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Stafetten går innom brennerier, pottitgårder,
karveprodusenter og steder med edle dråper i
glassene og førjulsgodt på tallerkenen.For som
Linie-akevitten selv må også akevittfolket reise
litt for å få opp stemningen, mener Lisbeth Fal-
lan i Visit Trondheim, som også lar den nye
midtnorske akevittløypen gå innom nasjonale
turist-ikoner som Nidarosdomen og Stiklestad.

Du kan kjøre akevittløypen på egen hånd,
eller bli med på gruppetur. 

Et naturlig utgangspunkt er Trondheims
egen Norsk Aquavit Bar No. 1 i Olav Trygg-
vasons gate, sertifisert som «autorisert serve-
ringssted for norsk akevitt» av Norske Akevit-

ters Venner – med 60 sorter norsk akevitt i
hyllene.

Barens aller beste kunder har egne mes-
singskilt på veggen – og stamgjestene(!) kom-
mer fra hele landet, forteller Tom Roger Finstad
bak akevitt-disken.

Også dansk
På Baklandet Skydsstation residerer danske
Gurli Riis Holmen, som har fått med seg at
også nordmenn liker sild tilsmakt med gylne
akevittdråper.

Gurli har for lengst pyntet til jul i sin koselige

hule, og stiller i rød-hvit-prikket kjole når VG
kikker innom for å inspisere julebuffeen.

Her vi sitter i stuen fra 1791 blir vi stadig
sikrere på at vognmannsforretningen også ser-
verte spritkjørerne på 1800-tallet. Om enn ikke i
like lune former som i dag.

Den gylne omvei
Så bærer der ut i provinsen, nordover mot In-
derøy, der 90 prosent av karven til den norske
akevitten dyrkes.

Skiltet «Den Gyldne Omvei» loser oss mot
Inderøy Gårdsbryggeri, der Steinar Kvam

Julemarked
på torvet

Det blir julemarked på Torvet i Trond-
heim 7–16. desember. I bodene på
torget kan du handle julegaver og var-
me deg. Sang og spill loves også. I år
samarbeider Bondens marked med
julemarkedet i byen, og rigger opp sitt
eget Bondens markedstelt ti dager til
ende, der du kan smake på lokalmat
og handle lekkerbiskener til jul: Rein-
ribbe, julesild, elgburger og mye annet
godt. Julegrøt hører selvsagt med.

GAMMELT SPRITLAGER?: Hovmester Frode Knudsen på Jægtvolden Fjordhotell på Inderøy tar ofte gjestene sine ned i den gamle spr

FØLG SKILTENE: Skiltet med «Den
gylne omvei» viser retning mot godsakene
på Inderøy. Verd en svingom.

Av DAG FONBÆK og ØYVIND NORDAHL
NÆSS (foto)

TRØNDELAG (VG) Rundt
Jørgen Lysholms akevitt-destilleri som åpnet i
Trondheim i 1821 er det nå laget en «akevitt-løype».
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brygger øl etter gamle håndverkstradisjoner.
Også på vakkert beliggende Jægtvolden

Fjordhotel er de blitt nasjonal-sertifiserte ake-
vittskjenkere, og når kjøkkensjef Ole Andreas
Aune har servert sin kveite fra Hitra tar hov-
mester Frode Knudsen oss ned i skjenkekjel-
leren til akevittsmaking ved rustikke langbord
omgitt av hyllemetere med godsaker.

– Målet er alle norske
– Vi har 54 sorter. Målet er å få inn alle de 80
norske, sier den godlynte trønderen med sodd-
akevitten som favoritt, selvsagt.

Bare 2–3 bilminutter unna ligger Sundnes
Brenneri, ett av de få i landet som sender
råsprit til Arcus' anlegg for akevittforedling.

Den gamle steinkjelleren under brenneriet
med buet takhvelv, fakkellys og langbord er
som skapt for akevittnipping og skrønefortel-
ling.

Spritlager
– Vi vet ikke sikkert hva kjellerhvelvet ble brukt
til, men antar at det kanskje var spritlager, sier
fabrikksjef på Sundnes, Jan Henning Johan-
sen.

Like borti veien – på Haugum gård – dyrker
bonde Ole Haugum karve til akevittproduksjon.

I kjelleren på låven siler han karven mellom
grovhugde fingre, ned i digre sekker som Ar-
cus kommer og henter.

