Fra
t ørrfisk
til
lutefisk
Når du nyter julebord
sesongens populære lutefisk,
er det svært sannsynlig at
fisken på tallerkenen kommer
fra Værøy. På den lille øya
ytterst i Lofoten produseres
nær halvparten av all lutefisk
som spises i Norge.
TEKST OG FOTO METTE MØLLER

EKSPERT PÅ TØRRFISK: Rolf Jarle
Andreassen hos Brødrene Berg AS på
Værøy har vært tørrfiskvraker siden
1977, og er stolt over å få lov til å
jobbe med et så tradisjonsrikt og
unikt produkt som tørrfisk.
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LUTEFISKØYA: På vakre Værøy, den lille øya helt ytterst i Lofoten med Norskehavet mot vest og den beryktede
Moskenesstrømmen mot nord, produseres nær halvparten av all lutefisk som spises i Norge.

PÅ VÆRØY

HÅNDARBEID:
Etter at den ferske
skreien er sløyet
og renset blir hver
eneste hyssingknute satt på for
hånd.

10
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henger skreien til tørk fra mars til midt
i juni, tett i tett på velbrukte tørrfisk
hjeller. Der henger den i vind, sol, snø og
regn, og slik bestemmer naturen sjøl
hvordan kvaliteten på årets lutefisk blir.
Det er den tradisjonsrike tørrfisken som
om høsten blir forvandlet til delikatessen
lutefisk, etter noen bad i vann og lut.
Men hva er det med Værøy? Hvorfor
er det akkurat på denne lille øya, med
Norskehavet mot vest og den beryktede
Moskenesstrømmen mot nord, den beste
lutefisken kommer fra?

Bor i et kjøleskap

I lyse og nye produksjonslokaler på
brygga hos Værøys største lutefisk
leverandør Brødrene Berg AS, er daglig
leder Roger Jakobsen (42) ikke redd for
å skryte av den ferske lutefisken han med

kjappe hender pakker ned i isoporkasser.
– Naturen spiller på lag med oss, og
gir oss et bedre utgangspunkt for tørr
fiskproduksjon enn andre plasser. Det
har med havet og strømmene rundt øya
å gjøre. Golfstrømmen gir oss milde
v intre og kalde vårer. Det er perfekt for
å produsere tørrfisk. Den største
trusselen for tørrfisken er frosten. Da
fryser fibrene i fisken og det blir vanske
lig for den å ta til seg vann når den skal
vannes ut. For mye varme er heller ikke
bra. Da kan fisken bli sur. For å produ
sere god tørrfisk er kjøleskaptemperatur
det ideelle. Og det har vi på Værøy – vi
bor nærmest i et kjøleskap, smiler Roger.
Men selv om du har et kjøleskap og
kontroll på temperaturen, klarer du ikke
å produsere god tørrfisk. Fisken trenger
rikelig med vind og vær for å bli perfekt.

Det er fordi fisken henger ute i storm og
snø, en sørvestlig kuling med regn og
deretter sol og lys både dag og natt, at
tørrfisken fra Værøy blir så egenartet.
– Det er alt været som gir smak og
lukt til fisken. Det er smakstilsetninger.
Tørking, oppfuktning, ny tørking. Alle
disse elementene gjør fisken vår unik,
sier Roger.

Beskyttet produkt

I år har Brødrene Berg produsert nær
250 tonn tørrfisk. Det betyr 8 fotball
baner med tettpakkede tørrfiskhjeller.
Rundt 50 tonn brukes til lutefisk for
nordmenn, resten av tørrfisken tar
italienerne imot med glede. Det er ikke
uten grunn at Venezia er vennskaps
kommunen til Værøy.
– Italia er det viktigste markedet. De
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Fisken produseres på samme måte i dag
som da vikingene begynte å tørke skreien
og bruke den som proviant og handelsvare
for 1200 år siden.
Roger Jakobsen

TETT I TETT: Brødrene Berg AS på Værøy produserer nær 250 tonn tørrfisk på en sesong. Det er mye fisk å henge opp!
Rundt 50 tonn brukes til lutefisk, og resten eksporteres blant annet til Italia.

betaler best, og mellom 70 og 80 prosent
av tørrfisken går dit. Skal vi ha helårs
arbeidsplasser må vi videreforedle tørr
fisk, det holder ikke å bare produsere
lutefisk. Vi håper at nordmenn også får
øynene opp for den unike delikatessen
som tørrfisk er. Ferdig utvannet tørrfisk
er et produkt vi jobber med å skape et
marked for, sier Roger.
Som eneste produkt i Norge har
«Tørrfisk fra Lofoten» fått EUs attraktive
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godkjenning som beskyttet geografisk
produkt, på samme måte som c hampagne,
parmaskinke og roquefort er beskyttet.
På kontorveggen hos Brødrene Berg
henger en liten plakett i glass med det
attraktive gule og blå EU-merket.
Roger synes hederen til tørrfisken er
fortjent.
– Det er farken ikke mange produkter
igjen på kloden som ikke tilsettes noen
ting. Hvilke andre produkter er det?

