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aJ roo år sidenoppløsningenav unio-

neri med Sverigø.En historisk tildragelse'
som inntraff da tiden var moden, og som
heldigvis fikk et fredelig forløp, men hva
er det egentligman med denne parvenyønsker å markere?At
Likeledesmed unioner - inngåelsersåvel aktige entusiasme
frihet? (Derskjeddei
som oppløsninger.Da danskenei 1997 vi vant vår nasjonale
nasjonale mindrefikk for seg at Kalmarunionens åremåls- 1814).Vårt seiglivede
overfor svenskene?
dagskullefeires,var Norgeog svenskene verdighetskompleks

reire satålte ru&ånersriubild# (Ii€lvillig$t
sanksjonert av Postverket, som gavut frimerker for å markere "begivenhetene")-

til

utagerendeårernåtsteiringer'Men la gå
med det*festen fårgå sin gang'
farlsbergosten 150 år
Og i stedetfor å henfalletil sure oppstØt
over overhåndtagende jubil6ums-kåtskap,la ossheller slå til lyd for ytterligere
et høyaktuelt jubildum som virkelig fortiener å feires.Jubilantener ingen ringere

J aktenPå Jarlsbergosten
enn Ja.rkbergosten,denne uomtvistelige bevisning råder, at jordbruket må fåizsfø
vekstnæringsvaren som vi ved festlige og uarige særardninger for i det hele tatt
anledningergjernepresenterersom selve å overleve dersom vi noensinne skulle
finne på å bli medlem av EU' t andet hvor
fl aggskipeti norsk landbrukseksport.
importuernet er landbrukets grunnvoll
Mot bakteppet av øwige aremålsmar- og dets mantra. Med all respekt for vår
keringer fremstår larlsbergostens 150- bondestandsfagligekompetanseog uten
årsjubil6um i et særegent og samtidig forkleinelsefor nærings-og nytelsesmidflerfasettertrelieff. Herharvi å gjøremed delindustriens høye kvalitetsnivå: Norsk
et spesialkasusinnen den næringskultu- landbruk er et begrep som de flestevil ha
relle diskurs, hva enten ens perspektiv vanskelighetermed umiddelbart å assoer næringsveienesmytologi, eller man
betrakter temaet som eksempelpå mytedannelsersegendynamikk.Ogsåi såhenseende,en gedigengodbit for samfunns-

sieremed ordet elcsPortnæring'

depunkter som det følgendeeksempel:
Norwegian Dairigs export cheesesand
other dairy products to seaera'ldffirent
markets. Among the campany's specialities is the world famous larlsberg cheese
in the
- the best sellingimported c'heese
goMen
larlsberg
mellow,
Norway's
U.S.A.
cheesehas achieued world-wide fame for
its characteristic nutty taste and attracti'
ueappearancewith variously'sized raund
holes.!ørlsbetg makes an excellent table
cheeseand also works well in a uariety of

