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FORORD 
Oppdragsgiver for prosjektet, Atlungstad Brenneri A/S, ble etablert i 2011 og overtok 
driften ved det historiske produksjonsanlegget ved Atlungstad i Stange kommune. 
Prosjektet har hatt som mål å identifisere satsingsområder (temaer og materiell) som kan 
benyttes i Atlungstads formidlingsvirksomhet og utrede mulighetene for videre 
kunnskapsoppbygging ved bedriften.  Prosjektet er et resultat av kompetansemegling som 
er et virkemiddel innenfor VRI – innlandet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). 
Prosjektet er finansiert under programmet Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (Vri) 
som er finansiert av Norges Forskningsråd, Oppland Fylkeskommune og Hedmark 
Fylkeskommune.  

Prosjektansvarlig ved Østlandsforskning har vært historiker Eivind Merok. Det har blitt 
gjennomført litteratursøk i lokalhistoriske databaser, innhentet sekundærlitteratur og 
foretatt en gjennomgang av lokale avisarkiv. I løpet av prosjektperioden er det gjennomført 
avgrensede søk i Atlungstad Brenneris arkiv som oppbevares ved Statsarkivet i Hamar.  
Atlungstad Brenneri har ved Else Braseth bidratt med informasjonsinnhenting ved 
Atlungstads egen samling og systematisert deler av materiellet som er innsamlet. Det er i 
tillegg gjennomført tre dialogmøter mellom samarbeidspartnerne, og deler av materialet 
ble avrapportert to måneder etter oppstart av prosjektet.  

Prosjektet har hatt som mål å danne startpunkt for en bredere kompetanseutvikling i 
bedriften Atlungstad Brenneri A/S. Bedriften er en av svært få brennerier internasjonalt 
som kan vise til en kontinuerlig virksomhet i over 160 år, og forvalter et teknisk 
kulturminne av stor nasjonal og internasjonal betydning. Siden oppstarten i 2011 har 
bedriften satset store ressurser på istandsetting  av den opprinnelige teglsteinsbygningen 
ved Mjøsas bredde i Stange. Bedriften produserer potetsprit i en periode hver høst, og tok i 
2014 opp igjen ferdigvareproduksjonen (akevitt) i samarbeid med Arcus. Bedriften utvikler  
reiselivstilbud til tilreisende og lokalbefolkningen og tilbyr  omvisninger, akevittsmaking, 
ulike kurs  og kulturarrangementer i  de historiske lokalene. Bedriften disponerer også 
Norges største brennerirelaterte gjenstandssamling, med stort potensiale for å 
videreutvikle eksisterende formidlings-og reiselivsprodukt. 

Rapporten presenterer funn og anbefalinger i to deler. Rapportens del 1 diskuterer 
Atlungstad Brænderis rolle som forvalter av viktige tekniske kulturminner for innlandet og 
Norge, og gir langsiktige anbefalinger om satsingsområder for å profilere anlegget på 



 
 

lengre sikt. Del 2 av rapporten inneholder rapportering om konkrete forskningsfunn som 
er gjort underveis i prosjektet.  

 

 

Lillehammer, oktober 2015 
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1 INNLEDNING 
Atlungstad Brænderi A/S ble etablert i 1855 og var i annen halvdel av 1800-tallet en av de 
ledende brenneriene i Norge. I denne perioden representerer Mjøsregionen det definitive 
tyngdepunktet i norsk brennerinæring, og bedriftene i regionen står sentralt i utvikling av 
den norske akevitten. Oppstarten må tolkes som del av en bred etableringsbølge av 
industrielle brennerier i regionen, og utgjør en sentral, men understudert, del av norsk 
industrihistorie. Atlungstad Brænderi må regnes som en av de første vellykkede 
industribedriftene som etableres i Norge, og er ett av svært få brennerier som kan vise til 
kontinuerlig virksomhet gjennom 160 år.1  

Atlungstad Brenneri A/S forvalter i dag det opprinnelige industrianlegget fra 1850-årene og 
driver brenneriproduksjon og formidlingsaktivitet ved anlegget. Bedriften forvalter et 
anlegg med stor kulturhistorisk verdi. Hovedbygningen ved Atlungstad er som ett av 
svært få industribygg fra perioden bevart nær sin opprinnelige tilstand. Anlegget er av 
Riksantikvaren gitt  status  som et av 15 teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal 
verdi.  

Bedriften Atlungstad Brenneri A/S driver i dag formidling og omvisning for besøkende i 
kombinasjon med pågående produksjon i det historiske anlegget. Bedriften har behov for å 
styrke kunnskapen om den historiske brenneridriften for å videreutvikle tilbudet ved 
anlegget. Slik grenser deler av Atlungstad Brenneris virksomhet opp mot tradisjonell 
museumsvirksomhet, ved at brenneriet har behov for historiefaglige undersøkelser i 
utformingen av fremvisninger og publikumstilbud.  

Formålet med prosjektet er slik å bygge bro mellom historiefaglige perspektiver og 
bedriften Atlungstad Brenneri A/S sitt kompetansebehov. Brennerinæringens utvikling 
representerer et understudert felt i norsk historieskrivning. Til tross for at Statsarkivet på 
Hamar har lagt ned store ressurser i å samle viktig arkivmateriale fra de historiske 
brenneriene på Hedemarken, har det vært lagt ned lite forskningsinnsats for å belyse 
næringens utvikling og betydning. Det finnes enkeltstående monografier og en studiet av 
brennerienes bransjeorganisasjon, men utviklingen av brennerinæringen må karakteriseres 
som svakt belagt. Viktige problemstillinger knyttet til de politiske rammevilkår, 
teknologiutvikling og markedsorientering er lite belagt, og litteraturen preges av gjentatte 

                                                      
1 Med korte avbrekk har det vært råspritproduksjon ved anlegget fra 1856 til 2015. I perioden fra 1920 til 
2000 ble det produsert råsprit ved anlegget, sist under eierskap av Hoff Norske Potetindustrier, og 
sommeren 2011 ble anlegget overtatt av nåværende eier – Atlungstad Brenneri A/S 
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henvisninger til enkeltstående kilder. Grunnleggende spørsmål knyttet til 
brennerinæringens betydning for landbruket, hvilken markedsorientering brenneriene 
valgte, utviklingen av nasjonale akevittmerkevarer er heller ikke belyst.2 

Innenfor rammen av prosjektet har det vært behov for å gjøre hardhendte avgrensninger. 
Prosjektet behandler perioden fra 1855 til 1914 hvor Atlungstad Brænderi arbeider under 
relativt stabile rammebetingelser.3 I denne perioden utvider bedriften råspritproduksjonen 
og utvikler egne akevittmerkevarer. Innføringen av et nytt alkoholpolitisk regime i 
etterkant av den første verdenskrig representerte et vannskille for Atlungstad Brænderi og 
brennerinæringen i Mjøsregionen. Med etableringen av omsetningsmonopol for 
spritprodukter var grunnlaget for egen produktutvikling og salg borte, og brenneriene ble 
videreført som spesialiserte råspritprodusenter. For Atlungstads del innebar omleggingen 
at bedriften ble lagt ned, mens produksjonen ble videreført innenfor rammen av Stange 
Brænderi og Frøforretning. Råspritproduksjonen ved Atlungstad ble videreført gjennom 
hele 1900-tallet, og virksomheten gikk fra 1995 inn i Hoff Norske Potetindustrier som solgte 
anlegget til nåværende eier i 2011.4 

Hovedvekten vil derfor bli lagt på å kartlegge bedriften Atlungstad Brænderi A/S sin 
utvikling fra oppstarten i 1855 til inngangen på 1900-tallet, og denne rapporten presenterer 
resultater fra litteraturstudier og punktvise arkivstudier fra perioden. Resultatene blir 
presentert i to deler: Del 1 presenterer historiografiske perspektiver på Atlungstad 
Brænderi i perioden og trekker opp viktige tematiske rammer for en forståelse av 
bedriftens utvikling. I denne delen kontrasteres et landbrukshistorisk og industrihistorisk 
perspektiv på Atlungstad, og det argumenteres for at sistnevnte bør vektlegges på kort sikt. 
Del 2 presenterer punktvise arkivstudier fra Atlungstads arkiv som danner grunnlag for å 
stille spørsmål ved eksisterende fortolkninger av bedriften.  

I avslutningen blir det pekt på viktige rammevilkår for bedriften Atlungstads arbeid med 
de historiefaglige problemstillingene. Som brenneri og forvaltningsinstitusjon har 
Atlungstad Brenneri A/S særegne forutsetninger for å drive kompetanseutvikling. I 
motsetning til etablerte museer har ikke bedriften støtte til å drive ordinært forsknings- og 
museumsarbeid, og er avhengig å finansiere forskningsinnsatsen ved å utvikle 
kommersielle tjenestetilbud. De historiefaglige rammene for en undersøkelsen må derfor 
komplementeres med en diskusjon av utviklingsmulighetene for bedriftens reiselivstilbud i 
forlengelsen av bedriftens forvaltning av de historiske lokalene.  

 

                                                      
2 Den historiografiske gjennomgangen har av ressursmessige årsaker måtte begrense seg til hovedsøk i 
bibliografiske databaser og enkelte lokalhistoriske tidsskrift. Litteraturhenvisninger i eksisterende 
historieverk tyder ikke på at det finnes viktige litteraturkilder som ikke dekkes av rapporten.  
3 Brennerilovgivningen utgjør det sentrale politiske styringsinstrumentet, men behandles ikke i foreliggende 
skattehistoriske eller brennerihistoriske arbeider.  
4 Cæcilie Stang, Det De Brant For: Hedmark Frøforretning Og Brenneri a/S 1958-1999 ([Stange]: Hedmark 
frøforretning og brenneri, 2000). 
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2 ATLUNGSTAD BRÆNDERI 1855-1914 

2.1 Innledning 

I denne delen av rapporten drøftes foreliggende forskningslitteratur om Atlungstad 
Brænderis utvikling på 1800-tallet. Formålet er å identifisere eksisterende kunnskap om 
brenneriets utvikling og skissere viktige forskningstema som kan danne utgangspunkt for 
senere forskningsprosjekt. For å komme i mål  med prosjektet har det vært nødvendig å 
foreta hardhendte avgrensninger i tema og perioder som behandles. Det er ikke foretatt 
litteratursøk for perioden før Atlungstad Brænderi etableres, ei heller perioden etter 
brennevinsforbudet innføres under den første verdenskrig. Viktige tema knyttet til den 
alkoholpolitiske- og sosialpolitiske utviklingen i perioden er kun antydet, men ikke 
fullstendig drøftet i forhold til foreliggende litteratur.  

