
Grenland Sigarselskap av 1998 feiret 20 år i Grenland 

 

Foran: Christoffer Johansen, Bjørn Flogstad, Håkon Aanonsen, Harald Nikmann. Bak: Inge Jørgensen, Vidar Oterkiil, 
Snorre Aslaksen, President Frank Lüdke, Joachim Svolsbru, Ketil Evjedal og Ove Mellingen. 

Dette blei sendt til pressen 03.06.18 og er allerede publisert. Bildet av Per fikk jeg ikke til å lime inn, sorry. 

Fredag første juni feiret Sigarselskapet seg selv. Det startet i Rådhustrappa i Porsgrunn med sigarer, avfotografering og 
tale av Ove Mellingen. Mellingen talte om vennskap, glede og sigarer, om sin adopsjon i en cubansk familie, venner som 
gjerne ser han har med sigarer fra Cuba og gleden over en god sigar i godt selskap. Han siterte Jan Otto Johansen, Per 
Sivle, leste dikt av André Bjerke og avslutta Jakob Sande, I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv, trur eg. Vi andre 
trudde ikke det. Vi kunne ikke hatt det bedre. På Michael Seylmagershus fikk vi servert kongelig meny, Kong Oscars 
meny fra 1895 da han åpna Breviksbanen. Åtte retter som starta med østers og sherry og avslutta med frukt og 
champagne. Sigarer fulgte med, både Partagas fra Cuba og Viking fra Dom.Rep. Og mye annet godt. Vi takker Ove for 
en flott tale, Michael Seylmagershus for å servere oss den beste maten og med det beste humøret og Vidar Oterkiil for 
vinvalget som måtte modifiseres ørlite da Kong Oscars valg tidvis var for dyre for oss. Vi blei sittende til personalet 
smilende ba oss gå, så godt hadde vi det. 

Inge Jørgensen 

  

Ove Mellingen og Per Gundersrud 



Allerede før Ove Mellingen talte i trappa, var president Frank Lüdke intervjuet på NRK-Telemarkssendinga av Bo 
Lilledal Andersen. Det kan dere høre her: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-telemark/DKTE02010918/01-
06-2018#t=2h32m14s (-09;00 ca fra slutten av programmet, straks før kl.17.00). Spørsmålet fra NRK var om vi var en 
utdøende rase, snart på rødlista? Franks svar var nei, sånn er det bare. 

Kafé K brant 3.mai og kunne ikke servere oss våre åtte retter, mens Michael Seylmagershus snudde seg rundt og serverte 
med bare ei ukes forvarsel. Fantastisk flott gjort. 

Mellingen, heretter Ove, holdt en flott tale om å leve i presens, i nuet.  

Jeg tenkte jeg skulle snakke om vennskap, om fest, om glede, om tilfeldighetens spill - og om sigarer. 
Skal man snakke om sigarer - må man snakke om Cuba. Og skal man snakke om Cuba - må man snakke om 
menneskene som er der. Min beste venn heter David. David Gay heter han. Han besørget i mange år Cohiba 
Esplandidos til meg. Han hadde nemlig en venn som jobbet på Cohiba-fabrikken - og denne vennen kunne få kjøpt til 
ansatt-pris (eller få tak i på annen vis) originale Cohiba'er - til 100 dollar for 25  stykk. Jeg kjøpte de ofte - røkte dem 
sjelden, men solgte sigarene til selvkost - til en venn - som jeg har fått for livet. Han er ikke vennen min på grunn av 
kroppen, på grunn av intelligensen, på grunn av mitt gode humør og fine dialekt. Han er vennen min på grunn av 
Cohiba esplandidos. Og han lurer stadig på når jeg skal tilbake til Cuba. Når vi er i Porsgrunn - så må jeg selvfølgelig 
nevne Jahn Otto Johansen som døde i vinter. Mannen som skriver i en av sine bøker at han holdt på å bli predikant - 
fordi han merket at kvinene ble så yr av skikkelig åndelig tordentale. Jahn Otto har sagt - med en ganske solid dose 
troverdighet:  
«jeg har aldri sagt nei til en vakker kvinne eller en god sigar». 
 
