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JAKTEN PÅ JARLSBERGOSTEN

- et moderne folke-eventyr 72

Likeledes nterf u.nioner - inngåelser såvel
som oppløsninger. Da danskene i 1997
fikk tbl seg at I(ahlalurrionens år'emåls-
clag skulle feires, var Norge og svenskene

er det egentlig man med dbrine parilerry-
aktige entusiasme ønsker å markere? At
rri vant vår nasjonale frihet? (De1:skjedde i
lB14). Vårt seigl ivede rrasjonalc urindre-
verdighetskornpleks overfor svensl<ene?

Odd Gunnar Skagestad

Iarlsbergostbn 1s0 fu;: 
i r 

' 
': .

Og i stedet for'å henfalie til sure oppstøt
over overhåndtagende jubildums-kåt-
skap, la oss heller slå ril lyd f6. t,r"rtt*".u
et hoyaktuelt jubiliunt som virkelig for-
t jencr'å lei les. Iubi la nten er ingen r- ingere



enn Jarkbergasten, denne uomMstelige
veksfilæringsvaren som vi ved festlige
anledninger gjeme presenterer som selve
flaggskipet i norsk landbrukseksport.

Mot bakteppet av øwige åremålsmar-
keringer fremstår larlsbergostens 150-
årsjubil6um i et særegent og samtidig
flerfasettertrelieff. Herharvi å gjøre med
et spesialkasus innen den næringskultu-
relle diskurs, hva enten ens perspektiv
er næringweienes mytologi, eller man
betrakter temaet som eksempel på myte-
dannelsers egendynamikk. Også i så hen-
seende, en gedigen godbit for samfunns-
forskningens gourmet'er.

Om dette edle produkt skal fastslås at det
så dagens lys i VåIe i Vesdold - en begi-
venhet som første gang ble omtalt offent-
lig på trykk i Iarlsberg og Larviks Amts
Amtsberetning for 1855, som senere stort
sett er innhyllet i glemsel og vankunne,
samt skjult under lag på sedimentære lag
avmytespinn.

Godtnorsk
Historien om Jarlsbergosten er egent-
lig et paradoks, for ikke å si en anomali.
Om norsk utenrikshandel er vi til det
kjedsommelige blitt innprentet at vi er
og forblir et råvare- og halvfabrikata-
eksporterende land. Fra gammelt av
eksporterte vi fisk, etter hvert også trelast
og bergverksprodukter- Smått om senn
ble landet industrialisert, men eksporten
forble i hovedsak bulkvarer med lav bear-
beidelsesgrad. Og som om ikke ddt var
nok, har vi fått olje- og gassvirksomheten

i Nordsjøen som bare føyer seg inn i og
forsterker dette tradisjonelle mønsteret,
Et mønster hvor merkeuarene stort sett
glimrerved sitt fravær,

Og det samme gjelder landbruksproduk-
tene. Selvsagt- dette er gudbedreAnner-
Ledes lande t, selveste F ure t Uæ rb itt - en to
og et halvt tusen kilometer lang steinrøys
i detYtterste Nord helt oppe mot Ishavet,
der ingen skulle tru at nokon kunne bu,
Dette er landet hvor den inngrodde over-

bevisning råder, at jordbruket må ft, faste
og uartge særordninger for i det hele tatt
å overleve dersom vi noensinne skulle
finne på å bli medlem av EU. Landet hvor
imporuernet er landbrukets grunnvoll

og dets manha. Med aII respekt for vår
bondestands faglige kompetanse og uten
forkleinelse for nærings- og nytelsesmid-
delindusniens høye kvaliteBnivå: Norsk
landbruk er et begrep som de fleste vil ha
vanskeligheter med umiddelbart å asso-
siere med ordet eksportnæring.

Merkevaren og presdsieproduktet

Dette er vårt utenriksøkonomiske selv-
bilde. I store trekk stemmer det med vir-
keligheten, men det finnes unntak For
enkelte nisjeprodukter har gode norske
merkevarer klart å synliggjøre seg på ver-
densmarkedet. Det gjelder for eksempel
Bergan ryggsel<ker, Musnd fiskelaoker
og lordan tannbørster, samt noen gan-
ske få andre industriprodukter. Og det
gjelder fremfor alt larlsbergosten, vår
ypperste internasjonale merkevare, som
vi allerede har utropt til selve flaggskipet
i norsk landbrukseksport.

