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Forsidebildet denne gang er hentet fra besøket i Baltikum  i mars
2007. Inne  i bladet er det reportasje og flere bilder fra turen.

Reportasje og foto ved Consul Øyvind Kristiansen



PRESIDENTENS HILSEN

Kjære medelskere, takk for et fantastisk lutefisk år 2006.
Aktiviteten har vært enorm og våre CONSULAT har virke-
lig klart å skape kvalitet på sine arrangement.

For sesongen 2007 vil vi i tillegg til våre to populære turer
til Lysekil i januar og Baltikum i mars også arrangere en tur
til tørrfiskens mekka Tysfjord, hvor det blir opplevelser
innen mat og kultur vi sent vil glemme.
Vil du vite mer om turen ring 97041281.
Se forøvrig omtale om turen på side 14 bak i bladet.
Vi sender en stor takk til våre annonsører og medlemmer
som gjør det mulig å utgi medlemsbladet  og arrangere alle
disse fantastiske lutefiskaftene. Med dette ønsker jeg spesielt
deg velkommen til årets LUTEFISK SESONG.

Med lutologisk hilsen

PRESIDENTSKAPET
President FrankJensen 
- 970 41 281
V.President Idar Allum - 920 55 373  

GENERALCONSULER
Generalconsul for 
Trønderfylkene m.m.
Rolf E. Teigen  - 90 84 28 75

Generalconsul for
De Baltiske Lande
Bjørn Røang - 003719258099

Generalconsul for Oslo og Spania
Tore Hannestad - 900 84 100

Medlemmer av  Consiliet
Terje Adolfsen - 39 37 63 04
Birger A Andersen 69 32 70 93
Yngvar Brusevold 69 14 10 72
Tore Hannestad 900 84 100
Ørjan Sandell 0046 523 61 14 98
Øyvind Kristiansen 22 10 73 02

PRESIDENTSKAPET: SEKRETARIAT:
President  Frank Jensen   Consul Øyvind Kristiansen  
Mobil: 97041281 Mobil: 907502
E-post:: mix@carte.no Ellen Gleditsch vei 4   0987 Oslo  

E-post: oyvind.kristiansen@getmail.no
Visepresident Idar Allum  
Mobil: 92055373

GENERALCONSULER: MEDLEMSBLADET:
Generalconsul for Trønderfylkene m.m. Redaktør
Rolf E. Teigen Mobil: 90842875 Consul Yngvar Brusevold   Mobil: 91764568

Gaupefaret 19, 1712 Grålum
Generalconsul for de baltiske land E-post: yngbruse@online.no
Bjørn Røang +3719258099

Generalconsul for Oslo og Spania Web redaktør: Consul Sølve Stubberud
Mobil: 95168848

Tore Hannestad    90084100                   E-post: solve@stubberud.org

ELSK IGJEN!
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REDAKTØREN HAR ORDET

I NKLL er vi så heldige at vi har tilgang til en rekke arrangementer der den lutede fisk fortæres, og
vi skal ikke se bort fra at vårt arbeid har vært med på å spre lysten til å spise lutefisk blandt mange
mennesker i vårt land. Hvis det er riktig, har vi oppnådd noe av det viktigste ved vårt arbeid. Mange
som etter hvert har lært å sette pris på lutefisk og  det som hører til, har søkt til våre lokallag eller
endog dannet nye i kontakt med NKLL. Andre har funnet at de kan samles i en vennegjeng å fortæ-
re og hygge seg med denne fantastiske spise. Til presidenten og redaksjonen kommer det fra tid til
annen referater og omtale av slike tilstelninger, og det er gøy. I noen tilfeller ønsker man å bli med i
NKLL. I forrige nummer av medlemsbladet var det bilder og reportasje fra vårt lag i Sydney. I forri-
ge sesong kom det melding om at man ville sende oss noen bilder og ord om at man også 
spiser lutefisk i Pakistan!

På grunn av problemer med og utskifting av egen datamaskin, er dette materialet desverre ikke til-
gjengelig, men det kan her og nå slås fast at man spiser lutefisk i Pakistan også!  Som i en del andre
tilfeller er det også i dette tilfelle folk i utenrikstjenesten som står bak. Det er ekstra hyggelig at våre
landsmenn under til dels fjerne himmelstrøk "bearbeider" sin hjemlengsel med noe så særnorsk som
lutefisk.   

