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HITTIL I ÅR er følgende tre nye foreninger stiftet: Ottadalen, Mosjøen og Nordmøre. 
I løpet av høsten regner vi med at ytterligere fem, Stavanger, Lillehammer og omegn, 
Lister, Romsdal og Oslo vest, vil bli etablert. Vi vil da ha i alt 36 foreninger og være 
representert i alle fylker unntatt Sogn og Fjordane. Med god verving utover høsten vil 
vi ved årsskiftet kunne runde 6 500 medlemmer.

I MAI I ÅR ble Norske Akevitters Venner innvalgt som medlem av Norges Kulturvern
forbund. Med dette er vi blitt anerkjent som en seriøs kulturorganisasjon av det øvrige 
kulturNorge. Vi er den eneste av kulturorganisasjonene i Norge som har mat og 
drikkekultur som hovedformål. Vi skal i åra framover sørge for at norsk mat og 
drikkekultur blir en viktig del av kulturpolitikken.  

MANGE AV VÅRE LOKALFORENINGER gjør en fantastisk jobb som 
kulturorganisasjoner og ambassadører for sine distrikter. I Brønnøysund ble deltakerne 
på årets tur til SørHelgeland møtt på flyplassen av ordfører, rød løper og orkester. 
SørHelgelands serveringssteder profilerte lokal mat og norsk akevitt på en enestående 
måte. Våre aktiviteter ble formidlet i store oppslag i lokalavisene. På Frøya er en 
ny Lakseaquavit blitt utviklet i samarbeid med det lokale næringsliv. Foreningen 
arrangerte en fantastisk tur til Frøyas øyrike for 100 deltakere med blant annet 
kirkekonsert og store matopplevelser. Vår forening i Øvre Buskerud, Fjellvitt, bidrar 
hvert år til å finansiere regionens kulturpris. Disse eksemplene og mange andre viser at 
vi nå er en aktiv aktør for kultur og profilering av regionene over hele landet.

SIST, MEN IKKE MINST. På Atlungstad er vi en av de viktige pådriverne for å etablere et 
nasjonalt senter for verdens beste akevitt – Norsk Akevitt.
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PÅ AKEVITTINGET 29. SEPTEMBER 2012 kunne jeg slå fast at  
Norske Akevitters Venner (NAV) er i god vekst både i medlems
tall og i antall foreninger. Det viser at engasjementet og interes
sen for norsk mat og norsk akevitt er stor. Det viser også  
at den profil som vi i NAV har staket ut som en seriøs kultur
organisasjon, har bred appell. Gode arrangementer og «det gode  
liv rundt bordet» er og blir en viktig forutsetning for vår virksom
het og for at vi får mange medlemmer. Men vi er mer enn dette. 
Ikke minst har vårt engasjement for å etablere Atlungstad 
Brenneri som et levende industrielt kulturminne, blitt mottatt 
med glede og entusiasme hos akevittvenner over hele landet.

www.norsk-akevitt.org

President:
Per Harald Grue
Brekkeveien 39
1430 Ås

Telefon: 64 94 30 78
Mobil: 970 33 526
E-post: pharagru@online.no

Sekretariat:
Norske Akevitters Venner 
v/Lars Ole Ørjasæter
Boks 119 Manglerud
0612 Oslo

Telefon: 23 15 85 00
E-post: post@norskakevitt.org
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TETTERE OPPFØLGING AV 
AUTORISERTE SPISESTEDER
SIDEN STARTEN I 1999 HAR NAV 
AUTORISERT 21 SERVERINGSSTEDER 
OVER DET GANSKE LAND. NÅ VIL NAV 
STYRKE OPPFØLGINGEN.

TEKST: HANS CHR. BANGSMOEN,  
VISEPRESIDENT NAV,  
LEDER AV AUTORISASJONSUTVALGET

Selv om interesse og aktivitet har variert 
mye på de enkelte steder, har de fleste 
oppfylt de krav vi stiller. Imidlertid har 
to serveringssteder mistet sin autorisa
sjon, og et par andre ligger tynt an når det 
gjelder å beholde sin autorisasjon. Presi
dentskapet i NAV har nå innført et system 
for en årlig oppfølgning av de akevittau
toriserte serveringsstedene. Målet er å 
utvikle serveringsstedene til å bli et utstil
lingsvindu for norsk akevitt i kombina sjon 
med mat.

 Undertegnede, som er visepresident 
i NAV og leder av autorisasjonsutvalget, 
er av presidentskapet utpekt til å være 
kontaktperson mot de autoriserte server
ingsstedene og ansvarlig for den årlige 
oppfølgningen. Denne oppfølgningen vil 
foregå i form av en kontroll og utviklings
samtale som tar utgangspunkt i kravene 
til autorisasjon og de utviklingsmuligheter 
som finnes. Opplæring og vedlikehold av 
kunnskap blir et sentralt punkt, likeså 
serveringsstedets profilering av mat og 
akevitt i menyer o.l.
 NAV og undertegnede tar sikte på å gjen
nom føre de fleste av disse samtalene i  løpet 
av annet halvår 2012. For enkelte steder som 
nylig er autorisert, vil samtalene finne sted 
i 1. halvår 2013. Samtalene gjennomføres 
med daglig leder eller en annen ansvarlig.
n

AUTORISASJONSKRAV
Som kjent må et  
NAV-autorisert spisested:
1. Være enig i NAVs formål på alle 

punkter.
2. Profilere seg på kombinasjoner 

med akevitt og mat.
3. Til enhver tid ha tilbud om 

og best mulig profilere de fire 
klassikerne Løiten Linie, Gammel 
Opland, Lysholm Linie, Simers 
Taffel og Gilde Non Plus Ultra. 
Spesialakevitter i sesongen og 
kunne tilby minst ti norske, 
fatmodnete akevitter.

4. Ha tilstrekkelig kunnskap om 
norsk akevitt generelt og om 
særpreget som er basert på 
potetsprit, kryddertradisjoner og 
fatlagring.

5. Være aktiv i vervingen av 
medlemmer til NAV.
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n PORTRETTET

MEN BAKOM 
SYNGER SKOGENE

– DET ER HER, SIER ANN MERETE FURUBERG, 
LEDER AV NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG. 
– DET DER ER DØRA TIL MORA MI. VELKOMMEN.

TEKST OG FOTO: SJUR HARBY

un rekker hånden frem. 
– Du får gå inn så lenge. Jeg 
sitter i telefonen. Nationen 
har ringt meg. Det er jord
bruksforhandlinger. Staten 

leg ger frem tilbudet sitt på man dag. Det 
kommer til å ta litt tid, men du skal vel 
ikke av gårde igjen sånn med en gang? 
Hun fortsetter der hun slapp i telefonen, 
og det handler om prisen på kraftfor. 
Furuberg har ingen forståelse for at 
det skal bli billigere å fore husdyr med 
importvare, når landet gror ned utenfor 
døren. Lange resonnementer avløses av 
korte betraktninger om landbruk, liv 
og helse. – Vi må ta inn over oss at det 
er en matvarekrise i verden, sier hun. 
– Med en oljesmurt økonomi merker vi 
lite til det foreløpig, men andre steder 
er konsekvensene av den allerede høyst 
nærværende. Dessuten, hvor mye kjøtt 
skal vi egentlig proppe i oss? Omsider 
takker hun for praten, kommer inn og slår 
seg ned i lenestolen. 

To sider av samme sak
– Jeg kjenner AnneLise Mellbye godt, 
bare så det er sagt. Hadde jeg ikke et 
avklart forhold til norsk akevitt tidligere, 
fikk jeg det i alle fall gjennom henne. 
Det var uunngåelig. Fordelen med Anne
Lise er hennes evne til å se helheten. 
«Norsk akevitt» er ingen selvfølge, men 
forutsetter at vi har et landbruk som kan 
levere råvarene. Den krever kunnskap, 
den representerer en tradisjon og en 
kontinuitet og den bidrar til at vi i juli og 

august kan se endeløse potetåkre blomstre. 
Alt henger sammen med alt. Lys i vinduene 
på bygda og akevitt til juleribba er to sider 
av samme sak. Hun tar en kunstpause. – 
Har du noen gang kjørt over elvebankene 
langs Glomma i skumringen når potetene 
blomstrer? Jeg rister på hodet. Langs 
Mjøsa, ja, langs Glomma nei. Hun tar ikke 
notis av svaret, men fortsetter med åkre 
som gløder i den blå timen og konkluderer: 
– En flaske akevitt er summen av at mange 
trekker i samme retning. Det er så lett å ta 
ting for gitt. At «Norsk akevitt» er blitt en 
beskyttet betegnelse, er et sunnhetstegn.  
Gratulerer! Hun ser seg om, trekker håret 
inn bak øret, ser på meg. Og venter. 

