig
mange dyktige og aktive consulat både i Norge og utlandet.
I sesongen 2007 var det Kristiansand lokallag som utmerket
seg og ble hedret med tittelen ÅRETS CONSULAT.
Lokallaget ledes av consul Arne Paulsen,som er en utrolig
aktiv, oppfinnsom og hyggelig person. Lokallaget arrangerer
hvert år fem lutefisklag med fulle hus, stormende jubel og
fantastisk mat. Årets høytidlige utmerkelse fant sted i

speilsalen på hotel Ernst i Kristiansand onsdag 15. oktober
2008. Hele lutefisknorge gratulerer.

Det blir også i år arrangert lutefisktur til Svalbard. Turen
går fra fredag 27. til søndag 29. november 2009.

Sesongens Lysekil tur går fra lørdag 30. januar til søndag
31. januar 2010. Opplegg for begge turene leser du om på
side xxxxxxxx i dette medlemsblad.

Det er bestemt at medlemsbladet vil komme i A4-format
permanent. Dette medfører selvfølgelig en høyere kostnad,
og vi vil i den forbindelse takke alle våre annonsører som
bidrar til at dette er mulig.

Vi takker spesielt EKSPORTUTVALGET FOR FISK og
lutefiskprodusent PER STAVE as, som begge er våre største
samarbeidspartnere.

Den største takken går til alle våre medlemmer og med-
elskere som bidrar til våre fantastiske lutefiskaftener.

Vi gleder oss og ønsker alle hjertelig velkommen til høstens
LUTEFISKSESONG

Med lutologisk hilsen

Frank Jensen
President Cand.Lut og førsteelsker
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Presidentskapet:
President Frank Jensen
Mobil 97 04 12 81
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

President cand lut m/laud og
førsteelsker Frank Jensen leser prologen
under åpningen av lutefisksesongen på

Gamle Raadhus restaurant den
15. oktober 2009.

24399lutefisk:Layout 1  11-11-09  15:08  Side 3



R

4

REDAKTØREN
HAR ORDET

Når bladet kommer ut, er årets sesong allerede i full gang.
Det har vært vårt mål å være ute i god tid før sesongstart,
men det ble i år som tidligere litt for meget å gjøre for
redaksjonen og den øvrige ledelse av NKLL. Aldri så galt
at det ikke godt for noe. Siden sesongen allerede er i
gang, tillater vi oss å være så oppdatert at en del stoff er
hentet fra åpningen av årets sesong. Det er vanlig at det
hele «sparkes» i gang med at Eksportutvalget og Gamle
Rådhusrestaurant i Oslo inviterer til en åpningsfest der
den lutede fisk serveres. I år fant dette sted den 15.
oktober og er nærmere omtalt annet sted i bladet.

Men da var allerede sesongen i gang med «tjuvstart» på
flere plasser. Den 3. oktober var det stor stemning og
mange lutefiskelskere samlet i Restaurant Skarven i
Tromsø.

Den 14. oktober var det sesongstart på Hotell Ernst i
Kristiansand. Siden vårt forrige besøk har hotellet gjen-
nomgått en omfattende renovering og tar seg praktfullt
ut. Måltidet ble som i fjor inntatt i den vakre speilsalen.
Samme dag som sesongåpningen i Oslo, var Presidenten
og redaktøren tilstede i Fagerborg Hotel i Lillestrøm
senere på dagen. Ca. 100 gjester var til stede. Som alltid
ble det hele åpnet med prolog, hymne og en rundskål før
man ga seg i kast med selve måltidet. I pausen mellom
de to omgangene var det prosesjon - denne gang ikke for
å slå nye storspisere til riddere e.l., men nå gjalt det selve

hotellet, som ble autorisert som offentlig lutefisk-
restaurant. Et stort og flott skilt til å henge opp utendørs,
ble overlevert til hotellets ledelse.

Det er tillyst mange arrangementer i tiden framover, og
det er desverre ikke mulig for presidenten og hans lille
stab å formå og rekke over alle. Enkelte av lokallagene er
ikke på terminlisten i år, men det kommer stadig nye lag
til, og besøksaktiviteten er større enn noen gang før. Jeg
oppfordrer alle våre venner og medelskere, kvinner som
menn:

FØLG PAROLEN OG ELSK IGJEN.

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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Over: To meget fremtredende representanter for matkunst og -tradisjon, Ingrid Espelid Hovig og Astrid
Riddervold, her i hyggelig passiar under middagen.