Det tematiske hovedfokuset for litteraturgjennomgangen er knyttet til den 
bedriftshistoriske utviklingen av Atlungstad Brænderi i perioden 1855 til 1914. Det er 
historiefaglige grunner til å vie denne perioden stor oppmerksomhet. I denne perioden 
etableres brenneriet som en av de første, vellykkede industribedriftene i Norge, og 
brenneriet opparbeider seg en sentral posisjon i det norske finspritmarkedet. Perioden 
kjennetegnes også av rimelig stabile arbeidsvilkår, og bedriftens foretar en rekke 
interessante strategivalg som sørger for å gi brenneriet en sentral plass i den nasjonale 
brennerinæringen. Det er også historiografiske grunner til å konsentrere 
oppmerksomheten om denne perioden. Foruten etableringsårene foreligger det ikke en 
historiefaglig analyse av bedriften Atlungstads utvikling i perioden, mens utviklingen fra 
midten av 1920-tallet er dekket i Cæcilie Stangs historieverk om Stange Brenneri og 
Frøforretning.5  

Perioden fra 1855 til 1914 fremstår som en av de mest interessante i brenneriets historie, 
men er svakt dekket i den eksisterende litteraturen. Fraværet av en historiefaglig analyse 
av bedriftens første 60 år i virksomhet er symptomatisk for brennerinæringen for øvrig. 
Forskningslitteraturen om brennerinæringen i Mjøsregionen består i hovedsak av 
lokalhistoriske arbeider som har hatt hovedvekt på å dokumentere grunnleggende trekk 
ved brennerienes utvikling. En tilsvarende lokalhistorisk undersøkelse av Atlungstad vil 
trolig supplere eksisterende litteratur. Målt i produksjonsvolum er brenneriet blant de 

                                                      
5 Ibid. 
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største i regionen i perioden, og Atlungstad er et av svært få brennerier som utvikler 
destillering ved anlegget.  

Arkivmaterialet om Atlungstad Brænderi A/S kan danne utgangspunkt for en svært 
interessant bedriftshistorisk analyse. Her skal det likevel argumenteres for en annen 
innretning av forskningsinnsatsen. I gjennomgangen vil det vises til at den største 
kunnskapsmangelen er knyttet til rammefaktorene som brennerinæringen som helhet 
møtte. FoU innsatsen bør derfor innrettes på å kartlegge brennerinæringens felles 
rammefaktorer i Mjøsregionen.  

Det er også grunner til å forvente at en slik forskningsinnsats vil møtes med interesse i 
bredere miljøer. Fraværet av en samlet behandling av Mjøsregionens brennerier har dannet 
grunnlag for at brenneriene gis en stemoderlig behandling i den industrihistoriske 
litteraturen om Norge. I den grad brennerinæringens industrielle utvikling behandles er 
det som del av en bredere knoppskyting av industrielle produksjonsanlegg i 1840-årene. 
Standardverket om denne perioden har i liten grad tematisert brennerinæringen som del 
av en den første industrialiseringsbølgen i Norge. Historiker Even Lange legger 
hovedvekten på etablering av tekstil- og jernindustrien, men nevner at ”nærings- og 
nytelsesmiddelindustrien som møller, brennerier og bryggerier ble også […] modernisert 
og fikk et klarere fabrikkpreg”.6  

Her argumenteres det for at denne beskrivelsen er lite dekkende. Vi skal her se at 
etableringen av Atlungstad kom på tampen av en storstilt industrialiseringsbølge i 
Mjøsregionen, og brenneriene representerer ett av de første vellykkede forsøkene på å 
anvende moderne kraftkilder i produksjonen. Anleggene som ble etablert representerte 
svært kapitalkrevende investeringer i samtiden, og i 1850-årene representerte de fjorten 
brenneriene som var i virksomhet en viktig industrisektor i Norge. Det er grunn til å 
forvente at det fantes en betydelig industriell ekspertise i regionen som la grunnlaget for at 
mjøsbrenneriene utkonkurrerte andre brennerier i landet. I en periode hvor industrien 
generelt hadde vanskelige arbeidsvilkår i Norge representerer brenneriene i Mjøsregionen 
et viktig unntak som viser at det lykkes å etablere industri etter mal fra foregangslandene i 
Europa.  

  

                                                      
6 Trond Bergh, Norge fra U-land til I-land: Vekst og utviklingslinjer 1830-1980 (Bergen: Høyskolen, 1988), 
side 142. 
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2.2 Industrietableringen ved Atlungstad 

Atlungstad Brænderi etableres i 1855 og kommer i virksomhet våren 1856. I sin oversikt 
over brenneriets utvikling karakteriserer Ole Gjestvang den første driftsperioden for 
brenneriet som ”tilfredsstillende”, uten at vi gis noen detaljer som kan underbygge 
tolkningen. Vi vet lite om den økonomiske og markedsmessige utviklingen av bedriften 
gjennom 1860- og 1870-årene, men foreliggende produksjonsstatistikk tyder på at bedriften 
hadde flere perioder uten produksjon. I 1864 går store deler av bedriftens 
produksjonsutstyr tapt, og et flertall blant aksjonærene vedtar å selge bedriften. Først to år 
senere blir det klart at produksjonen skal videreføres, da en gruppe blant de opprinnelige 
aksjonærene velger å kjøpe tilbake anlegget og gjenreises brenneriet for produksjon i 1866.  

I løpet av 1870-årene kommer det nye aksjonærer inn i selskapet, og det foretas store 
investeringer i videreforedling og salg av egne finspritmerker. Selskapet går da under 
navnet Atlungstad Finspritfabrikk, og blir en vesentlig aktør i det nasjonale 
finspritmarkedet med akevittmerkevarene Atlungstad no 3.  

Utbruddet av den første verdenskrig innleder en ny fase i brenneriets historie. For å verne 
om norsk matproduksjon ble bruk av potet og korn til brennevinsproduksjon forbudt. I 
1920 valgte aksjonærene å oppløse selskapet og råspritproduksjonen videreføres av 
selskapet Stange Brenneri og Frøforretning. Destillasjonen og eierskapet til spritmerkene 
ble solgt til A/S Vinmonopolet på midten av 1920-tallet.7  

For Atlungstad Brænderis del består den historiefaglige litteraturen i hovedsak av to 
lokalhistoriske artikler forfattet av historiker Ole Gjestvang og et utkast til bedriftshistorie 
utarbeidet på 1930-tallet.8 Hovedtema for Gjestvangs hovedartikkel om Atlungstad er 
byggeperioden for Atlungstad fra januar 1855, og på basis av møtereferater og 
byggeprotokoller har Gjestvang rekonstruert byggeprosessen i svært detaljert form. I 
byggeperioden sysselsatte byggekomiteen i overkant av 30 arbeidere på byggeplassen, og 
stod for store innkjøp av flis, teglstein og øvrige materialer. Gjestvangs artikkel illustrerer 
viktige trekk ved etableringen av Atlungstad Brænderi. Initiativtakerne trakk på lokal 
industriell ekspertise, mekanisk kompetanse fra Kristiania, og lokale håndverkere for å føre 
opp brenneriet. Dampkjelen ble levert av Bærum Jernbolag og levert sjøveien, mens øvrig 
utstyr ble levert av Aadals Brug (Løiten) og C. Bue (Lillehammer) og montert av innleide 
sveisere.9 

Litteraturtilfanget om Atlungstad Brænderi er sammenlignbart for øvrige mjøsbrennerier 
som etableres i samme periode. Hovedkilden til mye av litteraturen om brenneriene i 
                                                      
7 Olav Hamran and Christine Myrvang, Fiin gammel: Vinmonopolet 75 År (Oslo: Tano Aschehoug, 1998), 
Gunnar Lindeman, Trekk av A.S Vinmonopolets Historie 1922-1972 (Oslo: Vinmonopolet : I kommisjon 
hos Fabritius, 1972), Jakob Sverdrup, Et statsmonopol blir til: Vinmonopolet frem til 1932 (Oslo: 
Vinmonopolet : i kommisjon hos Fabritius, 1972). 
8 Gjestvang, "Atlungstad Brænderi. Byggeperioden 1855-56.", Ole Gjestvang, Brenneridriften På 
Hedmarken (Foreningen til norsk fortidsminnesmerkers bevaring. Særtrykk av årbok 1985, 1985). 
9 Gjestvang, "Atlungstad Brænderi. Byggeperioden 1855-56." 
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Mjøsregionen av gammel årgang, og er forfattet av journalist og lokalhistoriker Eyvind 
Lillevold fra slutten av 1930-tallet. Som journalist i Hamar Stiftstidende i 
mellomkrigsårene, og lokalhistoriker fra 1940-tallet, stod Lillevolds analyser av Strand og 
Løiten Brænderi og en rekke sparebanker på Hedemark i en særstilling i den lokale 
historieskrivningen innenfor temaet.10 Mange av tolkningene som først ble presentert av 
Lillevold finnes igjen i senere beskrivelser av lokalhistorisk karakter.11 Av mindre arbeider 
om mjøsbrenneriene finnes det presentasjoner av mindre brennerier på både Hedemarken 
og på Toten.12  

Det er viktige teknologihistoriske problemstillinger som i liten grad tematiseres i denne 
litteraturen. For det første innebar installasjonen av et dampdrevent maskinverk et 
betydelig teknologisk sprang for næringslivet i regionen, uten at vi får innsikter i hva som 
lå til grunn for en slik satsing. Gjestvang nevner at tilsvarende brennerietableringer i 
tiårene før Atlungstad etableres kunne representere inspirasjonskilder, og viser til at 
brenneriets første brennerimester ble rekruttert fra Østfold. Videre nevnes det at Løiten 
Brænderi var i planleggingsfasen om lag samtidig, mens etableringen av Strand Brænderi i 
Ringsaker i 1843 trolig var en viktig inspirasjonskilde.13  

I foreliggende analyser omtales etableringen av Atlungstad som del av en bredere 
omlegging av brennerinæringen fra ”gårdsbrenningen” til ”industrielle brennerier” og 
dateres til 1840-årene. Forklaringen på denne omleggingen knyttes av Gjestvang (som i den 
øvrige litteraturen) til den nye brenneriloven fra slutten av 1840-årene. Ifølge Gjestvang 
innebar lovendringen skatteskjerpelser for mindre gårdsbrennerier og gjorde det 
nødvendig å etablere større industrielle produksjonsanlegg. I denne tolkningen blir 
lovrevisjonen stående som den direkte foranledningen for at det etableres nye, industrielle 
brenenriforetak i regionen.  

Trolig overvurderer Gjestvang og de øvrige lokalhistoriske bidragene betydningen av den 
nevnte lovrevisjonen. Utgangspunktet for skatteskjerpelsene var et særnorsk 
brennerilovgivning etablert på inngangen av 1800-tallet, hvor det etableres et beskyttet 
marked for spritprodukter i Norge.  Det lovmessige grunnlaget for norsk brennerinæring 
ble lagt av Stortinget i 1816 hvor gjeldende tollbestemmelser ble erstattet med en 
brennevinsskatt og adgangen til å drive produsert sprit liberalisert. I tillegg erstattet 
Stortinget et Dansk-Norsk importforbud mot ”kornbrennevin og genever” med et særnorsk 
importforbud, og danske spritprodusenter ble slik ekskludert fra det norske markedet. 