Tørrfisk er et fantastisk produkt, et rent
og sunt naturprodukt stappfullt med
proteiner, og fisken produseres på samme
måte i dag som da vikingene begynte å
tørke skreien og bruke den som proviant
og handelsvare for 1200 år siden, sier
Roger stolt.

Håndarbeid

Det er et imponerende syn å besøke
Værøy en vårdag i april. Alle tørrfisk

hjellene på øya, det må være kilometervis
av dem, er fylt opp med skrei til tørk. Hos
Brødrene Berg har sesongens siste leve
ranse av den attraktive skreien, kjent for
sitt spesielt hvite, faste og muskuløse
fiskekjøtt, akkurat funnet veien fra båten
på brygga, gjennom sløyehallen og opp
på hjellene.
Skreien henger pent på rekke og rad.
To og to fisker bundet sammen med en
hyssing. Akkurat slik som vikingene

gjorde det, og som folket på Værøy har
gjort i generasjoner.
– Når båtene kommer inn og leverer
fangsten på brygga, er fisken bare
bløgget. Så sløyer vi den, kapper av hodet
og renser, før vi produserer den. Det vil
si at vi knytter et band rundt spolen på
fisken og henger den over stanga på
hjellene. Det skal helst være to høvelig
like store fisker sammen. Denne proses
sen kalles for sperring, og alt gjøres for

hånd. Jo større fisken er, jo lengre tid
trenger den å henge for å tørkes og
modnes, og desto lengre tid trenger vi
med optimale værforhold, forklarer
Roger.
I begynnelsen av juni begynner jobben
med å plukke ned tørrfisken fra hjellene.
Da veies den, merkes med dato og
hvilken båt som har fanget den og legges
på paller. Så ligger den og modnes i en
liten måned til før sorteringen begynner.
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For å produsere god tørrfisk er kjøleskaptemperatur det ideelle. Og det har vi på
Værøy – vi bor nærmest i et kjøleskap.
Roger Jakobsen

TØRRFISKSIGHTSEEING: Det er en
opplevelse å gå tur på Værøy når alle
tørrfiskhjellene er fylt opp med sesongens
skrei. Fra venstre: Daglig leder hos
Brødrene Berg AS Roger Jakobsen, Jan
Jenssen fra Bama/Køltzow, restauratør
Jørn Lie fra Gamle Raadhus og
tørrfiskvraker Rolf Jarle Andreassen.

KVALITET: En perfekt tørrfisk skal være
korrekt bløgget og sløyet, ha fin farge og
form og være lytefri. I bakgrunnen skimtes
bryggene på Værøy og fiskebruket til
Brødrene Berg AS.

Tørrfiskvraker
GRUNDIGHET: Midt inne i et stort lokale med
dunkel belysning og trekasser fylt opp med
tonnevis av tørrfisk, står tørrfiskvraker Rolf
Jarle Andreassen under en kraftig lampe og
sjekker kvaliteten på hver eneste fisk.

14
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For tørrfisk er ikke bare tørrfisk. En
ekspert på tørrfisk kan sortere fisken i 20
ulike kvalitetsklasser. Hos Brødrene Berg
er det Rolf Jarle Andreassen (55) som har
ansvaret for å sortere tørrfisken. Han er
tørrfiskvraker. Et yrke som det tar lang
tid å lære seg, og i Norge finnes det bare
totalt rundt 20 tørrfiskvrakere.
– Det er en veldig spesiell jobb som
ikke alle kan gjøre. Du må ha lang erfa
ring og mye kunnskap, og ikke minst stor
interesse for produktet for å gjøre jobben.
Jeg startet med tørrfisk i 1977, og ble lært
opp av en erfaren vraker fra Bergen.
Mange er frilansvrakere, og reiser rundt
i hele Lofoten og tar jobber, forteller Rolf.
Han er opptatt av rekrutteringen til
yrket, og leter etter en han kan lære opp
og jobbe sammen med. Vrakejobben hos
Brødrene Berg begynner å bli mye for én
mann. Firmaet vokser, og dermed også
behovet for nye tørrfiskvrakere.
– Vi trenger noen som kan jobbe med
meg. En med interessen og evnen til å ta
til seg kunnskapen. Du skal se etter feil,