Produsenten selv, TINE Norske Meiericr
Bl, nøyer seg i sin informasjon med den
beskjedent saklige for ikke å si bramfrie
formulering,Iø rlsberg er TINEs verdewbe -
rømte ost sorn elæporteres til mange land
i uerden. Vel, dette er vel helst beregnet
på et hjemmepublikum. Overfor omver-
denen har TINE benyttet mer hemnings-
løse varianter, med panegyriske høy-
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depunkter som det følgende eksempel:
Norwegian Dairies export cheeses and
other dairy products to seueral diferent
marlcets. Among the company's speciali-
tics k the worldfamous larlsberg cheæ
- the best selling hnported clæese in the
U.5"4 Norway\ mellaw, gold.en Iarlsberg
cheese lns athicued world-widc føme for
its characteristic nutty taste and attracti-
ve appearance uith uariously-sized round
holes. Iarlsberg malæs an excellent table
cheese and also worlcs uell in a variety of
sandwiches and cookd dishes. Iarlsbeds
htsh qualrty and smooth flauour come

ftom tlæ rich consistency of the milk pro-
uided by Norumyb dairy herds.

Og som ikke dette var nok, har produsen-
ten endog tatt i bruk diplomatiets termi-
nologi, som når man i en påkostet hel-
sides annonse i et flymagasin fremfører
denne dristige dlmarche Onc of the best
NorwegianAmbassadors is yellnw, has a
pleasant full-bodicd taste and goes W thc
nømeoflarkberg.

Men TINE har såvisst ikke stått alene i sin
iherdige promosjonsgieming. Her har
også media, innbefattet de seriøse deler
av populærpressen, velvillig stilt opp og
gitt sitt besyv med. En nærmest sam-
menhengende høysang til osten og dens
velfortjente suksess på verdensmarkedet
var såiedes å lese i en bredt anlagt artik-
kel i det fordums A-Magasinet i 1990,
hvor det blant annet ble oppllnt at Jarls-
bergosten hadde ... seilt seg inn i arneri-
kanernes beuissthet som noe au det nor-
skeste norske,.., så å si på linje med Kon-
gehuset og Liv Ullmann.

I utlandet er Iarlsbergosten ikke bare blitt
en salgrsuksess, den har opå fått en sta-
tus som formelig oser av snobbe-appell
og sosial prestisje. Spesielt i USA forbin-
des osten medeksklusivluksus ogen gla-
morøs, lett prangende livsstil. Om vi ik&e
hadde forstått det før, gil* dette opp for
oss på 1980-tallet, da vi på amerikanske
TV-såpeserier kunne obseryere stjemene
meske seg med ostesnacks med Iarls-



lakten på larlsbergosten

bergs karakteristiske logo iølmefallende
tilstede.

At Iarlsbergosten smaker godt, vet de
fleste. At den er blitt en gedigen salgssuk-
sess på verdensmarkedet- først og fremst
i USA - er også noe som mange har fått
med seg. Vi medgir gjeme at det egentlig
er litt paradoksalt. I intemasjonal handel
forøwig har jo Norge, som nevnt foran,
helst hevdet seg som eksportør av råvarer
og halvfabrikata, ikke av merkevarer og
slett ikke av landbruksprodukter. Det får
være som det vil - Iarlsbergosten er ikke
bare et greit og helsebringende innslag
i goddolks kosthold, den er blitt et ekte
norsk ikon. Men hvilket kjennskap har
folk flest til ostens herkomst og opprin-
nelse?

Retrobølgen-Påsporet avden tapte tid?
Det forestående 150-årsjubil6um kan
være en passende foranledning til å
rekapitulere ostens historie. For det før-
ste - den merkevaren som i våre dager
fremstilles og markedsføres av TINE
under den velkjente larlsberg-logoen,
er en nyuftiklet versjon av den tradisjo-
nelle Iarlsbergosten. En del av aeren for
dagens produkt må således tilskrives
det foredlingsarbeide som ble drevet på
Norges Landbrukshøyskole på slutten av
1950-tallet, under professor Ole Martin
Ystgaards ledelse. Den viktigste nyvin-
ningen i så måte var tilsetningen av pro-
pionsyrekultur, som bedret både hullset-
ning og smak. Men grunnproduktet var
og forble den tradisjonelle ostetJ.pen,
med røtter iVåle iVes$old.

For det annet - ikke bare selve osten,
men også dens historie, kan Iett fortone
seg som firll av huller. Mens larlsber-
gosten - med sitt rette navns nevnelse
-omtales i de tidligste utgavene (1910 og
1922) av Aschehougs Konuercasj onsleksi-
/coz, synes både osten og navnet senere
å være gått i glemmeboken, bortsett fra i
de vestfoldske lokalmiljøer. Man vil såle-
des lete forgjeves i Riksmålsordboken
etter ordet Jarlsbergost, et ord som også

glimrerved sitt fravær i en rekke sentrale
leksika og oppslagsverker utgitt i perio-
den fra l9l0- ril l980-årene. Fra t980-tal-
let har denne situasjonen - hva omfanget
av den offentlige omtale angår - endret
seg betraktelig. Om Iarlsbergostens his-
torie - og forhistorie - florerer imidlertid
de mest fantasifirlle myter, som det nå
burdevære på tide å rydde opp i.