                                                      
10 Eyvind Lillevold, Strand Brænderi 1843 - 1943: En bondebedrift gjennem 100 År (Lillehammer: [s.n.], 
1943). 
11 Omtalen av Lillevold er delvis basert på oppgaver fra nekrologen i Aftenposten 30. September 1978, og 
beskrivelsen https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Eyvind_Lillevold.  
12 Deriblant Lissie Norland, "Holmen Brænderi: Museet inn i tradisjonsrike industrilokaler,"  (Kapp: 
Mjøsmuseet, 2006), Haakon Rud, Lillehammer Brænderi & Bryggeri gjennom 100 År ([s.l.]: 1947), Nils 
Rustad, Bilit Brænderi gjennom 100 År: 1846-1946 :En bondebedrift i Østre Toten gjennom 100 År (Oslo: 
Bilit Brænderi, 1946), Roger Sandvold and Rolf Johansen, "Fra poteter til edle dråper. Hekshus Brænderi i 
96 År," Totn  (2005), Ivar Stenbeck, Romedal Brænderi: 1901-1951 (Elverum: 1951). 
13 Gjestvang, "Atlungstad Brænderi. Byggeperioden 1855-56."  

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Eyvind_Lillevold
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Vedtakene skaper grunnlag for et sterkt oppsving i norsk spritproduksjon. Oppgaver over 
spritproduksjonen fra begynnelsen av 1800-tallet tydet på at danske produsenter stod for 
brorparten av det norske importbrennevinet, som igjen dekket store deler av det norske 
forbruket.  I stortingsforhandlingene i 1815 ble det oppgitt at det årlig ble importert om lag 
6 millioner potter kornbrennevin (46,5 prosent alkohol), mens den innenlandske 
brenneriproduksjonen var ubetydelig og fordelt på småbrennerier hvis produksjon ikke 
oversteg en million potter.14  

Brenneriloven åpnet slik et nasjonalt markedet for brennevinsprodusentene, og i etterkant 
av liberaliseringen vokste det fram en brennerinæring som møtte økende etterspørsel etter 
alkoholholdige varer.15 Denne næringen møter gradvis skjerpede skattebetingelser fra 
1820-årene. Allerede ved inngangen på 1820-tallet ble behovet for å begrense 
alkoholforbruket trukket frem i Stortinget, og i 1827 ble det innført en spesifikk 
brennevinsavgift lignet gårdsbruk som eide produksjonsskjeler. Både fiskalpolitiske og 
sosialpolitiske hensyn tilsa at brennevinsskatten burde heves, og i årene som fulgte ble 
brennevinsavgiften hevet i flere omganger. Resultatet ble småskalaprodusenter i liten grad 
fant det lønnsomt å videreføre produksjonen. En kongelig kommisjon som la frem sin 
rapport i 1844 fant at antallet mindre brennerier var redusert kraftig og produksjonen om 
lag halvert.16  

Det er slik tegn til at omleggingen i retning av storskala produksjon foregikk før 1840-
årene, og er knyttet til en gradvis skatteskjerpelse ilagt brenneriene fra 1820-årene. 
Observasjonen om at en rekke nye brennerier etableres i tidsfasen fra 1843 til 1850-årene 
støtter opp om en hypotese om at det har foregått en omfattende informasjonsutveksling 
mellom deltakerne, og vi kan anta at for direksjonsmedlemmene representerte 
brennerivirksomheten en kjent driftsform i 1855. En viktig problemstilling vil knytte seg til 
å avklare de teknologiske forbindelsene mellom brenneriene som etableres i samme 
tidsrom. Ulike hypoteser kan stilles opp: En mulig forklaring på etableringsbølgen er at 
tidlige brennerier som Strand Brænderi representerte en mal for senere etableringer, og slik 
reduserte risiko og usikkerhet ved prosjektet. En annen mulighet er at brenneriene valgte 
ulike teknologistrategier, og at det slik fant sted en eksperimentering med ulike 
produksjonsopplegg blant brenneriene i regionen. Inntil det gjøres nærmere studier av 
teknologivalgene i de ledende mjøsbrenneriene er det ikke mulig å karakterisere 
veivalgene ved Atlungstad.  

                                                      
14 NOS V. 124 (1910) Alkoholstatistikk I. Forbruk av Brændevin, vin og øl i Norge 1814-1909 (Det 
Statistiske Centralbyråå) 
15 Det finnes ikke noen selvstendig undersøkelse av disse brenneriene som i litteraturen omtales som 
gårdsbrennerier. Ibid., side 3ff. 
16 Ibid., side 2. 
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2.3 Mjøsregionen og norsk brennerinæring 

Etableringen av Atlungstad Brænderi i 1855 må tolkes som del av en bredere 
etableringsbølge av industrielle anlegg for videreforedling av korn og poteter til brennevin 
i Norge. I tiåret før og etter Atlungstad Brænderi starter virksomheten etableres det i alt 12 
nye industrielle brennerier på Hedemarken og på Toten. Etableringen var del av en 
regional forskyvning som endrer brennerinæringens karakter. Bybrenneriene hadde til da 
dominert markedet, men mistet fra 1850-årene posisjon. Fram til 1816 var fremstilling og 
salg av brennevinsvarer et byprivilegie, og siden store deler av brennevinsproduksjonen 
var basert på importert korn, var det mest lønnsomt å legge produksjonen til 
havnebyenebyene. Så sent som i 1845 beregnet Stortinget at av en samlet produksjon på 
12,3 millioner liter (0,956 liter) sprit var 9 millioner liter produsert i byene, med Kristiania, 
Moss, Drammen og Trondhjem. Distriktsbrenneriene stod i følge denne oppgaven kun for 
en fjerdedel av den samlede produksjonen. Til tross for mange rapporter om stor 
brenneriaktivitet i distriktene, viser derfor tilgjengelig statistikk at brenneriene i byene var 
dominerende så sent som i 1845. 17  

Bare femten år senere var denne geografiske spesialiseringen radikalt endret, og mot 
slutten av 1800-tallet stod brenneriene i Mjøsregionen for over 80 prosent av den samlede 
produksjonen av råsprit. Brenneriproduksjon hadde blitt en industriell distriktsnæring 
med tyngdepunkt i Mjøsregionen Ser en på produksjonsstatistikken alene, stod de største 
brenneriene i Mjøsregionen som Sælid (Vang), Atlungstad (Stange), Holmen (Gjøvik) og 
Løiten for nær 35 prosent av den norske råspritproduksjonen.18 

I motsetning til ølbryggeriene, kom produksjonen av råsprit til å bli en distriktsnæring 
gjennom annen halvdel av 1800-tallet og 1900-tallet. Det finnes få anstrøk i den 
eksisterende litteraturen som kan bidra til å forklare Mjøsregionens dominans i 
brennerinæringen. Som følge av privilegiepolitikken hadde brennerinæringen et naturlig 
tyngdepunkt i byene, og særlig kystbyene representerte naturlige handelsknutepunkt for 
importerthandelen innenfor unionen med Danmark. Fram til 1816 var trolig brorparten av 
norsk brenning basert på importerte kornvarer, og lavere transportkostnader ved kysten 
tilsa at produksjonsanleggene også skulle legges der. Samtidig representerte byene det 
dominerende marked for alkoholholdige varer, og videreforedlingen av råspriten kom til å 
forbli lokalisert i byene gjennom hele 1800-tallet.  

Den eneste som talte for å plassere brenneriene i distriktene var tilgangen til råvarer. 
Etableringen av Atlungstad og de øvrige brenneriene finner sted på et tidspunkt hvor både 
landvertes og sjøvertes transport var svært kostbart og tidkrevende. Utbyggingen av 
hovedbanen omtrent samtidig skulle på sikt endre forholdene, men transport av varer av 

                                                      
17 Oppgaver over produksjon av brennevin i 1840-årene er hentet fra Vogts beregninger for 
næringskomiteen, gjengitt på side 3 i NOS V. 124 (1910) Alkoholstatistikk I. Forbruk av Brændevin, vin og 
øl i Norge 1814-1909 (Det Statistiske Centralbyråå). Produksjonsstatistikk for perioden fra 1880-årene er 
gjengitt i tabell xx under.  
18 Kildegrunnlag for beregningene gjengis i tabell 1. 
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høyt volum og lav pris var fortsatt lite lønnsomt. Det finnes ikke systematiske studier som 
tilsier at faktorprisene (ved- og potetprisene) var vesentlig lavere i Mjøsregionen, og en 
overflatisk gjennomgang av tilgjengelig prisstatistikk tyder ikke på at det fantes noen slik 
kostnadsfordel.19 Det er behov for å undersøke de økonomiske forutsetningene for 
brennerinæringen i Mjøsregionen nærmere, og det er nå ikke grunnlag for å konkludere 
entydig om brenneriene hadde særegne fortrinn i regionen.  

En faktor som kan vise seg å være av betydning er knyttet til tilgangen på lånekapital. Som 
eiendomsinnehavere representerte bønder i utgangspunktet en privilegert gruppe på 
lånemarkedet, og norsk pantelovgivning ga liberal adgang til å reise lånekapital ved å 
pantsette eiendommene. Især på østsiden av Mjøsa var landbrukseiendommene av en slik 
art at de dannet grunnlag for omfattende lånefinansiering i en periode hvor tilgangen på 
industriell risikokapital var begrenset.20   

En annen hypotese som er at konsentrasjonen skyldes utviklingen av et felles 
matvaremarked i Mjøsregionen. Mjøsregionen representerer også et område hvor 
gårdsdriften tidlig ble orientert mot salgsproduksjon. Overgangen til et salgsrettet 
landbruk knyttes i Norge til annen halvdel av 1800-tallet, men Mjøsregionen representerte 
sammen med Akershus, deler av Østfold og Trøndelagen et pionerområde hvor lokale 
gårdbrukere utviklet kommersiell matproduksjon. Historiker Andreas Holmsen har 
dokumentert et omfangsrikt handelssamkvem mellom de ulike bygdene på innlandet i 
perioden før 1850, og funnet spor mellom velutviklede handelsforbindelser mellom de 
kornrike bygdene i Mjøsregionen og nærområdene. Slik er det grunnlag for å forvente at 
det fantes et handelsnettverk og institusjoner som gårdsbrenneriene og senere 
industribrennerier kunne basere seg på. 21  

Det er også nærliggende å forvente at gjennombruddet for industrielle 
produksjonsmetoder kan ha hatt betydning. Atlungstad og de øvrige mjøsbrenneriene 
representerte i sin samtid ett tidlig eksempel på at det lykkes å anvende dampmaskiner til 
industriell produksjon i Norge, og kompetanse i å benytte industrielt maskineri ville ha gitt 
lokale produsenter et betydelig konkurransefortrinn overfor konkurrenter i andre deler av 
landet. Disse industrihistoriske aspektene ved mjøsbrennerienes utvikling er lite belagt, og 
kan undersøkes ved å sammenligne produksjonskostnader ved de ulike anleggene. 
Foreliggende arkiv for brenneriene på Hedemarken gjør det mulig å etablere grove 
produktivitetsmål, og det vil på slikt grunnlag være mulig å følge utviklingen av 
brennerivirksomheten konkurransevilkår i regionen.  

