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PPRESIDENTENS
HILSEN

HEI IGJEN KJÆRE MEDELSKERE!

19. MAI 2010 ble en trist merkedag i Norsk Kongelig
Lutefisklags historie. Vår kjære vicepresident Idar Allum
døde etter en tids sykdom.Omtale om hans virke og
bortgang er angitt spalte plass annet sted i årets medlems-
blad.

Livet går videre og Norsk Kongelig Lutefisklag like så.
Sesongen vi har lagt bak oss ble nok en jubelsesong.
Det har i løpet av sesongen 2009 blitt arrangert 37 lutefis-
klag i inn og utland,så aktiviteten er som du forstår meget
stor. Sesongen startet som vanlig på restaurant Det Gamle
Raadhus i Oslo tidlig i oktober.

Eksportutvalget for fisk i samarbeid med tørrfisk og lutefisk
produsenter samt et utall av andre leverandører som, Arcus,
Ringnes bryggeri, Hardanger bestikk,opplysningskontoret
for frukt og grønt, og et antall underleverandører. Norsk
Kongelig Lutefisk er selvfølgelig også representert og er
med å gjøre denne åpnings dagen til en verdig markering
for lutefisk sesongen. Årets taler var Henry Notaker som
også ble tildelt prisen ÅRETS FØRSTEELSKER. En mer
verdig og fortjent utnevnelse har vel ikke tidligere funnet
sted til denne høythengende pris.

En annen pris som henger meget høyt er NORSK KON-
GELIG LUTEFISK LAGS utnevnelse av årets
lutefiskconsulat. I år tilfalt prisen Spitsbergen lokallag på
Svalbard. General consul Tore Hannestad og undertegnede
tok turen til Svalbard,og hadde den store glede og ære å
overrekke prisen. Dere som fortsatt ikke har deltatt på
dette meget entusiastiske herrelag i Longyearbyen,bør ved
første anledning ta turen. Presidentskapet gratulerer med
en udiskutabel fortjent utmerkelse.

Av arangement i løpet av høsten 2010 må nevnes Gamle-
byen i Fredrikstad.Her vil det i helgen 26-27-28 november
arrangeres ulike aktiviteter. Fulstendig program er angitt
annet sted i bladet.

Takk for en fantastisk sesong 2009 og vi håper å treffe så
mange som mulig av dere i løpet av kommende
lutefisksesong. Vi takker også Eksportutvalget for fisk og
lutefiskprodusent Per Stave as, som også denne sesongen
har bidratt med uvurdelig støtte.

Med dette ønsker vi dere alle hjertelig velkommen til nok
en fantastisk LUTEFISKSESONG.

Med lutologisk hilsen

Frank Jensen
President Cand.Lut og førsteelsker
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Presidentskapet:
President Frank Jensen
Mobil 97 04 12 81
Tordenskjoldsgate 1, 1606 Fredrikstad
E-post: mix@carte.no

NyWebadresse:
www.norskkongeliglutefisklag.no

Medlemsbladet:
Redaktør, Consul / konst. Ambassadør
Yngvar Brusevold
Tlf. 69141072, mobil 91764568
Halsgate 7, 1707 Sarpsborg
E-post: yngbruse@online.no

Generalconsuler:
Oslo og Spania
Tore Hannestad, mobil 90084100
Trønderfylkene
Rolf E. Teigen, mobil 90842875
Baltikum
Bjørn Røang, telefon +3719258099

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

Gamle Raadhus restaurant den
15. oktober 2009.
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REDAKTØREN
HAR ORDET

Så er nok et medlemsblad kommet. Innholdet denne
gang er preget av at vår visepresident Idar Allum er død.
Vår president Frank Jensens minneord finner du et annet
sted i bladet. En av artiklene i bladet er hentet fra våre
hjemmesider på Internet. Det er nok mange år siden den
ble skrevet og lagt der. Den er ført i pennen nettopp av
vår visepresident Idar Allum, og mange vil kunne glede
seg over hans evne til formuleringer. Artikkelen er for-
kortet og noe justert, men kan fortsatt i sin helhet og
opprinnelige form leses på våre gamle hjemmesider. Ellers
har vi bl.a.en presentasjon av Markus A Nagele, en vel-
kjent og dyktig kokk, restaurantmann og sjef for Major-
Stuen i Fredrikstad.

