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PPRESIDENTENS
HILSEN

HEI KJÆRE MEDELSKERE

Denne sesongen startet som vanlig med den offisielle
lutefiskdagen på Restaurant Gamle Raadhus i Oslo tidlig
i oktober.

Tørrfisk og lutefisknæringen sammen med en rekke
leverandører som Arcus,Ringnes Bryggerier,Hardanger-
bestikk,opplysningskontoret for frukt og grønt, og en
rekke andre leverandører og produsenter,gjør denne dagen
mulig.
Norsk Kongelig Lutefisklag er selvfølgelig en sentral aktør
som setter en ekstra spiss på arrangementet.
Vi har som vanlig hatt en travel sesong hvor vi har besøkt
32 lokallag i inn og utland.
Sesongen 2012 står for døren og her bør nevnes vårt ar-
rangement i Gamlebyen i Fredrikstad.
Av programmet kan nevnes at Aquavitten skal fraktes over

linjen (mellom vest og østsiden i Fredrikstad) aktører fra
Arcus vil stå sentralt i dette arrangement.Det blir glass-
blåsing i glasshytten, besøk i nordens største modell-
jernbane og ellers guiding rundt i nordeuropas best bevarte
festningsby. Lørdag kveld avholdes stort lutefisktaffel i Det
Det Grunnmurede Provianthus med gjester fra inn og ut-
land. Påmelding kan rettes til Restaurant Majorstuen i
Gamlebyen i Fredrikstad, tlf. 69321555 eller 91750658.
Dato for arrangementet er lørdag 24 november 2012.

Vi takker alle for en fantastisk lutefisksesong og ser frem
til å møte alle medelskere til en ny sesong.

Med lutologisk hilsen
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I årets medlemsblad har vi med noen hyggelige bilder fra Røst. Alle er tatt av fotograf Jan Erik Wessel.

Presidentskapet:
President Frank Jensen
Mobil 97 04 12 81
Tordenskjoldsgate 1, 1606 Fredrikstad
E-post: mix@carte.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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RREDAKTØREN
HAR ORDET 

For NKLL har 2012 på mange måter vært et
snubleår. Vår største sponsor gjennom mange år,
Eksportutvalget for fisk, er omorganisert og ikke
lenger vår sponsor. Den aktivitet som har vært
drevet med medlemsblad, pins, utmerkelser og
ikke minst besøk rundt om i landet, er det for
tiden ikke mulig å opprettholde på tradisjonelte
nivå. Vår president har vært sykemeldt og har hatt
redusert kapasitet til å stå på for vår gode sak. Og
apropos snubling: Da jeg flyttet hjem fra hytta
etter sommerferien, var jeg så uheldig å snuble.
Ja, jeg gikk over ende i ulendt terreng og fikk et
komplisert brudd i ankelen. Det var da jeg for
alvor skulle begynne å jobbe med bladet vårt. Det
ble en naturlig forsinkelse i det arbeidet.

Først lå jeg tolv dager på sykehuset før jeg kunne
opereres. Så ble det seks uker med gips og
krykker. Nå er gipsen fjernet, men det går enda
ca 3 - 4 uker før det skal fjernes en bolt i ankelen.
Inntil da må jeg fortsatt bruke krykker.

Sammen med vår økonomiske situasjon har dette
ført til at bladet er noe redusert, og det kommer
ut i det tidligere format A5.

Hovedoppslaget er knyttet til Røst. Denne øya
langt ute i havgapet ved Lofoten er en av våre
viktigste produsenter og eksportører av tørrfisk
der Italia er hovedmarked.
Jeg hadde gleden av å besøke vårt lokallag på Røst
forrige sesong, og stoff og bilder er hentet derfra.

Sentralt jobbes det hardt med å få oss over kneika,
og presidentens hilsen først i bladet vitner om det. 

Redaksjonen ønsker samtlige lokallag til lykke
med forestående arrangementer. Husk at prologen
og hymnen bør være med ved åpningen av alle
våre arrangementer.

Derfor lutefiskelskere 
kvinner som menn, 

følg parolen 
og elsk igjen!

Yngvar Brusevold
redaktør.

Foto: Gudrun Hoffmann og Ulla Westbø (H2W)
Rettigheter: Eksportutvalget for fisk

VEDRØRENDE INNBETALING AV KONTINGENT:
Kontroller at navn og adresse på giroen er riktig. 