Agitatoren
– Vi har en plikt til å brødfø oss selv på 
basisprodukter, sier hun. Vi er til bake i 
landbrukspolitikken, selv om Nationen 
har lagt på røret. – Vi vet at klima
endringene vil føre til mer tørke og flom. 
Vi vet at verdens befolkning øker kraftig. 
Det sier seg selv at vi ikke kan basere 
hele vår matvareforsyning på import 
alene. Hun stopper et øyeblikk, før hun 
utbryter: – Stortinget har vedtatt at vi 
skal øke matproduksjonen. Da trenger vi 
flere bønder, ikke færre. Kan du begripe at 
dette må inn med teskjeer?

Småbrukarlaget
Det var i 2010 at Ann Merete Furuberg 
ble valgt til leder av Norsk Bonde og Små
brukarlag. Før det var hun fylkesleder i 
Hedmark og kunne også notere seg 12 år 

som gruppeleder i Senterpartiets fylkes
tings gruppe. Men hennes profesjonelle 
bak  grunn omfatter også en doktorgrad 
fra Norges Landbrukshøgskole, en rekke  
internasjonale verv og oppdrag, lang orga
nisa sjons erfaring og en rekke styre verv. 
 «Hvis ikke Slagsvold Vedum leverer, blir 
det knalltøft å komme hjem til Hedmark», 
var meldingen fra Furuberg i Nationen, 
da det ble kjent at han skulle ta over 
som landbruksminister etter Lars Peder 
Brekk på forsommeren. «Han kom inn i 
fylkestinget som en slarkete unggutt og 
var nesten som Bambi på isen», fortsatte 
Furuberg, som lett truende lovet å gjøre 
sitt for at han leverer gode varer til rett 
tid. Kanskje husker du henne også fra 
2010, da rovviltdebatten gikk høyt. I 
august det året var 90 tikker forsvunnet 
bare i Grue kommune, trolig som følge av 
herjingene til bjørn og gaupe. Furubergs 
egen opptelling viste at 31 sauer manglet 
i flokken. Det rovdyrsikre gjerdet fungerte 
ikke, bøndene fortvilte, og i august samme 
år inviterte hun statsminister Jens 
Stoltenberg til Finnskogen, slik at han 
med egne øyne kunne se hvordan det sto 
til. Samtidig krevde hun en krisetelefon 
for dem som var rammet av rovdyrenes 
herjinger. – Skadeomfanget varierer fra 
år til år, men mange er berørt av rovdyr
politikken. Det gjør like vondt hver gang vi 
finner en ihjelrevet sau. Dette handler ikke 
bare om økonomiske tap, men om dyr som 
lider og om vilkårene for en hel næring. Vi 
møter et storsamfunn som i løpet av en 
generasjon har beveget seg langt unna 
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I DAG OPPLEVES 

NORSKE BYGDER SOM 

EKSOTISKE REISEMÅL. 

ET STED MANGE 

DRØMMER OM, MEN 

IKKE HAR NOE AKTIVT 

FORHOLD TIL.



6 AQUAVIT 3|2012

primærnæringene. I dag oppleves norske 
bygder som eksotiske reisemål. Et sted 
mange drømmer om, men ikke har noe 
aktivt forhold til. En bonde tjener 180 000 
kroner mindre enn en lærer, og forskjellene 
øker. Mange betakker seg for å bli bønder. 
Dette er fakta og derfor ramme alvor.

Finnskogen
Vi er i Åsta Holths og Dagfinn Grønosets 
rike. «Hyveä Päiveä! Finnskogene hilser 
deg … Slik stiger landskapet fram: Veldige 
skogvidder, mil etter mil, mette av fred og 
fortettet villmarksstemning. Her veksler 
lier og storskog i bratt lende, bartunge, 
solvendte åser, ranke furustammer og 
forvridde grantrekroner», skriver Grøn
oset. Gjennom bøkene Finnskog og troll
skap (1953) og NitahåJussi (1957) bidro 
han til myten om Finnskogene som anner
ledes landet. «Lykkelig den som har lagt 
sine sommerlige streiftog hit, vandret i 
dalene, over viddene, gjennom skogene», 
forsetter han. Furuberg smiler. – Jeg 
husker Åsta Holth godt. Vi er slektninger. 
Forfatterskapet hennes ga finnekulturen 
et ansikt. Med hennes bøker fikk vi et 
språk for det som ellers er vanskelig å be
skrive. Dessuten viste hun at det fantes en 
rakrygget vei ut av skogen og tilbake igjen. 
Åsta var skogfinne, hun var kvinne og  
vokste opp på finnetorpet SørRevholt i en  
tid som var vanskelig for alle. Hun fikk 
Kongens fortjenestemedalje i gull og ble 
slått til ridder av 1. klasse av Finlands løves 
orden. Blant annet. Åsta var et forbilde. 
For meg og for mange andre. Ikke minst 
kvinner.

Røtter
– Hvorfor bor du på Furuberget? Jeg ser 

spørrende på henne. – Jeg er vokst opp her, 
svarer hun kort. – Dette er hjemstedet mitt. 
Jeg kjenner hver sti og hver bakketopp i en 
mils omkrets. Vi ser ut av vinduene, mens 
hun fortsetter: – Jeg er finnejente og ble 
ertet for det på skolen. Det høres så fint ut 
med røtter, hjemsted og identitet, men det 
er et tveegget sverd. Styrke gir det først 
når du har fått et avklart forhold til hva 
det egentlig vil si for deg som menneske. 
Jeg brukte selv mye av ungdomstiden til 
å gruble. Som ung skrev jeg et dikt som 
jeg kalte nettopp «Røtter». Det var ikke 
dårligere enn at jeg fikk lese det opp i 
programposten Sånn er livet i NRK radio. I 
dag – som voksen – kan jeg si at jeg verken 
kunne ha gjennomført en akademisk 
karriere, arbeidet internasjonalt eller blitt 
leder i Småbrukarlaget uten et avklart 
forhold til hvor jeg kommer fra og hvem 
jeg er. Å tilhøre en minoritet gir et annet 
utgangspunkt enn å representere flertallet. 
Ta det med utdannelse: Hvor mange jenter 
fra Finnskogen i min generasjon tror du 
gikk videre til gymnas og universiteter? 
Nesten ingen.

Mil etter mil
– Her, det er på Grue Finnskog i Hedmark. 
Østenfor Glomma og vestenfor Sverige. 
To timer fra Oslo, fem kilometer fra 
Svullrya. Kommer du vestfra, er det skiltet 
til Furuberget ved kirken. Antakelig 
stusser du på navnet. Svullrya har noe 
Reodor  Felgen aktig over seg. Det ligger 
litt i navnet at du har nådd den ytterste 
grense. Etter Svullrya er det skog helt 
til riksgrensen, deretter fortsetter det 
på samme måte mil etter mil innover 
i Sverige. – Alle på Finnskogen måtte 
være oppfinnere og sykkelreparatører, 

repliserer Furuberg. – Skogen tilbød 
uendelige arealer og frihet, men ellers ikke 
noe enkelt liv. Det var karrige forhold og 
mye slit. Skogfinnene kom vandrende inn 
her til disse øde om rådene i siste halvdel 
av 1500tallet og begynnelsen av 1600
tallet. De sved av skogen og sådde rug i 
asken. Svedjebruket holdt de på med til 
ut på 1800tallet; deretter ble åkerbruk 
vanlig også herover. 

Beitearealer
– Vi har mer enn nok beitearaler her i 
landet, sier Furuberg, fremdeles halvveis 
inne i samtalen med Nationen, men vendt 
mot meg. – Se på den skogen du kjørte 
gjennom på veien hit. Da jeg var liten, gikk 
det sau og ku på beite der hele sommeren. 
Nå gror landet ned fordi vi ikke lenger får 
lov til å utnytte ressursene. 

Akevitt?
– Joda, sier hun. – Vi kan gjerne snakke 
om akevitt. Om hva Ann Merete Furuberg 
drikker til jul og til lutefisken. Men er det 
egentlig så interessant? Jeg synes ikke 
det. Derimot er akevitt som fenomen, 
som uttrykk, vel verdt en prat. Altså 
hva akevitten representerer ut over seg 
selv. At vi med norske råvarer har klart å 
produsere et brennevin i verdensklasse. At 
Norske Akevitters Venner kan engasjere  
6 000 mennesker. Det liker jeg å snakke 
om. Det handler om mennesker og 
verdier. 
 – Og om potetåkrene langs Glomma, 
sier jeg. 
 – Eller langs Mjøsa, sier Ann Merete 
Furuberg.
n
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LIKE GOD VARMRØKT...
– JEG KAN IKKE KJØRE I TRE TIMER FOR Å SE PÅ EN FILETERINGSMASKIN, SIER JEG. 

– HM, SIER ODD MANDFLOEN OG LEGGER TIL AT OGSÅ DEN NYE SLØYEMASKINEN ER KOMMET I HUS.