Historienogforhistorien-myterogfakta
En av de mer eksotiske versjoner som
har figurert på trykk, ble servert av Nor-
ske Meierier (TINE) i en markedsførings-
kampanje i 1989. I en helsides annonse
som dukket opp i flere aviser og ukebla-
der, kunne man således lese en skikkelig
wøvlete røverhistorie (trolig humoristisk
ment!) om en navnløs sveitser som en
mørk og stormfi.rll natt i det herrens år
lB30 red inn i farlsberg Amt, angivelig
medbringende oppskriftene som resul-
terte i selveste Jarlsbergosten.

I en ny annonsekampanje i 1993 kunne
Norske Meierier bringe en noe mer edru-
elig - om enn fortsatt lettere humoristisk
- versjon. I en helsides avisannonse med
overskriften Selufølgelig skal Jarkberg
skjæres med kniv, og underoverskrift
Osten ble oppfunnet 65 år før høuelen,
stod blant annet følgende å lese:. Man-
nen bak osten het Anders lnrcen Bakke,
som i 1860, på gården Østre Baklce i Våle
i Vestfol4 skapte den førcæ osæn sam fikk
naunet Jarlsberg. Med slireknia slcar lwn
over d.e enorme ostehjulene, og gledet seg
ouer både huller, aroma og smnk. Som
man vil fomemme, var budskapet her en
oppfordring om å skjære tykt av osten, og
følgelig en advarsel mot bruk av ostehø-
vel. Men man hadde iallfall fått med opp-
havsmannens rette navn, - ikke dårlig!

Den mest utbredte og seiglivede av
mytene om farlsbergostens opprinnelse
og tilblivelse, er uMlsomt koblingen til

Iarlsberg Gods eller Hovedgård. I et utall
av publikasjoner - fra tidsslriftartikler til
oppslagsverker - kan man støte på den
påstand at osten i sin tid ble utviklet og/

eller fremstillt på Iarlsberg Hovedgård.
Ingen steder finner man imidlertid doku-
mentasjon eller annet empirisk belegg
for at så skal ha vært tilfelle, og påstanden
må trygt kunne awisessom uhistoriskog
feilaktig. Myter kan leve lenge i leksika,
men blir ik&e sannere avden grunn.

Det mest påfallende ved denne spesielle
myten er den store kontekstuelle bred-
den i de tekster som synes å fremstå
som (og derfor kan påberopes av andre
som) "kildemateriale". Dette har uMI-
somt medvirket til at feilen har antatt en
egendynamikk; den har kunnet gjentas
med et stadig sterkere skinn avtroverdig-
het. Og jo flere forskjellige steder myren
har køpet inn, desto flere muligheter
har den fått til å dukke opp med stadig
større overbevisningskraft i stadig nye
sammenhenger. Og jo mer et "faktum"
er etablert som opplest og vedtatt, desto
rnindre rom gis for eventuell kildekritikk.

Teksæksempler
Som illustrasjon på den type omtale som
har bidratt til mytedannelsen kan nevnes
en forøwig meget grundig og informativ
reportasjeartikkel i A-Magasinet i 1980.
Joumalisten Berit Vikdal stilte her meie-
ribestyrer Gabriel Ueland det betime-
lge spørsmålet Hvorfor heter det larls-
bergost?, hvortil Ueland strarer De laget
denne osten i l&So-årene på Jarlsberg
Houedgård i Vestfold. I samme artikkel
ble det ogsågjengitt blant annet følgende
utdrag fra et såkalt Ostelelcsikon (utarbei-
det av Norske Meierier): Iarlsberg F 45
er en helt norsk ost, opprinnelig laget på
Iarlsberg Hovedgård i det forrige århun-
dre.

Myten hadde forøvrig dukket opp på
nyl:k allerede i 1973-utgaven av Norges
Eksportråds praktverk New Norway,hvor
det bramfritt ble hevdet at Jarlsberg che-
ese k basedonanancient ræipeftom the
Iarhberg estate on the western shore of
theOslofiord.



Annonse i Dagblldet,23. oktober 1993.

SELVF ØLGELIG SKAL JARLSBERG SKJÆRES
MED KNIV.