KID-nummer må fylles ut ved betaling i nettbank. 
Bruk meldingsfeltet ved navn/adresseforandringer.

Lutefiskproduksjon
Fiskekjøper

Klippfiskproduksjon
Tørrfisksnacks

Følgende påstand står vi inne for:

«Våre medarbeidere går i lut og 
kaldt vann for å kunne gi Norge den 

beste lutefisken.»

Taste Of North AS, Korsnes, 8275 Storjord i Tysfjord
Tel. 75 77 53 90 - E-post: post@tasteofnorth.no

Web: www.tasteofnorth.no
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Det er desverre ikke så mange som har anled-
ning til å reise rundt å besøke de forskjellige lag
som ønsker besøk fra sentralt hold. Som pen-
sjonist har jeg litt bedre tid enn andre aktuelle
representanter, og jeg rakk å besøke ene rekke
lokale lag. Uten forkleinelse for noen av de
andre, vil jeg her trekke frem mitt besøk på Røst
ytterst i havet ved Lofoten. Min kjære Berit
(kona altså) ble for egen regning med på turen
dit. Vi reiste med fly fra Gardermoen til Bodø
og gikk der over på en Dash8 maskin fra
Widerøe, som skulle fly oss videre ut til Røst.
Reisen foregikk fredag den 25. november, og det
var tilfeldighvis den dagen STORMEN BERIT
for over landet. Den flyturen glemmer vi nok

aldri, men vi kom da vel fram til Røst ut på
kvelden.

Vi ble tatt i mot av viceconsul Olaf Pedersen
som sørget for å transportere oss til  Røst
Bryggehotell hvor vi ble inkvartert. Været
utartet utover kvelden, og om natta kom det
springflo slik at vannet sto opp i annet trinn på
hotelltrappen. Flyplassen ble stengt og åpnet
ikke igjen før søndag den 27. Da  var det verste
uværet over og hjemturen gikk greitt.

Lørdag formiddag tok Olaf oss med på en biltur
rundt på øya, og vi fikk med oss en masse inn-
trykk fra Røst- såvel geografi som historie og

ikke minst fiskeindustrien ble spennende og fa-
scinerende. Det var fiskehjel "over alt" og en
mengde fiskeforedlingsbedrifter. Et stort
trankokeri finnes også.

Etter en slik tur var det  godt å komme tilbake
til hotellet for å spise, slappe av litt og klar-
gjøring til aftenens seanse. Formelt ble vel ikke
lokallaget stiftet før under president Frank
Jensens besøk forrige år. Sin "unge alder" til
tross ble det et kjempearrangement, og jeg
hadde nær sagt: selvfølgelig!  Er det noe sted i
verden som kan lutefisk, så er det jo på Røst!

Fra fotograf Jan Erik Wessel har jeg mottatt

noen fotografier fra Røst. En del av dem gjengis
her i bladet. Hjertelig takk! 

Videre takker Berit og jeg for et flott og spenn-
ende opphold. Hvis anledningen byr seg,
kommer vi gjerne igjen.

NOEN TREKK FRA  SISTE SESONG
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L
Hva i all verden menes med dette? Jo, det viser
seg at det flere steder i landet stadig dukker opp
nye Opera-/Teaterscener. En kunstart som i tid-
ligere tider, hvertfall her i Norge, var forbeholdt
et relativt lite publikum, har etter hvert blitt
mer og mer allemanns eie.

I fjor var jeg så heldig å få besøke Røst, denne
vesle øya langt ute i havgapet i det jeg re-
preseneterte NKLL i forbindelse med en flott
lutefiskaften der. Under oppholdet  fikk jeg høre
at et operahus var under oppførelse og snarlig
ferdigstillelse. 

Huset heter Querinus-hallen, og den ble innviet
med en fantastisk nyskrevet opera. Handlingen
som fant sted er hentet fra beretningen om et
skip fra Venezia som forliste på vei til
Belgia.Dette skjedde i 1431. En livbåt med 
noen av mannskapene drev tilslutt i land på
Røst. Kapteinen som het Querinius fikk et godt
forhold til beboerne på Røst. Det produseres
enorme mengder med tørrfisk på øya, og fra 
den gang fram til nå har det vært en betydelig
handel mellom Røst og Italia.