TEKST: SJUR HARBY | FOTO: SJUR HARBY | MATFOTO: MORTEN RAKKE OG TERJE SVENDSEN

FLITTIGE HENDER: Dagens fangst til bearbeiding.

MAT OG AKEVITT n
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Det er som i folkeeventyrene. Du reiser 
langt og lenger enn langt og til slutt er du 
der. Ved enden av riksvei 221, halvannen 
times kjøring fra Trysil, 40 kilometer fra 
Drevsjø, nord i Hedmark og godt inne i 
Engerdal kommune ligger Elgå. Her heter 
butikken fremdeles Peder Røstens Eftf., 
og her har M/S Femunden hatt sin faste 
rute siden 1905. Etter Elgå venter nasjonal
parkene Femundsmarka og Gutu lia med 
sine uendelige vidder og eld gamle trær. 

Akevitt?
– Okay, så er vi her. Jeg ser på ham. Vi har 
satt oss ned ved et bord på Bryggeloftet. 
Turen har vært påsnakket et års tid. 
Minst. 
 – Spis, sier Mandfloen og skyver en 
tallerken over bordet med sik i flere ut
gaver. – Den er like god varmrøkt, pepper
røkt og krydderrøkt som sprøstekt eller 
gravet, svarer Mandfloen om siken som 
ligger foran oss. – Renere fisk får du ikke 
tak i. Den er ikke bare kortreist, men 
ureist. Han setter øynene i meg. Ureist 
er best, kortreist er for dem som ikke har 
noe valg. Annen fisk er det ikke klima for 
å snakke om i dag. – Er det ikke tid for en 
liten en, svarer jeg og kikker bort på baren 
i hjørnet. – Ragnhild, hent et glass vann, 
er du snill, roper Mandfloen bort til en 
dame ved disken. Ragnhild er Ragnhild 
Hus dal, som sammen med Gjermund 
Eggen har drevet Bryggeloftet siden 2004. 
– Du kjører, sier han til meg. – Og jeg sitter 
på. Akevitt kan du drikke mange steder, 
men dette vannet finner du bare her. Det 
kommer fra Femunden selv. 

Fiskemottaket
– Der nede ligger fiskemottaket og 
røkeriet vårt. Det startet som Femund 
Fisker  lag i 1981 og ble overtatt av etter
følgeren Femundfisk AS i 2011. – Fiskere 
og sympatisører over hele landet kjøpte 
andeler i fiskerlaget. Det er slik vi gjør 
det her oppe. Vi er ikke så mange, selv 
om folketallet øker betraktelig når turist
sesongen starter. Han peker, og rett uten
for vinduet ligger en lav, rødmalt bygning 
som altså videreforedler siken fra sjøen. 
– Du kan gå ned i vannkanten og drikke 
vannet direkte. Jeg gjør det. Og kvaliteten 
på fisken er likedan. Siden temperaturen 
sjelden overstiger 12–14 grader, er vil
kårene optimale for fisk. Vi startet 
kultiver ings  arbeidet for fem år siden og 
vil vi, kan vi ta opp 100 tonn i året, om 
etter  spørselen krever det. Fiskemottaket 

gir fem arbeidsplasser. Ikke hele året selv
følgelig, men i sesongen. Det er viktig på 
et sted som Elgå. 

Den nye fileteringsmaskinen
– Du må se den nye fileteringsmaskinen 
vår, sier Mandfloen. Vi rusler ut døren 
på Bryggeloftet, ned en bakke og inn i 
mot taket. Det vil si, helt sant er det ikke. 
Bygget er ikke større enn at du kan stå i 
døren og se hele herligheten. Da slipper 
du de blå plastsokkene og den hvite kjele
dressen. – Der, sier Mandfloen og peker 
på vidunderet som flere ganger har skapt 
oppslag i lokalavisen. – Den kommer fra 
Amerika, og vi startet opp 9. juli. I løpet 
av sesongen har vi tatt imot 30 tonn fisk 
her. Også sløyemaskinen er ny. Ifølge 
den samme lokalavisen passer den best 
for fisk mellom 450 og 1000 gram. Det 
vil si 99 % av den fisken som hentes opp i 
Femunden og de andre sjøene. I Istern og 
Sølen sjøen er gjennomsnittsvekten 600 
gram, i Storsjøen noe mindre. Mandfloen 
er en anelse triumferende. Også den gamle 
røykeovnen er oppgradert.

Kobber og sik
«Fisk var viktig i kostholdet, som bytte
middel og som handelsvare, og de for
skjellige grendene i Øvre Rendal delte 
de fiskerike fjellsjøene mellom seg», 
skriver den tidligere direktøren for Norsk 
Skogmuseum, Tore Fossum, i en artikkel 
fra 1996. Om de skriftlige kildene ikke går 
lenger tilbake enn til 1666, har arkeologiske 
registreringer og utgravninger avdekket 
steinalderlokaliteter flere steder langs 
Femunden. De rikeste funnene ble gjort ved 
utløpet av elven Røa. Fast bosetting i nyere 

tid ble det først med Røros Kobberverk og 
anlegget av Femunden smeltehytte. Etter 
60 års drift var Rørosvidda snauhogd, og 
trekullet måtte fraktes stadig lengre. I 
første halvdel av 1700årene ble det derfor 
anlagt syv smeltehytter i skogtraktene 
rundt Kobberverket. Det var mer regnings
svarende å frakte malmen ut fra Røros 
enn å hente trekullet inn til Bergstaden. 
Femunden Smeltehytte kom i drift i 1743, 
og med arbeidskraften fulgte fast bosetting 
ved Femunden. Rundt sjøen vokste det frem 
små grendesamfunn ved Femunds hytten, i 
Elgå, ved Sorken og Femunds enden. Langs 
østsiden av sjøen kom det setrer med 
utspring i brukene rundt Femunds hytten. 
Alle brukene etablerte etter hvert fiske i 
sjøen. Siden har fisken berget folket her 
gjennom mang en knipe. I dag drives fisket 
på kommersiell basis og om fatter sjøene 
Femunden, Sølen sjøen, Aur sunden, Istern, 
Storsjøen og Enger sjøen.  

Fiskeriene
– Vi begynner sommerfisket etter sik i juli. 
Temperatur og vannmengde i Femunden 
avgjør tidspunktet fra år til år. I våre 
dager varer fisket til slutten av september. 
Først da er rogna moden. Deretter følger 
høstfisket etter røye, men det er en rett 
som er forbeholdt gårdene i området. 
Fisket etter røye drives som et kombinert 
not og garnfiske, mens siken i dag hentes 
opp med garn. I eldre tider var fiskegarnene 
bundet av lin, senere kom hamp, mens 
bomull ble vanlig i mellomkrigstiden. 
Nylongarnet dukket opp i 1950årene og 
med det ble det slutt på den tradisjonelle 
barkingen, der garnene ble impregnert 
med låg av bjørkebark. Det må ha vært en 

ENTUSIASTISK: Odd Mandfloen og den nye fileteringsmaskinen.



3|2012 AQUAVIT 9

M
A

T
 O

G
 A

K
EV

IT
T

 n

SKINNSTEKT SIK MED
ROTGRØNNSAKER OG SOYASKY

(4 porsjoner)

4 fileter av sik
2 ss solsikkeolje
1 ss smør
Salt
Nykvernet sort pepper
8 ss smør
4 ss salt soya

Kålrotpuré:
400 g kålrot
Vann
30 g smør

Stekte grønnsaker:
200 g kantareller
2 nye gulrøtter
2 nye pastinakker
Vann
2 ss smør
1 ss finkuttet vårløk
Salt og kvernet sort pepper

1. Siken skrapes for skjell 
og snittes lett gjennom 
skinnet.

2. Stek fileten med skinn siden 
ned ved middels temperatur 
til den er sprø og gjennom
trukket. Strø på litt salt og 
pepper. 

3. Mot slutten av steke tiden 
tilsettes smøret og freses 
opp til det er nøttebrunt. 
Sil av og tilsett soya. Server 
over som sjy.

4. Kålroten skrelles og kuttes 
i grove terninger og kokes 
møre under lokk. Sil av og 
press ut alt vannet. Kjør 
kålroten i kjøkkenmaskin 
sammen med smøret til du 
får en glatt krem. Smak til 
med salt og pepper.

5. Pannestek kantareller i 
smør på sterk varme til de 
får litt farge. 

6. Skjær lange skiver av gulrot 
og pastinakk (eller fire 
gulrøtter). Kok dem i vann 
i fem minutter og la dem 
surre en kort stund i smør 
sammen med vårløk. Krydre 
med salt og pepper.

velsignelse. Nylongarnet behøver heller ikke 
å tørkes. 
 Høstfisket ble tradisjonelt regnet for å være 
det viktigste, fordi røya har vært en etterspurt 
og lett omsettelig vare. Fisket tar til når røya 
trekker inn på gytegrunnene. I normale 
år heter det at gytetiden følger løvskogen, 
skriver etnologen Jan Hoff Jørgensen i sin 
magistergradsavhandling om Sølensjøfisket 
fra 1987. «Når løvverket på bjørka i bygda tar 
til å gulne, begynner også røya å bevege seg 
inn på gyteplassene», het det fra gammelt 
av. Dette fisket kunne vare fra tre uker til 
en måned, og fisken ble tradisjonelt solgt til 
Røros.