Mark Twain var en av historiens første - og største forfattere. Det finnes nesten ikke den forfatter i verden, av et visst 
format, som ikke kan takke Twain for mye. Hans grad av religiøsitet har vært omdiskutert, men selv sa han:  
«Hvis jeg ikke får røyke sigarer i himmelen nekterjeg å dra». 
Tydelighet er viktig. Å stille klare krav.  
 
Arthur Rubinstein, det forrige århundrets største pianist, en fantastisk tolker av av Chopin og Brahms sa det slik: 
Kvinner er som sigarer - de skal tennes ofte. 

Eller som Alf Haugland skrev det: 
Kast ikkje mannen din  
På sypledynga når han blir eldre Og lite tess 
Du kan bruke han som bærplukkar 

Og så hevdes det at den britiske forfatteren Hector Hugh Munros siste ord var: 

«Slukk den fordømte sigaretten, skaff meg en sigar». 

 Del to av det sitatet - er lite troverdig, men del skal visst stemme. 

Men tilbake til «min» familie på Cuba. Saken er den at jeg ble en del av Davids familie. Gay-familien. Jeg besøkte dem 
årlig i mange år - fra 1994. Jeg var Alijandrinas og Johns sønn. Jeg var David, Alex og Jons bror. Jeg er John Sebastians 
gudfar. Og jeg var gay. En Gay. Og glad - utene at jeg dermed føler jeg skal ut av noe skap. I mange år utover på nittitallet 
lå jeg hos familie Gay når jeg var i Havana. Og reiste vi utover i provinsene, til Santa Clara, Vinales, Pinar del Rio, Las 
Tunas, Guantanamo, Caibarie - eller hvor som helst var noen i familien kanskje med. Jeg var i Vinales-dalen på 
søndagsutflukt og så på sigaråkrene med hele gjengen. 10-15 mennesker, voksne, gamle og barn. Øl, mat og sigarer. 

Skru tiden fram 20 år. Til sist lørdag - for under en uke siden. Jeg rusler på stranden i Calpe, en time nord for Alicante, i 
Spania. Jeg har gått i to-tre timer, langs en kyststi - og nærmer meg et sted for et glass - eller to. Det er tusenvis av 
spanjoler som nyter den fine mai-dagen på stranden. Calpe er så fint for det er knapt noen nordmenn der. Ikke som 
ttoooorjjej etc. Men det er folk over alt og jeg nyter å være der, litt trøtt i beina etter et par mil gange. Og plutselig 
utbryter jeg: 

Oh, my God. Oh, my God. 
Der star Alijandrina, min cubanske mor. Der står Alex. Der står Alex splitter nye kone, hans splitter nye barn. Det blir 
klemming, det blir gråting, og det blir en fantastisk middag -- som varer omtrent som en norsk arbeidsuke. (Som er 
rimelig kort da). 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-telemark/DKTE02010918/01-06-2018#t=2h32m14s
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-telemark/DKTE02010918/01-06-2018#t=2h32m14s


sA min skål – er for tilfeldighetene. For vennskapet. For gleden. 

Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om gleden også. Ibsen, den muntre karen opp fra  nabobygden rett oppe i elven 
her sa det så tydelig: 

Livsgleden, mor, - den kjenner I ikke stort til her hjemme. 

Men Axel Juel sa det ganske mye  bedre: 
Deiligst av alle gleder er gleden for slett ingenting, ikke for noe du kan eller vn gleden for intet og gleden for alt, gleden fordi du 
er til. 

Og Piet Hein - i et av sine Gruk - treffer spikeren: 

Hvis du gleder deg ved mangt, gjør du livet rikt og langt. 

