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ARTIKI.ER i.5.5...

0suæm,ow ilffimnilæmnnsåræu
Jubelåret 2OO5 er forlengst blitt historie, ogvi kan etterhvert betrakte årets mangslugne

hendelser med et modicum av lritisk distanse. Det var et år som vil bli husket for sitt
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store innslag av jubilieq åremålsfeiringer og - markeringer av mer eller mindre epoke-

gj ørende forgangne begivenheter. t

0i l i l  &unnar $ka0eslni l ,  mtg.nt t .  i  s tat$ui t0nsxan

ÅnsMÅr,srErRrNGER soM
pARADTGMEB-TERENDE p oPKuLTUnpnNorvrfN
I så måte føyer året seg inn i et bredere sammensatt mønster, som

åvner vår hang til kollektivt og i hqtidelig lag å manifestcre

våre erindringer om skjellsettende hendelser såvel som "meta-

begivenheter" av mer eller mindre wilsom meningsbærende ge-

halt. Jubilders funlajon som positive identitetsmarLører skal iklce

nedvurderes. Noe fåsete kan det likevel bemerkes at iubilder, åre-

målsfeiringer og - markeringer etterhven er blitt en av de fremste

vekstnæringer her til lands, - og i utlandet med.2

JlnrsrnncosrEN 150 Ån
Men heller enn å henålle til sure oppstøt over overhåndtagende

iubitdumskåtskap, har foreliggende artikkel som formål å belyse

et av de mange andre åremål som i 2005 skulle falle i skyggen av

vårt nasjonde hundreårsjippo og øvrige jubilerende aktører. Det

dreier seg omrlzrhbergooen, - denne kvalitetwaren som vi ved fest-

lige anledninger gjerne presenterer som selve flaggskipet i norsk

landbrukseksport.3

Vi tder her vel å merke om en 150-års milepæI. At osten det påføl-

gende år, i 2006, også skulle bli gjenstand fot en 50-årsfeiring et

av de pussigheter som ytterligere forsterker bildet av et omseggri-

pende jubil6ums-syndrom. Mot bakteppet ev øvrige åremåls-

markeringer ståt Jarlsbergostens i50-årsjubil6um i et særegent'

fletfasettert relieff. Her har vi å gjøre med et spesialkasus innen

den næringskulturelle diskurs, - hva enten ens perspekdv er næ-

ringsveienes mytologi, eller man betrakter temaet som elcempel

på mltedannelsers egsndynamikk. Også i så måte, en godbit for

samfunns- og historieforskningens gourmet'er.

Osten så dagens lys i Våle i Vestfold - en begivenhet som før-

sft gang ble omtalt offentlig på trykk i Jarlsberg og l-arviks Amts

Amtsberetning for 1855. En begivenhet som senere stort sett er

innhyllet i glemsel og vankunne, samt sklult under lag på sedi-

mentære lag av mytespinn.

Goor NoRsK
Historien om Jarlsbergosten er et paradola: Om norsk utenrils-

handel er vi fra barnsben av blitt innprentet erkjennelsen av at vi

er og forblir et råvare- og halvfabrikata-elcporterende land. Fra

gammelt av eksporterte vi fisk, etter hvert også bergverksprodukter

og trelast. Smått om senn ble landet industrialisert, men eksporten

forble i hovedsak bulkvarer med lav bearbeidelsesgrad. Olje- og

gassvirlaomheten i Nordsiøen har bare føyet seg inn i og forsterket

det tradisjonelle mønsteret. Et mønster hvo t merkeuarene stort sett

glimrer ved sitt fravær.

Og det samme gjeldet landbraksprodøhtene. Dette er gudbedre

Annerledcslandet, selveste Føret Varbix, - en to tusen kilometer

lang steinrøys i det Yterste Nord helt opPe mot Ishavet, der "in-

gen skulle tru at nokon kunne bu'. Dette er landet hvor den inn-

grodde overbevisning råder' at jordbruket må få "faste og varige

særordninger" for i det hele tatt å overleve dersom vi noensinne

skulle finne på å bli medlem av EU. Landet hvor importaema

er landbrukets grunnvoll og dets mantra. Norsk landbruk er et

begrep som man ikke umiddelbart vil assosiere med otdet ehsport'

næring.