(Astcn ble oppfnnnct 65 & fer hooclcnl)

Det 6nncs dem som mencr at kjcrringe mot stro[rmcn cr dct frcmstc symbol pl den nor_
ske folkcrjeh; ste, errig og fest bestcmt p! | giøre tingeoc pl sin miltc, Klippe, klippc, nlr
alle endrc vil skjærc.

Nl cr vi sour lager Jtrlsbcrg kommet i samme situesjon, om eon mcd ncstcu motsett for-
tegn: Vi vil nemlig shjerc, dcc allc endre vil høvle.

For oss handler dct om ost, og ikbc cn hvilkcn som helst he[cr. Jarbbcrg cr ncmlig
Norges mcst berømtc eksportplodukt. tekkct værc en kvalitct og cn smek som utenten&ke
ostckjcnnerc ikte ten f! nok av.

Mcn på hjemmcbenc har vi et lite øneke, og det drcicr scg eltsl om dece med skjæring-
en. Fordi smeksopplcvclscn, den karakteristiskc.romaen ev nøttchjctnc. ikkc komqer hclt
dl sin rett når ostcn høvlei.

Nå cr vi ikkc dummcrc enn aa vi godt skjønner hvorfor folkct svinger høvetcn. for selv-
segt blir det oere btodskiver rv hvcrt ostcstytkc på den måten. så de Et dct værc slik. til
hvcrdep. Men til fest. nlr du ckal unnc deg og dinc noc ctstra. de skelostcknivcn &crn! og
dct her vi til og mcd historisk bclegg for:

Mrnncn bek ostcn hct Anders Lerscn Betke, som i 1g6o, pl gkdcn Østrc Bekkc i vllc i
Vcstfold, skepte den ferste oslen som fikk navncrJartsbcrg. Mcd slirckniv skrr hrn over de
enormc ostchjulene. og gtcdct scg ovcr btdc hutlcr. rrome og srnel,-

og mcrk dcg slircknivcn. Fot de Thor BjorHund fra Lillchrmmcr, i'1925, alsl 65 lr
ettcr Andcrs Lersens pionårarbeid. tok patcnt p2 ostchouclen, giorde hen nok seg sclv en Se-
ncstcr mcn ikkc Jarlsbergosten.

ostchevelcn blc shpt, og cr rkept, for tnnge tidcr og hatdc ostcr. Mcns Jarlsbcg hclt
sidcn bcgynnclren. og særlig ctter at dcn blc igicnoppfunactn og forbcdrct pl 1950-tdlct, cr
blitt ystct fot et clslernc slel h dcn smeke kniven.

Hevling er hurholdcrit Og dct skel itlc hurholdcrcs med mcstcwcrk.
Sl nlr emcrikrnerc, jepanerc og andrc bcteler forraucr for ct srykLe Jerlsbetg, og likcvcl

slqient, cr dct ikkc fordi dc ikkc har oppdegct ortehøvcten, men fotdi dc ilke her oppdaget
vitscn mcd dcn.

og nlr Andcn Lrrsen Belke og Thor Bjørklund giordc sine oppfinnclser uevhcngig ev
hvcrendrc. sl vlr dc nctrcpp dct; uevhcngigc ev hvcrandrc. Jerlsbcg blc iktc til for hevelca,
og bevclcn iktc forJarlrbcrg,

Sl gier ære pl dcm bcgge. Hovlcs de ron hovlcs ber, og aljæres de endæ.

Vcr i lcnsbersmt ost  mei l  karaktcr ist isk smak.



lakten på )arbbergosten

Av 1'tterligere eksempler fra populærlek-
tyre, tidsskrifter, oppslagsverker og pro-
duktinformasjonstekster skal følgende
nevnes: De lleste norslce ostene har aner
i utlandet, men Jarhbergosten er et ekte
norsk barn. Osten har sitt navn fra Jarh-
berg houedgård i Vestfold, hvor det i før-
ste haludel au det IB. århundre ble ystet
en annen ost i samme familie (Reiseliu,

nr.2, 1988). Videre fra tidsskriftfronten:

Iarkberg houedgård var landets største
gårdsbruk i areal. Han (Herman Wedel

Jarlsberg - forf. anm.) satte det forsømte
gårdsbruket i imponerende sønd, og

Iarkberg ftemsto som landets fremste når
det gialdt drift og produksjon. "Iarlsber-
gosten" h.ar sitt uxprtng i dette"(Interiør-
magasinet, nr. I,1990). Og i samme gate:

Iarkberg was inspired by the Swiss cheese
which first came to Norway in the early
1800s. lrVhen milk production exceeded
local demand the Jarlsberg estate in Vest-

foW county on the western shore of the
Oslofiord started ,naking i8 own Swiss-
type cheese, Its distinctiue flavour was

first deueloped on the estate -. (Norwøy

Now, nr.B, 1997). Og i 1993-utgaven av
Store Norslæ Lelæikon: jarbbergost, sylin-
derformet, gul løpeost med naun etter
henegården Jarbberg i Vestfold.