Det var et tettpakket program i forbindelse med dette

arrangementet. Først var det en presentasjon av de som

står bak tilstelningen. En rekke representanter for dag-

og ukepresse var selvsagt til stede. Likeså en rekke

personer som like selvfølgelig hører med i en slik

sammenheng. Det var Pjokken Eide fra Eksportutvalget,

for anledningen festlig antrukket i storrutet grønn dress,

som ledet hele seansen. Vår president leste prologen, og

hymnen ble avsunget på tradisjonelt vis.

Senere i programmet ble det også sunget en engelsk (ame-

rikansk) versjon av hymen.

FFRA SESONGÅPNINGEN PÅ GAMLE
RAADHUS RESTAURANT I OSLO
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Over: Fra det storartede festbordet. Her er det NKLLs

to representanter, President Frank Jensen og Redaktør/consul

Yngvar Brusevold som oppvarter informasjonssjef Brit Kåsin i

Opplysningskontoret for frukt og grønt. Pjokken Eide kalte

henne Gulløye da han skulle introdusere hennes bidrag til felles-

skapets beste. Gulløye er navnet på en type mandelpotet som

dyrkes i nord-Norge og det var nettopp denne poteten som

skulle ledsage lutefisken ved annen gangs servering.

Til høyre: Unn Karin Olsen fra Stiftelsen Norsk Matkultur var

selvsagt også tilstede. Hun fortalte om mat og tilhørende drikke

og presenterte to juleølmerker som nettopp ble servert under

middagen. Hun avsluttet med å framsi ennå et vers av den

amerikanske versjonen av hymnen. Hele hymnen med Unn

Karins «ekstravers» er tatt med i bladet.

”... Så derfor lutefiskelskere, kvinner som menn,
følg parolen og elsk igjen!»
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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

DEN FØRSTE PROLOG!

8
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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
4/12 og 5/12

www.engelsvikenbrygg.no
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LLAGSOVERSIKT [P: President, GC: Generalkonsul
C: consul, V: Viseconsul]

PRESIDENT
P Frank Jensen 97041281 mix@carte.no

GENERALKONSULER
Trønderfylkene
GC Rolf E. Teigen 90842875 reteigen@online.no

Baltikum
GC Bjørn Røang +3719258099

Oslo og Spania
GCTore Hannestad 90084100

LOKALLAGENE

Arendal
C Bjørn Nyhus 37002850

92490864
V Bjørn Hoff 90655123

Beines
C Jan Harald Norkevick 90721464

Bodø
C Johnny Gulbrandsen 90030424 jonny@koch.no

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

Hommelvik
GC Rolf E. Teigen 90842875 reteigen@online.no

Kalvåg
C Dagny Nødseth 90582601
VC Per Kåre Nybakk 57855602

91356815

Kristiansand
C Arne Paulsen 38025482

90044755 arpaul@online.no
VC Morten Andersen 90656634

Lakselv
C Sigmund Hansen 78464928

45403401 sighansen@mil.no
VC Ruth-Benthe Ramussen

45222134
92059503

Larkollen
C Stein Stavdal Paulsen 69263555

90826908
VC Jon Midtun 69269330

Levanger
C Stig Rune Krokdahl 40603398 stig@univernsenter.no

Lillehammer
Kjetil Engum 61250049

41233634 kjetil.engum@rica.no

Malvik
GC Rolf E. Teigen 908422875 reteigen@online.no

Melhus
C Jan Lervåg 90874766
VC Heidi Hassel 72872987

Måløy
C Audun Nybakk 95228737

Narvik
C Kjell Jacobsen 90914950
VC Leif Ivar Akselsen

Nordfjordeid
C Bjørn Myklebust (går av)
C Gunnar Berteig (blir ny)

VC Kent Tryggestad 92259975
kent.tryggestad@enivent-no

Nordreisa
C Hermod Larsen 77766310

48197570 post@reisa.no
VC Inger Birkelund
VC Odd Henrik Hansen oeh@c2i.net

LAG TELEFON E-POSTADRESSE LAG TELEFON E-POSTADRESSE
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Oslo
C Øyvind Kristansen 22107302

90750241
oyvind.kristiansen@getmail.no

Sarpsborg
C Yngvar Brusevold 69141072

91764568 yngbruse@online.no
VC Liv Auby 69144414

90504422 liauby@online.no
VC Jan Andersen 69163854

92886315 jano.andersen@c2i.net

Stadlandet
C Rune Stave 91621921 rune@stave.as

Stavern
C Dag Oppen Berntsen 91826538
VC Knut Nygaard 90094015
VC Per Røed
VC Dag Gjærum