Sik og rømmegrøt
«Siken er best om våren og sommeren. 
Rognen er god til kaviar. Siken bør til beredes 
straks den er fisket», skriver Henriette 
Schønberg Erken i sin store kokebok. Men 
noen oppskrifter hadde hun ikke. Siken var 
først og fremst over levelses mat. – Herover 
er det sik og rømme grøt som gjelder, sier 
Odd Mand floen. – I alle fall som festmat. 
Alt på samme tallerken. Ikke grin på nesa, 
det smaker fenomenalt. Den syrlige grøten, 
sukker, kanel og så den salte fisken. Perfekt. 
Grøten skal være så tynn at den renner av 
skjeen. Det er nasjonalretten i Engerdal og 
Trysil og tradisjonelt brukt som festmat. Og 
slåttemat. – Serverer dere vann til, da også? 
Mandfloen kikker ut av vinduet og plystrer en 
tone, men lar seg ellers ikke affisere. – Da vi 
var ferdig med hytta for noen år siden, fikk vi 
en flaske Aalborg Jubilæums Akvavit. Det var 
en fæl opplevelse. Selv foretrekker jeg Gammel 
Opland Aquavit. En halvflaske av den er alltid 
med i tursekken. I Trysil har akevitt alltid 
stått sterkt som festdrikk. Den tas frem til 
jul, til rakefisken og til alle anledninger som 
fortjener en god dram. 

Nå da?
– Du er litt patriot? – Hør her, sier Mand
floen. – Vi lager fiskefarse. Foreløpig bare til 
restauranter, men da har du muligheten til å 
lage dine egne fiskekaker og boller. Krydre 
dem akkurat slik du liker best. Dessuten kan 
du få rene fiskefileter fra frysedisken eller få 
siken som peppersik, gravet sik, rundrøkt 
eller som kryddersik. Sikburgere også. 
 – Oppskrifter? – Jepp. – Men først må du 
se den nye vakuummaskinen vår. 
 – Okay, vakuummaskin først og opp skrifter 
etterpå. Avtale? 
 – Jepp.
n



FLERE SIK-
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PÅ SIDE 10
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GRAVET SIK MED LUNE 
POTETER OG SENNEPSAUS

(4 porsjoner)

600 g gravet sik
12 gode kokepoteter
2 ss olivenolje
Salt
Nykvernet sort pepper

Sennepsaus:
1 eggeplomme
100 g bodsennep 
1 stor ss (20 g) sukker
1 dl solsikkeolje
2 ss hvitvinseddik
½ dl kremfløte
Salt
Nykvernet sort pepper
1 ss finklippet dill

1. Kok potetene forsiktig i 
1 cm tykke skiver. Vend 
skivene i olivenolje, salt og 
pepper. 

2. Legg dem på tallerkenen. 
Topp med tynne skiver av 
gravet sik.

3. Bland eggeplomme, sukker 
og sennep godt sammen. 
Rør inn oljen og eddiken. 
Tilsett så kremfløten og 
smak til med salt og pepper.

4. Rør inn dillen, og sausen er 
klar. Server den ved siden 
av.

5. Sausen holder seg i minst 
 en måned i kjøleskap.

VARMRØKT SIK 
I CÆSAR-SALAT

(4 porsjoner | stort foto)

4 små hjertesalat
1 dl hvitløksmajones
2 ss finreven parmesan
2 ss kremfløte
Salt
Nykvernet pepper
200 g hel varmrøkt sik
Sprø brødstenger

1. Salaten renses godt, del den 
litt opp.

2. Rør sammen hvitløk
majones, parmesan og 
krem fløte. Smak til med salt 
og pepper.

3. Vend dressingen inn i 
salaten og server med 
renset varmrøkt sik og 
brødstenger.
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SIKKAVIAR
PÅ BLOMKÅLKREM

(4 porsjoner)

200 g blomkål
1 liter vann
2 ss mascarponeost
1 ts normalsaltet smør
Salt
4 ts sikkaviar

1. Kok blomkålen i grove 
buketter i lettsaltet vann.

2. Sil av og press ut alt vannet.
3. Kjør blomkålen i kjøkken

maskin med mascarpone 
og smør, smak til med salt. 
Avkjøl.

4. Form avlange blomkålboller. 
Toppes med sikkaviar og litt 
finskåret gressløk.

CROSTINI – SPRØ SKIVER
MED 3 SMAKER AV SIK

(4 porsjoner)

12 skiver av baguette
Olivenolje
Tomatsik
Sennepsik
Sursøt sik
Evt. 1 kokt egg

1. Baguetten skjæres i 3 mm 
tykke skiver. 

2. Dynk litt olivenolje over 
hver enkelt skive og stek 
dem sprø i ovnen ved 190 
grader i ca. fem minutter.

3. Avkjøl. Topp hver enkelt 
skive med de ulike typene 
nedlagt sik.

4. Pynt med dill og 
bladpersille. Og eventuelt 
noen eggebåter.

ODD MANDFLOEN ANBEFALER:

Mandfloen har sin desiderte favoritt; han anbefaler  
Gammel Opland Aquavit til alle rettene.

ARVESØLVET TOK 
SØLV I LONDON
SÅ ER DET BEKREFTET.  
ARVESØLVET FATLAGRET AKEVITT ER 
I VERDENSKLASSE. UNDER VERDENS 
STØRSTE VIN- OG BRENNEVINSMESSE 
I LONDON (IWSC) FIKK ARVESØLVET 
DEN GJEVE SØLVMEDALJEN.

IWSC, International Wine and Spirit Compe
tition, ble i år arrangert for 43. gang 
– og her deltar det tusenvis av vin og 
brennevinsprodusenter fra hele verden. 
Dommerne representerer noen av de 
fineste neser og de fremste eksperter i  
bransjen, og juryeringen skjer ved en blind s 
making. Det som er spesielt ved IWSC, er at 
alle de bedømte produktene også gjennom
går en teknisk analyse for å forsikre for
brukerne om at de enkelte merkene holder 
den samme høye standard år etter år!
 – Jeg er overveldet og glad over at 
vår akevitt klarte å hevde seg i denne 
tøffe konkurransen. Det viser at vi lager 
et produkt i verdensklasse, sier Stig 
Bareksten i Det Norske Brenneri.
 – Norske akevitter skiller seg ut i 
konkurransen i forhold til de svenske, 
danske og tyske. Dette skyldes utvilsomt 
lagringen på brukte sherryfat, og at vi 
benytter kun ferske sherryfat i produk
sjonen av Arvesølvet, avslutter Bareksten 
i en kommentar.
n

SJEFSDESTILLATØR HALVOR HEUCH ANBEFALER:

Skinnstekt sik + Fru Lysholm Aquavit
Sikkaviar + Gilde Taffel
Varmrøkt sik + Steinvikholm Aquavit eller Fjøllmat Akevitt
Crostini + Lysholm Bacalao Aquavit
Gravet sik + Gilde Dill Aquavit

MAT OG AKEVITT n
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MED VÆRGUDENE I GODLUNE 
KUNNE BRØNNØY OG OMEGN 
AKEVITTFORENING VISE OSS ALLE AT 
SØR-HELGELAND ER ET NASJONALT 
SENTER FOR MAT, AKEVITT OG KULTUR.

TEKST: PER HARALD GRUE

På rød løper, med orkester og ordfører på 
plass, kunne Berit Rødhyll ønske femti 
akevittvenner velkommen til Brønnøysund 
fredag 24. august. Så gikk det slag i slag.
 På Nevernes havn ønsket Tove og Aage 
Oxholm oss velkommen. Her har ekteparet 
restaurert det gamle havneanlegget og 
bygd opp et senter for kystkultur ved 
foten av Lomsdal-Visten nasjonalpark. Et 
velutstyrt og originalt serveringssted med 
den franske kokken Olivier hører til. Her 
kunne vi nyte blant annet Hongsetrøye 
som produseres av melkebonden Odd 
Hagen i et landbasert oppdrettsanlegg i 
Velfjorden. Med en treretters middag, øl 
og tre akevitter ble kvelden perfekt.