sand.wichesand caoked dishes'Jarkberg's
high qwlity and smooth flavour come
Merkevaren og prestisjeproduktet
of the milk pro'
Dette er vårt utenriksøkonomiske selv- ftom the rich consistency
herds.
bilde. I store trekk stemmer det med vir- vided by NorwaY'sdniry
forskningensgourmet'er.
For
unntak'
keligheten, men det finnes
gode norske Og som ikke dette var nok, har produsenOm dette edle produkt skal fastslåsat det enkelte nisjeprodukter har
segpå ver- ten endog tafi i bruk diplomatiets termiså dagenslys i Våle i Vestfold - en begi- merkevarerklart å synliggjøre
for eksempel nologi, som når man i en påkostet helvenhet som fØrstegangble omtalt offent- densmarkedet.Det gjelder
fiskekroker sides annonse i et flymagasin fremfører
lig på trykk i |arlsberg og Larviks Amts Bergøn ryggsekker, Mustad
noen gan- denne dristige dhmarche:One of the best
Amtsberetningfor 1855,som senerestort og lordan tannbørster, s€rmt
Og det Norwegian Ambassadors is yellow, has a
sett er innhyllet i glemsel og vankunne' ske få andre industriprodukter'
vår pleasantfull-bod'ied tasteand goesby the
samt skjult under lag på sedimentærelag gjelder fremfor alt Jarlsbergosten,
ypperste internasjonale merkevare,som name oflarlsberg.
avmytespinn.
vi alleredehar utropt til selveflaggskipet
Men TINE har såvisstikke stått alenei sin
i norsk landbrukseksPort.
Godtnorsk
iherdige promosjonsgjerning' Her har
Historien om larlsbergosten er egentogså media, innbefattet de seriøsedeler
lig et paradoks, for ikke å si en anomali'
av populærpressen,velvillig stilt opp og
Om norsk utenrikshandel er vi til det
gitt sitt besyv med. En nærmest samkjedsommelige blitt innprentet at vi er
menhengendehøysangtil osten og dens
og forblir et råvare- og halvfabrikatavelfortjente suksesspå verdensmarkedet
eksporterende land. Fra gammelt av
var såledeså lese i en bredt anlagt artikeksportertevi fisk, etter hvert ogsåtrelast
kel i det fordums A-Magasinet i 1990'
og bergverksprodukter. Smått om senn
hvor det blant annet ble opplyst at Jarlsble landet industrialisert, men eksporten
bergosten hadde ... seiltseginn i ømeri'
forble i hovedsakbulkvarermedlav bearkanemes beuissthetsoft7noe au det norbeidelsesgrad.Og som om ikke ddt var
skestenorske.", så å si på linje med Konnok, harvi fått olje- og gassvirksomheten
gehusetog LivUllmann.
i Nordsjøen som bare føyer seg inn i og
forsterker dette tradisjonelle mønsteret.
Et mØnster hvor merkeuarenestort sett
glimrer ved sitt fravær.

I utlandet er Jarlsbergostenikke bare blitt
den har ogsåfått en staProdusenten selv, ZNE Norske Meierier en salgssuksess,
oser av snobbe-appell
BA,nøyer segi sin informasjon med den tus som formelig
Spesielti USA forbinprestisje.
ikke å si bramfrie og sosial
Og det samme gjelder landbruksproduk- beskjedent saklige for
glaTINEsuerdensbe- desosten med eksklusivluksusog en
tene. Selvsagt- dette et gudbedreAnner' formulering/ø rlsberger
ikke
vi
morøs, lett prangendelivsstil' Om
Føret Værbitt- en to rømte ostsonxeksporterestil mange land
ledesløndet,selveste
hadde forstått det før, gikk dette opp for
beregnet
' og et halvt tusen kilometer lang steinrøys i uerd,en.Vel, dette er vel helst
Overfor omver- oss på 1980-tallet,da vi på amerikanske
i det YttersteNord helt oppe mot Ishavet, på et hjemmepublikum.
mer hemnings- TV-såpeserierkunne observerestjemene
der ingen skulle tru at nokon kunne bu. denen har TINE benyttet
panegyriske høy- meske seg med ostesnacks med JarlsDette er landet hvor den inngrodde over- løse varianter, med

Jaktenpå Jarlsbergosten
bergs karakteristiske logo iøynefallende glimrer ved sitt fravær i en rekke sentrale
tilstede.
leksika og oppslagsverkerutgitt i perio.
Fra 1980-talden fra 1910-til 1980-årene.
At Jarlsbergostensmaker godt, vet de let har denne situasjonen-hva omfanget
fleste.At den er blitt en gedigensalgssuk- av den offentlige omtale angår - endret
sesspå verdensmarkedet- først og fremst seg betraktelig. Om Jarlsbergostenshisi USA - er også noe som mange har fått torie - og forhistorie - florerer imidlertid
med seg.Vi medgir gjerne at det egentlig de mest fantasifulle mlter, som det nå
er litt paradoksalt.I internasjonal handel burde være på tide å rydde oPPi.
forøwig har jo Norge, som ne'unt foran,
helst hevdet segsom eksportøravråvarer
og halvfabrikata, ikke av merkevarer og
slett ikke av landbruksprodukter. Det får
være som det vil - Jarlsbergostener ikke
bare et greit og helsebringende innslag
i godtfolks kosthold, den er blitt et ekte
norsk ikon. Men hvilket kjennskap har
folk flest til ostens herkomst og opprinnelse?
Retrobølgen-Påsporet avdentapte tid?
Det forestående 150-årsjubil6um kan
være en passende foranledning til å
rekapitulere ostens historie. For det første - den merkevaren som i våre dager
fremstilles og markedsføres av TINE
under den velkjente Iarlsberg-logoen,
er en nyutviklet versjon av den tradisjonelle Jarlsbergosten.En del av æren for
dagens produkt må således tilskrives
det foredlingsarbeidesom ble drevet på
Norges Landbrukshøyskolepå slutten av
1950-tallet,under professorOle Martin
Ystgaards ledelse. Den viktigste nyvinningen i så måte var tilsetningen av pro-