Det kommer fra tid til annen spørsmål om ikke Fredrik-
stad har noe eget lokallag. Svaret er ja! Norsk Kongelig
Lutefisklag ble stiftet og har sitt sete i Fredrikstad. De
mange lokallag i inn- og utland er således underordnet
hovedlaget. Årets medlemsblad henter mye av stoffet fra
Fredrikstad og Østfold. Vi håper likevel at det vil være
av interesse for våre medelskere i såvel inn- som utland.
Det kan ellers fortelles at vår president Frank Jensen i
lang tid har arbeidet for å få våre hjemmesider på
internett aktualisert og mer "up to date". Øystein Karlsen
har påtatt seg oppgaven som vår nye web-redaktør. Han
ønskes velkommen og lykke til med arbeidet framover.

Et hjertesukk fra redaksjonen er av tilbakevendende art.

Sørg for å sende inn datoer for arrangementer, oversikt
over utmerkelser, skifte i consulatene osv. så snart dere
kan. I fjor ventet vi på meldinger fra en del av dere så
lenge at bladet kom for sent ut.
I år sender vi ut bladet i forkant av sesongen, velvitende
om at vi desverre mangler stoff fra noen av dere. Det
demper imidlertid ikke på entusiasme og forventninger
til den tiden vi nå går inn i. Derfor oppfordres dere alle,
kvinner som menn:

FØLG PAROLEN OG ELSK IGJEN.

Yngvar Brusevold
redaktør.

OBS! OBS! OBS!

Se vår nye hjemmeside!

www.norskkongeliglutefisklag.no
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ØØYYKKRROOAA,,  HHVVAALLEERR
Starter Lutefisk sesongen, lørdag den 30. oktober og
lørdagen 11.desember m/Norsk Konglig Lutefisklag.

Øykroa hadde i fjor besøk m. prøvesmaking av Lutefisk 
med Norsk Konglig Lutefisklag og fikk skryt av måltidet.

For å se yttligere hva vi driver med 
se vår hjemmeside www.oykroa.com

Kontakt oss på telefon : 69 37 77 59

VELKOMMEN!
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Da var det at Frank Jensen påtok seg oppgaven. Han skrev

brev som ble distribuert til ca. 200 utvalgte. Han inviterte

til lutefisklag på BRYGGEN KRO i Onsøy den 8. oktober

1988. Det tegnet seg  ca.50 medlemmer som med glede,

kjærlighet og verdighet nøt både et veltillaget måltid og ikke

minst det sosiale samværet som fulgte.

Vi ble vel noe forbauset over reaksjonene. Folk strømmet

til, og det var nærmest et folkekrav om enda en aften. Det

ble nødvendig med organisering, så styret ble utvidet til to

og benevent presidentskap! Visepresidet Idar Allum ble

seremonielt innsatt i embedet.

Lutefisk har gjennom flere år avstedkommet en rekke lag

rundt om i Norge. Det er grupper som har fanget opp og

benyttet det helt spesielle ved lutefisktradisjoner med

ritualer med humor - og dette sammen med god spise og

drikke. Norsk Kongelig Lutefisklag hører også med til disse

gruppene, men har i motsetning til de fleste andre ikke

nøyd seg med å skape en liten, avgrenset og eksklusiv krets.

Vi har sett det som en viktig oppgave å spre tradisjon og

glede ut til folket slik at stadig flere opplever lutefisken som

noe nasjonalt og tradisjonsrikt. I denne ånd har NKLL

vokst og utviklet seg slik at vi i dag teller godt over 1500

medlemmer- Vi har også tatt skrittet over kjølen og har over

100 medlemmer i våre svenske lokallag.

Ved siden av hovedlaget i Fredrikstad, har vi nå mer enn

20 aktive lokallag rundt om i landet. I tillegg har vi aktive

lag i Singapore, Sidney, Riga, Tallin,Villnius, Lysekil og

Karlskoga. Også på Svalbard har vi et flott lag.