Den nyeste intemettutgaven av samme
oppslagsverk har imidlertid droppet
referansen til farlsberg Hovedgård: Jarls-
bergost, norsk goudaast-Iignende gulast

med store runde hull Den ble utuiklet
ued Norges l^andbrukshøgskole fra 1956
og utouer. .,. Den nye osten fikk naunet

Jarlsberg etter en utgått sueitserostlig-
nende 4rpe som ble laget ued flere ysterier
i Vestfold på slunen av l800-tallet. Den-
mot har TINE med "opplysningen" på

sin nettside, og med en presisjonsgrad
som tilsynelatende skulle borge for ved-
erheftighet Dagens Jarlsberg ble utuiklet
på NUI i siste haludel au 1950-tallet au
bla. professor Yxgård. Navnet Iarhberg
ble ualgt fordi den opprinnelige Jarkberg
b le produsert på J arlsberg Gods nær Tøns-
berg i en periode fta l8l5 til 1832.

Heller ikke TINE kan (på forespørsel fra
artikkelforfaUeren) dokumentere hvor
man har sistnevnte "opplysning" fra.
fustallene fSf 5 og 1832 gfuforøwigigjen
i en rekke ellers ulike Intemett-baserte
tekster som berører ostens historie, hvil-
ket kan tyde på at TINEs egenpresenta-
sjon har hatt et betydelig internasjonalt
nedslagsfelt som "primærkilde". Typisk i
så måte erfølgende passus hentet fra det
amerikanske firmaet Giant Eagles omta-
le: The fi.rst larlsberg cheese was made
near the Asb Fjord sometime between
1Bl5 and 1832- It is named afrer Count
Wedel larkberg the owner of the estate on
theFjord

En annen amerikansk variant er å lese i
leksikonet TheFreeDictionary.com, som
serverer følgende tekst: fåø history of
this cheese can be traced back to the IVh
century. Jarhberg Hovedgaard is the first
recordd farm to prodtrce it. The farm
was home for the family of Wendel. The
dynasty of Harald Håfagre, the first king
ofNarumy, has ako liued there. Then the

farm was called Sem Kongsgård, but the
production stopped in 1832 because of
bad times and great import of cheap che-
ese from the Netherlands.

Som en kuriositet kan også nermes en
artikkel i mat-serien Cooking with Vigo
på nettstedet The Seattle Press On Linc,
hvor den norsk-amerikanske mat-guru
Viggo Anderson gir sine lesere en mini-
forelesing om hjembyen Tønsbergs his-
torie som bakgrunn for sin presentasjon

av Jarlsbergosten. Etter å ha dvelt en
smule ved residensen som kong Chris-
tian V lot bygge for his Count ofJarlsberg,
Griffenfeld, kan fortelleren avsluklings-
vis berette at The late Greu Wedel Jarls-
berg unfortunately died last year, but was
a goadfriend and customer of mine when
I liued. in Norwøy. Nevertheless, to mnke
a long søry short, this k the very farm
wlære larsberg cheese first catne to life,
some time in thc lnte 1700,

Og, som en illustrasjon på bredden i
tekst-tilfanget, la oss også gjengi hva
NRK i sitt radioprogram Ndrimez (februar
2003) har formidlet om saken - her mål-
båret av Nitimens glade osteentusiast og
president i Norslce Vinklubbers Forbund
Amold Myhre - Jarhbergosten... er heil-
norsk. Den kom tidlig på n(n-tuUet dQ
Jarlsberg Houedgård og Vallø Ysæri ued
Tør.sbergstartet opp med sueiskk hjelp.

Som man ser et bredt mangfold avkilder
som påyrnist vis knytterostens herkomst
til godset ved samme navn. Hvilket gjør
det legitimt å srille spørsmålet - ble det
virkelig ikke produsert ost på Iarlsberg
Hovedgård, og var det da i så fall ikke
naturlig at osten også fikk navn efter går-
den?