form og farge, og kjenne på lukten. Alt
dette forteller veldig mye om kvaliteten
på fisken, sier Rolf.
– Hvordan ser du på tørrfisken at dette
blir en lutefisk av topp kvalitet?
– Fisken skal være korrekt bløgget og
sløyet, ha fin farge og form. Den skal
være lytefri, rett og slett. Da får du et
perfekt resultat. Idealstørrelsen for lute
fisk av skrei er på mellom 2 og 3 kilo fersk
fisk. Det blir fra 550 til 650 gram tørrfisk.
Og til lutefisk bruker vi kun fisk med
prima kvalitet, sier Rolf.
Han deler tørrfisken opp i 3 kvalitets
klasser: Prima, som er topp kvalitet,
sekunda, som er litt under – og «Afrika»,
som er den laveste klassen, og stort sett
blir eksportert til Nigeria. Landet med
180 millioner mennesker elsker norsk
tørrfisk, og er et stort marked.
– Tørrfisk er som vin, det er årganger.
Så selv om fisken i fjor var helt super, er
det bestandig nyanser, og du vil aldri få
to år med helt lik tørrfisk. Det er naturen
som bestemmer, og råstoffet er jo heller
ikke det samme fra år til år, sier Rolf.

Den beste lutefisken

Selv om vi nordmenn kan bli mye flinkere
til å nyte av den gode tørrfisken, grillet
tørrfisk med kremete grønnsaker og
crispy bacon er forresten en delikatesse
jeg fikk smake på Værøy, og den kan
anbefales, er vi desto mer glad i den
tradisjonelle lutefisken.
Hos Brødrene Berg produserer de
lutefisk til hele landet, og i den travleste
sesongen i november kan de på en
arbeidsdag pakke ned og sende avgårde
flere tonn lutefisk med ferja over
Vestfjorden til Bodø.
Og lutefisken fra Værøy, som fraktes
med tog sørover til butikker og restau
ranter, er det mange som ønsker å legge
på tallerkenen. Den har et godt rykte.
– Naturen gir oss perfekt tørrfisk. Og
når det gjelder lutefisken har vi en fordel
til. Vi har veldig god kvalitet på grunn
vannet på øya, og godt vann er viktig når
lutefisken skal vannes ut. Så den beste
lutefisken kommer fra Værøy. Det er et
faktum, smiler Roger.
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SJEFEN SJØL: Daglig leder hos
 rødrene Berg AS, Roger Jakobsen,
B
sjekker hver eneste nylaget lutefisk
før den veies og pakkes i isoporkasser.
Lutefisken fraktes så i containere med
ferja over Vestfjorden til Bodø, og
med toget videre sørover.

I VANN OG LUT: Etter 5–7 dager i vann, ligger tørrfisken i en
lutblanding et par døgn, før den blir ettervannet en ukes tid.
Det tar 16-17 dager å lage tørrfisken om til lutefisk. På 1 tonn
tørrfisk får man mellom 5 og 6 tonn lutefisk.

>

FERDIG FISK: En av sesongens første ladninger med lutefisk
fra Brødrene Berg er ferdig og klar for å pakkes og sendes ut til
butikker og restauranter. En fersk lutefisk har holdbarhet i
rundt 30 dager, og 40 dager dersom den er vakuumpakket.
16
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SJEKKER RÅVARENE: Jørn Lie er restauratør på den anerkjente
lutefiskrestauranten Gamle Raadhus i Oslo, og i april dro han til
Værøy for å inspisere tørrfisken som om noen måneder skal
serveres som lutefisk i restauranten hans.