NKLL har markert seg oppsiktsmessig både i inn- og ut-

land.  I oktober 1996 ble vi tildelt årets pris fra Norges Eks-

portutvalg for Fisk. Denne mottok vi ved en større tilstel-

ning på Cafe Engebret i Oslo. Med denne prisen fulgte også

en sjekk pålydende kr. 25.000,-. Denne begivenheten og

gavesjekken samt omtale i media, førte til at vi sto ved et

veivalg: Skulle vi ekspandere videre? Hadde vi kapasitet til

dette? Eller skulle vi fortsette som et lite lokallag?

De fleste lutefisklag rund omkring teller gjerne opp til 20

- 50 medlemmer. Dette regens som en stor gruppe ved til-

beredning og servering. Dette tallet har vi ofte langt over-

skredet, for medlemstilstrømningen har vært merkbar, og

grensene kan overskrides i det uendelige.

HVORFOR?
• Lutefisk er tradisjon

• Det er bygget myter omkring måltidene

• Lutefisk gir oss identitet

• Tradisjonen er knyttet til norden

• Tilberedningen kan ha lokale varianter

• Og, IKKE MINST: lutefisk er god mat.

VI BYGGER PÅ TRADISJONER!
Ser vi på historien, forstår vi at lutefisk først og fremst  er

en norsk tradisjon. Dernest følger Sverige. Island, Færøyene

og Finnland. Danmark derimot, har funnet andre mat-

tradisjoner når det gjelder fisk. I Norge lutes fisk hoved-

sakelig av torsk, mens i Sverige og Finland foretrekkes

lutefisk av lange. Praktisk talt all lange som lutes til 

de svenske og finske markeder, kommer fra Norge. I Sverige

kan en også finne lutefisk av sei eller gjedde. Dette er vel

nærmest ukjent her. De spiser lutefisk mest i hjemmet, og

som oftest  bare med kokte poteter og hvit saus eller den be-

rømte skånske sennepssaus. Den norske tradisjonen viser

større variasjon i måten å servere fisken. Vi hører om kokt

Norsk Kongelig Lutefisklag ble stiftet 1. oktober 1988. Bakgrunnen for denne store hendelsen var at en gruppe lutefisk-

elskere (i Fredrikstad og omegn) undret på hvorfor det ikke fantes organisert lutefisklag i distriktet der jo lutefisken

i uminnelige tider har vært holdt høyt i akt og ære. I dette tradisjonelle lutefiskmiljøet burde det jo organiseres noe

der en kunne nyte lutefisken sammen med likesinnede medelskere av denne vår kongelige spise. Savnet var tungt og

følbart!

TTREKK FRA NKLLS HISTORIE
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lutefisk i dyp tallerken med fårefett, sirup og geitost. Dette

spises med stor skje, eller lagt på lefse eller flatbrød. Da

poteten kom for drøyt 150 år siden, ble skikkene endret.

Kokt lutefisk med fett, stekt flesk eller bacon, ertestuing,

sirup, geitost, rømme, spekepølse.... det finnes utallige

lokale varianter!  Ved våre lutefiskaftener forsøker vi å etter-

komme de ulike ønskene våre medlemmer måtte komme

med. Og vi finner at alt sammen jo kan være smakelig!

OPPRINNELSEN
Opprinnelsen til lutefisken er jo et kjært diskusjonsemne.

Vår forskningsgruppe har forkastet påstanden om den

gamle fiskeren som fikk hytta si brent ned, med den følge

at der kom aske i bløtevannet til hans tørkede fisk. Hytter

er jo bygget av gran eller furu, og aske fra nåletrær er ikke

bra, sies det. Det må være aske fra løvtrær. Den fine

løvtreveksten i nedre Glomma-regionen har fremelsket

lysten til eksperimentering ved luttilvirkningen. Alle lo-

kalmiljøer med respekt for seg selv hadde sin lutblanding.

Trolig er dette en av grunnene til at vårt distrikt er det mest

sentrale lutefiskområdet i Norden.

NÅ BLIR DET ALVOR
Norsk Kongelig Lutefisklags styrke og gjennomslagskraft

består i et seriøst forhold til lutefiskmåltidet, blandet med

humor og rituelle seremonier. Dette er elementer det er

viktig å satse videre på, og ideen med å spre dette til andre

distrikter og land har vært god. NKLL har tro på enkelt-

individet. At du har tro på noe, utløser entusiasme. Hele

vår bevegelse er derfor bygget opp av geografiske

grupperinger. Et hovedsenter med undergrupper i form av

lag, godkjente restauranter etc. er den formen vi har skapt.