Til det første er kort å si at det i gamle
dagerbleystet ost påde allerfleste norske
gårder. Det ville være merkelig om ikke så
var tilfelle også på Iarlsberg Hovedgård,
en av landets største og til tider ypperste
når det gjaldt avansert gårdsdrift. Desto
mer påfallende er det da at temaet ost og
ysting glimrer fullstendig med sitt fravær
i omtalen av farlsberg Hovedgård som
er å finne i relevante referanseverker,
hva enten disse omhandler norsk land-
brukshistorie, Vestfold (fylkets geografi ,
næringsliu kultur og historie) eller spe-
sielt gjelder Iarlsberg Hovedgård. Dette
gjelder også for perioden l8l2 til lB25 da
gården ble bestyit av landbrukspiondren
Iacob Sverdrup, som gjennom radikale
forbedringer og innføring av nyvinnin-
ger i gårdsdriften omdannet godset fra å
være en vanskjøttet og forfallen eiendom
til å bli et mønsterbruk Det gialdt innen
husdyrhold såvel som for åfterdrift, men
om ost og ysting er kildene tause. Så wa-
ret må bli at i den grad det ble ystet ost
på Iarlsberg Hovedgård, så var det iallfall
ikke den osten som med tid og stunder
fikk na',rnet Jarkbergost, ddt er, som vi
skal komme tilbake til, en aniren histo-
rie.



Mytedannelsens genesis - hvordan og

hvorfor
Hvordan har så den seiglivede myten

oppstått? Bevisst historieforfalskning? At

så skulle være tilfelle, har formodningen

mot seg, som det heter i juridisk sjar-

gong. Den sannsynlige hovedforklaring

er øyensynlig noe så banalt som en rent

navnemessig sammenblanding, grun-

net det forhold at Vest'old fulke i garnle

dager (frem til l9l8) het larkberg og lar-

vifr,s Arnt, i dagligtale gieme forkortet til

bare Jørlsberg. Og siden osten ble uMklet

og fremstilt i Vestfold, var det naturlig at

den ble kalt Jarlsbergost Men om amts-

navnet forsvant, levde larlsberg-navnet
videre i andre sammenhenger, som f.eks.

Iarlsberg flyplass, Iarlsberg Travbane og

den Jarlsbergske frimenishet. Sanfi - selv'

sagt - "stamhuset" Iarlsberg Hovedgård.

Og i godtfolks mer eller mindre våkne

bevissthet tør vel sistnevnte - lettere enn

flyplassen, travbanen eller en religiøs

sekt - ha kunnet tjene som assosiasjons-

messig ankerfeste for en ost?

I tillegg har trolig også et element av jåLle-

ri spilt inn i enkeltes bevissthet og bidratt

til mytedannelsen. Har kanskje ikke den

prosaiske virkelighet vært tilstrekkelig

glamorøs? Har kans$e noen laft seg for-

lede av en besnærende og pirrende fore-

stilling om kulinarisk bevisstgjorte grever

og baroner som ostentativt boltret seg i

ysteriet og mesket seg med dets gastro-

nomiske lekkerbiskener, en forestilling

som presumptivt skulle forlene osten

med ekstra noble kvaliteter? Her aner vi

et fenomdn som langt på vei må tilskrives

forfengelighetens tiltrekningslcaft - han-

gen til åville pynte påvirkeligheten med

lånte fiær, eller i dette titfellet, å juge på

seg en noe så nær adelig herkomst som

man kan finne i Norge.

Bevisst historieforfalslffiing, nei, var vel

ddt likt seg?! S$ønt, hvorfor ikke? I en

artikkel kallt Merkeuøre-bløffen lot Tege

Aurdal oss få del i følgende tankevek-

kende betraktninger: Økonomisk Rap-

port har plukket ned fra butikkhyll'ene

uarer med norske ste^na.vn ag undersøkt

om naunet lwer, Produktnaun knytæt til

besternte steder kan gi selgerne ektra god

prk av fl.ere grunner. Folk flest forbinder
varen med bætetnte kualiteter, stoler på

dct og uet hva de får når merket først er

innarbeidpt. Da har uaren blltt en merlce-

vare, ogprisen kan skrus iværet. Hvis ste-

det i segselv gir positiue assosiasjaner, Ican

prken settes opp enda et hakk, Reklame-

guruer ogftemtidsforslcere sier at de pro-

dukter man lcan bygge historier rund.t vil

selge best. Varer knyttet til bestemte steder

er lett å sette inn i fortellersammenhenger
(Ø ka no mis k Rap p ort, 29' mars 2O0 | ).