Vi lever i en digitalisert tidsalder. Dette påvirker også medlemsbladet vårt, bl.a. på den måten at det
blir mer bildestoff enn før om årene. Små elektroniske kameraer og ikke minst mobiltelefoner med
innebygd kamera er jo så effekive. Oppfordringen om å sende inn stoff til redaksjonen har dere
etterkommet i rikt monn. Og det er selvfølgelig billedstoff med korte kommentarer som er det van-
lige. Fortsett med det! Men ha oss unskylt for at det ikke er plass til alt stoff vi får inn. 

Det er ikke til å legge skjul på at vi fra tid til annen har problemer med våre medlemsregistre, adres-
ser osv. Dette kan skyldes at vi har en svært liten administrasjon som ikke alltid fungerer 100%. En
del problemer skyldes også at vi ikke får de nødvendige meldinger om adresse endringer, dødsfall og
annet som kan være av betydning for laget sentralt. 

Vi oppfordrer derfor alle som har 
forandringer i ADRESSER, TELEFON-
NUMMER, E-POSTADRESSER O.L. om å
sende melding om dette. Meldingen sendes
helst til vårt sekretariat v/konsul Øyvind
Kristiansen.

Yngvar

3



NYTT LAG UNDER DANNELSE I KALVÅG!

Den 3/11-06 reiste consulene Øyvind Kristiansen og Yngvar Brusevold til Måløy for å delta i 3 for-
skjellige arrangementer. Desverre var laget i Måløy avlyst, men ble erstattet av et lite, eksklusivt lag
hjemme hos Rune Stave på Stadtlandet. Det var først lagt opp til en omvisning på Runes fiskefored-
lingsbedrift - etterpå var det samling hjemme hos familien Stave til et fantasisk lutefiskmåltid. Rune
Stave voktet selv stekovnen. Tilstede var fru Stave, consul Audun Nybakk med frue og sønn, venner
av Rune og hans fars støttespiller gjennom mange år, samt de 2 reiseconsulene som representerte
NKLL sentralt.

Neste dag reiste Øyvind til Nordfjordeid og deltok i et flott og godt besøkt lag der.
Vi hadde en fyldig repotasje om forrrige års arrangement der, så vi dropper det i år og kommer 
sterkere tilbake ved en senere anledning.
Yngvar reiste med Audun til Kalvåg hvor store ting skulle skje. Kalvåg i Bremanger kommune er et
betydelig fiskemottak ute i skjærgården mellom Måløy og Førde. På fiskerestauranten Knutholmen
hos Svein Inge Fosse ble det også arrangert en lutefiskaften i 2005.  Dette var så vellykket at man i
år ønsket å gå videre med saken. Consul Audun Nybakk i Måløy var en vesentlig støttespiller i dette.
Da festaftenen tok til, var det ca. 40 personer tilstede i de spesielle og svært trivelige lokalene på
Knutholmen. Fisken kom fra Rune Stave. På kjøkkenet var det Auduns sønn Per Kåre som sammen
med den stedlige kokk tok seg av fisken. Yngvar leste prologen og hymnen ble avsunget på tradisjo-
nelt vis.
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I pausen mellom de 2 omgangene med lute-
fisk var det seremonier på kassen. Siden laget i
Måløy ble avlyst, var det seremonier som skul-
le ha funnet sted der som nå ble gjennomført
på Knutholmen.
Det ble utnevnt riddere i samtlige klasser, og
denne gang ble det et rent familie-anliggende
i det consul Audun Nybakks hustru Greta,
sønnen Per Kåre og svigerdatter Evy Haug
Nybakk ble tildelt ordenen DEN GYLDNE
LUTEFISK   i henholdsvis klasse 3, 2 og 1.
Vi gratulerer!
Det var kjempestemning, og en rekke delta-
kere meldte seg inn i NKLL med ønske om at
det nå skulle etableres   et eget lokallag på ste-
det. Vidar Strømsøy ble foreslått som consul. Han vil bli innstallert den 17/11-2007. 

Det var kjempestemning, og en rekke deltakere meldte seg inn i NKLL med ønske om at det nå
skulle etableres   et eget lokallag på stedet. Vidar Strømsøy ble foreslått som consul. Han vil bli inn-
stallert den 17/11-2007.
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På kjøkkenet var det Auduns sønn Per Kåre som sammen med den
stedlige kokk tok seg av fisken

Rune Stave tilbereder et fantastisk lutefisk måltid på sitt eget kjøkken



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
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Lutefisklag  avholdes
17/11 og 30/11
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STORT LUTEFISKLAG I 
STAVERN DEN 10/11-06