For å holde oss til kjente begrep ledes hvert lag av utnevnte

consuler og viseconsuler med muligheter til å avansere til

ambassadører etter fortjeneste. Alle utnevnelser skjer selv-

følgelig seremonielt i henhold til våre ritualer. Slike ut-

nevnelser gir status - og henger følgelig svært høyt.

Pris og ære! I vår bevegelse som i alle livets tilskikkelser,

finner vi alltid mennesker som utmerker seg langt ut over

hva man kan forvente - mennesker som som simpelt hen

fortjener å bli beæret med diplom, medalje eller annet,

ledsaget av hederlig omtale.Vi har egne seremonier for slike

tilfeller, og de som fortjenestefullt i  ærbødighet får knele på

fiskekassen, mottar her et minne for livet.

TILHØRIGHET - TILBEHØR
Det finnes mange måter hvorved en nærmer seg

lutefiskkulturen. Noen oppfatter det som et måltid og

ferdig med det! Eller, en ønsker å trenge dypere inn i dette

underlige tradisjonsbærende hvorved en ved sine opplev-

elser bidrar til at slekt og venner undrer seg og kanskje blir

oppmerksomme på sine kulinariske røtter.

Vi har opplevd dette: Et med kjærlighet veldekket bord,

perlende ølglass, aquavita av beste merke, prolog,

avsunget hymne, god service og lutefisken med sitt

mangslungne tilbehør. 
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EN HØVDING HAR

FORLATT OSS.

Onsdag 19.mai 2010 kl.0915. ble en trist merkedag

for Norsk Kongelig Lutefisklag.

Vår kjære vicepresidet IDAR ALLUM døde etter en

tids sykdom.Idar kom inn i NKLL i 1990.Han tok

umidelbart tak i organisering av sermonier. Suksessen

lot ikke vente på seg.Hvem andre enn Idar kunne stå

foran store og små forsamlinger og snakke om alt

eller ingen ting, eller uten å si noe som helst og

samtidig få forsamlingen til å humre å le. Idar var

meget bestemt på hvordan sermonier skulle gjen-

nomføres,både verbalt og ikke minst med kapper,

flosshatter, septer med fiskehode, lutflaske, silkepute

og remedier som tørrfisk,  medaljer og små glass til å

sjenke lut. Hans fantastiske alvorlige humor og

verbale talekunst  har fått forsamlinger verden over til

å riste av latter, samtidig som de har forstått hvor

viktig og alvorlig dette var for Idar og NKLL.

Jeg hadde gleden av å samarbeide med Idar i disse

tyve år. Utallig er de reiser vi sammen har foretatt i

lutefiskens medfør i inn og utland. I perioder føltes

det nesten som et ekteskap,hvor vi delte rom på

hoteller og rorbuer. Vi besøkte også lutefisk-

produsenter på de mest forblåste steder i utkant

Norge. Og hvem kan glemme Idar i sort kappe med

septer og lutflaske bli fraktet på en europall løftet av

en truck og kjørt inn på fiskebruket til Kjell Hved -

ding i Tysfjord for å autorisere anlegget.

Heller ei glemmes vår tur til Singapoor,hvor rei-

sefølge besto av Ingerid Espelid Hovik, Henry

Notaker,  Idar Allum og undertegnede, hvor vi hadde

en fantastisk motagelse og et fenomenalt lutefisklag,

som bestod av 140 smoking kledde herrer med den

norske ambasadør i spissen og Ingerid Espelid i

Hardanger bunad.

Idar fremførte både prolog og sermoni som bare han

kunne og selvfølgelig til øredøvende applaus og latter.

Idar var også et menneske man kunne ha gode

samtaler med, noe jeg var så heldig å oppleve i løpet

av disse begivenhetsrike år.

I respekt og beundring ønsker jeg deg god reise videre

Idar og takk for alle gode minner.

Hvil i fred.

Frank Jensen

President.