Publiners på Torghatten
På Torghatten feriesenter kunne eieren, 
Per Kåre Hatten, ta oss med opp til Torg-
hatt-hullet. Det ble en reise som dekket 
geologi og flere istider. Viktigst var likevel 
Helgelandsfolkets historie i 10 000 år fra  
den første steinalderfamilien slo seg ned  
ved foten av fjellet. Etter en marsj i mot-
bakkene ble vi oppe i Torghatt-hullet møtt 
av fem medlemmer i bandet Publiners. 
Musikerne i Publiners kommer fra Brønn- 

 øy sund.  Konserten var en reise i bandets  
store produksjon av viser og komposi-
sjoner; mange med tekst og tone fra Sør-
Helgeland. Dette ble en spesiell opp levelse, 
der musikk og engasjert fram føring ga 
Helgelandslandskapet en helt ny dimensjon. 
Etter at applausen stilnet, kunne vi, med et 
lite glass Torg hatten aquavit, utbringe en 
verdig skål for de fem musikerne. 
 På Torghatten feriesenter ble vi deretter 
ønsket velkommen av kokken Wayne 
Ward til en treretters lunsj med breiflabb 
som hovedrett.

Urtehage og middag på Hildurs
På Hildurs Urterarium ønsket Aina Sol-
bakken oss velkommen med en omvisning 
i urtehagen. Med over to hundre for-
skjellige urter, en blomstrende hage og 
vin produksjon fra bær og krydder i hagen 
er Hildurs Urterarium en attraksjon lenge 
før mat kommer på bordet.
 Hildurs Urterarium ble akevittautorisert 
serverings sted nå i vår. Med en tre retters 
middag beviste Ronny Solbakken at sertifi-
seringen er vel begrunnet. Ovnsbakt kveite 
sto i sentrum for middagen med velplasserte 
akevitter og to typer øl som følge.
 Ylvingen, Vega Havhotell og verdensarv
Med Kjell Vika som guide besøkte vi 
Ylvingen, Vega kommune og Verdensarv-
området Vegaøyene. På øya Ylvingen 
kunne vi se og oppleve alle stedene vi 
kjenner fra serien Himmelblå og vandre på 
kaia der seriens mange hendelser foregikk. 
Vega kommune og en del av Verdens  arv -

områdets attraksjoner ble besøkt en travel 
søndag. Innimellom slagene ble Jon Agas 
berømte fiskesuppe servert i det gamle 
fiskemottaket på Nes.

Vega Havhotell
Jon og Anna Aga har bygd opp Vega 
Havhotell som ligger med utsikt inn i 
Verdensarvområdet. Her kunne akevitt-
vennene overnatte og oppleve en fem-
retters middag. Middagen var plan lagt, 
tilberedt og presentert på klingende 
hardanger dialekt av Jon Aga. Jon Aga er 
kjent som en matspesialist som vanligvis 
holder seg til vin og konjakk som følge 
til maten. Denne kvelden hadde han 
konvertert til øl og akevitt, en forvandling 
gjennomført med entusiasme og bravur. 
Maten var utsøkt med blant annet 
kysttorsk og lam i hovedrollene.

Berit Rødhyll hadde regien
Lambertseterjenta Berit Rødhyll er 
president i Brønnøy og omegn akevitt-
forening. Ingen i Sør-Helgeland er mer 
stolt av distriktet enn henne. Hun og 
foreningens medlemmer sto for plan-
legging og gjennomføring av turen. Her 
var mat, kultur og historie vevd sammen i 
et program som ble en unik opplevelse for 
femti akevittvenner fra hele landet. Her 
var det stålkontroll på både detaljer og 
helhet fra start til mål.
 En av deltakerne siterte Juan Antonio 
Samaranch og sa: Dette var den beste 
akevittur – EVER! n

n SIDEN SIST

MAT OG KULTUR I SØR-HELGELAND


VI FIKK SÅ TORG-
HATTEN PASSET: 

The Publiners ga oss en 
strålende konsert på 

toppen av Torghatten.
FOTO: JON S. VANGSØY
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10-ÅRSJUBILEUM I OPPLAND
– VI ER STRAKS FERDIGE, SIER  
ANNE MARGRETE RØDEVAND.  
– TA EN KAFFE ELLER PRAT MED STIG. 
RUNDT BORDET PÅ GAMLETORVET 
SPISERI SITTER SEKS MENNESKER. 
DET ER STYREMØTE I OPLANDSKE 
AKEVITTVENNER. 

TEKST: SJUR HARBY

De har 600 medlemmer til tross for 
knoppskyting andre steder i fylket. Ti år i 
vekst og fremgang kunne mottoet ha vært, 
men akkurat nå klinger det litt dårlig. 
Først var det Ottadalen som stakk av gårde 
og grunnla en egen avdeling i 2012 og nå 
flytter også Lillehammer hjemmefra. – Du 
finner oss alle steder i Oppland, men særlig 
på Toten og Hadeland, Valdres og Land, ja 
også Gjøvik og Biri, sier Bjørn Tellum. – 
Dessuten Snertingdal og Dokka, suppleres 
det rundt bordet. Innen vi er ferdige med 
vareopptellingen i medlemskartoteket, er 
også Midt-Gudbrandsdalen nevnt, men  
de kommer altså snart til å forsvinne inn 
i den nye Lillehammer-avdelingen. Synd, 
men sant. Men egentlig et godt tegn. Et 
tegn på suksess. For den norske akevitten, 
så vel som for tiårsjubilanten. Gjøvik er og 
blir tyngdepunktet. Her ligger Gamle torvet 
Spiseri, selve klubblokalet og rammen 
rundt de sagnomsuste lutefiskmiddagene 
i oktober og november. Så populære er de 
at det må to kvelder til om alle skal med. 
I Oplandske Akevittvenner er «først til 
mølla» mer enn en tom trussel.

Ikke noe galt
Selvtilliten er upåklagelig. 29. september i 
år signerer foreningen sitt eget akevittfat 
med Gammel Opland. Det skjer på Atlung-
stad Brenneri, som beklageligvis ligger på 
andre siden av Mjøsa. Det er ikke noe galt 
med Hedmarken i og for seg, det er bare 
ikke Gjøvik og Toten. Men hedmarkingene 
har all grunn til å glede seg over naboene 
i vest. Fra 2011 utbringer opplendingene 
en egen skål for Atlungstad Brenneri, 
akevittens mekka.

Egen jubileumsakevitt
Den 23. oktober lanseres også en egen 
jubileumsakevitt med 1 000 nummererte 
flasker. Ideen om en egen akevitt ble unn-
fanget i 2011. På begynnelsen av året,  
presiseres det. Etiketten viser rekti fikasjons-
tårnet til Hoff, Gjøviks svar på Eiffeltårnet. 
Ikke så høyt riktignok, men til atskillig 
mer glede og nytte enn motstykket i den 
franske hovedstaden. Flaske nummer 96 
skal auksjoneres bort, og den fremtidige 
eieren bor forhåpentligvis i Oppland. 

Fra fjern og nær
Om lanseringen foreløpig representerer 
kronen på verket, er underskogen av 
aktiviteter gjennom ti år mangfoldig. Det 
mimres rundt bordet. I 2010 la Norske 
Akevitters Venner akevittinget til Gjøvik; de 
har hatt foredragsholdere fra fjern og  nær  
på besøk, det er gjennomført akevitt kurs 
og det er arrangert turer til Christopher 
Hammers gård, Melbostad og til Thorbjørn-

rud Hotell på Jevnaker. Også de årlige 
lutefiskmiddagene, da. Med musikk, sang 
og nyskrevne prologer av Bjørn Iversen. 

Full støtte
Opplendingene har dessuten lovet 
president Per Harald Grue full oppslutning 
i vervingskappløpet med Venstre. – Hvor  
mange medlemmer har dere i 2014? 
Blikkene møtes over bordet, det mumles 
mellom karbonadesmørbrødene, og for - 
siktig antydes det at bidraget vil bli  
betydelig. Kanskje vil Oplandske Akevitt-
venner telle 1 500 sjeler i 2014. Kanskje. Det 
vil i så fall representere mer enn en dobling 
av dagens medlemsmasse. Krevende, men 
ikke umulig. Blikkene stålsetter seg når 
jeg skriver sifrene på blokka. Det er bare å 
brette opp skjorteermene.

Til saken
Men tilbake til saken. Jubileumsakevitten 
lanseres 23. oktober. Oplandske Akevitt-
venner er ti år. Det er 600 medlemmer, og 
klubblokalet heter Gamletorvet Spiseri og 
ligger på Gjøvik. Forstått?

Epilog
Styret møblerer seg på trappen foran 
restauranten. Bjørn Tellum lengst til 
venstre, deretter Anne Margrete Røde-
vand, så Lars Roar Holte, Kai R. Ulven og 
til slutt Else Haugen.
 – Smil, sier jeg. – Marit S. Olerud er ikke 
til stede, svarer de. – Notert, svarer jeg.
n


 STYRET PÅ RIKTIG (?)  
SIDE AV MJØSA:  

Fra venstre: Bjørn Tellum, 
Anne Margrete Røde vand, 
Lars Roar Holte, Kai R. 
Ulven og til slutt Else 
Haugen. Marit S. Olerud 
var ikke til stede. 
FOTO: SJUR HARBY
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Frøya er en kommune med driv. Den 
er Norges og verdens største oppdretts
kommune og har vel 4 000 innbyggere. 
Etter mange år med fraflytting er folketallet 
nå i vekst. Oppdrettsnæringen er motoren 
i utviklingen med produksjon av laks, 
slakteri og videreforedling og produksjon 
av utstyr til oppdrettsnæringen.