Det var på forhånd antydet stor folketilstrømning til Hotel Wassilioff i Stavern -
det skulle jo være lutefiskaften i Selmas have. President Frank Jensen og konsul
Yngvar Brusevold reiste til Stavern for å delta i (og kaste glans over) tilstelningen.
Arrangemenetet var et rent herrelag, og det var ca. 100 medelskere tilstede da con-
sul Knut Nygaard ønsket velkommen. Presidenten leste prologen, og et "mektig
mannskor" framførte hymnen. Stor honnør til kjøkkenet som klarte å levere så god
og varm fisk til så mange deltakere. I pausen mellom to omganger med fisk, var det
tid for sermonier på kassen. Denne gang var det Per Garvåg som ble utnevent til
ridder av Den Gyldne Lutefisk klasse 1. 
Mens alt dette pågikk, var det en rekke pårørende koner, forloveder, samboere m.fl.
som var samlet til rekeaften et annet sted i byen. Ut på kvelden ble det spilt opp til
dans i  Selmas have. Da kom damene over til Wassilioff. Presidenten m/følge skulle
imidlertid rekke siste ferge over fjorden og måtte derfor forlate selskapet mens
stemningen var på topp. 

BOBILFERIE?
Vi leier ut Bobiler.

Kirkeng, 1798 Aremark

BOOKING & 
INFORMASJON

Tlf: 69 30 18 60

VILLMARKSVEIEN 
BOBILUTLEIE AS



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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Lutefisken kjøpes
selvfølgelig

hos oss Lutefisklag  avholdes
9/11 og 23/11

www.engelsvikenbrygg.no



DEN ÅRVISSE TUREN TIL 
LYSEKIL I SVERIGE

Er blitt en gjenganger blant våre mange lutefiskarrangementer. Hvert år, den siste helgen i januar,
går arangementet av stabelen i Hotel Lysekil, hvor både innkvartering og (for mange)  sesongens
siste kjærlighetsmåltid finner sted. I januar 2006 var det 10. gang arrangementet ble gjennomført,
og i den anledning ble det hele utvidet med en dag, således at avreisen fra Norge skjedde på fredag
med ankomst Lysekil tidlig ettermiddag. Kvelden ble benyttet bl..a. til å utprøve hotellets nye SPA-

avdeling - herlig!
Lørdag formiddag var
det ABBA som tok seg
av oss med omvisning
og lunsj.
Lørdagskvelden sto selv-
sagt helt i lutefiskens
tegn med stort kalas.

Å utvide turen med en
dag var så vellykket at
årets tur ble gjennom-
ført på samme måte.
Fredag den 26. januar
kjørte bussen den vanli-
ge oppsamlingsrunden
og dro mot Lysekil. Der
ble det tid både til noe
shopping og SPA på

hotellet, før man samlet seg til et hyggelig kveldsmåltid med etterfølgende dans og hyggelig samvær.
Lørdag formiddag ble det gjennomført en busstur til  Engö og Flatö hvor endemålet var  Flinks
Handelsbod og restaurant. Her presenterer svenske vestkysten seg på det beste, og det var her Evert
Taube tilbragte mye tid spesielt under 2. verdenskrig.
Mange av Taubes sanger er blitt til her,  og det er her
det hvert år arrangeres Taube-festival om sommeren.
Gåke Gunnarson bor på Flatö, og han er en av de aller
beste Taube-tolkerne som finnes. Under lunsjen under-
holdt han med en rekke sanger, alle knyttet til Taubes
opphold på Flatö. Maj på Malö og Innbjudan til
Bohuslän  er kanskje noen av de aller mest kjente.

Vel tilbake i Lysekil igjen var det etter hvert tid for å
gjøre seg klar for turens høydepunkt. Ca 140 svenske og
norske lutefiskelskere samlet seg til den store festaftenen. Generalconsul i Sverige og Consul i
Lysekil, Ingemar Larson hadde som vanlig et "åpningsshow" - denne gang som sterk mann i bade-
drakt anno 1920 eller noe sånt.  Så forflyttet den store forsamlingen seg opp til den flott pyntede 
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spisesalen i 2. etasje.
President, cand lut og før-
steelsker Frank Jensen
leste prologen etterfulgt
av en rungende framfø-
ring av lutefiskhymnen.
Ingemar Larson ledet i
suveren stil hele festmålti-
det. Den tradisjonelle
lutede lange ble fortært
med stor apetitt og mye
kjærlighet.  I pausen
mellom de to omganger
med lutefisk ble  Kjell
Adolfsson kalt frem på
kassen og under stor jubel
slått til ridder av Den
Gyldne Lutefisk kl. 1.
Han er så vidt erfares
nummer 2 i Sverige med
denne utmerkelse.
Ordenspromosjonen ble