                                                      
19 Det finnes sparsomt med prisoppgaver for potet i denne perioden, men en sammenligning av prisnivået i 
landets ulike regioner tiliser ikke at det var vesentlig lavere priser i mjøsregionen. Et hovedformål med 
etableringen av brenneriene var jo også å finne avsetning for potetavlingene, og en stor andel av 
aksjonærene i Atlungstad var bønder som hadde næringsinteresser knyttet til å holde potetprisene høye.  
20 Merok, Mellom bonde og børs: Landkreditts historie 1915-2015, kapittel 1 (Fagbokforlaget 2015) 
21 Andreas Holmsen, Før bonden ble forretningsmann (Oslo: Universitetsforlaget, 1982). 
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2.4 Samvirke og kapital 

Etableringen av Atlungstad Brænderi knyttes til stangebøndenes ønske om å sikre 
avsetning for potetavlingene og brenneriet tolkes som en forløper til senere 
samvirkeforetak som meieriene og slakteriene. Ole Gjestvang hevder at ”en del framsynte 
bønder så nytten av en form for samvirke både i foredlingsleddet og omsetningen. Et av de 
første steg i denne retning var byggingen av de mange jordbruksbrennerier her på 
Østlandet. Det finansielle grunnlaget for denne virksomheten var dannelse av 
aksjeselskaper.”22 Utgangspunktet for denne tolkningen møter vi først i 1930-årene da 
sentrale medlemmer av Atlungstads direksjon publiserer historiske oversikter over 
brenneriets utvikling. Major Peter Gaustad, som satt i direksjonen i en årrekke, publiserte 
en historisk oversikt i Hamar Stiftstidene i 1936 hvor brennerienes funksjon som 
samvirkeorganisasjoner ble sterkt vektlagt. Ifølge Gaustad, var adgangen til å selge poteter 
til brenneriet knyttet til aksjen, og produksjonsverdiene som ble skapt ble i stor grad 
tilbakeført til gårdbrukerne som leverte til anlegget.23 Tolkningen er slik at 
jordbruksbrenneriene var første generasjon av samvirkeforetak i norsk landbruk, med 
deres særegne formål og organiseringsprinsipper.24  

Det er likevel trekk ved bedriften Atlungstad som peker utover en slik lokalhistorisk 
ramme og understreker behovet for å undersøke de organisasjonsmessige forutsetninger 
for brenneriets utvikling. Allerede fra 1870-årene er det tegn til at bedriften vokser seg ut 
av en lokal økonomisk ramme, og direksjonen oppgir at det er nødvendig å drive et 
betydelig oppkjøp av poteter utenfor nærområdene. I løpet av 20-årsperioden som fulgte 
må betydningen av slike oppkjøp utenfor lokalområdene ha økt. For produksjonssesongen 
1883-84 oppga direksjonen å ha produsert 346 916 liter 50 prosent sprit på basis av om lag 
28 000 hektoliter potet, og påpeker at ”heraf er fra Mjøsen indkjøpt noget over ½ del”.25 
Fram mot 1890-årene ble råspritproduksjonen mer enn doblet, og brenneriet stod da 
sammen med Sælid, Holmen og Løiten for mer enn en tredjedel av den samlede 
spritproduksjonen i Norge.26  

Bildet av et ”jordbruksbrenneri” som primært tjente Stangebøndenes økonomiske 
interesser er slik lite dekkende. I stedet bør en karakterisere Atlungstad Brænderi som en 
nasjonal industribedrift, som på basis av oppkjøp i regionale matvaremarkeder drev 
videreforedling på en industriell skala. Det er også tegn til at forholdet mellom brenneriene 
og bøndene rommet konfliktstoff. En hovedproblemstilling for direksjonen var ifølge 
Gaustad at det fantes ”usolidariske” oppkjøpere på potetmarkedet som bidro til å øke 
innkjøpsprisene for brenneriet og dermed svekke lønnsomheten.27 Uttalelsen fra Gaustad 
tyder også på at det eksisterte en viss interessemotsetning mellom brenneriet, på den ene 
                                                      
22 Gjestvang, "Atlungstad Brænderi. Byggeperioden 1855-56.", side 62. 
23 Hamar Stiftstidene, ”Atlungstad brenneri – Stange brenneri” av Peter Gaustad (nr 182, 1936) 
24 For en eksplisitt argumentasjon knyttet til disse poengene, se Jorun Ingeborg Aarsby, "De første 
samvirkeforetaka i norsk jordbruk - Strand og Veldre Brænderier" (NTNU, 2007). 
25 Atlungstad Brænderis arkiv, beretning 1883-84, side 4. 
26 Produksjonsstatistikk gjengitt i tabell 1. 
27 Hamar Stiftstidene, ”Atlungstad brenneri – Stange brenneri” av Peter Gaustad (nr 182, 1936) 
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siden, og potetselgerne i distriktet. Av produksjonsomkostningene utgjorde utgifter til 
potetinnkjøp om lag halvparten av driftsutgiftene28 Brenneriene ønsket primært lave og 
stabile potetpriser i produksjonssesongene, og det ser ikke ut til at den omfattende 
brenneriproduksjonen førte til at potetprisene i Oppland og Hedmark avvek vesentlig fra 
landsgjennomsnittet.29 

Et viktig trekk som også peker utover en tradisjonell fortolkning av brenneriet er knyttet til 
foretakets organisasjonsform og kapitalbehov. Atlungstad Brænderi var organisert som 
aksjeselskap, og inngangsbilletten for å delta i foretaket var svært kostbar etter samtidens 
målestokk. For å illustrere størrelsene på kapitalbehovene representerte 
anleggsinvesteringene i 1855 kjøpskostnaden for de fire mest kostbare storgårdene i Norge. 
Produksjonsvirksomheten krevde betydelige investeringer allerede i oppstartsårene, og fra 
midten av 1880-årene utgjorde rentekostnadene på foretakets løpende gjeld en like stor 
utgiftspost som de øvrige driftskostnadene. 30 

Selv om det ikke kommenteres eksplisitt i Gjestvangs arbeid er det liten tvil om at bøndene 
som stod bak tiltaket representerte en kapitalsterk elite i bondesamfunnet. Det finansielle 
grunnlaget for oppstarten var innskutt aksjekapital og personlig garanterte låneopptak i 
Norges Bank, Credittkassen, Christiania Sparebank, Søndre Hedemarken Sparebank, og 
privatpersoner. Låneopptakene finansierte det som må karakteriseres som en svært 
ambisiøs byggeplan: I motsetning til mange andre industrielle tiltak hadde initiativtakerne 
ikke problemer med å få innbetalt aksjekapitalen, og på grunnlag av initiativtakernes 
personlige formue var det mulig å oppta betydelige lån for å finansiere utbyggingen.31  

Atlungstad må i samtiden ha fremstått som en svært ambisiøs industriell satsing, og vi må 
godt inn på 1880-tallet for å finne tilsvarende kapitalkrevende satsinger i Mjøsregionen. 
Norsk industri preges i denne perioden av mindre anlegg, ofte med landlig beliggenhet. 
Skuer vi inn til andre industribedrifter som etableres i 1840-årene vil en finne at anlegget på 
Atlungstad ikke ligger tilbake for tilsvarende satsinger. Anlegget ved Atlungstad var for 
eksempel av like stort størrelse som Myrens Mekaniske verksted, og investeringene 
representerte om lag like store kapitalutlegg som tilsvarende bedrifter.32  

Valget av organisasjonsform skulle vise seg å få store konsekvenser for hvordan 
direksjonen håndterte krevende markedsforhold fra 1870-årene. Ved å rekruttere nye 
aksjonærer – og betydelige långivere – var det mulig for brenneriet å foreta store nye 
investeringer som brakte brenneriet inn i en ny posisjon som nasjonal finspritprodusent og 
akevittmerkevare. 

                                                      
28 Her fra driftsregnskap for 1883-84.  
29 Statistisk sentralbyrå publiserte priser for sentrale landbruksvarer i perioden fordelt på hovedregioner 
som viser at potetprisene på innlandet lå om lag på samme nivå som for landsgjennomsnittet.  
3030 Driftsregnskap og oversikt over gjeld er gjengitt i beretning for 1883-84. 
31 Gjestvang, Brenneridriften På Hedmarken. 
32 Bergh, Norge Fra U-Land Til I-Land: Vekst Og Utviklingslinjer 1830-1980., side 143. 
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2.5 Atlungstad Finspritfabrik 

Etableringen av Atlungstad Brænderi må tolkes som en svært ambisiøs industrisatsing. Det 
ser imidlertid ikke ut til at bedriften var noen finansiell suksesshistorie. Foreliggende 
produksjonsstatistikk tyder også på at anlegget ikke var i kontinuerlig drift de første 
tiårene.33 Etter ti års drift velger da også en majoritet blant aksjonærene å selge anlegget 
fremfor å reinvestere etter en brann som hadde gjort stor skade.  

Det kan være flere forklaringer på hvorfor driften de første årene ikke svarte til 
forventningene.  Det markedsmessige grunnlaget for Atlungstad Brænderi og de øvrige 
mjøsbrenneriene var i annen halvdel av 1800-tallet et nasjonalt beskyttet marked for råsprit 
og foredlede spritprodukter. Fra 1840-årene bestod norsk alkoholforbruk i overveiende 
grad av norskproduserte varer, i all hovedsak av potetsprit produsert i Mjøsregionen.34 Vi 
vet imidlertid lite om utviklingen av dette markedet, og foreliggende forbruksstatistikk gir 
kun grove indikasjoner  om utviklingen av spritproduksjonen i perioden. I Jens Alms 
analyse av brenneriforeningens etablering gis det flere indikasjoner om at det eksisterte en 
overskuddskapasitet i næringen fra 1870-årene. De krevende markedsforholdene er 
grunnlaget for forsøk på å etablere et prissamarbeid mellom mjøsbrenneriene, og danner 
utgangspunkt for etableringen av fellessalg og foredling av potetråsprit i 1880-årene.35  

Det er på denne bakgrunnen overraskende å finne at 1880-årene innleder en ny 
investeringsperiode ved Atlungstad. I 1880 kjøpes det inn rektifikasjonsapparat ved 
bedriften og det gjennomføres en større bygningsmessig fornyelse. I 1895 monteres en ny 
dampkjel og det settes inn et nytt, kontinuerlig utdrivningsapparat levert fra Tyskland. I 
sum innebar investeringene at produksjonskapasiteten ved Atlungstad økte vesentlig, og at 
bedriften ble satt i stand til å produsere egne ferdigvarer for salg i det norske markedet.36  

Vi har i dag lite grunnlag for å forstå hvorfor bedriften valgte en slik ekspansiv strategi ved 
inngangen til 1880-årene. Det er dokumentert at Atlungstad tidlig i 1880-årene sender 
egenproduserte finspritprodukter til internasjonale varemesser og oppnår 
hedersbetegnelser som senere brukes i markedsføringen. En hypotese som skal diskuteres i 
kapittel 3.2 av denne rapporten er at nye eiermiljøer kom inn i bedriften og tilførte ny 
kapital til virksomheten. Fra 1880-årene kommer industrimiljøene i Kristiania inn som 
aksjonærer i bedriften, og Atlungstad reiser ny lånekapital hos nye aksjonærer. En 
hypotese er derfor at de nye eiermiljøene bidro til å revitalisere bedriften, og slik dannet 
grunnlag for en offensiv satsing fra 1880-årene.  