Operaen er komponert av Ragnar Olsen, mens
librettoen er skrevet av Hening Sommero.
Generalprøven ble holdt fredag den 3. august i
år. Så ble det to forestillinger på lørdag den. 4.
og en tredje framføring  søndag den 5. Det hele
ble en kjempesuksess. På scenen deltok et lokalt
kor fra Røst. Enkelte soloinnslag ble også

framført av lokale artister, Hovedrollen som
Querinus  ble framført av Magne Fremmerlid
fra Den Norske Opera.
Les mer på www.queriniopera.no 

Vi har et velrennomert lokallag i Nordfjordeid.
Med driftige og engasjerte mennesker har man
her også bygget et operahus med det formelle
navnet Operahuset Nordfjord.

Her er det blitt framført en rekke flotte opera-
forestillinger. I år er det Madame Butterfly som
har stått på plakaten.

Vårt lokallag i Drøbak er jo så heldig å ha 
Oscarsborg som nærmeste nabo. her blir det
hver sommer holdt flotte operaforestillinger 
i Borggården (friluft). 

Et av våre største og driftigste lag er Kris-
tiansand. Vekslende mellom forskjellige spise-
steder i byen blir det gjerne minst seks måltider
i løpet av sesongen. Kristiansand har satset stort
på kulturlivet, og  en rekke institusjoner innen
for musikk, sang, teater m.m. er med på å fylle
det nyåpnede Kilden teater- og konserthus med
innhold.

I Østfold holder jo NKLL til med president-
skapet i Fredrikstad. Lokallagene i Sarpsborg 
og på Hvaler er også aktive. Østfold er lite av
omfang, men det er opera der også. På Fred-
riksten festning i Halden blir det annet hvert år

arrangert kjempe-oppsetninger av de store ope-
raene.

Opera er en fantastisk kunstform som stadig
vinner nye venner. Lutefisk kan også være en
kunstform med stor apell til mange mennesker.
Den rammen vi i NKLL har rundt våre tilstel-
ninger er liksom opera en mangeartet opplevelse
der maten selvfølgelig er viktigst. Men rammene
rundt det hele med prolog, sang, taler og ut-
merkelser løfter det hele til store opplevelser for
de tilstedeværende.

I Stavanger har vi ikke noe lokallag. Men i
september ble Stavanger nye konserthus innviet
og er blitt et fantastisk senter for kulturlivet i
byen. Vi har ikke eget lokallag av NKLL der.
Kanskje på tide å få gjort noe med det?

I Trondheim derimot er alt på stell. Flott 
konserthus og et aktivt lutefisklag.

Redaksjonen er mottakelig for tips om planer
oghendelser som passer inn i dette.

LUTEFISK OG OPERA
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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 for-

valter(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!
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

11
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O Lutefisk  -  O Lutefisk
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
VÅRE ANNONSØRER

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

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

Foto: Jan Erik Wessel
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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 grunnutdannelse
fikk han forholdsvis raskt hyre som befal på en skute. Det
var under landligge i Amsterdam han traff sin tilkom-
mende 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 tradisjonene. At
portrugiserne har lange mat-tradisjoner når det gjelder
havets ressurser, er ingen ny kunnskap. Spesielt var til-
beredningen 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 oppbevaring og for-
edling, og vi kan i den sammenheng i ettertid fastslå at
han uten tvil var en pioner på dette området.

Desverre 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 al-
derdom, langt fra storbyen. I 1574, etter å ha prøvet det
ene stedet etter det andre, fikk han endelig ideen om å
prøve gamlelandet 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 at 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 storbye
vokste opp i. For henne var imidlertid mannens lykke så
vesentlig at man aldri hørte henne klage på dette. Til gjen-
gjeld 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. 

Et meget tidlig bilde fra Hvaler der President Cand Lut
m/Laud og visepresident Idar Allum er fotografert foran et
gammelt portrettmaleri av Aalf Dons Ingesson.

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 alment kjent. I et 20-års jubileums-
nummer av  vårt blad er det  naturlig å gjengi re-
sultatet 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 lands-
deler hevder å ha opprinnelsen til denne havetas
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 sann-
heten om "Ludaalf" og lute-fiskens opphav.

Ville historier
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 svært posistivt.
Imidlertrid - 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
Desverre 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
nedtegnelser.