For ikke å snakke om Andre Bjerke. Hva skulle vi gjort uten ham: HVORFOR JEPPE DRIKKER: 
Hvor høflig han var, lar seg knapt nok beskrive: han bukket så korsryggen formelig brakk. To ord var hans 
vokabular her i livet:  
 
Det ene var "unnskyld". Det andre var "takk".  
Hans liv var å vise seg veloppdragen. Han levet - og takket fordi han fikk lov. 
Han takket om natten, han takket om dagen, og mumlet en unnskyldning selv når han sov. 
Men motet til ikke å være beskjeden kom over ham bare de ganger han drakk.  
Da kunne han si noe annet isteden. Han slapp å si "unnskyld". Han slapp å si "takk". 
Nu kunne han plutselig snakke en masse; de dristige drinkene drev ham til dåd! 
Forløst i uhøflighet satt han ved glasset med lykkelig utvidet ordforråd. 
Men ble han så edru når tørsten var slukket, da talte han atter som høflige menn: 
Om unnskyldning ber jeg fordi jeg har drukket, men takker fordi jeg skal drikke igjen." 
 
Og takk for det. 

 
Kipling var en mester i å formulere de store tingene: 

Ingen glede kan måle seg med den å treffe en gammel venn, det måtte da være åfå en  ny. 

Mens vi kan kanskje lese en grad av forskjellene mellom kjønnene i det Jane Austen sa: 
Den ene halvdelen av verden forstår ikke den andres gleder. 

Selv om jeg har fått med meg, helt på presidentnivå i USA kjenner man sigarens gleder. Også over kjønnsgrensene. Og 
alle er kjent med at før John F. Kennedy undertegnet embargoen mot Cuba i 1961 - så bestilte han femti kasser sigarer. 

 

Heller mange gleder enn for mye av en. Francis Bacon 

 
Bacon er forresten en av disse gledene. Liker du ikke bacon så er du ingen mann. 
(Det får meg forresten til å stille spørsmålet: Kan muslimer ha svin på skogen? 

 

De fleste kunstarter krever langvarig studium og trening, men den mest verdifulle av dem alle, kunsten åglede andre, krever bare et 
ønske om ågjøre det. 
Lord Philip Chesterfield 

 

Den høyeste gleden ligger så nær opp til smerten at den som smerten har sine tårer. 
Alexandre Dumas d.y. 
 

Kvifor erfolk så uglade? Dei gjeng og ven tar si glede frå andre. Dei skulle sjølv glede andre, so vart dei glade. 
Arne Garborg 



Hvis trykket i dusjen er bra, blir jeg glad. 
Dalai Lama 

 

Gled deg med meg! Det er så sørgelig å glede seg alene! 
Gotthold Lessing 

 

Gleden er en støtte for helsen og en motgift mot sykdom. 
Henry Mackenzie 

 
Så gleden - gleden over slett ingenting - skal man ikke kimse av. Da kan man jo tenke seg hvor stort det er med gleden 
over mye. 

 

Karer. Vi leverer sannsynligvis i sivilisasjonshistoriens beste samfunn. Vi er friske, vi er tørste, vi er varme og vi 
er her. Og i morgen er vi fyllesyk.  

 

ETTER EIN RANGEL 
I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv, -trur eg. 
Eg skal aldri gå på fylla meir og skjera folk med kniv,-trur eg. 
Eg skal aldri skråla visar meir i laddevinsrus, men synge åndelege sanger i Zions bedehus, -trur eg. 
 

Alle kvinnfolk som eg møtar skal eg sky som bare fan, -trur eg. 
g gå vyrdeleg forbi dei som ein nybakt kappe/an, ttrur eg. 
Eg skal sitte som ein munk i ein misjonskone-ring, og drikka kaffe medan drøset går om andelege ting, -trur eg. 
 

Det skal ingen meir få sjå meg når det lir til høgste natt, -trur eg, 
koma ruslande på heimveg utan stivety og hatt, -trur eg.  
Eg skal legga meg når grisen går til kvile i sitt bol, og stå opp når hanen flakser og gjel i morgonsol, -trur eg. 
 