eller fremstillt på Jarlsberg Hovedgård.
Ingen stederfinner man imidlertid dokumentasjon eller annet empirisk belegg
for at såskalha vært tilfelle, og påstanden
må trygt kunne awises som uhistorisk og
feilaktig. Myter kan leve lenge i leksika,
men blir ikke sannereav den grunn'

Det mest påfallende ved denne spesielle
myten er den store kontekstuelle bredHistorien ogforhistorien-mytero gfakta den i de tekster som synes å fremstå
En av de mer eksotiskeversjoner som som (og derfor kan påberopes av andre
har figurert på trykk, ble servert av Nor- som) "kildemateriale". Dette har uwilskeMeierier (TINE) i en markedsfØrings- somt medvirket til at feilen har antatt en
kampanje i f989. I en helsides annonse egendynamikk; den har kunnet gjentas
som dukket opp i flere aviser og ukebla- med et stadigsterkereskinn av troverdigder, kunne man såledeslese en skikkelig het. Og jo flere forskjellige steder myten
vrøvlete røverhistorie (trolig humoristisk har krøpet inn, desto flere muligheter
ment!) om en navnløs sveitser som en har den fått til å dukke opp med stadig
mørk og stormfull natt i det herrens år stØrre overbevisningskraft i stadig nye
1830 red inn i JarlsbergAmt, angivelig sammenhenger.Og jo mer et "faktum"
medbringende oppskriftene som resul- er etablert som opplest ogvedtattn desto
mindre rom gis for eventuellkildekritikk.
terte i selvesteIarlsbergosten.

I en ny annonsekarnpanjei 1993kunne
Norske Meierier bringe en noe mer edruelig - om enn fortsatt lettere humoristisk
- versjon. I en helsidesavisannonsemed
overskriften Selufølgelig skal Jarlsberg
skjæres med kniu, og underoverskift
Osten ble oppfunnet 65 år før høuelen,
stod blant annet følgende åIese: Mannen bak osten het Anders I'arsen Bakke,
som i 1860,på gården ØstreBakke i Våle
i Vestfotd,skapte denførste ostensomfikk
pionsyrekultur, som bedret både hullset- naunetJarlsberg.Med slirekniu skar han
ning og smak. Men grunnproduktet var ouer de enornle ostehiulene, og gledet seg
og forble den tradisjonelle ostetypen, ouer både huller, øroma og smak' Som
rnan vil fornemme, var budskapether en
med røtter i Vå,lei Vestfold.
oppfordring om å skjæretykt av osten,og
For det annet - ikke bare selve osten, følgelig en advarselmot bruk av ostehømen også dens historie, kan lett fortone vel. Men man hadde iallfall fått med oppseg som full av huller. Mens larlsber- havsmannensrette navn, - ikke dårlig!
gosten - med sitt rette narms nevnelse
- omtales i de tidligste utgavene(1910og Den mest utbredte og seiglivede av
1922) av AschehowgsKonversasjonsl,elcsi- mytene om farlsbergostensopprinnelse
kon, synesbåde osten og navnet senere og tilblivelse, er utvilsomt koblingen til
å være gått i glemmeboken,bofisett fra i JarlsbergGods eller Hovedgård.I et utall
de vestfoldskelokalmiljøer. Man vil såle- av publikasjoner- fra tidsskriftartikler til
des lete forgjeves i Rilcsmåkordboken oppslagsverker- kan man støte på den
etter ordet,Iarlsbergost,et ord som også påstand at osten i sin tid ble uwiklet og/