NNEKROLOG

”
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D
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!
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VÅRE ANNONSØRERNorsk Kongelig Lutefisklag

9

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 - 2010

www.engelsvikenbrygg.no

Fiskkjøp - Lutefiskproduksjon 
- Tørrfisksnacks

Daglifoten 8, 8015 Bodø
Telefon: 75 77 53 90

www.tasteofnorway.no

Følgende påstand står vi inne for:
«Våre medarbeidere går i lut og 

kaldt vann for å kunne gi Norge den
beste lutefisken.»
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Markus A. Nagelse
ved Major-Stuen

gleder seg til
lutefisksesongen.

11

LLUTEFISK AV BESTE MERKE 
I GAMLEBYEN

(Av Øivind Karlsen)

På Major-Stuen i  Fredrikstads gamleby er man
skodd for en ny lutefisksesong. Daglig leder og
kokk, Markus A. Nagele gleder seg til oktober og
lutefisk på menyen.

Det går med ca 1 tonn med lutefisk av beste merke.
Folk i distriktet er tydeligvis glade i lutefisk og vi
skal duke på og lage et gledens bord frem mot jul
og litt inn i januar, forteller Markus A. Nagele.

-Lutefisken vi bruker skal være av beste merke, for-
tsetter han. Vi henter all fisk på Fjordfisk i Utgård-
skilen. De henter fisken fra Brødr. Andreassen på
Værøy. Vi stiller strenge krav til produktene og
fisken vi bruker er ”håndplukket”. I tillegg renser
vi bort en del. Av 100 kg lutefisk går det bort 30-
35 kilo, og vi sitter igjen med de beste stykkene.
Signalene fra gjestene våre er at det smaker, for å si
det slik. Og på Major-Stuen er vi nøye med at gjes-
tene også får alt tilbehøret de ønsker. Det skal ikke
mangle noe, forteller Markus Nagele.

-Lutefisksesongen starter i oktober for vår del. Da
er etterspørselen økende frem mot jul. Julebord-
bestillingene har allerede begynt å komme inn, og
mange av de som er på julebord hos oss, velger
lutefisk. Vi har som regel juletallerken og pinne-
kjøtt i tillegg til de som ikke spiser lutefisk.

Lutefisksesongen betyr mye for oss, og har blitt en
tradisjon. Vi har et godt samarbeid med Norsk
Kongelig Lutefisklag og president Frank Jensen. Vi
har lutefisksautorisasjon og tar dette på alvor.

Major-Stuen har 20 års jubileum i år, men har ikke
markert det enda.
-Nei, vi har en markering til gode. Kanskje vi finner
på noe utover høsten, forteller Markus A. Nagele,
som i januar 2010 tok kokkefagbrevet som
privatist. 
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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
GC Tore 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

Geilo
C Petter Braaten 92407771

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

Kalvåg
C Per Røys 57792390

90154810
VC Per Kåre Nybakk 57855602

91356815

Kristiansand
C Arne Paulsen 38025482

90044755 arpaul@online.no
VC Thor Kaspersen

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

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

Midt-Troms
C Torfinn Hanssen 778632151

torfinn.hanssen@nordixnett.no
95134404

VC   Trond Andreassen 95993378
VC   Harald Guastavsen 77861469 ha-gust@frisurf.no

91613160
VC   Heidi Jakobsen 91810072
VC   Rolv Bruun 77861069 (åndelig viseconsul)

41575195

Måløy
C Audun Nybakk 95228737

Narvik
C Kjell Jacobsen 90914950
VC Leif Ivar Akselsen

Nordfjordeid
C Gunnar Berteig 

VC Kent Tryggestad 92259975
kent.tryggestad@enivent-no

LAG TELEFON          E-POSTADRESSE LAG TELEFON          E-POSTADRESSE
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Nordreisa
C Hermod Larsen 77766310

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

Oslo
C Tore Hannestad 90084100

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

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

Åros
C Erik Flathus 31283939
VC Liv S. Andreassen
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 Stig Hammer 97667761

LAG TELEFON          E-POSTADRESSE LAG TELEFON          E-POSTADRESSE
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I 2016 skal Sarpsborg feire sitt 1000 års jubileum.
Ifølge tradisjonen ble byen grunnlagt av Kong Olav
Haraldson, senere benevent Olav den hellige i
1016. Hvert år blir det i forbindelse med Olsok av-
viklet moen festdager som går under navnet Olavs-
dagene. Programmet er mangslunget og
omfattende med teater, konserter, Olsok-messe,
seminarer og foredrag, samt en rekke ar-
rangementer for barn. Nytt av året var kulinariske

aftener. Den 28. juli var det vikingaften, den 29.
(Olsok) var det Rømmegrøt som tradisjonsriktig
sto på programmet. Den 30. var det sommerlig
lutefisk (!) som ble servert, før det hele ble avsluttet
med et arrangement i Cognac-klubbens regi den
31. juli.