                                                      
33 Se produksjonsoppgaver gjengitt som vedleggstabell i rapporten. 
34 Ibid.  
35 Jens M. Alm, Den Norske Dram (Oslo: Schibsted, 1985). 
36 Gjestvang, Brenneridriften på Hedmarken. 
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2.6 Konklusjon historiografiske perspektiver 

En gjennomgang av den foreliggende litteraturen reiser således viktige nye 
problemstillinger for behandlingen av Atlungstads tidlige historie. For det første er det 
naturlig å tolke etableringen av Atlungstad Brænderi som del av en langvarig industriell 
utviklingsprosess som utløses av liberaliseringen av brenneriproduksjonen i Norge på 
begynnelsen av 1800-tallet. Adgangen til å produsere sprit ble frigitt, og samtidig ble et 
sterkt markedsvern. Etableringen av en ”gårdsbrennerinæring” kan ha dannet viktige 
forutsetninger for etableringen av industribrenneriene fra 1840-årene. Senere undersøkelser 
bør kartlegge forbindelseslinjene mellom tidlige gårdsbrennerier og industribrenneriene 
for å forankre den nye industrien i Hedemarken og Totens tidlige næringsliv.  

Moderniseringen av brennerinæringen i 1840-årene representerer en viktig del av norsk 
industrihistorie, og Atlungstads utvikling kan bidra til forståelse av denne første 
gjennombruddsfasen for industrielle produksjonsmetoder i Norge. Tidligere undersøkelser 
har detaljert utbyggingen av anlegget, men vi vet fortsatt lite om hva som lå til grunn for 
den svært omfangsrike satsingen ved Atlungstad. Det finnes svært få eksempler på like 
kapitalkrevende anlegg i Norge før inn på 1880-tallet, og for eksempel kan kun verkstedene 
som senere skulle bli Trondhjems mek. Verksted vitne om tilsvarende investeringsnivå.37  

En viktigere mangel ved den eksisterende litteraturen er at Atlungstad fortolkes som en 
isolert etablering, uavhengig av den brede etableringsbølgen av industribrennerier på 
innlandet. Det er trolig slik at valg av teknologiske løsninger, markedsmessig innretning og 
betydning for lokalsamfunnet best kan forstås når Atlungstad behandles som del av en 
bred industrialiseringsbølge i Mjøsregionen.  

Bedriftens veivalg fra 1880-årene kan også best forstås som del av en bredere tilpasning 
blant brenneriene i Mjøsregionen. Enkelte brennerier møtte fallende priser og omsetning 
med å redusere aktiviteten, mens andre fant grunnlag for å investere i nye anlegg og nye 
omsetningsmuligheter. Noen brennerier valgte å gå sammen om felles 
kartelliseringsforsøk, mens andre valgte å stå utenfor samarbeid og videreutvikle egne 
salgsfremstøt. Atlungstads tilpasning i perioden kan best forstås som del av en bredere 
tilpasningsprosess som tidvis brakte direksjonen i et konfliktfylt forhold til de øvrige 
brenneriene.38  

  

                                                      
37 Tore Jørgen Hanisch and Even Lange, Veien til velstand: Industriens utvikling i Norge gjennom 50 År 
(Oslo: Universitetsforlaget, 1986). 
38 Omtalt i Jens Alm, op cit.  
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3 PUNKTOBSERVASJONER FRA ATLUNGSTAD BRENNERIS 
HISTORIE (1852-1914) 

3.1 Innledning 

I denne delen av rapporten presenteres punktobservasjoner fra gjennomgangen av 
Atlungstad Brænderis arkiv fra perioden. Arkivet er samlet av Statsarkivet i Hamar og kan 
karakteriseres som dekkende for bedriftens forretningsmessige utvikling i perioden. Det er 
bevart innkjøpsprotokoller og produksjonsprotokoller for hele perioden, og det finnes 
regnskapsstatistikk fra 1880-årene. I tillegg forvalter Atlungstad Brenneri A/S en betydelig 
gjenstandssamling overtatt fra Arcus A/S (Vinmonopolets) museum.  

Det har ikke vært anledning til en fullstendig gjennomgang av arkivmaterialet innenfor 
rammen av prosjektet, og punktene som gjengis under er ment som illustrasjoner på 
mulige forskningsområder for bedriften.  

Fremstillingen er samlet om tre punkter. Punkt 1 diskuterer bakgrunnen til initiativtakerne 
bak Atlungstad Brænderi og lanserer mulige formidlingsideer til å presentere 
entreprenørene som stod bak bedriften. Punkt 2 diskuterer Atlungstad Brænderis posisjon i 
norsk brennerinæring på basis av innhentet produksjonsstatistikk. Til nå har det ikke 
foreligget produksjonsoppgaver fra norske brennerier i perioden, og det har ikke vært 
grunnlag for å slutte om betydningen til de ulike brenneriene. Punkt 3 diskuterer 
etableringen av Atlungstads egne akevittmerkevarer i perioden fra 1880.  

3.2 Bondeentreprenørene bak Atlungstad 

Ole Gjestvangs presenterer i sin fremstilling om Atlungstad de sentrale initiativtakere bak 
etableringen av Atlungstad Brænderi, og knytter disse personene til nabogårdene i Stange. 
Det foreligger en fullstendig liste over deltakere i den første etableringen, og blant 
aksjonærene dominerer gårdbrukere i Atlungstads nærområde. Atlungstad tolkes slik som 
et produksjonsanlegg sprunget av bondenæringen på Hedemarken. Som vi har sett knyttes 
Atlungstad til en historisk tradisjon hvor landbruksnæringen etablerte samvirkebaserte 
foredlingsbedrifter. Atlungstad blir slik bondebedriften fra 1850-årene og tolkes i lys av 
bondenæringens vilkår i perioden.  
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Det er liten tvil om at sentrale initiativtakere og bidragsytere til Atlungstad kom fra 
bondenæringen og at bedriften spilte en betydelig rolle for det lokale landbruket som 
oppkjøper av poteter. Samtidig er det slik at landbruksnæringen i Stange hadde noen 
særegne trekk som bør formidles til publikum. Holdt opp mot hovedmønsteret i norsk 
landbruk, representerer Stange i 1840-årene en langt mer kommersiell og markedsrettet 
gårdsdrift. Størrelsen på gårdene som deltar i etableringen av Atlungstad Brænderi tyder 
på at samtlige drev omfattende salgsjordbruk.39 For disse gårder preges perioden av en 
oppgangstid som strakk seg fra 1830-årene ut 1850-tallet. Forbedrede kommunikasjoner og 
befolkningsvekst skapte grunnlag for økt omsetning og stigende priser, og det var særlig 
gårdsbruk fra Hedemarken og Toten som nøt godt av konjunkturoppgangen.40  

Et annet fellestrekk ved initiativtakerne var at svært mange nylig hadde overtatt 
gårdseiendommene på Stange.41 For disse var trolig kjøpet av gårdsbrukene del i en 
langsiktig satsing på å utvikle kommersiell landbruksproduksjon. Mange av 
initiativtakerne hadde også en historikk som oppkjøpere og videreselgere av gårdsbruk. I 
en økonomi som var dominert av landbruksnæringene representerte disse samtidens 
fremste entreprenører.  Overtakelsen av et gårdsbruk i Stange er i seg selv en indikasjon på 
at innehaveren enten hadde arvet finansielle ressurser eller hadde lykkes i å opparbeide 
seg slike ressurser gjennom vellykket gårdsdrift ved andre gårder.  

Det er blant dette sjiktet av gårdbrukere vi finner initiativtakerne. Innehaveren av 
Atlungstad Nordre, som avga tomt til brenneriet og deltok i etableringen, Johan Nilsen 
Sande kan stå som representant for initiativtakerne. Johan Nilsen Sande, født i 1821, kom 
opprinnelig fra Romedal, overtok begge partene av Nord-Atlungstad i 1854, og omtales 
som en ”sjelden dyktig gårdbruker og foregangsmann” i landbruket. De sparsomme 
biografiske opplysningene som finnes om Sande tyder på at han i perioden fra 1840-årene 
slår seg opp som gårdbruker på Hedemarken, og eiendomsregistrene viser at han hadde 
kjøpt (for å senere selge) en rekke gårdsbruk før han havnet på Atlungstad. Ved Nord-
Atlungstad blir det i samme periode oppført teglsteinsverk, og Sande deltar i en rekke 
kommersielle satsinger i perioden.  

I samtiden blir Sande omtalt som en agronomisk foregangsfigur, som investerer i drenering 
av innmark og bygger opp en betydelig besetning av hester og kyr. Det er trolig i 
forlengelsen av denne satsingen at Sandes interesse for et brenneri oppstår. Sande skal 
senere gifte seg med Anna Evensen Ringnæs, søster av Christen Ringnæs, og fremstår som 
sentral for Atlungstads utvikling de første to tiårene. Ved siden av materialet som finnes i 

                                                      
39 Det er foretatt en gjennomgang av matrikkelen for samtlige deltakere i den første aksjetegningen. 
Samtlige gårder hadde en matrikkelskuld som tilsa at de var blant de 20 prosent mest verdifulle 
gårdseiendommene i Norge.  
40 Stein Tveite, Norsk Landbrukshistorie 1750-1914: Utvalgte Emner (Ås: Norges Landbrukshøgskole, 
1975).  
41 Det er gjennomført søk i de digitaliserte folketellingene for de aktuelle gårdsbrukene. Svært mange, 
inkludert Atlungstad, var omsatt flere ganger mellom personer som trolig ikke var i familie i løpet av første 
halvdel av 1800-tallet.  
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Atlungstads eget arkiv finnes det også avbildninger av Johan Sande i Hedmark Museums 
digitale samlinger og et privatarkiv fra oppføringen av teglsteinsverket.42  

Følger vi utviklingen av gården Nordre Atlungstad finner vi fra slutten av 1870-tallet et 
nytt trekk ved bondesamfunnet på Stange. Gården Søndre Atlungstad kjøpes i 1879 av Carl 
Gustav Wedel Jarlsberg, og et par år senere overtar han Nordre Atlungstad. Wedel 
Jarlsberg var sønn av Herman Wedel Jarlsberg fra Bogstad gård, og ved farens død i 1888 
overtar broren Bogstad. Carl Gustav kom på sin side til å legge betydelige kapitaler i 
Atlungstad: I første omgang ved overtakelsen og samlingen av de to delene, og senere ved 
at det oppføres nye våningshus og driftsbygninger.43  