50 trailere
Selskapet Salmar har også sitt hovedsete på 
Frøya. Vi besøkte selskapets lakseslakteri 
som er verdens største og et av de mest 
moderne. Daglig går det om lag 50 trailere 
med laks fra slakteriet. Laksen fra Frøya 
sendes med bil og fly til en rekke land og 
verdensdeler.
 Frøya Akevittforening med president 
Rolf Aas i spissen følger opp med samme 
driv på akevittfronten. Med sine 180 
medlemmer kan vi slå fast at ingen annen 
kommune har større andel av befolkningen 
som medlemmer i NAV enn Frøya.

Øyhopping, akevitt, mat og kultur
Med hurtigbåten «Frøyfart» startet vi 
øyhopping. Med Tommy Rodal som guide 
gikk vi etter en times tid i land på den 
nesten fraflyttede Sauøya i Froan. I den 
værslitte trekirka fra 1904 fikk vi oppleve 
en kirkekonsert av Elisabeth Antonsen 
og Maciej Karpinski. Det ble en stor 
opplevelse, der Erik Byes blå salme var ett 
av mange høydepunkter.
 På kaia hadde Elisabeth Jensen og 
hennes medhjelpere disket opp med 

lakseloin og kamskjell. På bordet sto det 
100 funklende akevittglass fra NAV med 
den nye akevitten. Lakseaquavit er utviklet 
av Frøya Akevittforening i samarbeid med 
Agder Brenneri og Ole Puntervold og 
tilpasset smaken av laks når den servers 
naturell eller med lite tilbehør. 
 I solveggen kunne alle lukte og smake 
at Lakseaquavit var en vellykket nyhet, og 
at den på en utmerket måte er et produkt 
som kan profilere Frøyas merkevare, 
laksen. Frøya Akevittforening har hatt 
litt samarbeid med – og fått god støtte fra 
– næringslivet på Frøya i utviklingen og 
profileringen av akevitten.

Lunsj på Bogøyvær
Etter en lang båttur nådde vi Bogøyvær. På 
denne øya med 20 fastboende og mange 
hytter ble fiskesuppe, øl og akevitt servert 
av Torleif Skatvold på Supen Pøbb, før vi 
reiste tilbake til Sistranda på Frøya.

Festmiddag på Frøya hotell
På Frøya hotell ventet en femretters 
middag med råvarer fra Frøya, sjøkreps, 
sashimi – Frøyas lakseloin – lammefilet 
av villsau, breiflabb og sjokoladefondant. 
Bjørn Gunnar Bogø hadde gjort gode 
valg av akevitter og ledet oss gjennom en 
femtimers festmiddag med mange taler, 
stor underholdning og mange sanger. 
Rundt klokka ett kunne vi avslutte en 
fantastisk smaksopplevelse fra Frøya. 
n

LAKSEAQUAVIT, 
KULTUR OG 
ØYHOPPING 

PÅ FRØYA
FRØYA AKEVITTFORENINGS EGEN LAKSEAQUAVIT BLE 

INTRODUSERT LØRDAG 18. AUGUST.  MED 100 AKEVITT VENNER 

FRA HELE LANDET OG I STRÅLENDE VÆR BLE BEGIVENHETEN 

MARKERT PÅ SAUØYA LANGT VEST I HAVET. 

TEKST: PER HARALD GRUE | FOTO: HÅKON AAS

MEDLEM NUMMER 22812, ANNE 
LISE KUMMERVOLD, SENDTE OSS 
FØLGENDE SPØRSMÅL: «JEG HAR 
FRA ETT ELDRE FAMILIEMEDLEM 
FÅTT EN UÅPNET FLASKE LINIE 
AQUAVIT – LØITENS BRÆNDERI’S 
DESTILLASJON OSLO.

Fra flaskens indre fremgår følgende 
tekst på baksiden av etiketten: «Vin
monopolet garanterer at den aquavit 
har medfulgt Wilh. Wilhelm sen’s M/S 

TARGO på reise til og fra Australia 21/4 
1976 til 31/7 1976».
 Vi er nye medlemmer og er en 
smule historieløse på betydningen av 
sjøreisen til den sørlige halvkule for 
Aquavitens kvaliteter. Dersom den 
tid ligere er beskrevet vil vi gjerne 
bli oppdatert med henvisning til 
litteratur. Videre om denne flaske er 
en blant mange eller eller om den er 
unik. Vi åpner ikke flasken inntil vi 
mottar en tilbakemelding som vi på 
forhånd takker for.»
 Vi sendte henvendelsen videre til 
Halvor Heuch i Arcus, som svarte 
følgende: «Først, tradisjonen med linje
fartens betydning for modning ble 
oppdaget av Lysholmfamilien i 1807. 
Fordamping, oksidasjon av eteriske 
oljer og eikeuttrekk går mye raskere 
når brennevinet er i bevegelse i for
skjellige klimasoner og under skiftende 
klimatiske forhold. Og akevitt blir ikke 
dårlig – den eldste jeg har prøvd var fra 
1876. Informasjon om akevitt finner 
dere en del om på Arcus’ hjemmesider, 
www.arcus.no, og på hjemmesidene til 
NAV, www.norskakevitt.org.
 Akevitten er så vidt gammel at den 
eventuelt bør nytes ved en større 
anledning.  Salgsverdien er mindre enn 
drikkeverdien og den er nok ikke helt 
unik for en samler», avslutter Heuch.
 Så da er det bare å vente på den 
store anledningen …
n

EN UÅPNET 
FLASKE

http://www.arcus.no/
http://www.norskakevitt.org/
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BERGENSERNE FEIER JUBILEUM MED 
NY BOK. MARKERINGEN FANT STED 
I DEN GAMLE RÅDSTUEKJELLEREN I 
ROSENKRANTZ, GATE.

TEKST: PER HARALD GRUE

Selskabet til Bergens Aquavitens Fremme 
med preses Svein Nordahl Pedersen i 
spissen markerte 30. august akevittens 
10årsdag. Begivenheten ble markert i 
den gamle rådstuekjelleren under Nikolai
kirkealmenning på Bryggen i Bergen. 
Dette er Bergens minst kjente severdighet, 
låst og lukket under parkeringshuset i 
Rosenkrantz` gate. For Bergens akevitt
venner er Rådstuekjelleren likevel unik. 
Her er murene fra et av landets eldste 

skjenkesteder fra 1300tallet. Her ble vin 
servert. Kanskje ble også Norges første 
akevitt servert her?
 Ved 10årsmarkeringen ble sjefdestillatør  
Halvor Heuch i Arcus hedret. Da spørs
målet om å lage en Bergensakevitt ble 
tatt opp for mer enn 10 år siden, sendte 
Halvor Heuch stafettpinnen tilbake. Han 
ga klar beskjed om at en Bergensakevitt 
måtte ha historiske røtter. Entusiastene 
i Bergen satte seg så i sving og lette i 
arkiver, i hus og på loft og fant fram 
til akevitthistorien i Bergen og gamle 
resepter. Dermed kunne Halvor Heuch 
lage en Bergens Aquavit med røtter tilbake 
til 1818. Halvor Heuch ble hedret fordi han 
hadde utfordret entusiastene til å grave 

fram disse historiske skatter i Bergen. 
Selskabet til Bergens Aquavitens Fremme 
har ved 10årsjubileet gått videre og gitt ut 
boka Historien i historien – drikkekulturens 
utvikling  i Bergen. Med dette har Sel skabet 
markert at Bergen er et vestlig tyngde
punkt i norsk akevitthistorie.
 Selskabets neste prosjekt er å få etablert 
en brennevinsutstilling i Rådstuekjelleren. 
Prosjektet er beregnet til 250 000 kroner. 
Entusiastene når sikkert også dette målet. 
Trolig vil det ta mindre enn 10 år. Men 
samtidig må ikke Selskabet glemme at de 
må være nidkjære misjonærer for et økt 
salg og en økt bruk av Bergens Aquavit 
1818 i hele Norge!
n

ANDELSBREVENE ER FERDIG TRYKKET OG HOS SKJØNNSKRIVEREN
Det er ikke gjort i en snarvending å ut 
stede andelsbrev – noe Atlungstad Bren
neris Venner har erfart. Likevel har det 
vært arbeidet jevnt og trutt, og nå er 
andelsbrevet ferdig fra trykkeriet. Nå 
gjenstår sirlig påføring av navn per hånd 
– og utsending.
 Noe som har forsinket prosessen, er 

valget av tegning på andelsbrevet. En 
ønsket noe som var autentisk, og mye 
tid har gått med til å finne ut om hvem 
som kan ha laget den gamle tegningen 
av brenneriet og om kunstneren var 
i live, eventuelt om det fantes noen 
etterkommere. 
 Nå er dette på plass, og Ann Avranden 

i AVRANDEN har stått for det grafiske 
arbeidet. Ann Avranden er også damen 
bak den visuelle utformingen av AquaVIT. 
I tillegg til å være grafisk designer, er 
Ann Avranden også kunstner – du kan se 
arbeidene hennes på  www.avranden.no.
n

MARKERING: Selskabet til Bergens Aquavitens Fremme har ved 10-årsjubileet gitt ut boka Historien i historien — drikkekulturens 
utvikling  i Bergen. Med dette har Sel skabet markert at Bergen er et vestlig tyngde punkt i norsk akevitthistorie.

http://www.avranden.no/
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NORSK, FATMODNET AKEVITT ER 
POPULÆR SOM ALDRI FØR, OG VI 
KOM OVER EN VARIANT SOM IKKE 
SELGES GJENNOM VINMONOPOLET. 
PÅ EUROPRIS KAN EN KJØPE NORSK 
AKEVITT FOR UNDER 40 KRONER.