At Aurdal ogde reklameguruer ogftem-

tidsforskerehan påberoper seg har et vik-

tig poeng her, er hevet over wil. Eksem-

plene er legio: Hva har vel ikke "histo-

riebyggingen" i fortellingene om Levi

Strauss * for ikke å snakke om den fiktive

Henry Choice - betydd for markedsførin-

gen av dongeribukser? Noen av oss vil vel

også huske hvordan sigarettmetket Plaø

på begynnelsen av 1960-tallet ble bmkt

til torrrs under det pregnante slagord åz

stemn@ - En stil - Et sted. Ogdet er van-

skelig å unngå å se hvordan Iarlsbergos-

ten smidigføyer seginn i produktkatego-

r:len uarer knyttet til bestemte steder som

er len å sette inn i fortellersammenhen-
ger. Så får det heller være at Aurdal selv

går i samme fellen når han senere i sin

artilrkel hevder at Dagens ost ble uniklet

av en professor påNorges Inndbrulcshøg-

skole på60-tallet Han husket at Jarlsberg
lnuedgård.hadd.e han en slags sveitserost

for 100 år siden. Tiad.isjonen fta godset ga

inspirasj on til navnet.

I stedet for det belastede ordet historie-

I akten p å I arlsb e rg a s ten

forfølskning lyder histori.ebygging larrgt

mer konstruktivt, for ikke å si kreatifi. At

produsenter og markedsførere kan ftis-

tes til å begå fantasifirll historiebygging

omkring sine merkevarer, er for såvidt

en banal antagelse. Men produsenter

og markedsførere har på ingen måte

monopol på mytespinn, og har slett ikke

noe eneansva.r i så måte. Produsenter og

markedsførere utgiør kun en liten aktør-

gruppe i et stort marked hvor allskens

opinionsdannere og forståsepåere har

et ord med i laget, og hvor - når det kom-

mer til stykket - konsumenten er konge.

Her er vi alle medaktører. Vi er alle mer

ellermindre aktive statister i et publikum

som forlanger å besnæres av fortellinger

- et publikum som ikke bare nøyer seg

med å konsumere de skrønene som pro-

dusentene og markedsførerne serverer

dem, men som videreformidler fortellin-

gene, resirkulerer dem og stundom byg-

ger videre på dem. Slik oppstod i sin tid

de klassiske folkeeventyrene, og slik kan

også Jarlsbergostens saga betraktes som

et modeme folkeeventyr. Men uansett

hvilke motiver eller drivlrefter som har

vært i virksomhet: Denslags "påpynting"

av historien skulle ikke være nødvendig.

Jarlsbergosten er god nok til ikke å behø-

ve å skamme seg over sin opprinnelse, og

ostens virkelige tilblivelseshistorie tåler

saktens å fortelles.

Anders larsens piondrverk

Den som ønsker å fordype seg i den fak-

tiske historien, vil kunne finne nærmere

opplysninger i en rekke lokalhistoriske

verker. Blant disse kan særlig n evnes Våle

bygdebok, idere Aksel Hillestads bok En

Vestfoldslekt, samt ikke minst den kjen-

te historikeren, Iege og stortingsmann
(1900-1906) mv., dr. G. Graaruds bok

Holrnestrand og Omegn, del I. Om pio-

nCrinnsatsen som Iarlsbergostens opp-

havsmann - den nevnte Anders Larsen

Bakke - leverte under sitt arbeid med å

uMkle dette produktet, kan man her lese

følgende: Imidlertid uar den ægte Schwei'

zerost kornmat i handelen til gode prisea

og Anders Bakke fik da den ide at frenT-



J akten P å J arbb ergo sten

stille en lignende uare. Det uar først efrer
utallige mislykkede forsøg, der uid.ner om

hans ubøielige energt og stempler ham

som foregangsmanden, at det endelig lyk-

kedes ham at fremstille en nogenlunde

ensartet vare, den senere $ut bekjendte

Jarlsbergost. Da først Wæede han eget

lakale for ystingen og nuøtte kjøbe op

melk fra en mengde gaarder i omegnen.

Han uør nu en naungieæn mand., og hans

assistance paalcaldtes for oprettelse af
ysterier omkring i bygdene.

Hvem var han så, Iarlsbergostens ska-
per? Om gfudbrukeren, griinderen og

meieripiondren Anders Larsen Bakke

vet vi at han ble født 13. desember 1815 i

Våle i Vesdold, hvor han også døde drøyt

83 år gammel, 25. februar 1899. Døpe-

navnet var imidlertid ikke Bakke, men

Anders larsen Karlsrud (foreldrene het

[.ars Paulsen og Inger Olea Andersdatter

Karlsrud). Av yrke var han opprinnelig

heller ikke gårdbruker, men sjømann og

snekker. Som ostemester må han, etter

hva vi tør kunne slutte oss til, ha vært

nærmest autodidakt. Etternawet Bakke

tokhan-etter tidens skikk-da han i slut-

ten av 1840-årene kjøpte gfuden Østre

Bakke i Våle, hvor han etablerte seg som
gårdbruker. Det var her han satte igang

med meieri- og ysteridrift, inkludert

uMklingen av larlsbergosten. Historien

kan videre fortelle at han senere slo seg

ned på gården Vestre Holm (også i Våle),

og at han derfor på sine eldre dager kalte

segAnders larsen Holm.