Teksteksempler
Som illustrasjon på den type omtale som
har bidratt til mytedannelsenkan ne'rnes
en forøwig meget grundig og informativ
reportasjeartikkel i A-Magaslner i 1980.
JournalistenBerit Vikdal stilte her meieribestyrer Gabriel Ueland det betimelige spørsmåIet Huorfor heter det Jarlsbergost?,hvortil Ueland svarcr De laget
denne osten i 1850-årene på Jarkberg
Houedgård i Vestfold. I samme artikkel
ble det ogsågjengitt blant annet fØlgende
utdrag fra et s åkalt Ostelelcsikon(utarbei'
det av Norske Meierier): Jarkberg F 45
er en helt norsk ost,opprinnelig laget på
Jarkberg Houedgård i det forrige århundre.
Myten hadde forøwig dukket oPP På
trykk allerede i 1973-utgavenav Norges
Eksportråds praktverk.ly'eu Norway, hvot
det brarnfritt ble hevdet at Jarlsberg che'
eseis basedon an ancient recipe{rom the
Jørlsberg estate on the western shore of
the Oslofiord.

Annonse i Daebladet,23. oktober 1993.
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(Ostcn ble oppJunnct 65 dr Jor hovclcnl)

Det finnes dem som mener ar kjerringr mot suømmen cr det frcmstc symbol pll den norske folkesjela; sta, arrig og frst bestemt pl I giøre tingenc pt sin m!tc. Klippe, klippc' nlr
ellc andrc vil skjærc.
Nå cr vi som tagerJrrlsberg kommet i sammc sitursjon, om enn med nestcn motsatt fottegn: Vi vil nemlig skjere, dcr rllc rndrc vil høvle.
For oss hrndler det om osr, og ikke cn hvilken som helst heller. Jarlsberg er nemlig
Norgcs mest berømte eksportprodukt, tekket være en kvalitct og cn smrk som utenlendskc
ostckiennerc ikkc kan fll nok av.
Men pl hjcmmcbene her vi ct litc ønske, og dct drcier seg rltsl om dctte mcd skjæringen. Fordi smrksopplcvelscn, den karrktcristiske åromlen av nøtrekjerne, ikkc kommer hclt
til sin rett nlr osten høvlcs.
Ni er vi ikke dunrnrere enn ar vi godt skjønncr hvorfor folket svinger høvelcn. for selvsagt blir det flerc bro&kiv.er lv hverr ostotykke på dcn mlten. Så de Ot dct værc slik, til
hverdags.Men til fest, nlr du skrl unne dcg og dine noe ekstrt, de ska!osteknivcn frcm! Og
dct hrr vi til og med historisk bclegg for:
Mannen brk osten hct Anders Larscn Bakke, som i 1E60, pt gården Østre Bekkc i Vllc i
Vesfold, skeptc dcn første osten som fikk navnel Jarlsberg. Med slirekniv sker han ovcr de
enormc ostchjulene, og gledet scg over bådc huller, rromr og smek'
Og merk dcg slircknivcn. For dr Thor Bjorklund frr Lillchemmer, i"1925, lltsl 65 !r
giordg hrn nok seg selv en {ectter Andcrs Lerscns pionårerbeid, tok petcnt pl ostehevclen,
ncstc, mcn ikkc Jrrlsbergosten'
Ostchøvclcn blc skrpt, og cr skrpt, for trange tidcr og hatde oster. Mens Jadsbcrg helt
ngicnoppfunnetrr og forbcdcet pl 1950-trllct, er
sidcn begynnelsen, og særlig etter rt dcn blc
blitt ystet for at elskerne skel h dcn smrke knivcn'
llovling cr husholderi! og dct skrl ikLc husholdctts mcd mcstcrverk.
Så når rmcrikrnerc, jrpencrc og endrc beteler formuer for et srykke Jerlsbetg, og likcvel
shjercr, cr dct ikkc fordi dc ikke her oppdrget ostchøvclen, mcn fordi de ikkc hm oppdagct
vitsen med den.
rv
og når Andcrs Larscn Bakke og Thor Bjørklund giorde sinc oPPfinneher uevhengig
for
høvclen'
ikkc
til
ble
gur
hvcrandrc.
Jarlsberg
de ncttoPP dct; uavhengige rv
hvenndre, sl
og høvclcn iklc forJrrlsbcrg.
Sl giør ære pl dem bcggc. Høvles de som hevlcr bor, og skjærcs de endtc'