Ja, i morgon skal eg byrja på den gode veg som sagt, -trur eg. 
Taka striden upp mot kjøtet og den heile develsmakt, -trur eg. 
Men i dag lyt detfå vera, for eg er sa spøkje tyrst at eg må ha eit ølkrus til å leska meg på fyrst, 
-trur eg. 

Og så må vi få med bibelens ord til slutt som det sømmer seg - jeg hadde nær sagt - under ramadan: 
Glede i hjertet girgod helse, mismot tærer på marg og bein. 
Og helse tror vi på. Og sigarer. 
Og et godt glass. 

 

Og livet. Vi tror på livet. Gratulerer med dagen! 



Og mandagen etter jubileet skreiv han slik i TA,  

 



Maten følger menyen som ble servert Kong Oskar II da han åpnet Breviksbanen i 1895. Menyen er avbildet i boka om 
Breviksbanen av Harald Nikmann.  



Vår første invitasjon så slik ut: 

 



   

Østers – Sherry (Tio pepe fino). Bouillon – Madeira (Cossart&Gordon Verdelo 5 år). Torsk – Rødvin (Chateau de Crain 2014) 

   

Gåserull, skinke mm – Hvitvin (Reingau Leitz 2016 Riesling trocken). Andestek – Champagne (André Clouet Silver). Ost og kjeks – 
Sherry (fatlagret) 

  

Is og kake – Sherry (fatlagret). Frukt mm – Champagne (Veuve Clicqout Ponsadin sec) og kaffe 



 

Under middagen bekjente Inge 13 høydepunkter og en nedtur i Sigarselskapets historie. De kommer her: 

Første 

Det første møtet var en absolutt høydare. Erik Elm og jeg hadde vært i avisene og invitert til sigarmøte, til å stifte 
Grenland Sigarselskap. Det kom nærmere 20 mennesker, over all forventning. Vidar og Bjørn var der, og har 
vært med siden. 

Høsten 1998 kom Ole Gunnar Hauso fra Det norske Sigarselskap med både sigarer cognac. Det var Hardy som 
blei sterkt anbefalt, foruten en kostbar Fussigny sigarcognac. En Hardy XO koster nå 573 kroner på Polet. 
Fussigny er ikke lenger å få, mens en sigarcognac i dag koster 1200 kroner, en Cognac Park XO Cigar Blend. Jo, 
vi kosa vårs allerede den gangen. 

Det var for øvrig den høsten Bill Clinton gjorde sitt for å skjemme ut sigaren. Vi sendte en pressemelding, men 
den kom ikke inn i avisene. 

Andre 

Høydepunktene våre har alltid vært årsmøtemiddagene. Første middag, i 1999, var det Hestebiff. Året etter var 
det Bæver. Så ungarske pølser. Og siden Vidar alltid stiller med noe godt, har vi aldri savnet noe som helst. 
Heller ikke i Zerokjelleren.  

Det er blitt mye mat utenom årsmøtene også. Per Gundersrud har stilt med mat fra Haugengruppen, gjerne 
mexikansk. Raymond med hvalbiff fra Skråva. 

Tredje 

På kulturkafeen Kafé K var det forventa at vi stilte med et tema. Den store utfordringen var å finne på et tema 
for to måneder av gangen, når Elle Flogstad ringte for å ferdigstille programmet. Sigaren i norsk litteratur f.eks. 
gikk av stabelen våren 1999. Sigarens historie også, med grunnlag i boka til Tiedemanns tobakksfabrikk, Blader 
fra tobakkens historie. 

Kvinnen og sigaren gikk av stabelen på kvinnedagen 2000. Bjørg Svenøe fordro halvannen time, mens hun sa 
hun kanskje hadde noe å fortelle i 15 minutter. Et meget godt besøkt møte hvor også Kirsten Bjorhusdal deltok. 
Hun dreiv et rammeverksted i bygningen til Kafé K og nøt fem sigarer om dagen. Den mestrøkende av oss alle. 
Etter besøket i Sigarselskapet slutta hun å røyke. 