Stjørdal
C Ragnar Knudsen 45239920

ragnar.knudsen@KTV.no
VC Grethe Falck Andersen

Svebergtunet
Ivar Fjeldseth 90754784

Trondheim
C Arne Reitan 95024920
VC Jan Tverråbakk

Tromsø
C Åge Gerhardsen 95045920
VC Arne Martin Luther 95064701

Trøgstad
C Harald Hornberg 46925170
VC Mette Hornberg 40848580

Tysfjord
C Knut Gunnar Tindberg 95772842

kokkeknut@hotmail.com
VC Asbjørn Hansen
VC Kjell Hveding 48242901

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

Åros
C Knut Emanuelsen 95152465
VC Ragna Mevik 99339001
VC Lena Gutling

UTENLANDSKE (inkl. Svalbard)

Karlskoga
C Margareta Sjögren +4658661796

+46704161796
margareta.sjogren@karalskoga.se

Lysekil
C Ingemar Larson +4652312528
VC Jerry Windahl +4652313735

koppmanll@swipnet.se

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

Tallin
C Bengt Brustad +3725096806
VC Paal Aschjem +3725023200

paal@norest.ee

Villnius
C Per Skisaker +37065607666

Per.Skisaker@Inova.lt
VC Thomas Danielsen

Singapore
C Frank Næsheim +6596226148

frank@snorrefond.com.sg
VC Rolf Kjeseth 95200450 rek@nyplanet.com

Sydney
C Jan Erik Oppl sunocean@tpg.com.au
VC Trygve Amundsen +61299825860

trygve.a@bigpond.com

Spitsbergen
C Lasse Stener Hansen 79022088

41410853
lasse@stenerhansen.com

VC Snorre Ølberg 70027999
92433225 sno@ssd.no

VC Petter Bråten

LAG TELEFON E-POSTADRESSE LAG TELEFON E-POSTADRESSE
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LUTEFISKKALENDER 2009/10
HVOR PLASS DATO: DAG:
MIDT-TROMS SKARVESTEIN KAFE, SENJA 29.08.09 LØ

BODØ BLIX 01.10.09 TO

TROMSØ VERTSHUSET SKARVEN 03.10.09 LØ

TYSFJORD TURISTSENTERET 03.10.09 LØ

MIDT-TROMS FINNSNES HOTELL 03.10.09 LØ

KRISTIANSAND ERNST 14.10.09 ON

LILLESTRØM FAGERBORG HOTELL 15.10.09 TO

MO I RANA MEYERGÅRDEN 28.10.09 ON

KRISTIANSAND CALEDONIEN 28.10.09 ON

STAVERN WASSILLIOF 30.10.09 FR

HOMMELVIK RAMPA 30.10.09 FR

LILLEHAMMER RICA VICTORIA 31.10.09 LØ

TRONDHEIM BRITANNIA 05.11.09 TO

NORDREISA BIOS 06.11.09 FR

MIDT-TROMS SKIKAFEEN, MÅLSELV 07.11.09 LØ

SARPSBORG HAFSLUND HOVEDGÅRD 07.11.09 LØ

TELEMARK 07.11.09 LØ

KRISTIANSAND BØLGEN & MOI 11.11.09 ON

STADLANDET 13.11.09 FR

KALVÅG 14.11.09 LØ

ÅROS 14.11.09 LØ

FREDRIKSTAD TØYHUSET 20.11.09 FR

KRISTIANSAND ERNST 25.11.09 ON

SVALBARD HUSET 27.11 - 29.11.09 WEEKENDTUR

ARENDAL TYHOLMEN HOTELL 02.12.09 ON

SVEBERGTUNET 02.12.09 ON

ENGELSVIKEN 04.12.09 FR

ENGELSVIKEN 05.12.09 LØ

SVALBARD HUSET 05.12.09 LØ

KRISTIANSAND CALEDONIEN 09.12.09 ON

NORDFJORDEID NORDFJORD HOTELL 11.12.09 FR

FOLLO KUMLEGAARDEN 11.12.09 FR

MIDT-TROMS KOKKESKOLEN, SØRREISA 16.01.10 LØ

LYSEKIL 30.01 - 31.01.10 WEEKENDTUR

KRISTIANSAND CALEDONIEN 03.03.10 ON

MIDT-TROMS FINNSNES HOTELL 13.03.10 LØ

BALTIKUM 11.03 - 14.03.10 WEEKENDTUR
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LLUTEFISKE I BOHUSLÄN

Fra vår kjære venn, knuselsker og Stipendiat Ørjan Sandell i Lysekil har redaksjonen mottatt det flotte
bildet som gjengis OVENFOR. Det er bare å begynne å glede seg til turen januar!