ledet av president Frank Jensen ledsaget av de to "reise"-konsuler Øyvind Kristiansen og Yngvar
Brusevold og det hele selvfølgelig  overvåket av Festvärd Ingemar Larson. Etter festmåltidet fortsatte
samværet i de festligste former med dans og hyggelig samvær til langt på natt.
Søndag formiddag var det tradisjonell stadvandring i Lysekil, også denne ført an av Ingemar Larson.
Så var det å komme seg på bussen og starte hjemturen. Det 11. Lysekilarrangement gled over i his-
torien, mens forventningene til tur nr. 12 allerede er stigende.
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Æresbordet: Berit Brusevold, Yngvar Brusevold, Anne-Lise Jensen, Frank Jensen, Øyvind Kristiansen og  Randi Karlsen

Consul Øyvind Kristiansen og Consul og festvärd Ingemar Larson



LUTEFISK, HELGEROA JUNI 2006 
HALVEISHOLMEN

Fisken kom fra STEIGEN Nord-Norge,tørket av Ellin Eidesen.
Fisken var lutet og tilbredt av:
Mainer Eldorsen
Adr. Smedgt. 44
3919 Porsgrunn.
Tlf. 958 33 818
I fjor hadde vi sommerens Lutefisklag hos Mainer på Halveisholmen, det smakte utmerket.
Mainer hadde vært i Nord Norge og håndplukket fisken, lutet den og tilberedt denne, oppskriften
var sikkert hemmelig, det var veldig fast og tålte full koking over lang tid  - den måtte ikke, som
man sier, gjetes.
Dette skulle bli en tradisjon på Halvveisholmen å ha sommeren`s  LUTEFISKLAG.

Terje Adolfsen`/ Consul i Hvaler
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Rya Produkter AS
Lutefiskprodusent

Alt av fisk 
og skalldyr

9100 Kvaløysletta
telefon 77 69 81 90



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.
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Oppfordring
Send referat fra “etegildene”,

gjerne med foto
til Yngvar Brusevold.

Hvis det er nye feststunder på
gang, send melding om dette til

Øyvind Kristiansen

Adressene finner dere på side 2

BODØs BESTE 
LUTEFISK-

RESTAURANT

Sjøgata 25 
telefon 75  54 70 99

Bakker Gjestegård
Hvor mulighetene er mange

Lutefiskelskere
kvinner som menn

følg parolen og 

ELSK IGJEN!



TUR TIL TØRRFISKENS MEKKA
Vi vil i år arrangere tur til TØRRFISKENS MEKKA,  Tysfjord i Nordland.Vi reiser torsdag
04. oktober med hjemreise søndag 07. oktober. Torsdag kveld er det lutefisklag på restaurant
BLIX i Bodø. Fredag etter frokost fraktes vi i egen buss over KROKMOFJELL via KNUT
HAMSUNS rike HAMARØY, videre over fjellet før TYSFJORD åpner seg i landskapet med
Norges nasjonalfjell STETIND ruvende i bakgrunn.
Fredag kveld vil vår consul og Norges store villmarkskokk KNUT TINBERG trylle frem vilt-
mat fra Tysfjords spisskammer. Her hentes råvarene fra fjell og fjord i nærområde til en fantas-
tisk gourmet meny. Underholdningen etter maten står vår alles kjære TANDE P og
DJ.CHARLIE fra NRK.2 for, med show og dans.
Lørdag formiddag etter en god frokost fraktes vi til omvisning på Norges største og mest
moderne lutefisk anlegg, Br. Hvedding AS. Etter omvisningen er det på med overlevnings-
drakter og ut på havet for å beskue Norges nye store eksportvare: OPPDRETT AV TORSK.
Tilbake på hotellet hvor Knut tryller fram en nydelig lunsj
Lørdag kveld kan jeg garantere verdens mest imponerende LUTEFISKTAFFEL, med 180
feststemte elskere til bords, med en båt i full størelse bare med garnityr og tilbehør til lutefis-
ken.Tande P er vår konfransier hele kvelden og Nord- Norges beste danseband  SAKARINA
spiller til dans ,hjulpet av DJ. CHARLIE.
Prisen for hele turen er KR.5950.- pr. person  og dette inkluderer:

FLY OSLO - BODØ  TUR/RETUR
LUTEFISK AFTEN  I  BODØ.