Lutefiskmåltidet ble gjennomført i vanlig NKLL
regi med prolog og avsynging av hymnen. Fisken

LLUTEFISK I SOMMERLIGE SARPSBORG

BILDER: WENCHE MELAND
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kom med bil fra Rune Stave på Stadtlandet. Til-
beredningen  var i de beste hender. Det var nemlig
kokker fra Østfold kokkemesterlaug med Markus
A. Nagele i spissen som sto for det. Sjefen for
Olavsdagene Caroline Rolstad ble kalt fram av en
sommerlig inspirert prosesjon. Hun måtte knele på
den velkjente fiskekassen fra Engelsviken og
mottok et diplom som takk for sitt mot til å for-
søke dette. Det ble også tid til et kåseri ved vise-

formannen i Gambrinus, Borgølets venner, Ole
Thoresen, som naturlig kåserte over emnet øl til
lutefisk og andre sammenhenger.

I alt ble det en kjempehyggelig kveld som nok vil
bli gjentatt i forbindelse med kommende Olavs-
dager også.

LUTEFISK I SOMMERLIGE SARPSBORG
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LUTEFISKKALENDER 2010L
UKEDAG DATO STED: HVOR:
LØRDAG 28.08. MIDT-TROMS HUSØY

TORSDAG   9.09. MIDT-TROMS

TORSDAG  30.09 BODØ RESTAURANT BLIX

LØRDAG    2.10 TROMSØ SKARVEN

LØRDAG    9.10 RØST

LØRDAG     9.10 MIDT-TROMS SØRREISA GJESTEHUS

ONSDAG   13.10 KRISTIANSAND ERNST

ONSDAG   27.10 MO I RANA MEYERGÅRDEN

ONSDAG   27.10 KRISTIANSAND CALEDONIEN

LØRDAG   30.10 HVALER ØYKROA

TORSDAG    4.11 TRONDHEIM BRITANNIA

FREDAG 5.11 SARPSBORG FESTIVITETEN

FREDAG      5.11 GEILO

LØRDAG     6.11 MIDT-TROMS SENJA-STUA

LØRDAG     6.11     NORDREISA BIOS

LØRSAG     6.11 LILLEHAMMER RICA VICTORIA

ONSDAG   10.11 KRISTIANSAND BØLGEN & MOI

FREDAG    12.11 STADTLANDET

LØRDAG    13.11 KALVÅG

LØRDAG    13.11 ÅROS

FREDAG    19.11 NORDFJORD NORDFJORD HOTELL

LØRDAG    20.11 SVALBARD HUSET

ONSDAG   24.11 KRISTIANSAN BØLGEN & MOI

FRE/LØR  26-28.11  FREDRIKSTAD TREDAGERS ARRANGEMENT 

LØRDAG     4.12.    ENGELSVIKEN

ONSDAG     8.12. SVEBERGTUNET

ONSDAG     8.12 KRISTIANSAND CALEDONIEN

LØRDAG    11.12 HVALER ØYKROA

JAN 2011 28-29-30.01 LYSEKIL HOTELL LYSEKIL

JAN/FEBR. 2011 KRISTIANSAND ERNST

FEBR/MARS 2011 KRISTIANSAND CALEDONIEN

MARS MIDT-TROMS FINNSNES HOTELL

Påmelding og forespørsler rettes til de respektive lag, se Lagsoversikten.

Lag som ikke står oppført i kalenderen har dessverre vært for sent ute med dato og lokale. 

Forsøk også her å ta kontakt med lokallaget, se Lagsoversikten.
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Norsk Kongelig Lutefisklag

5

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
LUTEFISKKALENDER 2010
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VÅRE ANNONSØRER

Etter å ha vært mange år på Kråkerøy i
Fredrikstad kommune, bygde Fjordfisk A/S
helt nye lokaler på Utgårdskilen i Hvaler
kommune. Det ble også bygget et hely nytt
fiskemottak på Kirkøy. Ellers har de også
sommeråpne butikker der de frister med
nykokte reker og andre delikatesser.  