Defie er vårt utenriksøkonomiske selvbilde. I store trekk stem-

mer det med virkeligheten, men det finnes unntak. For enkelte

nisjeprodukten vedkommende har gode norske merkevarer klart

å synliggjøre seg på verdensmarkedet. Det gjelder for eksempel

Bergan ryggseld<et, Mustad' frskelcoker ogJordan tannbørster, samt

noen ganske å andre industriprodukter. Og det gjelder fremfor alt

Jarkbergosten, - vår ypperste internasjonale merkevare.
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MsrrnvanEN o G rRESTTSJEPRoDUKTET
Produsenten selv - TINE Norske Meierier BA - nøyer seg i sin

produktinformasjon med den beskjedent saklige for ikke å si

bramfrie formulering: !ørlsbng er TINEs aerdensbeftmtc ost som

ehsportnes til mangc knd i uetdcn".a

Produsenten har ikke ståtr alene i sin promosjonsgierning' Her her

også media stilt opp og gin sitt besyv. En heftig høysang til osten

og dens velfonjente suksess på verdensmarkedet stod således å lese

i en bredt anlagt artikkcl i A'Magasinet i 1990,t hvor det het at

Jarlsbergosten hadde '... seilt seg inn i amerikanernes bevissthet

som noe av det norskeste norske'..", - så å si på linje med Konge-

huset og Liv Ullmann.

I utlandet er ]arlsbergosten ikke bare blitt en salgssuksess, den har

også fttt en status som formelig oser av snobbe-appell og sosial

prestisje. Spesielt i USA forbindcs osten med eksklusiv lulaus og

en glamorøs, lett prangende livsstil' Om vi ikke hadde forstått

det føt, gikk dette opp for oss på 1980-tallet, da vi på amerikan-

ske TV-såpeserier kunne observere stjernene meske seg med os-

tcsnacks rncd Jarlsbergs karakteristiske logo iøynefdlende tilstede'

Osten blc nevnt ved navn i dcn amerikanske filmen "Tiial and

Erroi' (1997), hvor Charlizc Thcron holdcr ct smørbrød frem for

Jeff Bridga og sier "But... Iti Jatlsbetg!"'6 Som et foreløpig høy-

depunkt i ostens appell til hemningsløs lrype må endelig nevnes

storfilmcn 'Thc Devil wcars Prada" fra 2006, htor the JarkbcrgbLe

tildelt en celeber birolle.T

Jarlsbergosten er ikke bare et greit innslag i godtfolls kosthold'

d.r, 
", 

Llitt et ekte norsk ikon. Men hvilket kjennskap har folk

flest til ostens herkomst og opprinnelsci

Rrrnonør,erN - PÅ sPoRET Av DEN TaPTE TID?

I rerrospekt fremstår passeringen av det før orntalte l50-årsjubi-

l6um som en passende fonnledning til å rekapitulere ostens histo-

rie. Den er spennende nokl

For det første - den merkevarcn som i våre dager fremstilles og

markedsføres av TINE under den velkjente JarlsbergJogoen' er

en nyuwiklet versjon av den tradisjonelle Jarlsbergosten' En del av

æren for dagens merkeprodukt må således tilskrives det foredlings-

arbeidc som ble drwet på Norges Landbrulshøyskole på slutten

av 195O-tallet, under professor Ole Martin Ystgaards ledclse'8 Den

vikdgste nyvinningen i så rnåtc var tilsetningen av propionsyrekul-

tur, som bedtet både hullsetning og smak' Men grunnproduktet

var og forble den tradisjonelle ostetyPen' med røtter i Våle i Vest-

fold.