OVERNATTING RICA HOTELL I BODØ m/FROKOST
EGEN BUSS BODØ-TYSFJORD TUR/RETUR

TO OVERNATTINGER TYSFJORD TURISTSENTER m/FROKOST
GOURMET MENY FREDAG KVELD 

OMVISNING PÅ LUTEFISK FABRIKK
BÅT TUR TIL TORSKEOPPDRETT

LUNSJ PÅ TURISTSENTERET
FANTASTISK  LUTEFISKTAFFEL LØRDAG KVELD 

UNDERHOLDNING  AV TANDE P. OG DJ. CHARLIE
UNDERHOLDNING AV DANSEBANDET SAKARINA
SERMONI  AV NORSK KONGELIG LUTEFISKLAG

Vi har desverre bare 30 plasser til disposisjon så prinsippet "FØRST TIL MØLLA" gjelder.
RING 97041281 FOR INFORMASJON OG PÅMELDING.
FRIST FOR PÅMELDING ER TORSDAG 20 SEPTEMBER.

Vi ser frem til en fantastisk tur!
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VELLYKKET TUR TIL BALTIKUM
Tekst og foto Øyvind Kristiansen

Onsdag 14.mars møttes 17 forventningsfulle lutefiskelskere opp på Gardermoen for avreise med
direkte fly til Tallin.

Etter ankomst og installering på Reval Hotel Olympia var ettermiddagen til fri disposisjon. 
Senere samlet alle seg til middag på den tradisjonsrike restaurant Olde Hansa i Tallins fantastiske
gamleby.
Her fikk vi servert estiske retter,
som blant annet besto av bjørne-
kjøtt og honningøl. En flott opp-
levelse i gamle og hyggelige loka-
ler.

Dagen etter var det en spennende
og interessant sightseeing utenfor
og  i Tallin med en dyktig norsk
talende guide. Formiddagen ble
avsluttet med lunsj på den russis-
ke restaurant Troika som ligger
midt i gamlebyen. 

Dagens høydepunkt var jo lute-
fiskaftenen med ca 70 deltagere i
en av hotellets festsaler, og blant deltagerne var også norges ambassadør med frue. 

Bussturen neste dag brakte oss til Reval Hotel Latvija som har en av de beste beliggenhetene i Riga
og med en skyline bar på toppen av hotellet hvor man har en fantastisk utsikt over Riga by. 

På kvelden møttes vi på vår
vanlige restaurant Lido
Staburags hvor vi så spiste tra-
disjonsrik latvisk mat som
besto av røket svineknoke og
røket kylling. Et aldeles for-
treffelig måltid  med stor stem-
ning og en fin avslutning på
dagen.
Dagen etter var det sightseeing
til fots i Riga. Også her med
en dyktig og norsktalende
guide.Vi så bl.a. et stativ hvor
det var festet  en masse henge-
låser. 
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Utenfor Olde Hansa Restaurant i Tallins

Sightseeing utenfor og i Tallin



De skriver seg fra en tradisjon
knyttet til ekteskapsinngåelser,
der de nygifte skriver sine navn
på låsen, fester den på stativet og
kaster nøkkelen. Guiden kunne
fortelle at det stadig var folk som
gikk å letet etter nøkkelen. Så er
visst ikke alle ekteskap holdbare
livet ut der heller.

Lutefiskaftenen på kvelden ble
inntatt på Reval Hotel Ridzene,
som er et av de mest elegante
hotellene i Baltikum. Her var det
ca 90 personer til stede. Både
nordmenn som bor i Riga, foret-

ningsforbindelser og den norske ambassadøren med frue i Riga var også til stede. En uforglemmelig
aften og et nydelig lutefiskmåltid.

Vi var alle enige om at dette var en
fantastisk og fin tur med hyggelige
medreisende og flotte opplevelser. 

Neste år går turen til Vilnius
og Riga, en tur som er sterkt å
anbefale.
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Låsestativet utenfor Rådhuset i Riga

Fra Olde Hansa restaurant, her spises det bjørne kjøtt og drikkes honning øl

Det vakre Rådhuset i Riga
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Oversikt over innmeldte lutefisklag 2007
Dato Sted Restaurant Påmelding
4.10 Bodø Blix 75 54 70 99
6.10 Tysfjord 75 77 53 70
6.10 Tromsø Restaurant Skaven