Balanse

Sammen med Rolf har han ansvaret for
at lutefisken skal bli best mulig. Når tørr
fisken er sortert etter størrelse og kvali
tet, legges den først i vann. Der ligger den
fra 5 til 7 dager, og hver dag blir konsis
tensen sjekket og vannet byttet. Når den
har ligget nok i vann, og konsistensen
forteller at den er klar for å ta til seg lut,
blir den skåret og delt i fileter, og så lagt
over i en lutblanding.
Det tar 16–17 dager å lage tørrfisken
om til lutefisk.
– Fisken ligger i lut et par døgn, og så
blir den ettervannet en ukes tid. God
lutefisk er en balanse mellom lut og vann.
Vi har funnet fram til vår oppskrift
sammen med et smakspanel. Nå lager vi

KUN DET BESTE GODT NOK: Det er ingen tilfeldigheter når
lutefisken skal serveres på Gamle Raadhus. Kjøkkensjef Ulf
Svensson og restauratør Jørn Lie sjekker de første fiskestykkene
som er ute av ovnen.

en type lutefisk, og den står vi for. Det er
akkurat passe mye smak og passe mye
væske i fisken. Den er skikkelig god. Men
den nøyaktige oppskriften er en bedrifts
hemmelighet, sier Roger Jakobsen.

Fisken er klar

En onsdag midt i oktober summer det av
stemmer fra forventningsfulle gjester
rundt hvite duker på tradisjonsrike
Gamle Raadhus i Oslo. På restaurant
kjøkkenet er det litt kaos, mye konsentra
sjon og hektisk aktivitet.
Lutefisken fra Værøy er ankommet, og
lutefisksesongen skal kjøres i gang.
Kokkene jobber erfarent og sikkert,
men er likevel litt usikre. Det er alltid
spennende den første uka, før alle er inne

i rutinene. Restauratør Jørn Lie klemmer
forsiktig på fiskestykkene når det første
brettet er ute av dampovnen. En perfekt
lutefisk skal være akkurat passe fast og
passe myk.
Trenger fisken et lite minutt med
varme til?
Men kjøkkensjefen nikker fornøyd.
Årets første lutefisk fra Værøy er klar for
servering.
– Da kjører vi!
På Gamle Raadhus er de kjent for å
servere god lutefisk, og bordreservasjo
nene er som vanlig fulle fram til jul. I
løpet 2 1/2 måned skal kokkene tilberede
og servere lutefisk til i snitt 350 gjester
hver kveld. Det går mellom 8 og 10 tonn
lutefisk på en sesong.
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Tørrfisk er som vin, det er årganger. Så selv om
fisken i fjor var helt super, er det bestandig nyanser,
og du vil aldri få to år med helt lik tørrfisk.
Rolf Jarle Andreassen

Fakta

VIKTIG TILBEHØR: På kjøkkenet sørger
Jørgen Pedersen og Kai Andre Pedersen
for at det er rikelig med både velsmakende ertestuing og sprøtt bacon.

– Men mengden er ikke fokus. Det
viktigste er å servere perfekt lutefisk
til alle gjestene våre hver eneste
kveld, og det får de. Her er kun det
beste godt nok. Dette er den andre
sesongen vi får fisk fra Brødrene Berg
på Værøy, og vi er svært fornøyd med
kvaliteten. Fisken i fjor var eksepsjo
nell, og den virker meget lovende i år
også, sier Jørn Lie.

FØRSTE TEST: På Gamle Raadhus jobber
kokkene Jørn Lie og Eirik Strøm Lillebø
(bildet over t.h.) raskt og konsentrert når
årets første lutefisk fra Værøy skal presenteres for lutefiskglade gjester. Kelner
Albakov Sjirvani (t.v.) er klar for å servere.

Stolthet
ENDELIG EN LUTEFISKSMAK: Rolf Jarle
Andreassen (til venstre) og Roger Jakobsen
fra Brødrene Berg AS har fulgt med lutefisken
fra Værøy og ned til den tradisjonelle lutefiskåpningen på Gamle Raadhus i Oslo. Til høyre
for Roger sitter lutefiskgeneralen fra «Norsk
Kongelig Lutelag», Frank Jensen.
KVALITETSFISK:
Roger Jakobsen tok
med noen eksemplarer av årets
tørrfisk fra Værøy
ned til lutefisk
åpningen på Gamle
Raadhus. I år er det
svært god kvalitet
på tørrfisken.
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Han er opptatt av å servere de beste
råvarene, selv ikke potetene til lute
fisken er tilfeldig valgt på Gamle
Raadhus, og i vår dro han selv til
Værøy for å inspisere fisken han nå er
i full gang med å glede sine lutefisk
elskende gjester med. Der fikk han
både se, lukte og kjenne på tørrfisken,
og bli bedre kjent med gutta som
produserer den.
– Hos Brødrene Berg er de veldig
proffe og genuint opptatt av det de
driver med. Det var interessant å
besøke Værøy og se all fisken som
hang ute. Det er med stolthet jeg
serverer fisken deres. De har kontroll
på råstoffet fra båt til lutefisk. De
tenker lutefisk som oss, og det er
kvalitet i alle ledd, sier Jørn.
– Hvordan synes du en perfekt
lutefisk skal være?
– En perfekt lutefisk skal nærmest
smake litt basisk, med en mild smak
av tørrfisk. Den skal være fast i
konsistensen og flake seg når du

stikker kniven i den. Den kan nesten
sammenlignes med et perfekt stekt
kamskjell, sier Jørn Lie.