For det ennet - ikke bare selve osten, men også dens historie' kan

lett fortone seg å være full av huller' Mens Jarlsbergostcn - med

sitt rcce navns nevnelsc- omtales i de tidligste utgavene (1910 og

1922\ w '*chehoug: 
Konuetsasjoølekihon,e synes både osten og

navnet senete å være gått i glernmeboken, bortsec fra i de vestfold'

ske lokalmiljøer' Man vil således lete forgieves i Riksmåkordboleen

etter ordet Jarlsbergost", - et ord som likeledes glimrer ved sitt

fravær i en rekke sentrale leksika og oppslagwerket utgitt i pedo'

den fra 1910- til 1980-årene.t0 Fra 1980-tdlet har denne situasjo-

ncn - hva omfanget av den offcntlige omtalc angår - endret seg

bctraktclig, Om Jarbbergostcns hinoric *og forhistotic - forucr

imidlertid de mest åntasifulle mlter' sotn det nå bude rreæ på

tide å rydde oPP i.

HrsroRlnt oc FoRHtsroRIf,N * MYTER oG rå{crA

En av de mer cksotiskc versioner som hlt figwtrt på prtnt" bl€

servert ev Norske Meierier (TINE) i en marLcdrføringskamprnje

i 1989. I en helsides annonse sorn drildrct opF i fl€re eviser og

ukeblader,rr kunne man således Icse cn rkikkelig vrøvletc rovcr-

historie (trolig humoristisk ment!) otn cn nnvnlor rwi$er:s*m tn

mørk og stormfull natt i dct Herrens år 1830 rcd inn iJadsbcrg

Amt, angivelig medbringende de oppskrifter som resultette i selv-

estc Jadsbcrgosten''2

I en ny ennonsekampanje i 1993 kunne Norske Meierier bringe en

noe mer edtuelig - om enn fortsact lettere humoristisk - versjon' I

cn helsides avisannonseri med overskriften Schfttgeltg skrlJrdr'

berg ckjæres med kniv, og underovcrskrift O*en bh oppfunnct 65

fufør høuekn, stod blant annet følgende å lese "Mannen bak osten

h"i Anders l,arsen Bakke, som i 1860, på gården Østre Bakke i

Vålc i Vcstfold, skapte den førstc ostcn sorn fikk navnct Jarlsbcrg'

Med slirekniv skar han over de enorme ostehiulene, og gledet seg

over både hullcr, aroma og smak". Som man vil fornemme' var

budskapet her en oppfordring om å skjære tykt av osten' ogfølge'

lig en advarsel mot bruk av ostehøvel. Men man hadde iallfell fttt

med opphavsmannens rette navn!

Den mest utbredte og seiglivede av mytene om Jarlsbergostens her-

komsr, oPprinnelse og tilblivelse, er uwilsomt koblingen til stam-

huset Jarlsberg Gods eller Hovedgård' I et utall av publikasjoner'

fra tidsskrifrartikler til oppslagwerker, støtcr man på den pårtand

at osten ble uwiklet og/eller ftemstillet på Jarlsberg Hovedgård'

Ingen stctlcr finner man imidlcrtid noen dokumentasion ellcr an-

nei empirisk belegg for at så skulle ha vært tilfelle, og påstandcn

kan trygt awises som uhistorisk og fcilaktig' Myter kan leve lenge

i leftsika, men blir ikke sannere av den grunn''a

Det mest påfallende ved denne spesielle myten er den store kon-

tekstucllc brcdden i de tekster som synes å fremstå som (og derfor

kan påberopes som) "kitdemateriale"' Dette har uwilsomt med-

virket til at feilen har antatt en egendynamikk; den har kunnet

gjentas med et stadig sterkere skinn av troverdighet' Derved er

t, oppr,å,t en sclvforsterkende vekselvirkning: Jo flere forskjel-

lig" ,i.d", myten har krøpet inn, desto flere muligheter her dcn

få-tt til a dukke opp med stadig større overbevisningsl<raft i smdig

nye sammenhenger. Fenominet et vel kjent fra all forskning' un-

dervisning og kunnskapsformidling: Jo mer et "faktum" er etablert

som opplest og vedtan' desto mindrc rom gis for evcntuell kil-

d"kritikk. og blant fagfolk fest - det være seg forskere' skolefolk

ellet iournalister - er kildekritikk noe man helst anvender på nye

eller subtile problemstillinger, som kan oppleves som spennende

faglige utfordringer. Nedarvede fotestillinger om etementære for-

hJJ d.".p,"r., derimot gjennomgående kritikkløst som trivielle

selvfølgeligheter. Slik vil en myte - nå'r den først er oppstått - vi-

dcreføres, næres, forsterkes og resirkuleres'

Men ble det da virkelig ikke produsen ost på Jarlsberg Hovedgåtd' og

var det de i så åll ikke naturlig at osten også fikk navn etter gården?