Ver dc ns bc r øm t o s t n e i l k a r a k t e t i s t i s k s m a k '

Jaktenpå I arlsbergosten
Heller ikke TINE kan (på forespørselfra
artikkelforfatteren) dokumentere hvo.r
man har sistne\.'nte "opplysning" fra.
Årstallene 1815og 1832går forøwig igjen
i en rekke ellers ulike Internett-baserte
tekster som berører ostenshistorie, hvilket kan tyde på at TINEs egenprcsentasjon har hatt et betydelig internasjonalt
nedslagsfeltsom "primærkilde". Typisk i
nr. 2, 1988).Videre fra.tidsskriftfronten: så måte er følgendepassushentet fra det
Jarlsberg houedgård uar landets største amerikanskefirmaet Giant Eaglesomtagårdsbruk i areøL.Han (tlerman Wedel le: The first Jarkberg cheesewøs made
Iarlsberg - forf. anm.) satte det forsømte near the Oslo Fjord sometime between
gårdsbruket i imponerende stand, og 1815ønd 1832.It is named after Count
Jarlsbergfremsto som landetsfremste når Wedellarlsberg, the owner of the estateon
det gjaldt drift og produksjon. "larlsber- the Fjord.
gosten" har sitt utspring i dette"(Interiørmagasinet,nr. 1,1990).Og i samme gate: En annen amerikansk variant er å lese i
Jarlsberg was inspired by the Swisscheese leksikonet TheFreeDictionary.com,som
which fi.rst came to Norway in the early serverer føtgende tekst: The history of
1800s. INhen milk production exceeded this cheesecan be traced back to the lVt'
local demand the Jarlsberg estatein Vest- century.Iarlsberg Houedgaardis thefirst
fold county on the westernshore of the recorded farm to produce it. The farm
Oslofiord started ntaking its own Swiss- was home for the family of Wendel. The
type cheese.Its distinctiue flauour was dynasty of Harald Hårfagre, the frrst king
first deuelopedon the estate... (Norway of Norway, has ølso liued there' Then the
Now, nr.8, 1997). Og i 1993-utgavenav farm was called Sem Kongsgård, but the
Store NorskeLeksikon:jørkbergost, sylin- production stopped, in 1832 because of
derformet, gul løpeost med naun etter bad times and great import of cheapcheAv ytterligere eksemplerfra populærlektyre, tidsskrifter, oppslagsverkerog produktinformasjonstekster skal følgende
nevnes: De fleste norske ostenehar aner
i utlandet, men Jarkbergosten er et ekte
norsk barn. Osten har sitt naun fra farlsberg houedgård i Vestfold, huor det i første haludel au det 18.århundre ble ystet
en annen ost i sammefamilie (Reiseliu,

herregårdenJarlsberg i Veslfold.

esefr om the NetherXands.

Og, som en illustrasjon På bredden i
tekst-tilf4nget, la sss også glengi hva
NRKi sitt radioprogrrrn lffdmen (februar
2003) har formidlet om saken - her målbåret av Nitimens glade osteentusiastog
president I Norske Vtn&labbers Forbund
AmotA Uyfn et - larisbergosten '.' er heil'
norsk. I)en kam tiÅIig på 1800-tailet da
Iørkberg Hoaed$åfd og Vallø Ysteri ued
Tønsbergstartetopp med.sueitskk hjelp.
Som man ser et bredt mangfold av kilder
som på ymist vis knytter ostensherkomst
til godset ved samme navn. Hvilket gjør
det legitimt å stille spørsmålet- ble det
virkelig ikke produsert ost på Jarlsberg
Hovedgård, og var det da i så fall ikke
naturlig at osten ogsåfikk navn etter gården?
Til det første er kort å si at det i gamle
dagerbleystet ost på de allerfleste norske
gårder.Det ville væremerkelig om ikke så
var tilfelle også på farlsberg Hovedgård,
en av landets stØrsteog til tider ypperste
når det gjaldt avansert gårdsdrift. Desto
mer påfallendeer det da at temaet ost og
ysting glimrer fullstendig med sitt fravær
i omtalen av Iarlsberg Hovedgård som
er å finne i relevante referanseverker,
hva enten disse omhandler norsk landbrukshistorie, Vestfold (fylkets geografi,
næringsliv, kultur og historie) eller spesielt $elder JarlsbergHovedgård' Dette
gjelderogsåfor perioden1812til 1825da