17.10 Kristiansand Ernst Hotell (sesong åpning) 90 04 47 55
20.10 Trondheim Restaurant Havfruen
26.10 Stavern Hote Wassiiloff 33 11 36 00
27.10 Narvik Dannelse av nytt lag   
31.10 Kristiansand Caledonien 90 04 41 55
3.11 Åros Admiralen fjordrestaurant 99 55 22 55
3.11 Nordreisa Bios på Storslett 77 76 63 10
3.11 London Deep London Restaurant www.nordic

links.co.uk 
8.11 Levanger
9.11 Engelsviken Engelsviken Brygge 69 35 18 40
9.11 Singapore Ring Presidentskapet
10.11 Oslo Oslo Militære Samfunn 90 75 02 41
10.11 Trøgstad Bakker Gjestegård 92 64 03 18
14.11 Kristiansand Caledonien 90 04 47 55
15.11 Trondheim Restaurant Havfruen
16.11 Vikhovd Vikhovd hovedgård
16.11 Stadtlandet
16.11 Nordfjordeid Nordfjord Hotel
17.11 Fredrikstad Tøihuset Gamlebyen 69 32 15 55
17.11 Kabelvåg Knutholmen 51 13 63 00
17.11 Follo Oscarsborg 64 87 76 06
23.11 Engelsviken Engelsvike  Brygge 69 35 18 40
23.11 Lakselv
24.11 Sarpsborg Festiviteten 69 14 10 72
24.11 Stjørdal Frustrerte & Fruer 45 23 99 20
28.10 Kristiansand Ernst Hotell 90 04 41 55
30.11 Fredrikstad Tøihuset Gamlebyen 69 32 15 55  
1.12 Kalskoga           +46 58 66 17 96

6.12 Svebergtunet Svebergtunet
12.12 Kristiansand Caledonien 90 04 47 55
???? CAFE RAMPA

25-27.01 - 2008 Lutefisktur til LYSEKIL
Medio mars 2007 Balticum Riga/Villnius

Arrangementer der det ikke står telefonnummer, ring til consul i det aktuelle lag, eller
Øyvind Kristiansen på telefon 90 75 02 41
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LOKALLAGENE, General consuler (GC) Consuler (C)  og Viseconsuler (V)

Arendal lokallag 
Bjørn Nyhus       37 00 28 50
Bjørn Hoff          906 55 123
Bjørn Jensen       37 01 16 10

Beines Lokallag
Jan Harald Norkevick  907 21 464

Bodø Lokallag
C Arild Åsjord

Hommelvik Lokallag
GC Rolf E. Teigen         908 42 875

Kalvåg Lokallag
Vidar Strømsøy

Kristiansand Lokallag
C Arne Paulsen            900 44 755
V M;orten Andersen     906 56 634
V Roald Johansen

Lakselv Lokallag
C  Sigmund Hansen          78464928
V Ruth-Bente Rasmussen 78461519

Larkollen Lokallag
C Stein Stavdal Paulsen  908 26 908
V Jom Midtun 69 26 93 30

Levanger Lokallag
C Stig Rune Krokdahl    994 96 190

Malvik Lokallag
GC Rolf E Teigen 908 42
875

Melhus Lokallag
C Jan Lervåg 908 74 766
V Heidi Hassel 72 87 29 87

Måløy = Vestkysten Lutefisklag
C Audun Nybakk            952 28 737

Nordfjordeid Lokallag
C Bjørn Myklebust 906 22 758
V Kent Tryggestad 915 31 451

Oslo Lokallag
C Øyvind Kristiansen 907 50 241

Sarpsborg Lokallag
C Yngvar Brusevold 917 64 568
V Liv Auby 905 04 422
V Jan Andersen 928 86 315

Stavern Lokallag (Herrelag)
C Kåre Christoffersen 920 29 624
Knut Nygaard 900 94 015
Per Røed
Jan Warholm
Dag Gjærum
Tony Olsen

Stjørdal Lokallag
C Ragnar Knutsen 452 39 920
V Grethe Falck Andersen

Svebergtunet Lokallag
C Ivar Fjelseth 907 54 784

Trondheim Lokallag
C Arne O Reitan 950 24 957

Tromsø Lokallag
C Åge Gerhardsen 948 97 224
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Utenlandske consulater (inkl. Svalbard)

Karlskoga Lokallag
C Margarertha Sjögren
Hofvander +46 586 61 796

Lysekil Lokallag
C Ingemar Larson +46 523 12528
V Jerry Windahl +46 523 13735

Portugal Lokallag
C Helene Jensvoll +47 21 68 28 26
V Mette K Nordhagen +351 91 9902007
VCathrine Jenssen +351 961824669