TUROPPLEGG
SVALBARD 27. - 29.11.2009
Pris ca. 5000,oo pr. person i dobbeltrom som også dekker
flyturen fra Gardermoen til Svalbard og retur.
FLYTUREN BESTILLES OG BETALES DIREKTE AV
DELTAKERNE. Turen er spekket med spennende opp-
levelser, og selvfølgelig et flott lutefiskmåltid i restaurant
HUSET.

LYSEKIL 30. - 31.01.2010.
Pris kr. 1900,oo pr. person i dobbeltrom. Turen går med

buss og følger stort sett tidligere opplegg. Mrk.: Turen går
igjen over kun to dager.

BALTIKUM 11. - 14.03.2010.
Dette er sesongavslutning. Programmet er ennå ikke helt
klart.

[FOR SAMTLIGE TURER ER DET NÆRMERE

OPPLYSNING OG PÅMELDING HOS PRESIDENT

FRANK JENSEN, telefon og E-post er oppgitt annet sted i bladet.]
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Det var under åpning av lutefisksesongen i Kristiansand at

utnevnelsen fant sted.

Det hele skjedde på Hotell Ernst den 15. oktober 2008.

Det lå vel kanskje i luften at noe skulle skje. Det var

nærmest rekordmange påmeldte til sesongens åpningsgilde.

For anledningen var både president Frank Jensen og de to

«reiseambassadørene», consulene Øyvind Kristiansen og

Yngvar Brusevold til stede for å forestå den høytidelige ut-

nevnelsen. Consul Arne Paulsen ønsket den store skare av

lutefiskelskere velkommen. På grunn av antallet var

festmiddagen denne gang

flyttet fra restauranten og overt

til den vakre speilsalen. Selv-

følgelig ble prologen lest og

hymnen avsunget før man ga

seg i kast med selve måltidet.

Som vanlig var det i pausen

mellom de to hovedserveringer

at det ble tid og rom for prose-

sjon og utnevnelser.

Først var det da storconsiliet

som kom inn i sine kapper og

hatter og med det nødvendige

utstyr. Etterat presidenten

hadde redegjort for premissene

for tildelingen, ble consul

Arne Paulsen og viseconsul

Morten Andersen kalt fram på

den medbrakte fiskekasse fra

Engelsviken. Her ble de under

stor jubel dekorert med

medaljen som viser at de er

Årets consul/Årets viseconsul.

Etterpå ble fire av

medlemmene utnevnt til

riddere av den gyldne lutefisk,

da de alle hadde dokumentert

15 måltider der den guddommelige spise lutefisken ble for-

tært.

Kristiansand har et mønsterverdig drevet lokallag. Fra

starten i oktober til sesongavslutning i februar/mars er det

ca. 6 ganger hvert år at det holdes lutefisklag vekselvis på

Hotellene Ernst og Caledonien.

En takk og stor gratulasjon med ønske og håp om mange

gode år der man fortsatt følger parolen «Lutefiskelskere,

kvinne som menn, følg parolen og elsk igjen!»

14

KKRISTIANSAND LOKALLAG BLE
ÅRETS LOKALLAG 2008

Lagets consul Arne Paulsen takker for utmerkelsen.
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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
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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

HYMNEN:

O LUTEFISK  - 
O LUTEFISK
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Lørdag 1.november ble Lillehammer Lokallag stiftet, og i

den forbindelse dro vår conul i Oslo og konstituert ambas-

sadør, Øyvind Kristiansen med frue Randi Karlsen til

Lillehammer for å foreta den høytidelige innsettelsen av av

consul for Lillehammer lokallag som skulle skje på Rica

Victoria hotell Lillehammer.

Dette ble foretatt på tradisjonelt vis, ved at Øyvind

Kristiansen fortalte om opprinnelsen til Norsk Kongelig

Lutefisklag , hvordan vi er organisert og litt om de for-

skjellige aktivitetene vi gjennomfører, så som lutefiskturer

til andre landsdeler og til utlandet.

Deretter leste Øyvind prologen, og man sang som seg hør

og bør Hymnen til lutefiskens pris, og så var taffelet i gang. 

Etter første servering skulle så den høytidelige innsettelsen

av consul foregå.