Som en kuriositet kan også nevnes en
afiikkel i mat-serien Cooking with Viggo
på nettstedet The Seattle FressOn Line,
hvor den norsk-amerikanske mat-guru
Viggo Anderson gir sine lesere en mini- gården ble bestyrt av landbrukspion€ren
forelesing om hjembyen Tønsbergshis- Jacob Sverdrup, som gjennom radikale
og utouer. ... Den nye ostenfikk nøunet torie som bakgrunn for sin presentasjon forbedringer og innføring av nyvinningodset fra å
Jarlsberg etter en utgått sueitserostlig- av Jarlsbergosten. Etter å ha dvelt en ger i gårdsdriften omdannet
nende type som ble laget uedflere ysterier smule ved residensen som kong Chris- være en vanskjøttet og forfallen eiendom
i Vestfoldpå slutten au 1800-tallel.Deri- tian V lot bygge for his Count ofJarlsberg, til å bli et mønsterbruk. Det gjaldt innen
mot hax TINE med "opplysningen" på Grffinfeld, kan fortelleren avslutnings- husdyrhold såvel som for åkerdrift, men
sin nettside, og med en presisjonsgrad vis berette at The late Greu WedelJarls- om ost og ysting er kildene tause.Såsvaystet ost
som tilsynelatende skulle borge for ved- berg unfortunately died last year, but was ret må bli at i den grad det ble
iallfall
var
det
så
på
Hovedgård,
of
Jarlsberg
erheftighet DagensJarkberg ble utuiklet agoodfriend and custorner mine when
stunder
tid
og
på NLH i sistehaludel au 1950-tallet au I liued in Norwøy. Neuertheless,to møke ike den osten som rned
bl.a. professor Ystgård. Naunet Jørlsberg a long story short, this is the ueryfarm fikk navnet larkbergost, d6t er, som vi
ble uøIgtfordi den opprinnelige Jørlsberg uhere larsberg cheesefi'rst came to life, skal komme tilbake til, en annen historie.
ble produsert på Jarlsberg Godsnær Tøns- sornetinnein the late 1700.
Den nyeste internettutgaven av samme
oppslagsverk har imidlertid droppet
referansentil Iarlsberg Hovedgård:Jarlsbergost, norsk gaudaast-lignende gulost
med store runde hull. Den ble utuiklet
ved NorgesLandbrukshøgskolefra 1956

berg,i en peri.odefra 1815til 1832.

J aktenPå I arlsbergosten
Mytedannelsens genesis - hvordan og
hvorfor
Hvordan har så den seiglivede myten
oppstått?Bevissthistorieforfalskning?At
så skulle være tilfelle, har formodningen
mot seg, som det heter i juridisk sjargong. Den sannslrrlige hovedforklaring
er øyensynlignoe så banalt som en rent
navnemessig sammenblanding, grunnet det forhold at Vestfold fylke i gamle
dager (frem til 1918)het Jarkberg og InruiksAmt, i dagligtale gjerne forkortet til
bareJarlsberg.Og siden osten ble uMklet
og fremstilt i Vestfold, var det naturlig at
den ble kalt larlsbergosf.Men om amtsnavnet forsvant, levde Jarlsberg-navnet
videre i andre sammenhenger,som f.eks.
Jarlsbergflyplass, jarlsberg Travbane og
denJarlsbergskefrimenighef. Samt - selvsagt- "stamhuset" Iarlsberg Hovedgård'
Og i godtfolks mer eller mindre våkne
tlevissthet tØrvel sistneulte - Iettere enn
flyplassen, travbanen eller en religiøs

uarer med norskestedsnaunog undersøkt
om naunet lyuer. Produktna"un knyttet til
bestemtestederkan gi selgerneeksffagod
pris au flere grunner' Folkflest forbinder
uaren nxed bestentte kualiteter, stoler på
det og uet hua de får når merketførst er
innarbeidet.Da har uørenblitt en merke'
uare, og prisen kan skru'si uØret.Huis ste'
det i segselugirpositiue assosiasioner'kan
prisen settesopp enda et hakk. Reklameguruer og fremtidsforskere sier at de produkter man kan byggehistorier rundt uil
setgebest. Varer knyttet til bestemtesteder
er lett å setteinn ifortellersammenhenger
(ØkonomiskRapport, 29' mars 2001)'