– En litt artig bigeskjeft til gårdsdriften, sier
Haugum, som medgir at det gjør litt ekstra godt
å snapse til juleakevitten vel vitende om at kar-
vetouchen kanskje stammer fra egen avling.

Og slik fortsetter det – langs den trøn-
derske akevittløypen.

Mer info om stedene på
www.visittrondheim.no

Mens danskene har sin snapserute, tysker-
ne sine vinveier og skottene sin Malt Whisky
Trail, har Akevittruten gitt østlendinger på
flatbygdene førjulsstemning og varme i
skrotten i mange år.

Akevittrute-sjef Stine L. Borgersen fra
brenneribygda Stange startet ruten i bakkant
av et studieprosjekt, der hun som student
kartla hjemfylkets akevitt-tradisjoner.

Med seg på laget fikk hun Arcus' ake-
vittdestillatør Halvor Heuch og NRKs Torkjell
Berulfsen – mannen som etter eget utsagn
«har gitt fylla et ansikt». 

Og Akevittruten på Østlandet består syv
år etter oppstarten:

– Vi har fått med oss to nye «stoppeste-
der». Atlungstad brenneri, som er blitt kul-
turminne på statsbudsjettet – og Løten Nær-
stasjon med sitt fokus på kortreist mat, for-
teller entusiastiske Borgersen – vel vitende
om at Løten-navnet klinger godt i akevitt-
folkets ører.

Akevittruten på Østlandet går innom et
trettitalls steder med ulik tilknytning til de gyl-
ne dråper, blant annet brennerier, storgårder
og bevertningssteder som bruker akevitt i
matstellet.

Se mer på www.akevittruten.no

Den originale Akevittruten har be-
stått på Østlandet siden 2005. Og
den står schterkt.

Juleakevitten 25 år
I år det er 25 år siden Hal-
vor Heuch og hans kolle-
ger satt i gang arbeidet
med å utvikle en egen ju-
leakevitt. Den ble raskt en
salgssuksess, og nå sel-
ges det hvert år – i løpet
av to måneders tid – over
300 000 liter Gilde Julea-
quavit.

I år utvides for øvrig ju-
leakevittfamilien med to
nyheter: Gilde Ribbeaqua-
vit og Gilde Smaladram,

tilpasset pinnekjøttet.
– Årets juleakevitt har

fått en rik og edel fatkarak-
ter med komplekse eike-
toner fra sherryfatene den
modnes på. Sammen
med noe sitrus og vinøse
rester av sherry, gjør dette
juleakevitten passende til
vår tradisjonsrike julemat,
sier Halvor Heuch, her av-
bildet sammen med kokk
ved Kulinarisk Akademi,
Espen Vesterdal Larsen.

FAKTA AKEVITT 
● Norsk akevitt skiller seg
fra andre nordiske og tys-
ke akevitter ved at den er
produsert av potetsprit, og
lagret på gamle sherryfat. 
● Akevitt er definert som
et brennevin med hoveda-
roma fra karve og/eller
dill. 
● Akevitt skal inneholde
minimum 37,5 volumpro-
sent alkohol, og spriten
kan fremstilles av korn,
poteter eller andre jord-
bruksprodukter.
Kilde: ARCUS

ritkjelleren under Sundnes brenneri. 

KARVE-BONDE: Akevitt-løypen går også innom karve-
produsentene på Inderøy, som dyrker frem 90 prosent av
karven til all norsk akevitt. Blant dem er bonde Ole Haugum.

SILDEGODT: Gurli Riis Holmen er dansk, men går ikke av
veien for å servere førjulsgjestene sine på Baklandet Skyds-
station i Trondheim norsk, fatmodnet akevitt.

HER FÅR 
DU ALT: I
Trondheims
akevittbar,
åpnet som
landets aller
første 1998,
har Tom Ro-
ger Finstad
& co. samt-
lige norsk-
produserte
akevitter på
drikkekartet.

SPRITMAKER: Got-
mar Rustad spiller omvis-
ningsteater i de gamle
brennerilokalene i Gamle
Løiten Brænderi på hede-
marken, der selvsagt Akevit-
truten svinger
innom. Foto: DAG

FONBÆK

Her eroriginalen

,,,, «Produksjonen av
norske akevitter har

tatt helt av. Akevitt er stort
sett det eneste
brennevinet som kan vise
til økte salgstall …» 

Norske Akevitters Venner

E-post: dag.fonbaek@vg.no
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