Hotellets direktør, Kjetil Engum, måtte knele på fis-

kekassen fra Engelsviken , lukte på den medbrakte tørrfisk

og smake på luten, hvorpå han ble utnevnt til consul.og

storelsker for Lillehammer Lokallag.

Hotellet hadde virkelig lagt seg i selen for å få til dette

meget vellykkede lutefisktaffelet.

Fisken var av prima kvalitet som hotellets kjøkkensjef

Reinhard Kuhs hadde tilbredt helt fra bunnen. Stor honnør

og takk til kjøkkensjefen.

Dette utviklet seg til et særdeles vellykket arrangement med

ca 40 hyggelige medelskere til stede. Vi reiser gjerne tilbake

til Lillehammer.

Øyvind Kristiansen

NNYTT LOKALLAG PÅ LILLEHAMMER

Etter henvendelse fra Finnsnes ble consul Yngvar Brusevold

og viseconsul Jan Andersen sendt avsted for å sørge for at

nok et nytt lokallag skulle opptas i  NKLL.

Den 6. mars 2008 tok vi inn på Finnsnes hotell. Der ble det

holdt et planleggingsmøte med de lokale iniativtakerne

Torfinn Hanssen, Trond Andreasen, Harald Gustavsen,

Heidi Jakobsen og Rolv Bruun. Dette var et sterkt team og

det ble enighet om at Torfinn skulle være lagets consul,

mens de øvrige alle skulle være viseconsuler. Med den ak-

tivitet som er planlagt synes dette rimelig. Rolv Bruun, som

er sokneprest, ble oppnevnt til lagets Åndelige Viseconsul. 

I årets kalender kan man se at laget har planer om mange

tilstelninger rundt i distriktet. Derfor ønsket man også at

navnet skal være Midt-Troms lokallag av NKLL. Fest-

måltidet med innsetting av consulatet foregikk på Finnsnes

Hotell den påfølgende aften under et storstilt arrangement

med fullt tradisjonelt program.  

Harald Gustavsen måtte av personlige grunner melde for-

fall, og hans insettelse måtte derfor følge senere. Fra lagets

Åndelige Viseconsul Rolv Bruun har vi mottatt melding

om at dette skjedde under et styremøte i Orsanaustet ved

Reisvatnets nordre bredd. Styremøtet startet med en

lutefiskmiddag, hvoretter Harald ble innsatt som

Viseconsul.

NNYTT LOKALLAG I MIDT-TROMS
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1. O Lutefisk, O Lutefisk, how fragrant your aroma,

O Lutefisk, O Lutefisk, you put me in a coma.

You smell so strong, you look like glue,

You taste just like an overshoe,

But lutefisk, come Saturday,

I think I eat you anyway

2. O Lutefisk, O lutefisk, I put you in the doorway.

I wanted you to ripen up just like they do in Norway.

A dog came by and sprinkled you.

I hit him with my overshoe.

O lutefisk, now I suppose

I'll eat you while I hold my nose.

3. O Lutefisk, O lutefisk, how well I do remember.

On Christmas Eve how we'd receive our big treat of   

December.

It wasn't turkey or fried ham.

It wasn't even pickled Spam.

My mother knew there was no risk

In serving buttered lutefisk.

4. O Lutefisk, O lutefisk, now everyone discovers

That lutefisk and lefse make Norwegians better lovers.

Now all the world can have a ball.

You're better than that Geritol.

O lutefisk, with brennevin [Norwegian brandy]

You make me feel like Errol Flynn.

5. O Lutefisk, O lutefisk, you have a special flavor.

O Lutefisk, O lutefisk, all good Norwegians savor.

That slimy slab we know so well

Identified by ghastly smell.

O Lutefisk, O lutefisk,

Our loyalty won't waver.

6. O lutefisk, O lutefisk, when my poor heart stops  

beating

The pearly gates will open wide, I'll see the angels   

eating

From steaming platters of the stuff, 

And there will always be enough

O piece of cod that I adore, O lutefisk forevermore!

19

D

I

O LUTEFISK, O LUTEFISK
– THE LUTEFISK SONG 

Red Stangeland, Sioux Falls, SD 1-5, and Robert L. Lee, Crystal,MN6
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Norges eneste autoriserte destillatør Halvor Heuch
er ansvalig for Arcus’ brede akevittportefølje og er
lidenskaplig opptatt av de destillerte dråper. Hans
brennende engasjement og unike kunskap om
Norges edleste naturprodukt gjør ham til en etter-
traktet foredragsholder og intervjuobjekt. Ikke
overraskende er han æresmedlem i Norske Ake-
vitters venner. Heuch har oppnådd flere utmerk-
elser for sine akevitt-blandinger. Men hva går
egentlig jobben som destillatør ut på?