farfakkning lyder hisroriebygging langt
mer konstruktivt, for ikke å si kreativt' At
produsenter og markedsførere kan fris'
tes til å begå fantasifull historiebygging
omkring sine merkevarerf er for såvidt
en banal antagelse.Men produsenter
og markedsførerehar På ingen måte
monopol på mytespinn, og har slett ikke
noe eneansvari så måte. Produsenterog
markedsførereutgjør kun en liten aktørgruppe i et stort marked hvor allskens
opinionsdannere og forståsegpåerehar
et ord med i laget,og hvor - når det kommer til stykket - konsumenten er konge'
Her er vi alle medaktører' Vi er alle mer
eller mindre aktive statisteri et publikum

som forlanger å besnæresav fortellinger
- et publikum som ikke bare nøyer seg
med å konsumerede skrØnenesom produsentene og markedsførerne seryerer
dem, men som videreformidler fortellingene, resirkulerer dem og stundom byg*"l,qa"*ri,
ger videre på dem. SIik oppstod i sin tid
-,..l ..rti:ir:,.t.
de klassiskefolkeeventyrene,og slik kan
sekt - ha kunnet tjene som assosiasjonsogsåIarlsbergostenssagabetraktes som
messigankerfestefor en ost?
Men uansett
At Aurdal og de reklameguruerog fi'em' et moderne folkeeventyr.
seghar et vik- hvilke motiver eller drivkrefter som har
I tillegg har trolig ogsået element av jåle- tidsforskerehanpåberoper
over wil' Eksem- vært i virksomhet: Denslags"påpynting"
ri spilt inn i enkeltesbevissthetog bidratt tig poeng her, er hevet
har vel ikke "histo- av historien skulle ikke være nødvendig'
til mytedannelsen' Har kanskje ikke den plene er legio: Hva
om Levi Jarlsbergostener god nok til ikke å behøprosaiske virkelighet vært tilstrekkelig riebyggingen" i fortellingene
om den fiktive ve å skamme segover sin opprinnelse' og
glamorøs?Har kanskje noen latt segfor- Strauss- for ikke å snakke
tåler
for markedsførin- ostens virkelige tilblivelseshistorie
lede av en besnærendeog pirrende fore- Henry Choice-betydd
Noen av ossvil vel saktenså fortelles.
stilling om kulinarisk bevisstgjortegrever gen av dongeribukser?
erketPlaza
sigarettm
og baroner som ostentativt boltret seg i ogsåhuskehvordan
ble brakt Anders Larsens Piondrverk
ysteriet og rrr-esketseg med dets gastro- på begynnelsen av 1960-tallet
fak'
pregnante slagord En Den som Ønskerå fordype seg i den
nomiske lekkerbiskener, en forestilling til torvs under det
nærmere
finne
kunne
- Et sted'Og det er van- tiske historien, vil
som presumptifi skulle forlene osten stumning- En stil
hvordan jarlsbergos- opplysninger i en rekke lokalhistoriske
med ekstra noble kvaliteter?Her aner vi skelig å unngå å se
inn i produktkatego- verker.Blant dissekan særlignevnesVåle
et fenom6n som langt på vei må tilskrives ten smidigføyer seg
bok En
til bestenxtesteder som bygdebok,videreAksel Hillestads
forfengelighetenstiltrekningskraft - han- rien uarer knynet
kjen'
den
minst
Vestfotdslekt,samt ikke
gen til å ville pynte på virkeligheten med er lett å sette inn i fortellersammenlzen'
være at Aurdal selv te historikeren, lege og stortingsmann
lånte !ær, eller i dette tilfellet, å juge på ger. Såfår det heller
bok
når han senere i sin (1900-1906)mv', dr. G' Graaruds
seg en noe så nær adelig herkomst som går i samme fellen
pioOm
I'
del
og Onxegn,
artikkel hevder at Dagensost ble uniklet Holmestrand
man kan finne i Norge.
som Jarlsbergostensoppn6rinnsatsen
lnndbrukshøgau en professorpå Norges
Larsen
Han husketat larlsberg havsmann - den nermte Anders
Beuissthistorieforfakkning, nei, var vel skolepå 60-tallet.
med å
arbeid
sitt
hafi en slagssueitserost Bakke - leverte under
d6t likt seg?!Skjønt, hvorfor ikke? I en houedgårdhadde
lese
her
man
kan
Tradisionenfra godsetga' uwikle dette produktet,
artikkel kallt Merkeuare-bløffenlot Terje for 100år siden'
følgende:Imidlertiduar den ægteSchwei'
t.
Aurdal oss få del i følgende tankevek- inspirasion til naune
zerost kommet i handelen til gode priser'
kende betraktninger: Økonomisk Rapordet historie- og And,ersBøkkefik da den ide øt fremport har plukket ned fra butikkhyllene I stedet for det belastede