Riga Lokallag
Kolbjørn Gregersen 909 33 782

Tallin Lokallag
C Bengt Brustad +3 725 096 806
V Paul  Aschjem +3 725 023 200 
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Trøgstad Lokallag
C Svein Raknerud 69 82 50 06/ 900 54 485  
V Berit Raknerud 69 82 55 50/ 959 98 050  

Tysfjord Lokallag
C Knut Tindberg 957 72
842
V Asbjørn Hansen
V kjell Hveding 482 42
901

Vikhovd Hovedgård
C Roger Eide 952 53
000

Åros Lokallag
C Knut Emanuelsen 951 52 465
V Ragna Mevik 993 39 001

Villnius Lokallag

Singapore Lokallag
C Frank Næsheim +65 96 22 61 48
V Rolf Kjeseth 952 00 450

Sydney Lokallag  ”Down Under” (Herrelag)
C  Jan Erik Oppl E-post:sunocean@tpg.com.au

Spitsbergen Lokallag  (Herrelag)
C Lasse Stener Hansen 41 41 08 53
V Snorre Ølberg
V Petter Bråten
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ÅRETS LUTEFISKLAG
Denne utmerkelsen tildeles det lokallag som kan
vise til god økonomi , drift av laget og utvist stor
grad av kreativitet. 

Tildelingen avgjøres av presidentskapet .

Utmerkelsen henger svært høyt og utdeles ikke nød-
vendigvis hvert år.

DEN GYLDNE LUTEFISK

Den gyldne lutefisk deles ut i 3 klasser

Kl.1 Den gyldene lutefisk. Tildeles den som i løpet
av et kalender år 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 kalender år.

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

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

Kravet er at man fyller ut baksiden av medlemskor-
tet 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 lutefisktaf-
fel i regi av NKLL.
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LUTEFISK I KRISTIANSAND

I en avisomtale i Fedrelandsvennen i Kristiansand heter det i en feiende overskrift:
SUPERAKTIVT LAG I KRISTIANSAND
I en kommentar fra Consul Arne Paulsen kan han fortelle at laget hadde sin sesongavslutning ons-
dag 7. mars 2007. Det var nr. 7 i rekken av vellykkede "obligatoriske"  lutefiskmiddager, som alle
var godt besøkte. 

Sesongåpningen fant sted på Ernst den 15.10.06. med 54 deltaakere. Konsul Øyvind Kristiansen
reepresenterte NKLL sentralt ved begivenheten. Siste lutefisk festaften før jul var den 13.12., og da
var det 63 tilstede. Sesongens siste festaften den 7.3.07. var det 27 som var med på.
Vi lar Consul Paulsen fortelle videre:

Det var 3 stk. som hadde vært på samtlige 7, og blant disse ble det trukket ut en gevinst - sponset av
vår hovedsponsor NTC(Norwegian Taste Company). Gevinsten var 6 øl- og 6 drammeglass fra
Troll-Tinn AS i Åndalsnes. 

Vår hovedsponsor gir oss også hvert år en pins hvor det i inneværende sesong sto: "Jeg elsket på
Ernst 15.10-2006". Denne har vi nå fått de fire siste år, og den henger høyt. 

Medlemstallet stiger for hvert år. Møtene våre alternerer mellom Ernst Hotel og Hotell Caledonien.
På begge steder har vi svært gunstige priser ved framvisning av medlemskort i NKLL. Vi betaler for
en pakke = 2 aquavit, 1 øl, ubegrenset med fisk og kaffe - kr. 410,oo. Oftest får vi også en aperitiff
før maten, en sponset cognac til kaffen. Hotellene lar oss også ta med venner og familie til
"klubbpris".

Det hører også med til historien at det usedvanlig veldrevne lokallaget i Kristiansand før sesongstart
sender ut en terminliste til samtlige medlemmer. Før hver festaften sendes det ut en reminder på E-
post til alle som er registrert med en slik adresse. Det hører også med i totalbildet at det er et godt
samarbeid med  Fedrelandsvennen, som både lager reportasjeer om NKLL og lokallagets consul og
viseconsul.
Er det noen som følger vårt slagord: 
Følg parolen kvinner som menn - Elsk igjen!  - 

så må det være vårt lokallag i Kristiansand. Men de har også sitt eget slagord, og det lyder: 

VI STÅR PÅ FOR DET UNIKE LUTEFISKMÅLTIDET!
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FRA SESONGÅPNINGEN 2006
NKLL er meget sentrale under den offisielle åpningen av lutefisksessongen.
På nedenstående bilde er vår president Frank Jensen omkranset av et knippe av de inviterte gjester
på Gamle Raadhus Restauarant i Oslo i oktober.

