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Vikingerne og ost.
 Omkring år 900 bragte vikingerne ny viden og 

kendskab til osteproduktion hjem fra deres togter. De 
var de første egentlige ostetilvirkere i Danmark

 Den ost, vikingerne producerede, var surmælksosten
skyr.

 Skyr er i familie med danske oste som: Knapost, 
skørost, appetitost, kvag og fynsk rygeost.

 Skandinaverne har en forkærlighed for røgede 
levnedsmidler, fx. fisk, flæsk og ost = fynsk rygeost.



Skyr - Urmoderen til de 
skandinaviske oste.
 Skyr udtales skir.
 Skyr er mejeriteknisk et osteprodukt og ikke et 

surmælksprodukt!
 Skyr optræder i mange af de islandske sagaer: Njals, 

Egil Skallagrimson, Gisli Sursson og Grettir
Ásmundarsons sagaer.



Njals Saga
 Nials gård Bergthorsvold nedbrændte i år 1011.
 Man prøvede at slukke ilden med valle.
 Ved udgravning i 1883 fandt man et tykt hvidt lag ved 

udgravning af brandtomten.
 Professor Storch beviste, at det hvide lag var 

uorganiske rester (skeletter) af surmælksost.



1.

Udgravning af
Njals gård -
Bergthorsvold
i 1883 i Island.



Tekst ved glasmontre med 
”skeletter” af Skyr på 
Nationalmuseet i Reykjavik
 Traces of some Dairy products, Skyr, a milk curd which

is still a staple food today, were found in excavations at 
Bergthorsvold, home of Njal.

 The word Skyr was known throughout the world in the 
Middle Ages.



Fynsk rygeost er en helt unik dansk 
ost optaget i ”The Ark of taste”.



Ark of Taste.
 ”Ark of Taste” har fået navn efter Noas Ark, hvor Noa

samlede et par af alverdens dyr for, at de kunne 
overleve. 

 I ”Ark of Taste” samler den internationale 
græsrodsorganisation Slow Food alverdens specielle 
kvalitets levnedsmidler, der har en karakteristisk smag 
og historie. 



I dag produceres fynsk rygeost på:
4 mejerier på Fyn:
 Arla Foods afd. Thrane Mejeri. Odense.
 Løgismose Mejeri. Vejle-Allested.
 Landmejeriet Sinai. Midtfyn.
 Gundestrup Mejeri og Bryghus. v. Svendborg.



Munkene var foregangsmænd fra 
1100 tallet.
 Cisterciensermunkene var de bedste ostetilvirkere i 

Europa i 1100 tallet.
 Cisterciensermunkene kom til Danmark omkring  år 

1100.De etablerede klostre i Esrom, Vitskøl, Øm, Sorø 
og Brahetrolleborg (Fåborg).

 Deres ostetraditioner blandt bønderkonerne, 
overlevede bl.a. som esrom osten. (Udviklet af Statens 
Forsøgsmejeri i Hillerød i 1930erne).



Efter reformationen i 1536 gik 
mejeribruget tilbage.
 Man skulle ikke længere faste.
 Under fasten måtte man ikke spise kød, men gerne ost.
 I de næste 200 år skete der ikke meget på 

mejeribrugets område i Danmark.
 Man gik over til studedrift i stedet for malkekøer.



Efter reformationen var det præsterne, 
der lærte danskerne at producere ost. 
 Bønderne skulle betale mælkeydelse til præsterne. 

(Tiende) 
 Præsterne lavede ost af mælken. 
 Den kendteste præsteost var Thybo-osten.
 Thybo omtalt allerede i 1555 i Olaus Magnus´bog.
 Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab udskrev en 

priskonkurrence i 1791. Birkedommer O. Lemvigh 
vandt med en nyfortolkning af fremstillingen af Thybo 
ost.



De kendteste oste i 1700 tallet.
 Thybo osten. (med safran og stødte nelliker)  
 Degneosten fra Hjallese.
 Præsteosten fra Særslev.
 ”Den sjællandske Fåremælksost” af fåre- og komælk i 

forholdet 1:5, med anis, kommen og nellike.
 Surmælksostene:  Knapost, skørost, appetitost og 

fynsk rygeost.



Ost fra herregårdsmejerierne vinder 
frem fra begyndelsen af 1800 tallet.
 Antvorskov v. Slagelse: Ost af gruyeretype.
 Hofmandsgave på Nordfyn: Forsøg med fede oste og 

Glouchester ost.
 Knabstrup mellem Holbæk og Kalundborg: Gouda, 

schweizerost og parmesan.
 Tranekær på Langeland: Opstukken ost – samsø.
 Præstefruen Maren Blicher, Vorning v. Viborg:  

Guldmedalje for en glouchester ost. 



Pionerer inden for dansk 
osteproduktion.

 1800. ”Gårdmandskoner på Nordfyn”: Efter inspiration fra 
vikingernes skyr udviklede de fynsk rygeost.

 1864. Hanne Nielsen,Havartigaard v. Holte:  Schweizerost, 
Christian IX ost, ost af gorgonzola- og roqueforttype.

 1897. Rasmus Nielsen, Kirkeby mejeri v. Svendborg: danbo.
 1913. Chr.J.F. Ahlefeldt-Laurvigen. Tranekær på Langeland: 

Opstukken ost. (samsø)
 1927. Marius Boel, Marslev mejeri v. Odense: Danablu.
 1951. Aage Rasmussen, Kirkeby mejeri v. Svendborg: Feta.
 1974. Tobias Hedegård, Svendborg Herregårdsmejeri: Svenbo.
 1977. Jens B. Kjær, Ørum Gruppen: Ultrafiltreret feta.
 1982. Karlo Petersen, Torø Huse v. Assens: Gedeoste.