Jaktenp å Jarlsbergosten
stille en lignende uare. Det uar først efter
utallige mklykkede forsøg, der uidner om
hans ubøielige energr og stempler ham
somforegangsmanden, at det endelig lykkedes ham at fremstille en nogenlunde
ensartet uare, den senere saa bekjendte
Jarlsbergost. Dø først bltggede han eget
lokale for ystingen og maatte kjøbe op
melk fra en mengde gaarder i omegnen.
Han uar nu en naungjetenmand, oghans
assistance paakøldtes for oprettelse af
ysterier omkring i bygdene.
Hvem var han så, Jarlsbergostensskaper? Om gårdbrukeren, griinderen og
meieripion6ren Anders Larsen Bakke
vet vi at han ble født 13.desember lB15 i
Våle i Vestfold,hvor han ogsådøde drøyt
83 år gammel, 25. februar 1899.Døpenavnet var imidlertid ikke Bakke, men
Anders Larsen Karlsrud (foreldrene het
Lars Paulsenog 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. Etternavnet Bakke
tok han - etter tidens skikk- da han i slutten av 1840-årenekjøpte gården Østre
Bakke i Våle, hvor han etablerte segsom
gårdbruker. Det var her han satte igang
med meieri- og ysteridrift, inkludert
utviklingen av larlsbergosten. Historien
kan videre fortelle at han senere slo seg
ned på gården VestreHolm (ogsåi Våle),
og at han derfor på sine eldre dagerkalte
segAndersLarsenHolm.
En passende 150-årsmarkering?
den som æres bør! sier et gammelt
'Eres
munnhell. La oss være rause nok til å gi
professor Ystgaardog hans kolleger ved
Norges Landbrukshøyskole en fortjent
honnør for foredlingsarbeidetde utførte
på slutten av 1950-arene.Det kan uansett ikke overstråle eller forringe det faktum at grunnlaget ble skapt av Anders
Larsen Bakke, piondren i etableringen av
den rnodeme norske meieridrift og Jarlsbergostensopphavsmann. Det er beklagelig at Anders Larsens storverk i så stort

monn er blitt fortiet og hans narm gått i
glemmeboken. Vi noterer at det nå er
gått tSOår siden hans nybrottsbragd første gang ble registrert og dokumentert, i
Iarlsbergs Amtsberetning for 1855. Om
det ikke nødvendigvis forberedes noen
storslått jubil6umsfeiring, burde vi vel
kunne koste på oss en aldri så liten markering av en så velsmakendebegivenhet?
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At en slik bokutgivelseer på trappene, er
imidlertid desto mer interessantnettopp
på bakgrunn av at det nå tilfeldigvis (?)er
150år siden den første offentlige omtale
av ]arlsbergosten.
For den kulturhistorisk interessertesynes
som
det nærliggendeå betrakte åremåLlet
en fin anledning til å bringe Anders Larsen Bakkes na'un frem fra glemselen.
Hva med et passende minnesmerke,
for eksempel en nøktern bauta på egnet
sted? Eller kanskje man kunne bevege
Postverkettil å utgi et frimerke i anledningen? Utfordringen går i første rekke
tilTINE, men burde kan hende ogsåvære
en sak for distriktets kulturkrefter og fagmyndigheter, det væresegpå lokalplanet
i Våle eller på S4kesplani Vestfold.