En passende lSo-års markering?

'Eres den sorn æres bør! sier et gammelt

munnhelL la oss være rause nok til å gi

professor Ystgaard og hans kolleger ved

Norges landbrukshøyskole en fortjent

honnør for foredlingsarbeidet de utførte
på slutten av 1950-årene. Det kan uar-

sett ikke overstråle eller forringe det fak-

tum at grunnlaget ble skapt av Anders

Larsen Bakke, piondren i etableringen av

den modeme norske meieridrift oglarls-

bergostens opphavsmann. Det er bekla-

gelig atAnders Larsens storverk i så stort

monn er blitt fortiet og hans navn gått i
glemmeboken. Vi noterer at det nå er
gåft 150 fu siden hans nybrottsbragd før-
ste gang ble registrert og dokumentert, i

Iarlsbergs Amtsberetning for 1855. Om
det ikke nødvendigvis forberedes noen
storslån jubildumsfeiring, burde vi vel

kunne koste på oss en aldri så liten mar-
kering av en så velsmakende begivenhet?

Forfatteren av foreliggende artikkel er
kjent med at en liten gruppe med "Iarls-
berg-eksperter", med professor Roger
K. Abrahamsen ved Norges låndbruks-

høyskole i spissen, er i ferd med å skrive
en bok om Iarlsberg-historien. DeIte
prosjektet opplyses imidlertid primært

å ville dreie seg om den del av historien

som har sitt utspring i arbeidet som
Ystgaard og hans medarbeidere ved

landbrukshøyskolen satte igang for et

halvsekel siden. Det later derfor ikke til

at ekspertgruppen har tatt mål av seg til

å dekke de forutgående 100 år av ostens
historie. Fra et meierifaglig synspunkt

kan dette synes forståelig, selv om det
amputerte tidsperspektiv må fremstå

som en mangel sett under en historisk,

og ikke minst kulturhistorisk, synwinkel.
At en slik bokutgivelse er på trappene, er

imidlertid desto mer interessant nettopp
på bakgrunn av at det nå tilfeldigvis (?) er
150 år siden den første offentlige omtale

av larlsbergosten.

For den kulturhistorisk interesserte synes

det nærliggende åbetrakte åremået som
en fin anledning til å bringe Anders Lar-
sen Bakkes navn frem fra glemselen.

Hva med et passende minnesmerke,

for eksempel en nøktem bauta på egnet

sted? Eller kanskje man kunne bevege
Postverket til å utgi et frimerke i anled-

ningen? Udordringen går i første rekke

til TINE, men burde kan hende også være
en sak for distriktets kttlturkrefter og fag-

myndigheter, det være seg på lokalplanet
iVåle ellerpå fulkesplan i Vesdold.

KILDER OG LITTERAruR:

Destiny Norway, Oslo 1996
Vårt Norslce gøkken, Kristiansund 1996
Illustreret norck konversatioru lek ilco n,

IGistiania l9l0
Aschehougs Konuercationslek-sikon, IGisti-

ania 1922
Gunnar Jerman (red.) '74 New Narway, Oslo

r973
Store No$ke Inksikon, 2. utgave, Oslo 1993
Holt, Kfue lrest'old, i Norye uån land, bind, 2,

Oslo 1950
Ringen, John /ordbrulcet i forvandlingens

tegn, i Dette er Norge 1814- 1964, Asb
1963

Solheim, Iæiv,fordbrulcet, iboken Vestfold i
set'renBygdogby f Norgø Oslo 1980

Thoresen, Per No en særtrekk i VestfoW his-
torie 1814- 1914, iboken Tesfoldi serien
Bygd ogby i Norge, Oslo l9B0

Woxholth, Yngve (red) Norske sro rgårder og
kulturslØtte n O slo 197 6

Scanorama, september 2004
A-Magasinet,nt 48, november 1980, nr.28,

irdi 1990
Verdens Gang, 24. februar 1989
D agb ladet, 23. oktober 1993
Reiseliu,m.21988
Inturtør-Magasinet, nr. I l99O
Økonomisk Rapport,29. mars 2001
Norway Now,No.81997
Søre Norslce Lelcsilcon, intemetmrtgaven
httD:/lwww.tine.no