Fra venstre: Pjokken Eide fra  Eksportutvalget for fisk, Halvor Heuch, sjefsdestillatør i Arcus, 
President Frank Jensen i NKLL samt Henry Notaker: Matbøkenes far.
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NYTT LOKALLAG I FOLLO
Lørdag 2. desember 2006 ble Follo lokallag stiftet i
Drøbak. Siden verdens eneste lutefiskmuseum ligger
i Akvariet i Drøbak, var det naturlig å starte med en
omvisning her. De fremmøtte fikk en guidet tur med
historier om Lutefiskens opprinnelse, tilberedelse og
servering. De fikk selvsagt også smake på Drøbak-
akevitten. Siden museet ikke får lov å lage egen ake-
vitt, er dette deres egen blanding av velkjente akevit-
ter. Den har riktignok ikke blitt fraktet verden
rundt, men blitt rodd over Drøbak-sundet i en gam-

mel pram. Det ble også tid til å se litt på akvariet med fiskearter fra Oslo-fjorden.

Siden de to initativtagerne Sølve Stubberud og Roy Låmfjell har tilknytning til Oscarsborg festning
gjennom HV-saluttering med kanon på
merkedager som 17. mai, 7. juni og kongelige
fødselsdager, var det et naturlig valg å legge
taffelet dit. Etter besøket på Lutefiskmuseet tok vi
derfor ferge over Drøbaksundet til Oscarsborg
som var flott belyst i vinternatten. 

Etter litt forfriskning og hamstring av drikke-
bonger i den gamle offisersbaren, gikk vi opp i
festsalen i gamlefortet. Major Jon Ivar Paulsen,
tidligere sjef for Follo HV-avsnitt og også guide på
Oscarsborg, fortalte litt historie om Oscarsborg og
salen vi var i. Det er utrolig mye historie i disse
veggene, og det buede mursteinstaket skapte en perfekt ramme for et lutefisktaffel og opprettelse av
et nytt lokallag.

Som seg hør og bør startet vår president Frank Jensen å fortelle om opprinnelsen til NKLL, og hva
denne samling av elskere står for. Deretter leste han Prologen før Hymnen ble sunget – stående

selvsagt. Så var taffelet i gang, og de vel 40
fremmøtte gjestene hev innpå av lutet fisk med
alt av tilbehør. Bongene ble byttet inn i øl og
akevitt som gikk ned samme vei. Stemningen
var upåklagelig.

Etter første runde med mat var det tid for ser-
moni med president cand. lut og førsteelsker
Frank Jensen, consul i Oslo lokallag og
storelsker Øyvind Kristiansen og hans samboer
Randi Karlsen. Sølve Stubberud og Roy
Låmfjell måtte knele på den berømte
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fiskekassen fra Engelsviken.
De gjorde dette også i
Lysekil i 2005 da de ble de
utnevnt til Ridder av den
Gylde Lutefisk kl.1. Etter
nok en gang å ha smakt på
tørrfisken som bor i garasjen
til Idar Allum om sommeren
og drukket lut, ble de
utnevnt til Ridder av den
Gyldne Lutefisk kl. 2 for ”i
løpet av det forgangne år å
ha fortæret til sammen
minst femten måltider der
Den Ludede Fisk ble
serveret”.

Deretter var det tid for å
utnevne dem til consuler.
Sølve og Roy er ingen nybegynnere på Lutefisk. De har arrangert lutefisklag for venner og kjente
like lenge som NKLL har eksistert, og vært med i NKLL på Blindern og senere i Oslo lokallag i
mange år. De har dessuten besøkt lokallag i Fredrikstad, Engelsviken, Hvaler, Sarpsborg og Lysekil
på årlige taffel de siste årene. Begge lovet ”å ivareta og videreføre denne vår store verdensomspen-
nende sak, kjærligheten til den kongelige spise, Den Ludede Fisk”.

De to consulene har allerede bestilt lokalet til taffelet i 2007. Siden 17. mai er nasjonaldag, synes de
det er naturlig å legge årets taffel akkurat et halvt år senere. De ønsker derfor alle velkommen til

befalsmessa på Oscarsborg
lørdag 17. november 2007.
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Fra venstre: 
Consul Øyvind kristiansen, Consul
Sølve Stubberud, Randi Karlsen,
Viseconsul Roy Låmfjell og President
Frank Jensen
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Returadresse:
Medlemsblad for
Norsk Kongelig Lutefisklag
Rødvollen 2,
1621 Gressvik

Eketoppen 5
1613 Fredrikstad