Fra fiskemottakene leverer de nykokte
skalldyr som  reker, kreps, krabber og
hummer. Ellers leveres også fersk fisk som
bifangst til skalldyrfangsten. Totalt leverer
Fjordfisk ca. 1,2 million fersk fisk og skalldyr
i året. Dette utgjør en omsetning på ca. 60
millioner. Salget går til både grossister og
detaljister,  50 prosent går til eksport.

Det er vel verdt å merke seg at salget av lute-
fisk har øket for hvert år, ikke minst takket
være Norsk Kongelig Lutefisklags virksomhet. 
Vi  i NKLL må vi berømme firmaets lutefisk
som vi bare har gode erfaringer med.

Norsk Kongelig Lutefisklag

18

Fjordfisk AS 
med lutefisk og
annet snadder

Norsk Kongelig Lutefisklag

3

Da va ein mann so reste rundt og selde turka tosk 

Bestelle du litt turrfisk vert du spretten so ein frosk 

Han kom utifrå Sørfjorden visstnok Valestrand 

Og turrfiskkonjen va da me kallte han 

Turrfisjen vart brukt te å laga lutafisk 

Og når dei skulle luta so tok dei injen risk 

Dei la han nedi bækkjen , han låg i veker tre 

Med da vart fisjen mjuk og god å bala med 

So skulle fisjen lutast og stellast meira med 

Da måte brukast oska før å få da te 

Fyrde i to veke med bere bjørkeved 

Før å få nok oska te lutinje 

So kokte dei opp vatn og blanda osko i 

Ho mor stakk finjen nedi og telde so te ti 

”eg kjende han va sterk nok” kunne ho sei 

so let ho fisjen liggja te han va luta lei 

I fira daga låg han og bada seg i lut 

før han var vorten lei og ville krypa ut 

so vatna me han ut i ein gamal stamp tå tre 

so ga me han eit oppkok og åt han so gele 

Me hadde alltid flatbrød og smør te lutafisk 

so drakk me ei brun væska so smakte nåke friskt 

og før og ette måltide so song me ein song 

me åt på lutafisk te utpå nyåret ein gong .

Lutafisk (eit skjemtestev) 
Arne Høyland, november 2004 

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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Per Stave AS 

P.b. 24, N-6751 Stadlandet, 

Telefon: 57 85 71 91, 

Fax 57 85 73 51, 

rune@stave.no, www.perstave.no
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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
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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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I forbindelse med weekendturen til Svalbard høsten 2009, ble
lokallaget tildelt ærestittelen «Årets Consulat». Det var president
Frank Jensen og generalconsul for Oslo og Spania, Tore Hanne-
stad som stod for tildelingen.

Consul Lasse Stener Hansen, viceconsul Stig Hammer og
viceconsul Petter Braaten mottok medaljene som bevis på dette.

En mer fortjent prisvinner er det vanskelig å finne. Consulatet
i Longyearbyen viser et fantastisk engasjement og kan vise til
god økonomi. I tillegg er lutefiskaften de arrangerer en spesiell
opplevelese med sermonier og underholdning man bare må opp-
leve. Presidentskapet gratulerer med utnevnelsen og ønsker
consulatet på Svalbard lykke til videre.

VI GRATULERER!

SSVALBARD LOKALLAG BLE ÅRETS
LOKALLAG 2009

Fra venstre: Consul Lasse Stener Hansen, viceconsul Stig Hammer og viceconsul Petter Braaten med med 
utmerkelsen «Årets Consulat».
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SVALBARD LOKALLAG BLE ÅRETS
LOKALLAG 2009

Med de beste 
sangene fra bl.a.

City Scene Presenterer...

Spilles fredag og lørdag 
november og desember 2010
Tlf: 69 38 56 05 • cityscene@hotelcity.no 

www.billettluka.no/cityscene

Premiére 13. november
Byron Williams Jr - Kristian Gangfl øt - Vigdis Wisur - Anette Fossum
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TRYKK/DESIGN:  CAL TRYKK – 69 36 68 90

Lutefisksesongen 
er i gang – nyt!
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