- Som destillatør smaksetter jeg sprit med krydder
og urter. Jeg overvåker hele prosessen og har siste
ord når fatene velges ut og settes sammen til det
endelige resultatet. Yrket forutsetter en grunn-
leggende kunnskap i kjemi og en må i tillegg være
svært interessert i mat og drikke.

Brennevinsfaget er som et kontinuerlig selv-
studium der en lærer noe nytt hele tiden, selv etter
nærmere 20 års erfaring! Det finnes i dag flere
titalls forskjellige norske akevitter.

Hva gjør at akevittene smaker så forskjellig, og er
nordmenn flink til å utnytte bredden i akevitt-
sortimentet?

- De ulike urter og krydder som tilsettes akevitten
bidrar med ulike smaker. Videre spiller det en rolle
hvor mye krydder som brukes. Norsk Fatmodnet
Aquavit skiller seg fra de øvrige nordiske og tyske
akevittene ved at de gjennomgår modningslagring
på sherryfat. Det er samspillet mellom krydder og
fataromaene som er så viktig i produksjonen av norsk ake-
vitt. Her spiller også alderen på sherryfatet inn. Nye fat
avgir mye smak og kan tåle mer krydderkraft, mens gamle
fat trenger mindre kryddersmak. Frem til nå har nordmenn
hatt sine akevitt-tradisjoner mest knyttet til julen med
ribbe, lutefisk og rakørret på menyen. Løiten Linie er for

eksempel en god allround matakevitt som passer utmerket
til alle kraftige retter som krever akevitt. men den noe mer
elegante Lysholm Linie er svært god til fisk og skalldyr. Med
vårt fantastiske utvalg av norsk sjømat går nordmenn glipp
av smakfulle opplevelser om de ikke prøver akevitt til noe
av den flotte sjømaten vi har i Norge!

Denne overskrift er henet fra brosjyren DEN STORE AQUAVITGUIDEN. Dette er en flott liten trykksak
som forteller meget om norske akevitter, deres tilblivelse og kvalitet. «Alle» kjenner til historien om linje -
akevittens tilblivelse. Men akevitt er så meget mer. Vi er så heldige å ha Halvor Heuch. Han er ansatt på Arcus
og er Norges eneste autoriserte destillatør. Han er meget benyttet som foredragsholder i våre lokallag og alle
andre steder der akevitt er en naturlig del av et måltid. Vi siterer fra den nevnte brosjyre:                       

HHALVOR HEUCH
– EN MESTER I NORSK AQUAVIT

20
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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.

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.

Norsk Kongelig Lutefisklag

13

Restaurant med 
unik havutsikt

• Småretter   • Fiskeretter   • Kjøttretter  
• Desserter   • Lutefisklag   • Julebord   
• Menyer etter kundens ønske   • Egen

søndagsmeny   • Alle rettigheter

Fra 15. oktober og frem til 
jul tilbyr vi 
lutefiskkvelder 
av høy klasse.

Carte
Byens komplette
STORKIOSK

• Gatekjøkken
• Kiosk
• Video
• Hestespill
• Norsk tipping
• Post i butikk

Veumveien 26 - 1613 Fredrikstad
Tlf. 69 31 34 31
mix@carte.no

BILELEKTRISK
START - LADEPROBLEMER?

DYNAMOER - STARTERE - 
SPENNINGSREGULATORER 

TIL BILER - BÅTER -
OUTBOARD - ANLEGG

BYTTEKOMPONENTER
REPARASJONER

STORT DELELAGER

Bakker Gjestegård
Hvor mulighetene er mange

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 boblebad
og rom med sjel.Ring oss gjerne for en prat.

Bakkergården er en av stedene i
Norge med kulturutmerkelsen

Olavs Rosa.

Norsk Kongelig Lutefisklag

verdt 
å prøve...

BODØs BESTE 
LUTEFISK-

RESTAURANT
Sjøgata 25 

telefon 75  54 70 99

13
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Returadresse:
Medlemsblad for
Norsk Kongelig Lutefisklag
Rødvollen 2,
1621 Gressvik
Eketoppen 5
1613 Fredrikstad

TRYKK/DESIGN:  CAL TRYKK – 69 36 68 90
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