Wedel Jarlsberg-familiens inntreden i Atlungstad ser ut til å ha fått store konsekvenser for 
utviklingen av brenneriet. Investeringene i nytt produksjonsutstyr fra 1880-årene er i stor 
grad lånefinansiert, og Carl Gustav Wedel Jarlsberg er oppført som hovedlångiver i en 
rekke av regnskapsoppgavene. Wedel Jarlsberg familiens inntreden ser også ut til å ha 
bidratt til å rekruttere et nytt sjikt av investorer til brenneriet. En gjennomgang av 
aksjonærlisten ved Atlungstad fra 1905 viser svært mange kjente navn fra Kristianias 
industri- og skipsfartsborgerskap. Familier som stod sentralt som eiere av Akers Mekaniske 
Verksted er representert på aksjonærlisten, og det ser ut til at store deler av det 
opprinnelige eiersjiktet hadde solgt seg ut. Et eksempel kan være eierskiftene rundt 
Rittmester Ebbe Astrups inntreden som dominerende aksjeeier ved inngangen av 1900-
tallet. Han overtok aksjeposter fra skipsrederne Einar Aaby, Christian Michelsen, 
skipsreder Thomas Fearnley, Statsråd Christian Mathisen, trelasthandler Westye Egeberg. 
Store deler av grosserermiljøet i Kristiania og på Hamar var også engasjert på eiersiden i 
ulike perioder, og aksjonærprotokollen rommet sentrale industrialister på Vestlandet og 
Østlandet.44   

Atlungstad var gårdsbrenneri med forankring i bondesamfunnet på Stange, men fra dette 
bondesamfunnet fantes det viktige forgreninger til borgerskapet i Kristiania. Denne 
dreiningen i bedriftens forankring er ikke tidligere dokumentert, men gir trolig viktige 
anslagspunkter for å forstå bedriftens strategier i 1880-årene. Omtrent samtidig kommer en 
ny direksjon inn til bedriften, og lederne som rekrutteres i denne perioden (1880-90) kom til 
å følge bedriften ut 1930-tallet. Slik blir eierskiftene, nyinvesteringene og den nye ledelsen 
indikasjoner om et vesentlig oppbrudd i Atlungstads historie ved inngangen til 1880-årene.  

3.3 Atlungstad Brænderi betydning i norsk brennerinæring 

Norsk brennerinæringen fremstår som en sentral tidlig industrisektor i norsk historie, men 
har i liten grad fått oppmerksomhet i oversiktsverk som dekker perioden. Fraværet av 

                                                      
42 http://digitaltmuseum.no/011012784372 
43 Axel Coldevin, Norske Storgårder, Bind 1, vol. 1 (Oslo: Aschehoug, 1950)., side 248. 
44 Atlungstads arkiv, aktionærprotokoll 1911.  
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systematiske analyser av brennerinæringen har fått konsekvenser for forståelsen av 
brennerinæringen. I enkelte omtaler fremstilles brennerinæringen som en ”mektig 
løftestang” for landbruket i regionen, og flere ulike brennerier omtales som ledende i 
perioden.45  

I fravær av systematiske talloppgaver over produksjon og salg av brennevinsprodukter vil 
det være krevende å foreta en samlet vurdering av næringens utvikling. Som del av 
prosjektet er det samlet inn produksjonsstatistikk for Atlungstad i perioden fra 1855 til 
1914, og foretatt en analyse av samtlige brennerier ved utgangen av 1890-årene. Ser en på 
produksjonsstatistikken for Atlungstad alene finnes det spredte oppgaver for hele 
perioden, og gjennomgående produksjonsoppgaver fra 1882 til 1908. Dataene som finnes 
tyder på at driften ved anlegget varierte sterkt i de første to tiårene. I oppstartsåret oppga 
direksjonen å ha produsert 47 604 liter sprit (100 %), og produksjonen varierte mellom 124 
000 liter og 55 000 liter i de neste tjue årene (produksjonsoppgaver gjengitt i vedleggstabell 
X.1). 

For Atlungstad innleder 1880-årene et taktskifte: Produksjonen stabiliserer seg på et høyere 
nivå og varierer mellom 150 og 400 000 liter sprit i terminen. Atlungstad har blitt en 
storprodusent av norsk sprit, og kun Sælid Brænderi, Holmen og Løiten kunne konkurrere 
med produksjonsvolumene på Atlungstad.  

Sammenlignbare oppgaver over produksjon og salg av sprit fra slutten av 1890-årene 
danner også grunnlag for å skille klart mellom de ulike mjøsbrenneriene. Innenfor rammen 
av Brennerienes Fellesforeningen ble det innlevert omfattende produksjonsstatistikk med 
oppgaver over salg, eksport og videreforedling av råspriten. Et utdrag av disse 
talloppgavene er gjengitt i tabell 1 under.  

Utsnittet fra produksjonsstatistikken viser flere interessante trekk. For det første er det klart 
at brennerinæringen rommet bedrifter med svært ulike forutsetninger og aktivitetsnivå. En 
stor gruppe brennerier hadde relativt lav produksjon, og markedsførte brorparten av 
produksjonen gjennom Brennerienes Fellesforeningen. Totenbrenneriene på Hekshus, 
Gjefsen, Kjølseth, Blilit, Hvam og Narum ser ut til å ha vært slik foretak, hvor verken 
produksjonsvolumet eller brenneriets eget salg av brennevin tilsier at det var behov for å 
ha noen permanent salgsorganisasjon. Disse brenneriene faller slik innenfor mønster av 
samvirkebedrifter, og er kanskje typiske representanter for gårdsbrenneriene i norsk 
brennerinæring.  

I andre enden av skalaen fantes det industrielle brennerivirksomheter med storskala 
produksjonsvirksomhet. Som det fremgår av tabell 1 valgte samtlige storbrennerier med 
produksjon over 200 000 liter å stå utenfor markedssamarbeidet i Brænderienes Forening. 
Unntaket var Holmen Brænderi, men Sælid, Atlungstad og Løiten på Hedemarken, og 

                                                      
45 Hamar Stiftstidene, ”Atlungstad brenneri – Stange brenneri” av Peter Gaustad (nr 182, 1936) 
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Lysholm og Stjørdalen i Trøndelag valgte å stå utenfor felles salg og leveranse til A/S 
Oplandske Spritfabrikk.  

Produksjonsstatistikken gir indikasjoner om at brenneriene valgte svært ulike 
markedsstrategier. Konkurransevilkårene ser ut til å preges sterkt av kvotebestemmelsene 
som ble innført i perioden, og all produksjon som overskjøt årskvoten måtte eksporteres til 
utlandet. Brennerier som ønsket å utvide produksjonen ble slik tvunget til å drive utstrakt 
råspriteksport, og viktige brennerier som Sælid Atlungstad, Holmen, Løiten og Lysholm 
eksporterte over halvparten av råspritproduksjonen mot slutten av 1800-tallet.  

Atlungstad ble en storeksportør av norsk potetbasert råsprit, og i 1897-98 terminen 
eksporterte bedriften nær 300 000 liter råsprit av en samlet produksjon på 384 000 liter. Det 
finnes materiale i arkivet fra denne råspriteksporten, og det ser særlig ut til at oppkjøpere i 
Hamburg var viktige for bedriften. Av den gjenværende produksjonen valgte Atlungstad å 
stå for salget på egen hånd, og deltok ikke i omsetningen som ble organisert av 
brænderiforeningen i denne perioden. 
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Tabell 1: Råspritproduksjon ved norske brennerier i terminen 1897-98 (liter 100 prosent), eksport og 
fellessalg gjennom Brænderiforeningen 

 
 

Produksjon Eksport Fellessalg 
Sælid 408 657 243 297  
Atlungstad 384 323 296 073  
Holmen 362 738 228 738 98 305 
Løiten 343 368 265 868  
Lysholm 338 727 212 477  
Stjørdalen 249 804 149 804  
Vang 242 591 140 814  
Gaupen 198 118 127 118 55 421 
Gerner & Søn 150 329 76 579 58 307 
Nederkværn 145 703 57 555 61 523 
Strand 144 887 67 331 54 425 
Gjerstad 144 164 86 864 38 869 
Brumunddalen 129 042 22 563 77 280 
Lillehammer 104 141 7 212 65 407 
Sundnæs 98 440  35 693 
Narum 90 550 36 825 42 555 
Hvam 85 378 33 067 38 911 
Blilit 77 141 7 512 52 046 
Kjølseth 76 688 3 732 54 921 
Gjefsen 70 192 9 288 47 862 
Hexhus 68 210 9 315 45 886 
Hjeld 66 654 3 481 44 539 
Næs 55 673  45 396 

SUM 4 035 518   
Kilde: Brænderienes Forening, produksjonsoversikt 1897-98 

Skal en karakterisere Atlungstad strategier på basis av det tilgjengelige kildematerialet må 
hovedkonklusjonen være at bedriften satset på storskala produksjon. Det er for tidlig å 
konkludere med hva denne strategien reflekterte, men en hypotese er at Atlungstad hadde 
lavere produksjonskostnader enn konkurrentene og kunne ha interesse av drive 
priskonkurranse i det norske markedet. Holdt opp mot Sælid, Atlungstad, Holmen og 
Løiten, drev svært mange av de øvrige mjøsbrenneriene småskala produksjon, og det er lite 
trolig at produksjonsvolumene forsvarte en ytterligere investering. Kapitaltilskuddet fra 
familien Wedel Jarlsberg ser derfor ut til å ha satt Atlungstad i stand til å gjennomføre en 
aggressiv strategi, med sterk utvidelse av produksjonsvolumene og aktiv eksporthandel.  

Et siste ledd i Atlungstads strategier i perioden er knyttet til utviklingen av egne 
akevittmerkevarer. Fra 1880-årene kom en rekke av mjøsbrenneriene til å følge Løiten 
Brænderi inn i destillasjons og videreforedlingen av råspriten. Det vi med en 
samlebetegnelse kan omtale som merkevarestrategien til brenneriene innebar at råspriten 
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ble foredlet og solgt som forbruksvare til publikum i Norge. Brenneriene kom til å velge 
ulike strategier for å utvikle akevittmerkevarene.  

3.4 Akevittens vugge?  

Utviklingen av akevitten som en norsk finspritmerkevare er et svært populært tema for 
norske museer og reiselivsbedrifter og er bredt dekket i populærlitteraturen.  Det er derfor 
mye som tyder på at ett av de mest attraktive temaene for Atlungstad Brenneri A/S er 
knyttet til fremvisningen av utviklingen av den norske akevitten, og Atlungstads eget 
bidrag i denne prosessen.  