Fjerde 

De mange smaksprøvene har vært store evenementer. Det gjelder både rød og hvit vin, cognac, armagnac, rom, 
whiskey eller annet. Særlig var årsmøtet 2005 stort. PdY’s lokaler i Tollbugata var stappa full, av medlemmer, 
sigarene til Kjell Karlsen fra Havanna House og Tesseron cognac fra Haugengruppen. 

Julian Braastad kom fra Cognac til Porsgrunn og Café Osebro, snakka norsk, og delte ut 100 år gammel cognac, 
den som skulle bli Norges jubileumscognac. Polsjefen var tilstede og nøt drikken, om ikke sigaren. 

Femte 

Sigarskolen 1, 2 og 3. Det var Ole Braarud og Raymond Morfjords prosjekt. Et kjempeprosjekt som både aviser 
og TV fant det for godt å dekke. Mine sigarettnytende venner, Eigil og Finn, måtte ut for å nyte sine sigaretter 
fordi de ikke tålte all røyken i Kondomeriet til Kafé K. 

Sjette 

Det første møtet i 2005 ble holdt ute på Café Osebro hvor Ole Braarud bød på minus 15 grader, til møtet kalt 
«Frostrøyk». TV på besøk og en knall avslutningsreplikk. Han kakka sigaren i et toalett som stod der, Røykeloven 
er noe dritt. 



 

Sjuende 

Sigarrullerne fra Tiedemanns tobakksfabrikk, Terje Nøkleby på Kafé K, og fra DomRep i Zerokjelleren, fikk 
rulle og vi fikk smake og gode gud som vi kosa vårs. 

Åttende 

Sigar.com har vært vår beste venn de siste ti årene. Det er alltid stas når Håkon kommer med et stort utvalg 
sigarer, helst fra eget merke. Mannen har pågangsmot og jeg blei rivi med da han starta Chess Cigars. 
Produktene var toppers, investeringen ga moro, og sånn var det.  

Niende 

Medlemstallene har vært høye, i mange år var vi 30 og flere betalende medlemmer. E-postlista talte 60 personer. 
Det var tider det. 

Tiende 

Presidentene og styremedlemmene 

Vi har hatt 8 Presidenter, sju menn og en kvinne. 

1998 – Inge Jørgensen, Erik Elm og Finn Kikut 

1999 – 2002 Inge Jørgensen, Bjørn Flogstad og Torbjørn Krogstad, Gunnar Palmgren 

2002 – 2005 Ole Braarud, Bjørn Flogstad, Gunnar Palmgren, Martin Fremstad, Raymond Morfjord 

2005 – 2006 Kjell Karlsen, Grunde Norscahu og Henry Nilsen 

2006 – 2007 Inge Jørgensen, Henry Nilsen og 

2007 – 2009 Raymond Morfjord, Morten Knudsen, Henry Nilsen 

2009 – 2009 Høsten - Vigdis Storsletten, Norges første kvinnelige sigarpresident 



2009 – Jan.2010 Morten Gunnar Knudsen  

2010 – 2013 Geir Helstedt, Ole Einar Braarud og Frank Lüdke 

2013 – 2014 Inge Jørgensen, Geir Helstedt, Frank Lüdke og Ole Einar Braarud 

2014 – 2019 Frank Lüdke, Per Gundersrud, Snorre Aslaksen, Ketil Evjedal 

 

Nedturene  

De unge døde, alle av hjerteinfarkt, ingen av kreft 

Ole Braarud 2008 67 år  

Morten Knudsen 2010 59 år 11 mnd 

Kjell Pedersen 2012 70+ 

Grunde Norschau 2013 noen og førti år? 

Og to eldre, Rolf Framnes, med egen sigarsang. Han blei vel 90 år. 

Mannen bak Sigarere, Realfsen 70+ 

Ellevte  

12 personer til Cuba i 2001. Det var stas det. 