I gamle dager ble det ptet ost på de aller fleste norske gårder. Det

ville være merkelig om ikke så var tilfelle også på Jarlsberg Hoved-

gård - en av landets største og til tider ypperste når det gjaldt

avansett gårdsdrift. Desto mer påfallende er det da at temaet ost

og ysting har glimret fullstendig med sitt fravær i den orntale av

Jarlsberg Hovedgård som har vært å finne i relevante referansever-

ker, hva enten disse omhandler norsk landbrukshistorie, Vestfold

(fylkets geogra6, næringsliv kultur og historic) eller som spesielt

gielder Jarlsberg Hovedgfud.ti Dette gielder også den perioden

(i 8 I 2 til 1 825) da gården ble besryrt av landbrulspion6ren Jacob

Sverdrup. Gjennom sine radikale forbedringer og innFøring av

nyvinninger i gårdsdriften omdannet Sverdrup godset fra å være

en vanskjønet og forfallen landeiendom til å bli et mønsterbruk,

innen husdyrhold såvel som åkerdrift og grønnssekdyrking'r6 Men

om ost og ysting er kildene truse, - med ett unntek: I den for-

holdsvis nylig utkomne b oken Jarlsbergosæn - histoie og uøihling

refererer foråtterne kilder som omtaler meieridrift inkl. ysting av

"sveitserost" i tiden mellom 1815 og 1832 pL gården Auli' som

hørte inn under gtevskapet Jarlsberg.rT At angjeldende produkt

noen gang ble kalt Jarlsbergost, blir imidlertid bestemt awist:r8

I løpet av den tiden Jtlsbergosten har væn på markeder' har

det versert en rekkc historier om hvorfor osten fikk navnet

Jarlsbergost. Enkelte har beskrevet en historie om at dagcns

Jarlsbergost skulle være et forsøk På å blåse liv i en osterype som

tidligcrc ble ystet på et meieri etablert på Jarlsberg Herrcgård'

hovedgården i grewkapet Jarlsberg. Dene er ikke i overens-

stemmclsc med virkelighcten.

Så warct må bli at i den grad det kan ha blitt ystet ost på Jarlsberg

Hovedgård, så var det i^llf l ikke dn osten som med tid og stun-

der fi kk navnet /z * b ergox.

MvrEoaNNELsENs cENEsrs oc ANAToMT'
HVORDAN OG HVORFOR
Hvordan har så denne seiglivede myten oppstått? Bevisst historie-

forålskning? At så skulle være tilfelle, har formodningen mot seg'

som det hetet i juridisk sjargong. I utgangspunktet synes misfor-

ståelsen lett å forklare. Hovedforklaringen er trolig noe så banalt

som en rent navnemessig sammenblanding, grunnet det forhold

at Vestfold frlke i gamle dager (ftem til 7918) het JaÅberg og Lar'

uiks Åmt, i dagligtale gjerne forkortet til brre Jdtbberg' Og siden

osten ble utviklet og ftemstillet i Vestfold, var det neturlig at den

ble kalt'Jarlsbergost".''

Men om åmtsnavnet fofsvant, levde Jarlsbergnavnet viderc i andre

sammenhenger - blant annet i "stemhuset'' Jarlsberg HovedgåLrd'

Og het har trolig et element av jåleri spilt inn i enkeltes bevissthet

og bidratt til mytedannelsen. Har kan hende ikke den prosaiske vir-

kelighet vætt rilsnekkelig glamourøs? Har kan hende noen lan seg

forlede av en besnærende og pirrende forestilling om kulinarisk be-

visstgjorte grever og beroner som ostentatifi boltret seg i ysteriet og

mesket seg med dets gastronomiske lekkerbiskenet - en forestilling

som presumpdrn skulle forlene osten med el<stra noble kvaliteter?