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

La oss imidlertid starte med begynnelsen: I sine ung-
domsår viste Aalf en bemerkelsesverdig interesse for havet
og de ressursene som man fant der. Allerede  i svært ung
alder viste han interesse for tilberedning og foredling av
disse ressursene. Ganske uvanlig for en ung mann på den
tid! Interessene gikk også i en retning av en karriere som
sjømann. Dette førte til hans aller første reise - til Kø-
benhavn - for å ta den utdannelsen som fikk ham i gang,
og som gjorde at han etter hvert endte opp som seils-
kuteskipper i sin svigerfars rederi. Veien til den statusen
som det den gang var å kunne titulere seg som skipper var
lang og stormfull, og om vi tolker de historiske fakata 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 kommandoen 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. Desverre 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

SOGA OM LUDAALF



LUTEFISKKALENDER 2012L
UKEDAG    DATO                  STED:                    HVOR:
ONSDAG    10. OKTOBER     KRISTIANSAND   CALEDONIEN (ÅPNING)
FREDAG     19. OKTOBER     HOMMELVIK       CAFE RAMPA
ONSDAG    24. OKTOBER     KRISTIANSAND   ERNST HOTELL
ONSDAG    31. OKTOBER     MO I RANA           MEYERGÅRDEN
TORSDAG 1.NOVEMBER     TRONDHEIM       SPEILSALEN, BRITANNIA
ONSDAG    7. NOVEMBER    STJØRDAL            BANKEN RESTAURAANT OG BAR
ONSDAG    7. NOVEMBER    KRISTIANSAND   SJØHUSET
FREDAG     9. NOVEMBER    GEILO
FREDAG     9. NOVEMBER    SARPSBORG         FØNIX MAT- OG VINHUS
LØRDAG    10. NOVEMBER  ÅROS                     SÆTRE FJORDRESTAURANT
LØRDAG   10. NOVEMBER  STADLANDET
LØRDAG   17. NOVEMBER  SVALBARD
ONSDAG    21. NOVEMBER  KRISTIANSAND   TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE
LØRDAG    24. NOVEMBER  FREDRIKSTAD     DET GRUNNMUREDE PROVIANTHUS
FREDAG     30. NOVEMBER  ENGELSVIKEN
LØRDAG    1. DESEMBER     ENGELSVIKEN
ONSDAG    5. DESEMBER     KRISTIANSAND   CALEDONIEN
ONSDAG    5 DESEMBER      HOMMELVIK       SVEBERGTUNET
LØRDAG   26. JANUAR         LYSEKIL                 HOTEL LYSEKIL
                   I JANUAR            KALVÅG
ONSDAG    30. JANUAR         KRISTIANSAND   TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE
ONSDAG    27. FEBRUAR      KRISTIANSAND   SJØHUSET (AVSLUTNING)
I LØPET AV VÅREN BLIR DET TUR TIL BALTIKUM

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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Lutefisken 
kjøpes

selvfølgelig
hos oss

Norsk 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...
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UTENLANDSKE (inkl. Svalbard)

Karlskoga
C Margareta Sjögren +4658661796

+46704161796  
margareta.sjogren@karalskoga.se

Lysekil
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 Hansen79022088

41410853
                         lasse@stenerhansen.com

VC Stig Hammer 97667761

LLAGSOVERSIKT [P: President, GC: Generalkonsul
C: consul,  VC: 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

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
VC Frode Aga 95916521          

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

Hvaler
C Terje Adolfsen 69376304          tadolfs@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 38040956          takasper@broadpark.no

46971835

Lakselv
C Sigmund Hansen 78464928

45403401          sighansen@mil.no
VC Ruth-Benthe Ramussen                   

45222134
92059503

Lillehammer
Kjetil Engum 61250049

41233634          kjetil.engum@rica.no

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

Midt-Telemark
C Eianr Ingvoldstad 90843941

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

Nordreisa
C Hermod Larsen 77766310

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

Røst
C Arne Johansen                          ajohansen@c2i.net
VC Olaf Pedersen

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

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

Åros
C Erik Flathus 31283939
VC Liv S. Andreassen
VC Ragna Mevik 99339001
VC Lena Gutling

LAG                           TELEFON          E-POSTADRESSE LAG                             TELEFON         E-POSTADRESSE LAG                           TELEFON          E-POSTADRESSE LAG                             TELEFON         E-POSTADRESSE
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Dette er oversikten fra forrige sesong. 
Rettelser og oppdateringer bes sendt redaksjonen.



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