De fleste har nok allerede skjønt at dette 
ikke dreier seg om «ekte vare», men om 
ekstrakt som ved tilsetning av nøytralt 
brennevin skal få karakter av akevitt. 
Om importør L.K. Haaland i Stavanger 
er helt sikre på dette, vites ikke, men for 
sikkerhets skyld står det på baketiketten 
at det ferdige produktet «Drikkes som 
snaps. Serveres ofte iskald direkte fra 
fryseboksen».

Et lite lovbrudd?
I henhold til Forskrift nr. 1148 om 
alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. 
skal alt som markedsføres som «Norsk 
Akevitt», være produsert i Norge, være 
produsert av potetsprit fremstilt i Norge 
basert på minimum 95 prosent norske 

poteter, samt være modnet på eikefat 
i minst seks måneder. Den omtalte 
ekstrakten med kledelig etikett kommer 
nok ikke i denne kategorien.
 Daglig leder i L.K. Haaland, Einar 
Haaland, forteller at de ikke har noen 
planer om å endre etiketten – det måtte 
i så fall være å legge til en bindestrek og 
ordet «type».
 – Inntil videre tar vi dette med stor ro, 
da det til tross for teksten på etiketten 
burde være komplett umulig å forveksle 
våre flasker med dem en kan kjøpe på 
Vinmonopolet.

Bygde-Norge
Ekstrakten Norsk Akevitt er etter det vi 
får opplyst, ingen storselger – og det er 
gjerne butikker i bygdeNorge som fører 
produktet. Det samme gjelder også andre 
ekstrakter og essenser, men salget er 
ikke som det en gang var – antakelig på 
grunn av økt antall Vinmonopolutsalg og 
nedgang i produksjonen av hjemmebrent.
n

ÅRSMØTE I  
NAV OSLO ØST
 
NAV OSLO ØST HADDE ÅRSMØTE I 
LOKALENE TIL WILH. WILHELMSENS 
REDERI PÅ LYSAKER FREDAG 16. MARS. 

Etter møtet holdt Hans Christian Bangs
moen et levende kåseri med bilder om 
akevittens historie. Møtet ble avsluttet 
med lapskaus, øl og akevitt.
 Første styremøte i NAV Oslo Øst 
ble holdt 3. september, hvor den nye 
presidenten formelt overtok vervet.  
 Grethe Aslaksen ba om innspill til nye 
aktiviteter, og foreløpig ble det bestemt to 
møter: 
n Fredag 9. november: Prøvesmaking av 
juleakevitt og juleøl på Ringnes Bryggeri.
n	Fredag 8. februar: Kanefart til Vangen 
8. februar.
 Informasjon om arrangementene kom
mer senere. Ellers vil styret prøve å få til en 
dagstur til Atlungstad Brenneri våren 2013.

NORSK AKEVITT – OGSÅ PÅ EUROPRIS

IKKE ETTER 1148: Alt som markedsføres 
som «Norsk Akevitt» skal være produsert 
i Norge på potetsprit fra Norge og være 
modnet på eikefat i minst seks måneder.

ETTER LEVENDE KÅSERI: 
Hans Christian Bangsmoen 

overrekkes blomster 
av Kjersti Aslaksrud.

President: Grethe Marie Aslaksen
Past president: Kjersti Aslaksrud
Visepresident: PerOlav Christensen
Kasserer: Bjørn Aslaksen
Sekretær: Bente Helen Borge
NAVkontakt  Bjørn Aslaksen
Skålemester:  Ingolf Bekkelund

FOTO: BJØRN ASLAKSEN

Varamedlemmer:  Ingunn Lillebo Johnsen 
 Leif Aslaksrud
   Ingolf Bekkelund
Valgkomite: Per Olav Naavik
 Marita Huseby 
 Rune Helgesen
Revisor:   Gerd Aslaksrud

Fra 1. september 2012 er følgende personer med i styret: 
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– VI HAR FÅTT VELDIG GODE TILBAKE
MELDINGER PÅ KONSEPTET VÅRT. 
FOLK SYNES DET ER SPENNENDE 
AT VI BRUKER TANG SOM SMAKS
TILSETNING I NORSK AKEVITT, SIER 
TORE ÅRDAL I KANNESTEIN DA.

TEKST: SJUR HARBY

I fjor lanserte de Storm norsk Akevitt. Nå 
er oppfølgeren Sterk Storm kommet. Her 
er det mer alkohol og mer tang.

Værhard smak
Mens Storm norsk Akevitt er prydet av 
den tre meter høye Kannesteinen på 
etiketten, er det Kråkenes fyr som preger 
Sterk Storm. Der er det så værhardt at 
bølgene kan slå 60 meter over havklippene 

og fyret. Bildene av Kråkenes fyr i bølger 
er vist verden over, og vi synes det passer 
utmerket til produktet. Bildene på både 
front og baksideetiketten er tatt av den 
tyske fotografen Thomas Bickardt, som 
har bodd på fyret i en årrekke.

Navn som forplikter
I juli i fjor lanserte firmaet Storm norsk 
Akevitt smaksatt med tang hentet ved den 
spektakulære Kannesteinen. I oppfølgeren 
Sterk Storm har de økt mengden av både 
tang og alkohol. – Sterk Storm er et navn 
som forplikter, derfor blir den Norges 
sterkeste akevitt med et alkoholinnhold 
på 46 prosent. I tillegg øker vi mengden 
tang, slik at den gir en enda mer smak av 
havet, forteller Årdal.
n

FOTO: THOMAS BICKHARDT

NORSK  
SKOGSDRAM
«TØR JEG HENLEDE 
FORENINGENS 
OPPMERKSOMHET PÅ EN NYHET 
INNEN DRAMMENS VERDEN 
I NORGE?», SKRIVER SJUR 
HANSUUS VED SKOGBRUKETS 
KURSINSTITUTT PÅ HONNE, BIRI. 

Nylig presenterte han sammen med 
Helge Hagen fra Brumunddal Gran 
Reserve. Norsk Skogsdram. 
 Produktet er basert på norsk potet
sprit, og utelukkende aromatisert 
med smaks stoffer fra norsk gran, 
det vil si et destillat av granskudd 
og vanillin fra norsk gran. Det siste 
produsert av Borregaard.
 Ole Puntervold ved Agder 
Brenneri i Grimstad produserer 
den nye drammen. Bak ideen 
står frilansskribent Hagen, som 
sammen med Hansuus tar ansvar 
for råstoffsanking, produktutvikling 
og markedsføring.
 Gran Reserve er ingen akevitt og 
er aldri markedsført som en kon
kurrent til de edle varer. Den passer 
som snaps eller aperitiff eller som 
avec til kaffen, ettersom vanillin gir 
en viss sødme til produktet.
 «Skogsdrammen har vært i salg 
siden november 2011 ved 28 av 
Vinmonopolets utsalg. Til årets 
produksjon er det sanket inn 10 kg  
friske granskudd fra skogbygda Biri»,  
avslutter Hansuus.
n

Norske Akevitters Venner, region 
Stavanger, ble stiftet onsdag 3. oktober. 
Arrangementet fant sted på Måltidets hus 
på Ullandhaug, onsdag 3. oktober kl. 19.00. 

På programmet sto: 
n Åpning av stiftelsesmøtet
n Kort orientering  
 om Norske Akevitters Venner
n Foreningens navn
n Foreningens geografiske omfang
n Valg av presidentskap

I etterkant av stiftelsesmøtet var det 
et medlemsarrangement med foredrag, 
smaksprøver og mingling.