I den foreliggende litteraturen knyttes utviklingen av akevitten gjerne til utvalgte 
destillatører som utviklet drikken gjennom 1800-tallet. Kjente destillatørforetak Jørgen B. 
Lysholm i Trondhjem (etablert 1821), Gerner & Søn i Moss, Løiten Brænderis Destilasjon 
(1871) og A/S Oplandske Spritfabrikk (1883) har fått stor oppmerksomhet i presentasjonen 
av den norske akevitten. I foreliggende beskrivelser er det særlig utviklingen av en bestemt 
smaktilsetting som vies oppmerksomhet, mens den kommersielle utviklingen av akevitten 
i liten grad berøres. Vi vet for eksempel ikke når akevitten fremstår som et sentralt 
finspritprodukt i det norske markedet, og det foreligger ikke salgstall som kan tidfeste et 
slikt kommersielt gjennomslag. 46 

Temaets popularitet reiser også viktige fordelingsmessige dilemmaer. Atlungstads egne 
akevittmerkevarer – no 1, no 2, no 3 – finnes det ikke noen historiefaglig analyse av, og vi 
har til nå ingen indikasjoner på salgsvolum eller markedsføringsstrategier. Et søk i større 
byaviser (Aftenposten, Morgenbladet, Handels- og Sjøfartstidene) viser at Atlungstad 
annonserte jevnlig for ulike finspritprodukt fra 1880-årene, men først fra 1890-årene ser 
seriebetegnelsene (no1, no2, no3) til å bli foretrukket som merkebenevnelse. Ved 
Atlungstad utgjorde egen akevittproduksjon en forsvinnende liten andel av den samlede 
produksjonen til langt inn i 1880-årene, og omsetningsoppgaver fra perioden tyder på at 
råspriteksporten dominerte salgsarbeidet ved bedriften. Av ferdigprodukter utgjorde 
punch, cognac og råsprit langt viktigere salgsprodukt enn akevitten inn på 1890-årene..47  

Det er likevel flere indikasjoner på at satsingen på egne finspritmerkvarer var et viktig ledd 
i utviklingen av bedriften på 1880-årene. Tidlig valgte bedriften å satse på egen profilering, 
og Atlungstads akevitter var blant de første som ble sendt til internasjonale vareutstillinger 
i perioden. Ved verdensutstillingen i Antwerpen i 1886 premieres er Atlungstad en av seks 
norske destillatører for spritprodukter. 48 Ved inngangen til 1900-tallet ser også inntektene 

                                                      
46 Som en for eksempel kan se i Arcus A/S fremstilling på sine hjemmesider, 
http://www.arcus.no/no/brennevin/var-historie/de-gamle-destillasjoner/ (hentet 04.05.2015). 
 
47 Atlungstads arkiv, beretning 1904 viser oversikt over salgsfordelingen i liter mellom de ulike produktene.  
48 Premieringen er gjengitt i Aftenposten ”Fra komiteen for Norsk deltagelse i Verdensudstillingen i 
Antwerpen i 1885 (4. januar 1886). Atlungstad Finspritfabrikk mottok sølvmedalje ved denne utstillingen. 

http://www.arcus.no/no/brennevin/var-historie/de-gamle-destillasjoner/
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fra bedriftens eget finspritsalg til å ha tatt seg opp, og fra denne perioden er Atlungstad 
mest kjent som finspritfabrikant.49 Salgsoppgaver fra 1914/15 terminen tyder også på at 
denne satsingen var vellykket. Ifølge Atlungstads egne oppgaver hadde bedriften en 
produksjon som tilsvarte 174 000 liter sprit (100 %) i 1915, hvorav en tredjedel ble solgt som 
ulike ferdigvareprodukter. Atlungstads solgte i dette året alene 106 000 liter av merkevaren 
”Akevitt no 1 – 5 år” (47 %), mot 121 000 liter råsprit. Siden prisen på akevitten må ha ligget 
vesentlig over råspritprisene, innebar dette at salg av egne akevittmerkevarer må ha utgjort 
en sentral del av bedriftens inntekter.50  

Ved inngangen til den første verdenskrig hadde Atlungstad Brænderi gjennomført en 
vellykket markedsomlegging, og bedriften hadde lykkes i å utvikle Atlungstad Akevitt 
som egen merkevare på det norske markedet. Denne markedsomleggingen er ikke omtalt i 
den foreliggende litteraturen, og det har ikke vært mulig å gjennomgå direksjonsarkivet for 
å identifisere bakgrunnen for omleggingen. Trolig måtte Atlungstad inngå 
markedssamarbeid med etablerte forhandlere for å nå et salg på over 100 000 liter akevitt 
årlig, men det har ikke vært mulig å undersøke disse forholdene nærmere. Det vil trolig 
også finnes markedsføringsmateriale i lokale aviser og tidsskrifter i denne perioden som vil 
kunne danne et viktig tilskudd til bedriftens publikumstilbud.  

En videre utforskning av akevittens historie kan belyses gjennom de ulike 
samarbeidsmodellene som ble etablert mellom destillatør, på den ene siden, og 
råspritprodusent, på den andre siden. I annen halvdel av 1800-tallet utvikler det seg en 
arbeidsdeling mellom destillasjons- og omsetningsselskapene i byene og 
råspritprodusentene i distriktene. Enkelte brennerier som H. Gerner & Søn i Moss og 
Lysholm i Trondhjem satset i hovedsak på finspritsalg og destillasjon, og må ha drevet et 
betydelig oppkjøp av råsprit fra andre brennerier. På den andre siden fantes det 
spesialiserte brennerier som utviklet egen destillasjon. Løiten Brænderis satsing på egen 
destillasjon er velkjent og dokumentert i litteraturen, og opprettelsen av A/S Oplandske 
Spritfabrikk i 1883 må tolkes som et svar fra de mindre brenneriene på slike satsinger. 
Fellesforetaket, som også rommet Holmen Brænderi, ga mindre brennerier anledning til å 
delta i egen videreforedling, og Oplandske Spritfabrikk skulle vise seg å være en vellykket 
destillatørforetak som stod bak mange sentrale akevittmerkevarer. I tillegg fantes det i 
Drammen, Trondhjem, Kristiania og Hamar spesialiserte destillatørforetak som var etablert 
fra 1820-tallet og fremover. Samlet stod de brennerieide og uavhengige 
destillatørforetakene for videreforedling av norskprodusert råsprit, og det er her vi må 
søke forståelsen av utviklingen av akevitten som egen merkevare.  

                                                                                                                                                            
De øvrige premierte destilatørene var M. Sæhli, Hamar (guld), Holmens Destillation, Kristiania, Lysholm, 
Trondhjem (samtlige sølv), og Løiten Brænderis Destillation, Kristiania.   
49 Dette ble også reflektert i navnebetegnelsene som ble brukt på bedriften gjennom perioden. Se 
beretninger for driftsterminen 19806-07 for drøfting av markedsutviklingen. 
50 Årsberetning og regnskapsekstrakt for produksjonsterminen 1915/1916. 



Akevittens vugge? ØF-rapport 14/2015 

 

27 
 

Igjen ser det ut til at Atlungstad Brænderi representerer et interessant unntak fra 
hovedmønstrene. Som vi har sett hadde Atlungstad investert i nytt produksjonsutstyr i 
1880-årene, og bygget opp en betydelig eksportproduksjon gjennom 1890-årene. Parallelt 
kom bedriften til å investere betydelige midler i utviklingen av egne merkevarer og egen 
omsetning av destillert vare. Det finnes materiale som tyder på at bedriften gikk svært 
langt i å utrede produksjon av whiskey på basis av potetråspriten, og bedriften hadde som 
prøveprosjekt å eksportere enkelte punch produkter. Som eneste brenneri ser Atlungstad 
ut til å ha valgt å utvikle akevitten lokalt, og Atlungstads akevitt var et produkt som ble 
produsert fra potet til ferdig vare i Stange.51  

Atlungstad Brenneri A/S er dermed en av svært få brennerier som kan dokumentere at 
bedriften tok hånd om hele produksjonsprosessen frem mot finsprit, og gjennom 1880- og 
1890-årene er det mulig å følge utviklingen av en norsk akevittmerkevare i Stange. Dette er 
trolig en prosess som vil fenge publikum, men den kommersielle betydningen av 
Atlungstads akevittmerkevarer er fortsatt uklar. Så sent som på inngangen av 1900-tallet 
var salget av punch en langt større inntektskilde, men satsingen på disse 
finspritmerkevarene viser at ledelsen ved Atlungstad så for seg utviklingen av egen 
destillasjon som et viktig felt for bedriften.  

Ved utbruddet av den første verdenskrig ble brennevinsproduksjon forbudt, og Atlungstad 
Brænderi opphører som selvstendig selskap ved inngangen av 1920-tallet. Det er likevel 
betegnende at A/S Vinmonopolet velger å kjøpe opp destillasjonsforetaket ved Atlungstad 
ved opprettelsen, og Atlungstads akevittmerkevarer går inn i Vinmonopolets 
merkevareportefølje sammen med Løiten, Lysholm, og merkevarene fra Oplandske. 
Atlungstad blir da en av fire finspritprodusenter som utgjør stammen i A/S Vinmonopolets 
utvikling av norske spritmerkevarer, mens ferdigvarene fra øvrige produsenter har gått 
tapt for historien.52  

 

. 

 

                                                      
51 Atlungstads arkiv, omtalt i beretninger for 1896-97 
52 Lindeman, Trekk av A.S Vinmonopolets historie 1922-1972, Sverdrup, Et statsmonopol blir til: 
Vinmonopolet frem til 1932. 
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4 KONKLUSJONER 

4.1 Atlungstad og mjøsregionens næringshistorie 

Atlungstad Brænderi er ett av svært få brennerier som kan vise til en kontinuerlig 
produksjon i nær 160 år under vekslende markedsforhold og rammebetingelser. Temaet for 
denne rapporten har vært utviklingen av bedriften Atlungstad i perioden fra 1855 til 1914 
og det har vært foretatt en gjennomgang av foreliggende litteratur og enkeltstående 
arkivstykker.  

Prosjektets rammer har gjort det nødvendig å konsentrere forskningsvirksomheten, og det 
er foretatt grove avgrensninger i litteraturgjennomgang og forskningsinnsats. Punktvis er 
det likevel grunnlag for å gjøre følgende konklusjoner: 

Atlungstad er ett av 12 sentrale norske industrielle brennerier som etableres i Mjøsregionen 
fra 1830-årene og fram til 1855. Etableringen fører til at Mjøsregionen blir det definitive 
tyngdepunktet i norsk brennerinæring, og produsenter i i regionen står mot slutten av 
1800-tallet for over 80 prosent av norsk råspritproduksjon. Mjøsregionen kan slik forstås 
som akevittens vugge og brorparten av spriten som ble konsumert i Norge var produsert 
fra poteter dyrket i Mjøsregionen, produsert ved lokale brennerier.  

Mjøsregionens brenneritradisjoner er sparsomt belagt i den historiske 
forskningslitteraturen. Det finnes enkeltstående lokalhistorier, men viktige 
industrihistoriske og sosialhistoriske temaer er lite belagt. Rapporten har konsentrert 
diskusjonen omkring de industrihistoriske temaene og konkluderer med at vi i dag har lite 
kunnskap om hva som forklarer mjøsregionenes dominans innenfor brennerinæringen. Det 
er lite som tyder på at produsentene i regionen hadde kostnadsfordeler i kjøp av ved og 
potet, og forklaringen må søkes i at produsentene lykkes i å utvikle konkurransedyktig 
industriell produksjon. En nærmere undersøkelse av brennerihistorien på innlandet vil 
trolig gi viktige innspill til norsk industrihistorie og komplementere eksisterende 
fremstillinger.  