Man ken saktens ålle for fristelsen dl å harsellere en stnule over

forfengelighetens dltrekningslraft: Hangen til å ville pynte på vir-

keligheten mcd lånte fær, eller i dette tilfellet, å juge på seg en noe

så nær adelig herkomst som man lan finne i Norge'

i
, enrrrr,en i,57..

Beuisst histarieforfatskning,- nei/.ver ddr'lik $cg?! Sklønr,. hvorfor

ikke, forresten?

Når flcre personer, enten sammcn cilcr hvcr f.or seg, h*r gjcrt uarn-

me oppdegelse, frembrakt et åadeverktl{er li$*cndø blir æren for

det gjernc gitt til den person som på forhånd er m€Jt kjent. Dette

fenomdnet, som ble lansert av tosia$sykobgln RrSbctt I€. lder-

ton i tidssLtiftet Scienee i 1968,20 omtales giernt som "Mattcus-

effekten" ettet evengelistens kjente utsågn "Dit! Jdtt $sn ban fua!

gn'. Blrnt "åndwetli' i vid forstend vil det.oftewreprodu*wsom

nocn her funnet oppoftunt å tilskrive et opphnv med høyere stctus

enn hva dc faktiske fothold git grunnlag for. Og "opphav' vit i så

måte ikke være begrenset til mer eller mindre ftrtjente !filonff-

kanskie vel så ofte vil fenomdnet være knyncr.ri! .l,sdtrcller kndel'

rar som dlerede i utgangspunktet har en prestisjeftlt aura og som

derfor kan gi positive assosiasjoner, Stundom et det tåle om ren

bløff. I en artilckel bcnevnt "Merkeverc'bløffcn" hrr Grje Aurdal

latt oss få ta del i følgende tankevckkende betmktningcr:

Økonomisk Rappon hat plukket ned fn butikkhyllene vater

mcd norske stedsnavn og undcrsøkt om navnet lyver' Pto'

duktnavn knyttet dl bestemte stedcr ken gi selgerne ekstra god

pris av flere grunner. Folk flest forbinder varen med bestcmte

kvaliteter, stoler på det og vet hva de år når merkct først er

innarbcidct, Da har varen blia en merkenre, og prisen kan

skus i vætet. Hvis stcdct i seg selv gir positive assosiasjoncr'

kan prisen settes opP enda et hakk' Reklameguruer og frem'

tidforskere sier et de prcdukter man kan bygge historier rundt

vil selge best. Varcr knyttet til bestemte steder er lett å sette inn

i fortellcrsammcnhengen2t

At Aurdal og de "reklameguruer" og "fremtidsforskere" som hen re-

fererer har et viktig poeng her, er hwet ovet wil. Et nærliggende ek-

sempel er hvordan produsentene av Tines ogJarlsbergostens fremste

hjemlige konkurrent har benyttet fortellingen om opphavskvinncn

Synnøuc Findtn i lettere gjendiktet skikkelse i sin markedsføring'

Slik kan vi også se hvorden Jarlsbergosten føyer seg inn i produkt-

kategorien "uarer hnyttet til bestemte stedd' som"cr lrtt å tette ifin

i fortellznammenhnger". Sl år der heller være at Aurdal selv går i

samme fellen når han senere i sin artikkel hevder at

Dagens ost ble uwiklet av en proGsor på Norges landbrula-

høgskolc på 60+allet. Han husket atJarlsbcrg hovedgfud hadde

hatt en slags sveitserost for I 00 år siden. Tiadisjoncn fn godsct

ga inspirasjon dl navnet.

Er uooEnxE FoLKEEvENTYR
La oss et øyeblikk vende tilbake til våre innledende betrektnin-

ger omkring fenomdnet åremålsmarkeringer' herunder iubilCers

funlsjon som identitesmarkører. Slike rituelle øvelser kan bidra

til å shape og bcfcste såvel individuelle som sosiele opplwelser av

identitet og samhørighet. Men består det noen funlaionell' enn si

synergisk sammenheng mellom jubil6er/åremålsfeiringer og mer-

kwarebygging?