Ønsker du kontakt?
Norske Akevitters Venner,  
avdeling Stavanger
v/Helge Bergslien
Telefon: 450 15 280
Epost: hebe@lyse.net

STERK STORM I AKEVITTGLASS

n SIDEN SIST

NY REGION STIFTET I STAVANGER

mailto:hebe@lyse.net
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ARRANGEMENTER n

KUMLEAFTEN PÅ RESTAURANT 
KUMLEGAARDEN 
Det Follougske Akevittselskab gjentar suksessen og 
arrangerer kumleaften på Restaurant Kumlegaarden i 
Drøbak, fredag 26. oktober 2012 kl. 19.00.

Påmelding: Mona Eidsvold: monae@online.no / 402 02 368 
eller May Britt Wold: mb@maraholding.com / 991 55 717 
innen 12. oktober 2012.
Pris: NOK 550 som inkluderer buffet med en øl og en 
akevitt.  Betales direkte på Kumlegården.

NAV LILLEHAMMER STIFTES
Fredag 5. oktober er alle akevittvenner i Lillehammer og omegn 
invitert til stiftelsesmøte på Lillehammer Bryggeri. Arrangementet 
starter klokka 19.00, og på programmet står følgende:

n	Etablering av regionforening av NAV

n	Godkjenning av navn:  
 Lillehammer og Omland Akevittvenner (LOA)
n	Godkjenning av vedtekter
n	Valg av styre: 5–7 personer
n	Lokal kontingent?
n	Aktivitetsforslag

Det blir mulighet for smaksprøver. 

President i Norske Akevitters Venner, Per Harald Grue, vil være 
til stede sammen med president i Oplandske Akevittvenner, 
Anne Margrete Rødevand, for å fortelle om foreningen.

 5. oktober: NAV Nidaros arrangerer årsmøte på Baklandets Skydsstation kl. 19.00.
 5. oktober: Alle akevittvenner i Lillehammer og omegn inviteres til stiftelsesmøte på Lillehammer Bryggeri kl. 19.00.
 11.–15. oktober: Bli med Glommabreddens Akevittlaug til vakre Provence.
 12.–13. oktober: Norsk Akevittfestival på Gjøvik.
 13. oktober: NAV Côte d’Azur inviterer til kåseri og middag på Hotel Mas de Vence, 539 av. Emilie Hugues, Vence.
 19. oktober: NAV Hedmark inviterer til prøvesmaking av årets juleakevitt på Høsbjør.
 19. oktober: Tromsø Akevitt Selskap arrangerer lutefiskaften på Brasserie 69°N.
 26. oktober: Det Follougske Akevittselskab arrangerer «Kumleaften» på Restaurant Kumlegaarden i Drøbak kl. 19.00.
 27. oktober: Oplandske Akevittvenner inviterer til 10 årsjubileumsmiddag på Gamletorvet Spiseri. 
 9. november: Oplandske Akevittvenner inviterer til tradisjonell lutefiskaften på Gamletorvet Spiseri.
 17. november: Salten Akevittlag inviterer til lutefiskaften på Fauske Hotell.

FOTO 1 OG 4: ARCUS | FOTO 2: TINE | FOTO 3: SJUR HARBY | FOTO 5: LARS OLE ØRJASÆTER

NORSKE AKEVITTERS VENNERS OPPLEVELSESKALENDER

OPLANDSKE AKEVITTVENNERS 
JUBILEUMSMIDDAG
Vi ble stiftet 23. oktober 2002. Samme kveld ble Gamletorvet 
Spiseri på Gjøvik utnevnt til Norges første autoriserte spise og 
drikkested for norsk akevitt. I tiåret som er gått, er Gamletorvet 
Spiseri blitt foreningens klubbhus, hvor vi den 27. oktober kl. 
19.00 inviterer alle våre medlemmer til festmiddag.

Meny: Femretters festmiddag. 
Påmelding: Gamletorvet Spiseri på 
61 17 04 44 eller post@gamletorvetspiseri.no.
Pris: NOK 695 inkl. spesialblandet velkomstakevitt. 
(Akevittpakke kommer i tillegg).
Innbetaling: Konto 1604.08.11625 (husk navn på giroen). 
Gjelder som bekreftet påmelding.

LUTEFISKAFTEN 
I jubileumsåret blir det også en lutefiskaften  
9. november kl. 19.00 i Gamletorvet Spiseri.
Pris: NOK 595.
Påmelding: Gamletorvet Spiseri på 
61 17 04 44 eller post@gamletorvetspiseri.no.

10 år

mailto:mona-e@online.no
mailto:mb@maraholding.com
mailto:post@gamletorvetspiseri.no
mailto:post@gamletorvetspiseri.no


Returadresse: Norske Akevitters Venner, Boks 119 Manglerud, 0612 Oslo

NAV ANBEFALER ALLE MEDLEMMER OG DERES VENNER Å BESØKE 
DE 19 UTVALGTE SPISE- OG DRIKKESTEDENE SOM HAR OPPNÅDD 
Å BLI AUTORISERTE SERVERINGSSTEDER FOR NORSK AKEVITT. 
UTMERKELSEN HENGER HØYT OG ER EN GARANTI FOR GOD KVALITET 
NÅR DET GJELDER SERVICE, MAT OG DRIKKE. GOD FORNØYELSE. 

n AKEVITTLOFTET NYVÅGAR
 Storvåganveien 22 i Kabelvåg
 Telefon: 76 06 97 00

n BACKLUND RESTAURANT
 Kirkegaten 39 i Levanger
 Telefon: 74 08 15 55

n BISTROHUSET/CITY BISTRO
 Madlaveien 18 i Stavanger
 Telefon: 51 53 95 70

n BRYGGEN TRACTEURSTED
 Bryggestredet 2 i Bergen
 Telefon: 55 31 40 46

n BRYNE KRO & HOTELL
 Morenefaret 3 på Bryne
 Telefon: 51 78 77 10

n BØKEKROA
 Bøkeskogen i Larvik
 Telefon: 33 18 10 53

n CAFÉ SORGENFRI
 Bryggetorget 4 på Aker brygge i Oslo
 Telefon 21 50 10 90

n FEMTE I ANDRE BAR
 Strandkaien 2 a i Bergen
 Telefon: 55 29 04 30

n FOSSHEIM TURISTHOTELL
 Lom
 Telefon: 61 21 95 99

n FYRET MAT & DRIKKE
 Youngstorget 6 i Oslo
 Telefon: 22 20 51 82

n GAMLETORVET SPISERI
 Øvre Torvgate 24 på Gjøvik
 Telefon: 61 17 04 44

n HILDURS URTERARIUM
 Brønnøysund
 Telefon: 75 02 51 34

n JÆGTVOLDEN FJORDHOTELL
 Jektvollvegen 89 på Inderøy
 Telefon: 74 12 47 00

n M/S MIDNATSOL
 Hurtigruten asa
 Telefon: 994 87 277

n NORSK AQUAVIT BAR NO. 1
 Olav Tryggvasons gate 24 i Trondheim
 Telefon: 73 50 17 16

n RESTAURANT DET GAMLE RAADHUS
 Nedre Slottsgate 1 i Oslo
 Telefon: 22 42 01 07

n WESSEL BAR
 Øvre Ole Bulls plass 6 i Bergen
 Telefon: 55 55 49 49

n VERTSHUSET SKARVEN
 Strandtorget 1 i Tromsø
 Telefon: 77 60 07 20

n VERTSHUSET ØSTKANTFOLK
 Heimdalsgata 37 i Oslo
 Telefon: 22 67 61 00

NORSKE AKEVITTERS VENNERS 
AUTORISERTE RESTAURANTER

B

GODE NORSKE MÅLTIDER FORTJENER GOD AKEVITT!

Artikler mottas på norsk. Tekst, bilder og 
billedtekst skal sendes på e-post (eventuelt 
CD) til redaktøren: sjur.harby@norsk-
akevitt.org En artikkel må ikke overstige to 
A4-sider med 12 punkt skrift i 1,5 linjeavstand. 
Fotografier leveres digitalt i høyeste 
oppløsning (eventuelt papirbilder). Navn på 
fotograf skal medfølge, og rettigheter må være 
avklart. Andre illustrasjoner etter avtale.

Frist for innlevering av stoff i 2012: 
4: 2. november | 2013: 1: 1. februar | 2: 3. mai 
| 3: 6. september | 4: 1. november  

FORFATTERINSTRUKS

Forsidebildet er tatt av Rita Jakobsen 
i Salten Akevittlag. Rita og lagets 
storverver, Irene Wilhelmsen, pakket 
noen gode blingser med godt smør og 
tørket reinkjøtt, samt en klunk Gammel 
Opland Aquavit i sekken. Nisten og 
en aldri så liten toppskål nytes på 
Mjellefjellet i Bodø kommune, med utsikt 
mot Mistfjorden og Kjerringøy.
n

TOPPSKÅL!

mailto:sjur.harby@norsk