Mer spesifikt er det gjennomført punktstudier i Atlungstads arkiv. Konklusjonen herifra er 
knyttet til en gjennomgang av biografiske data knyttet til initiativtakerne, en analyse av 
tilgjengelig produksjonsstatistikk, og en gjennomgang av stoff om Atlungstads 
merkevaresatsing. Konklusjonene er i kortform:   
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 Atlungstad etableres som en storindustriell satsing på 1850-tallet i det som må 1.
regnes som et svært kapitalsterkt bondesamfunn i Stange. Blant initiativtakerne 
fantes viktige foregangsfigurer i norsk landbruk, og satsingen reflekterte en sterk 
optimisme på vegne av norsk landbruk på tampen av en oppgangsperiode for 
næringen. Stange var da et av hovedområdene for utviklingen av et kommersielt 
salgslandbruk i Norge, og representerte et toppsjikt blant gårdsbrukene i landet. 

 Atlungstad Brænderi får gjennom eierskiftene ved nabogårdene tilknytninger til 2.
industriborgerskapet i Kristiania. Sentrale norske industri- og rederifamilier 
kommer i 1880-årene inn på eiersiden i brenneriet, og lån fra storeieren Carl Wedel 
Jarlsberg danner det finansielle grunnlaget for en fornyet satsing fra 1880-årene.  

 Etableringen av Atlungstad Brænderi i Stange danner grunnlag for at bedriften kan 3.
tilføres kapital og foreta investeringer som gjør brenneriet til ett av fire ledende 
brennerier gjennom annen halvdel av 1800-tallet,  

 Nyinvesteringene i anlegget i 1880-årene ser ut til å bli etterfulgt av et markert 4.
strategiskiftet. Bedriften utvikler videreforedling og egne ferdigvareprodukter, 
samtidig som produksjonsvolumene øker. Atlungstad deltaer ikke i 
konkurransehemmende samarbeid, men søker å utvide produksjonen i 
konkurranse med øvrige brennerier. Slik får Atlungstad en sentral posisjon som 
råspritprodusent og spriteksportør i Norge.  

 Atlungstads arkiver inneholder viktig materiale for forståelsene av utviklingen av 5.
den norske akevitten, og bedriften er en foregangsaktør i markedsføringen av 
akevitt i det norske markedet.   

4.2 Brenneritradisjoner og utviklingen ved Atlungstad 

Atlungstad Brenneri A/S driver brenneriproduksjon og formidling rundt norske 
brenneritradisjoner. Bedriftens FoU satsinger kan derfor ikke vurderes ut fra historiefaglige 
kriterier alene. For å finansiere videre forskning må det utvikles formidlingstilbud som 
utnytter den rike historiske arven bedriften forvalter.  

Mangelen på en historielitteratur om mjøsregionens brennerinæring reiser utfordringer for 
bedriften. Det finnes i dag kun enkeltstående historieverk, og de viktigste bidragene i 
litteraturen ble skrevet i perioden fra 1950 til 1977. For at mjøsregionenes 
brenneritradisjoner skal få en posisjon i den nasjonale historielitteraturen er det behov for 
betydelig grunnforskning som går utover det det vil være naturlig for bedriften Atlungstad 
Brenneri A/S å finansiere.  

Bedriften Atlungstad Brenneri A/S sin FoU satsing kan med fordel tolkes innenfor rammen 
av en bredere satsing å utvikle reiselivstilbud som utnytter mjøsregionens posisjon som 
arnested for norske brenneritradisjoner. Reiselivsnæringen i Mjøsregionen møter sterk 
nasjonal- og internasjonal konkurranse. De største vekstmulighetene er knyttet til å utvikle 
opplevelsestilbud for besøkende som kombinerer kultur- og naturopplevelser. I perioden 
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fra 2001 til 2013 var omsetningen i norsk reiselivsnæring svakt voksende, mens foretak som 
tilbød opplevelsesbaserte tjenester opplevde en tredobling i omsetningen (Iversen, et al. 
2014).  

Strategier som knytter an til historisk mat- og drikketradisjoner har ligget bak noen sentrale 
suksesshistorier i reiselivsnæringen internasjonalt. I Skottland har turistnæringen utviklet 
et bredt spekter av nye reiselivstjenester i tilknytning til landets historiske 
brenneritradisjoner. Besøkssenter ved destilleriene og et nettverk av whisky-ambassadører 
i reiselivsnæringen tiltrakk seg 2,4 millioner besøkende i 2008 med en samlet omsetning på 
om lag 500 millioner kroner.53 På tilsvarende vis har amerikansk bryggerinæring 
gjennomgått en dramatisk endring hvor lokale bryggeritradisjoner – i kombinasjon med 
nye, innovative reiselivstilbud, har stått for brorparten av den nye verdiskapningen.54 I 
nord-California har vinindustrien tatt utgangspunkt i lokale vingårder og vinproduksjon 
og utviklet svært attraktive reiselivstilbud. Et tilbud om vinsmaking, landskapsopplevelser 
og læring om historie og vindyrking inngår der i et felles produkt utviklet av regionens 
næringsliv og tiltrakk seg i alt 27 millioner besøkende årlig.55  

Mjøsregionen historiske posisjon som arnested for norske brenneritradisjoner representerer 
en mulig verdiskapingsstrategi for reiselivet i regionen. Det foregår i dag en rekke 
enkeltstående satsinger på å utvikle reiselivsprodukt knyttet til mjøsregionens 
brenneritradisjoner. Norsk Akevittfestival har i de siste fem årene drevet et publikumsrettet 
arrangement for å profilere akevitten i Norge.56 Foretaket Akevittruten på Hamar har 
utviklet nye reiselivstilbud på basis av lokale brenneritradisjoner. Fire lokale restauranter 
driver også et profileringsarbeid knyttet til regionens brenneritradisjoner og er blitt 
sertifisert som serveringssteder for ”norsk fatmodnet akevitt”.57 Det er også viktige 
satsinger på tradisjonsbasert reiselivstilbud knyttet til Mjøsgårdene nettverket, hvor 
hovedsatsingen har vært på å formidle unik historie og tradisjonsmat i regionen.58 

En analyse av utviklingsmulighetene for Atlungstad Brenneri A/S og øvrige 
reiselivsbedrifter ligger utenfor rammene av den foreliggende rapport. Rapporten 
dokumenterer likevel at Atlungstad Brenneri har særegne forutsetninger for å utvikle egne 
reiselivstilbud og stå som samarbeidspartner for andre reiselivsbedrifter. Atlungstad var i 
hele perioden et av tre-fire sentrale brennerier i Mjøsregionen og valgte som ett av få 
brennerier å utvikle egne merkevarer knyttet til akevitten. Gjennom bevaringsarbeidet 

                                                      
53  4-consulting, Scotch Whisky and Tourism (London: 4-consulting, 2011)  
54 Carroll, Glenn R., og  Dennis Ray Wheaton. "The organizational construction of authenticity: An 
examination of contemporary food and dining in the U.S." Research in Organizational Behavior 29, no. 0 (// 
2009): 255-82. 
55 MKFResearch. The Impact of Wine, Grapes and Grape Products on the American Economy 2007. 
2007. 
56 Informasjon om festivalen kan finnes http://www.akevittfestivalen.no (hentet 21.12.2014) 
57 Autoriseringsordningen for servering av norsk, fatmodnet akevitt drevet av Norsk Akevitters Venner. 
Resturantene er Gamletorvet Spiseri (Gjøvik), Tingnes Spiseri (Nes), Fjetre Gård (Stange), Scandic 
Ringsaker Hotel. Se http://www.norsk-akevitt.org/articles.aspx?CatID=1285 for detaljer (hentet 
13.01.2015) 
58 Informasjon om Mjøsgårdene kan finnes på http://www.mjosgardene.no (hentet 28.01.2015) 

http://www.akevittfestivalen.no/
http://www.norsk-akevitt.org/articles.aspx?CatID=1285
http://www.mjosgardene.no/
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knyttet til anlegget på Atlungstad og bedriftens forvaltning av Arcus sin samling har 
bedriften også et enestående materiale som kan benyttes for å profilere regionens reiseliv.  

Det er også trekk ved reiselivsnæringen i Mjøsregionen som taler for å koordinere 
forsknings- og utviklingsarbeidet. Reiselivsnæringen er preget av en fragmentert 
næringsstruktur som gjør det krevende å få finansierte brede markedsføringstiltak. Den 
spredte næringsstrukturen gjør det også krevende å få koordinert markedsføringstiltakene. 
I forskningslitteraturen fremheves det at destinasjoner må være selektive i hva de vil 
inkludere i byggingen av en ”stedsidentitet” og at det ligger store fordeler i få koordinert 
markedsføring, merkevarebygging og produktutvikling.  
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VEDLEGG 
Tabell X.1: Produksjon av sprit ved Atlungstad Brænderi 1856-1908 

 

 
potter 50 prosent liter 50 prosent liter 100 prosent liter 50 prosent 

1856 99 538 95 158 47 604 95 208 
1857 259 630 248 206 124 168 248 336 
1858 153 674 146 912 73 495 146 989 
1859 205 646 196 598 98 350 196 700 
1860     
1861 173 200 165 579 82 833 165 666 
1862 123 740 118 295 59 179 118 357 
1863 115 194 110 125 55 092 110 183 
1864     
1865     
1866 265 628 253 940 127 037 254 073 
1878     
1879 279 964 267 646 133 893 267 786 
1880     
1881     
1882  311 051 155 526 311 051 
1883  346 916 173 458 346 916 
1884  412 929 206 465 412 929 
1885  315 421 157 711 315 421 
1886  334 030 167 015 334 030 
1887  334 030 167 015 334 030 
1888  334 030 167 015 334 030 
1889  325 426 162 713 325 426 
1890  341 842 170 921 341 842 
1891   184 634 369 268 
1892   165 364 330 728 
1893   223 334 446 668 
1894   231 960 463 920 
1895   237 385 474 770 
1896   360 304 720 608 
1897   384 323 768 646 
1898   373 482 746 964 
1899   203 954 407 908 
1900   275 028 550 056 
1901   333 919 667 838 
1902   226 685 453 370 
1903   329 814 659 628 
1904   236 676 473 352 
1905   394 094 788 188 
1906   320 195 640 390 
1907   144 935 289 870 
1908   147 274 294 548 
1909     
1910     
1911   136 774 273 548 
1912     
1913   292 500 585 000 
1914   166 861 333 722 
1915   217 111 434 222 
1916   131 093 262 186 

Kilde: Atlungstads arkiv, årsberetninger i perioden. 
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Akevittens vugge? 
 

Atlungstad Brenneri A/S er ett av få historiske brennerier som kan vise til en 

kontinuerlig virksomhet i nær 160 år. Brenneriet etableres som del av en 

industrialiseringsbølge i Mjøsregionen og er ett de sentrale brenneriforetakene i 

annen halvdel av 1800-tallet. Oppdragsgiver for prosjektet forvalter i dag de 

historiske produksjonslokalene ved Atlungstad i Stange (Hedmark). Prosjektet har 

hatt som mål å identifisere satsingsområder (temaer og materiell) som kan benyttes i 

Atlungstads formidlingsvirksomhet og utrede mulighetene for videre 

kunnskapsoppbygging ved bedriften.  Prosjektet er et resultat av kompetansemegling 

som er et virkemiddel innenfor VRI – innlandet (Virkemidler for regional FoU og 

innovasjon).  
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