Tolvte 

Pressen – tre programmer i TV og et jevnt sig med omtaler, noen har vi skrivi sjøl, andre har avisene gjort. 
Allerede invitasjonen i 1998 blei slått stort opp. Så også turen til Siljansæter i august 1998. Og turen til Cuba. 
Pluss mange flere. 

 



Trettende 

Jubileumsfestene – Den første, i 2008, med Lars vik som taler. Den andre, i 2013, med Truls Norby og nå med 
Ove Mellingen. Kosær vi vårs i Grenland? 

Harald Nikmann, som skreiv boka om Breviksbanen (anbefales), var til stede og dro et par 
sigarhistorier fra banens historie. Han hadde også med en liten puro fra farens lager, en sigar han 
sjøl forsøkte som 6-åring sammen med en dårlig kamerat.  

Ove Mellingen ga oss ikke bare en tale vi vil huske, han fortalte også om hvordan barn i Bergen blei 
irettesatt av mødrene for stygt språk når de bruker a-endinger; Mor til 10-åringen; Ikke snakk så stygt 
gutten min, det heter fitten. 

Sigar.com kom med det vanlige utvalget gode sigarer. Gaven til de feirende var en Viking Torpedo 
med Grenland Sigarselskaps eget magebelte i metall. Da var det president Frank Lüdke gledet Håkon Aanonsen med 
æresmedlemsskap i Sigarselskapet. Han takke så mye for å bli medlem i en så eksklusiv forening, med Terje Nøkleby, 
nestor og sigarruller fra Tiedmanns Tobaksfabrikk, Bjørg Svenøe, Norges ukronede sigardronning, tidligere statsminister 
Kjell Magne Bondevik og hans utenriksminister Knut Vollebekk, sigarnytere uten anger og beklagelse. 

 

Vår venn Ole Hauso, en gang president i Det norske Sigarselskap, sender en muntlig hilsen og gratulerer. Og ordfører 
Hedda Foss Five skriver slik til oss via sin sekretær: Ordfører takker for invitasjonen, men har dessverre ikke anledning 
til å delta i jubileumsarrangementet til Grenland Sigarselskap. Ønsker dere lykke til med jubileet. 

President Frank skriver slik etter evenementet: 

Etter noe omorganisering fant vi til slutt plassen vi skulle være, Michael Seylmagershus. Beliggenheten passet oss 
veldig godt siden vi har tradisjon for å ta bilde i Rådhustrappen. Vi var heldig med været og heller ikke mindre 
heldig med gjestene, Ove Meldingen holdt en glimrende tale for oss. Budskapet her var å leve i nuet var ordene 
han brukte. Så kom det Håkon fra sigar.com med overraskelse som alltid, det ble sigar til alle som møt og lotteri 
under festmiddagen. 

Begivenheten var ikke mindre verdt da vi tok menyen som Kong Oskar II fikk smakt i 1895 da han åpnet 
Breviksbanen. Servert ble det Østers med Sherry, Bouillon med en Madeira (Cossart&Gordon Verdelo 5 år), 
Torsk og Rødvin, Gåserull, skinke mm og Hvitvin (Reingau Leitz 2016 Riesling trucken), Andestek med 
Champagne (André Clouet Silver), Is, kaker, ost og kjeks – Sherry (fatlagret) og til slutt Frukt mm med 
Champagne (Veuve Clicquot Ponsadin sec) og kaffe. Hele seansen ble celebrert på fire timer og det ble fortalt 
mange fine historier gjennom de årene som har gått. Underveis ble Håkon fra sigar.com, som en trofast besøker 
og organisator av en rekke arrangementer, erklært som æresmedlem i klubben. En god latter blir det også på den 
ene eller andre historien. 

Vi var 12 mann og ingen kvinner denne gangen. Men vi blei servert av tre flotte kvinner som var bare smil og service 
hele kvelden. 

Vi kunne ikke hatt det bedre, livet kan ikke bli bedre, ingen anger å spore. 

Inge Jørgensen 
Entusiast og sigarerende 