Brødrene Berg AS
8063 Værøy
Telefon: 76 09 54 76
Brødrene Berg AS på Værøy i Lofoten er et familieforetak som siden 1980 har
produsert og videreforedlet skrei fra havområdene rundt øya. Hovedmarkedet
er tørrfisk, og mellom 70 og 80 prosent av produksjonen går til Italia. De siste
årene har produksjonen av lutefisk vokst seg stadig større, og i år leverer
bedriften rundt 300 tonn lutefisk til butikker og restauranter rundt om i Norge.
Brødrene Berg eier 3 fiskefartøy, og har full kontroll på hele produksjonen fra
båt til ferdig lutefisk.
Lutefisken fra Brødrene Berg AS er blitt svært attraktiv for både kokker og
lutefiskentusiaster, og mange regner den som Norges beste lutefisk.
Her er noen av restaurantene som serverer lutefisk fra Brødrene Berg:
Oslo: Gamle Raadhus, Engebret Café, Theatercafeen og Rorbua Aker Brygge.
Kolbotn: Gamle Tårnhuset
Tønsberg: Restaurant Redningen (Vallø)
Sandefjord: La Scala Brygga
Bergen: Bryggeloftet & Stuene Restaurant og Radisson Blu Bryggen
Stavanger/Sandnes: Fish & Cow, Kronen Gaard og GamlaVærket
Trondheim: Scandic Nidelven, Kvilhaugen Gård
Ålesund: XL Diner
Bodø: Bjørk Restaurant
Til havs: Hurtigruten
Værøy: Værøy brygge
Kilde: Bama/Køltzow

>
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LUTEFISK À LA
GAMLE RAADHUS
Den tradisjonsrike Oslorestauranten Game Raadhus
har ry på seg for å servere byens
beste lutefisk. Nå kan du teste
oppskriften selv.
4 personer

En perfekt lutefisk skal nærmest smake litt basisk,
med en mild smak av tørrfisk. Den skal være fast i
konsistensen og flake seg når du stikker kniven i den.
Jørn Lie

ca. 4 kg lutefisk (fra Værøy)
ca. 150 g grovt salt
700 g tørkede grønne erter
600 g Gilde lutefiskbacon
500 g ringerikspoteter
grovmalt sort pepper
smør
Kutt fisken i fire store og fire mindre
stykker. De største stykkene, som du
skal bruke til første servering, bør
være på rundt 600 gram.
Legg fiskestykkene i en ildfast form.
Ha på salt så du tror det er for mye,
og ha så på litt til.
Kvern over sort pepper. La fisken stå
slik i 45 minutter til 1 time.
Forvarm stekeovnen til 250 grader.
Dekk formen med aluminiumsfolie
før den går i ovnen. Bak lutefisken
i 35–40 minutter. La fisken hvile i
5–10 minutter før den serveres. Slå
kokevann (som fisken har gitt fra
seg) over fisken for å vaske bort
overflødig salt.
La ertene ligge i vann til bløtlegging
over natten. Sil av vannet. Ha ertene
i en kasserolle med kaldt vann og
kok dem møre, det tar omlag 30
minutter. Sil av vannet, mos ertene
og smak til med salt, pepper og smør.
Ha baconet i kald stekepanne uten
olje, dette reduserer fettsprut. Ha i
litt solsikkeolje etterhvert, og stek
baconet lenge på svak varme til det
er sprøtt. Ha i godt med smør på
slutten. Smøret vil brennes dersom
det has i for tidlig!
Potetene kokes med skall til de er
møre, og skrelles mens de er varme.
Andre runde med lutefisk er mindre
stykker, rundt 400 gram. De behand
les på samme måte som første runde,
men vent med å sette dem i ovnen
til et stykke ut i måltidet, ettersom
dette er kraftig kost og det haster
aldri med å servere neste runde.
Øvrig lutefisktilbehør som hører
til fisken på Gamle Raadhus er god
sennep, sirup, brunost, hvit saus
og fersk lefse.
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