Stikkordet i så måte er forællertdmmenhmger, - hvordan mer eller

mindre velfundene fortellinger om runde år - som må markeres

og feires - danner råmateriele for metkevarebygging'
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TlNE-konsernct - produsenten av dagens Jadsbergost * fremstår

som en mester i dette gamet. I dagligvarefonetningenes kjøledis-

ker kunne man gjennom hele året 2006 observere at ostepekkenes

velkjente logo var blitt utstyrt med den prangende tilleggsteksten

"Since 1956 - 50 YEARS" (pi etgelsk, og med et 50-talltcgn i sær-

lig store typer), En nærmcrc forklaring var å 6nnc på produsentens

h.jemmeside under overqkriften "Jarlsberg 50 år"' hvor det ble fast-

slån at "50-års iubilder må feires!" Her stod videre å lese at:

Eyentyret sartct i 1956 på Norges Ludbrulshøgskole på '{r
(nå UMB), da meieristudent og sencre meicribsryrcr Per SaJc'

haug lwerte inn sin hovcdoppgeve. I oppgeven haddc hm giort

ysteforsøk på en helt ny ost som vckket interesscn til professor

Ole M. Ystgaard og ham team for å uwiklc cn helt ny type stor'

hullet ost. En helt ny osterype var i ferd med å bli født.21

Og under overskriften "Jubileumsåret 2006" kunne produsenten

videre fortelle at:

TINE markerer tre .iubileer i 2006: det er 150 år siden det før-

ste norske smvirke-meicriet ble etablen, meierismvirket er

125 fu og Jarlsberg ble lmsen for 50 år siden.2t

Sistnevnte opplysning kan kalles en sannhet med modifikasjoner:

Vel var det alletede i 1956 at prcfessor Ystgaard og hans team be-

gynte sitt forannevnte uwiklingsarbeid, men dette arbeidet skulle

pågå gjennom en årrekke før det var tale om noen "lansering"' Et

srykke dikterisk frihet, og hra så? Poenget hcr er at ifortcllersam'

menheng og som ledd i en merheudreb4gging fremstår det lettete

oppkonstruerte 5O'årsjubil€et som et smart trckl fra TINEs side'

Mcn produscntcn haddc mcr jubiliumsstoff å fare med i 2006' At

100 år var gåtr siden Hcnrik Ibsen dødc, betydde at man 6kk cn

Ibsen-bølge å surfe på. Og på sin nettside med overskrift "Ibsen-

året" kunne TINE beskiedent fortelle følgende:

I stedet for kun å feire oss sdv har vi valg å knyae mre jubilc*

til det nasjonde Ibsen-året, for å understreke vfut samfunnsan-

smr. [...] Didogen med TINE BA har vært svært konstrul<tiv'

nyaig og lærerik for lbsen 2006.24

Det var så men rent kunne lure på hvordan jubilanten ville ha

klart seg uten konsernets eiegode drahlelp! Slike elsempler er selv-

se$ ikke noe elaakt mål på effekten av å bruke 'iubildumsfortel-

linger" som myteskepende ledd i kommersiell merkevarebygging'

mcn trcfltr godt som illustrasjon på kommersiclle aktørers egen

tro på historiebyggingens synergiske kvaliteter'

Om man i stedet for det belastede ordet "historieforålskning'

sefter inn uttrykket "historiebygging", lyder det straks langt mer

konstrukdvt, for ikke å si kreativt- At produsenter og markedsfø-

rere kan fristes til å begå åntasifull historiebygging omkring sine

merkevare! er en banal antagelse' Men produsentene og markeds-

førerne har på ingen måte noe monopol på mytespinn, og har slett

ikke noe eneansvår i så måte. Produsentene og markedsførerne

utgiør kun en liten aktøtgruppe i et ston marked, sammen med

et bredt publikum hvor allskens opinionsdannere og forståseg-

påere har et ord med i laget. En produlctenes og fortellingenes

markedsplass hvor konsumcnten cr konge. På denne arenaen er

vi alle medaktøret, - mer eller mindte aktive $tatister i mårkeddts

eventyrspill. Sammen utgjør vi det stote publikum som elsker og

som forlanger å besnærcs av fonellinger - et publikum som ikke

bere nøyer seg med å konsumere de sktønene som produsentenc

og markedsførerne serveret demr men com videreformidler fortel-

lingene, resitkulerer dem og stundom bygger videre på dem. Slik

oppstod i sin tid de klassiske folkeeventyrene, og slik kan også

Jarlsbergostens saga - den "virtuelle" om enn ikke dcn åktiske '

betraktes som et moderne folkeeventyr.

ANprns Llnsr,Ns ProNf, RvERK
Den som ønsker å fordyp.e seg i den faktiske historien, vil kunnc

6nne nætmere oPPtysninger i en rekke lokalhistoriskc vcrkct'

Blant disse kan særlig nevnes Wh blgdcbole, videre Aksel Hille-

stads bok En Wstfollshkf5 (om Holm-familien, sidc 33), samt

ikke minst historikeren, lege og stoningsmann Gunnar Graamds

bok Holmcstand og Omcgn}6 Om den pion€dnnsåts som Jerlsbet-

gostens opphavsmann leverte under sitt arbeid med å uwikle dette

produktet, kan man her lese følgende:

Imidlertid var den ægte Schweizerost kommet i handelen til

gode priser, og Anders Bakke 6k da den ide at fremstille en

lignende vare. Det var først eftcr utallige mislyklcde forsøg,

der vidner om hans ubøieligc energi og stempler ham som fore-

gangsmanden, at det endclig lykkedes ham at fremstille en no-

genlunde enstrtet vare, den senere saa bekiendte Julsbergost'

Da først byggcde hm cgct lokde for ystingen og mætte kjøbe

op melk fra cn mcngdc garder i omegnen. Han w nu en

navng,icten mand, og hms assistance paakaldtes for opretclsc

afysterier omkring i bygdene".'z7

Jarlsbergostens tilblivclseshistorie er en saga som riktignok er ned'

regnet i lokallitteraturen i nordre Vesrfold, men som har væn på

det nærrneste ukjent på riksplanet. Det er en historie som man

inntil nylig - på noen )terst få unntak nær - har måttet lete for-

gjeves etter spor av i storsamfunnets oppslagwerker og krøniker'

Om gårdbrukeren, griinderen og meieripiondren Anders l-arsen

Bakke vet vi at han ble født 13. desember 1815 i Våle i Vadold'

hvor han også døde &øyt 83 åu gammel, den 25. februar 1899'

Hans døpenavn var imidlertid ikke Bakke, men Anders lersen

Karhrud (foreldrene het lars Paulsen og Inger Olea Andersdatter

Karlsrud). Av pke var han opprinnelig heller ikke gårdbruker' men

s.iømann og snekker. Som ostemester må hen ha vært nærmest au-

todidakt. Efternavnet Bakketokhan da han i 1848 kjøpte garden

Østre Bakke i Vå.Ie, hvor han etablene seg som gårdbruker' Her satte

han igang med meieri- og pteridrift, inkludert uwiklingen av Jads-

bergo*en. I tillegg til sitt eget ysteri - det føtste som kom igang i

Vestfold - hadde han eierandeler i flere ysterier i distriktet (Kalsrud'

Ramncs, Bjune og Sollie i Bome), og drev en tid hele 6 ystcrier for

egen regning. Han satte igang to ysterier på Romerike, og i Sverige

drev han to ysterier i nærheten av Mellerud.2s I løpø av I 870-årene

trakk han seg etterhvert ut av de ferntliggende ysteriene' Historien

kan videre fortelle at han på sine eldre dager slo seg ned på gården

Vestre Holm (iketedes i \åle),2t og hans etterkommere tok derfor

slektsnevnet Holm. I sin beretning om "Jarlsbergostens far, Anders

Larsen Bakke', stiller - og bewarer - lokalhistorikeren Svein Åne-

sred spørsmåiet om hva Bakke bet)'dde for bygda:



Han var med å løfte hele næringslivet opp og frem, Jordbrukr

produksjonen steg og husdpproduksjonen fulgte ettff. Detæ

fikk stor berydning for hele bygda og gav et godt grunnlag til å

møtc utfor&ingene i det ryvendc århundre.t0

Jurrr.lNrEN soRTREtsr PÅ DAGEN?
Anders Larsens pion6rverk et langt på vei gått i glemmeboken, og

ostens åremål i 2005 ble forbigått i sdllhet. InntrykLet var forme-

lig at jubilanten var "bortreist på dagen", som det gjernc heter når

bursdagsbarnet vil unngå virak om egen Person. En viss undren

melder segl Om ikke noen følte seg kallet til å ta initiativ til noen

storslagen iubil€umsfeiring, burde vi vel ha kunnet koste på oss en

aldri så liten markering av en så velsmakcnde bcgivenhet?

På initiativ fra TINE ble det for et Par-fte år siden gjennomført et

prosjekt for å dokumentere den delen av'Jarlsberg-historienn som

har sitt umpring i det arbeid som professor Ystgaard og hans medar-

beidere ved Landbrukshøyskolen satte igang for et drøyt halvsekel

siden. Prosjektet ble ledet av professor Roger K. Abrahamsen ved

Univetsitetet fot miljø og biovitenskap (som Landbru}shøyskolen

nå heter), og resultatet ble i 2006 prescntert i en bokutgivelse, som

omalt foran. Her et imdlertid "forhistorien" - herunder Anders

Latsen Bakkes pion6rarbeid - kun viet en koftfattet omtale'3r Sen

under en historisk - og ikke minst kulrurhistorisk - synwinkel,

fremstår dette amputene ddsPersPektivet som en mangel'

For den kulturhistorisk interesserte kunne det ha syntes nærlig-

gende å betrakte åremålet som en passende erledning til å bringe

Anders Larsen Bakkes navn frem fra glemselen. Spørsmålet er i et-

terhånd blitt tcist fra flcrc hold, blant annct av journalist Kamilla

Undrum i følgende malende ordelag:

Med originale bygdebøka på bord*, spekket med detdjer'

cr det kanskjc på tidc å la glanscn fn dct gule gullet kæte

lys over fortidens skygger' Der står Anders larscn Bakke ved

ystepmna".r2

Trrnlxn rtr, FREMTIDEN:
FonsxNrr.lcsMEssrcE UTFoRDRTNGER
En passende 150-års markering kunne uwilsomt ha vært et ak-

werdig anliggende. Men temaet har mer fremtidsrettede perspek-

dver cnn som så. Jatlsbcrgostens hed<omst, genesis og de vider-

verdighetet som omgir dise forhold idag, utgjør tilsammen et

temakompleks med en rekke aspekter som hver isæt ican egne seg

som studieobjekt for undersøkelser av historisk eller samfunns-

fotskningsmessig karakter. Det potensielle datagrunnlaget er trolig

berydclig, men dette gjensrår å avdeklce (i seg selv en spenncnde

udordring for en kandidat med fotskerambisjoner)' Der samme

gjelder hva slags petametre mån måtte velge å uwikle , avhengig av

den spesifikke oppgaveformulering man måtte gi seg i kast med'

Her iigget et jomfruelig tilång av sPennende råmateriale og ven-

ter, hva enten ens faglige innållsvinkel er sosialpsykologi' inno-

vesjonsdynamikk, kulturhistorie, folkeminnevitenskap eller næ-

ringslivssosiologi, - alt med utgangspunkt i det konkrete kasus'

Alternadvt kan man trekke tråden tilbake dl denne artikkelens

innledningsavsnitt, som - i sin lett pompøse språkbruk - peker på

ARTIKLER

remact ".Ålremålsfeiringer som peradigmebærende idcntitetsmat'

kører" som et egnet objekt for nærmere studium, - med eller utcn

distanse ellet direkte referense til Jarlsbetgosten.
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