I 1882 kom andelsmejerierne.
 I perioden fra 1882 til i dag spillede og spiller 

andelsmejerierne den største rolle.
 I 1882 var der 3 andelsmejerier.
 I 1890 var der 711 andelsmejerier.
 I 1935 var der 1.411 andelsmejerier.
 I 1975 var der 218 andelsmejerier.
 I 2016 er der 8 andelsmejerier, samt 29 privatmejerier 

og 16 gårdmejerier.
 Andelsmejerierne indvejer 95,1 %, og privat- og 

gårdmejerierne 4,9 % af dansk produceret mælk.
Kilde: Mejeribrugets Årbog 2016 og Mælkeritidende 2015, samt nr. 3 & 5 2016.



Fra 1950erne blev andelsmejerierne 
interesseret i osteproduktion.
 I 1952 fik 11 danske ostesorter ved Stresa-

konventionen danske beskyttede navne: Danablu, 
esrom, danbo, havarti, samsø, fynbo, maribo, elbo, 
tybo, molbo og mycella.

 I  1996 blev danablu og esrom BGB beskyttet i EU. I 
dag ansøges der om, at danbo og havarti også bliver 
BGB beskyttet. (BGB= beskyttet geografisk betegnelse)



Ost og det nordiske særpræg.
 Det danske smørrebrød og det svenske ”Smörgåsbord” 

er unik for Norden.
 Oprindelsen til smørrebrødet går tilbage til 1500 tallet.
 Smørrebrød og ost hører sammen.
 Danskerne og smørrebrød= 43 % har ost på brødet.
 Det skal være ost, der kan skæres i skiver.
 Altså fast ost, og ikke de bløde og hårde oste typer vi 

kender fra Syd-europa.



Danmark har fine betingelser for at 
producere gode oste.
 Der er især 3 faktorer, der er årsag hertil:
 1. Klima. Det danske klima er ideelt for 

mælkeproduktion.
 2. Beliggenhed. Siden vikingetiden har eksport været 

naturligt for danske mælkeprodukter.
Ca. 66 % af al dansk osteproduktion eksporteres.

 3. Mejeriuddannelsen. I Danmark er der 
mejeriuddannelse på 3 niveauer: a/mejerist, 
b/ mejeriteknolog og c/ mejeriingeniør.



Mejeristatistik/ 2014

 Mælkeproduktion=           5,5 mia. kg.
 Produktion af ost =          369 mil. kg.
 Prod.af fast ost=               164 mil. kg.
 Prod. af fast ost udgør       44 %
 Import af ost =                     82 mil.kg.
 Eksport af ost =                 313 mil. kg.
 Forbrug af ost pr. person = ca.15 kg/år.
Kilde: Mejeristatistik 2014. Mejeriforeningen.



Fremtiden: 2 typer af ost.
 Ost til eksport:
 De højeste kvalitetskrav er: Ostene skal være ensartede 

og velsmagende, samt produceret under hygiejniske 
forhold. Det udtrykkes under salgssloganet: Safe, clean
and tasty.

 Ost til hjemmemarkedet:
 Håndværksoste produceret på gårdmejerier og 

mikromejerier, hvor mangfoldighed, kvalitet, miljø, 
håndværk og terroir spiller den største rolle. Ostene 
skal fortælle en unik historie. Ikke være kopiprodukter. 



Ost til eksport.
 Ude omkring i verden, hvor til danske oste 

eksporteres, opfattes danske oste som specialiteter.
 Derfor skal ostene være ensartede. Man forventer at 

møde den samme ost fra gang til gang.
 Der må heller ikke være forskel fra mejeri til mejeri.
 Jeg har i 40 år været konsulent for 

”Producentforeningen for Danablu og andre 
specialoste”. (I dag BGB udvalget) Min vigtigste opgave 
var at sørge for, at ostene var ens fra mejeri til mejeri 
og fra gang til gang uden årstidsvariation.  



Ost til hjemmemarkedet.
 Der er 2 grupper af ost på hjemmemarkedet:
a/  Halvdelen af al den ost, der sælges  i Danmark, er ost af danbo-typen (fx 

Riberhus).
b/ Nye, markante højprisoste udgør en anden gruppe.

Ad a/ Disse faste, gule skæreoste er beregnet som pålæg på brød. Det er et meget 
vigtigt marked. Men et vigende marked.

Ad b/ Danmark har en underskov af mikromejerier. Væsentlig bestående af 29 
privatmejerier og 16 gårdmejerier, hvor mangfoldighed og håndværk er i 
højsædet ved produktion af højpris-oste.
Enkelte andelsmejerier med Arla Foods, Naturmælk og Thise i spidsen 

udvikler også højpris-oste. 
Arla Foods har udviklet de såkaldte Unika-oste. ( De 8 oprindelige unika oste 

er: Grube Svenbo, Høgelundgård, Nordlys, Gnalling, Troldhede Krondild, 
Troldhede Ask, Troldhede Porse og Kornly.)(Naturmælk: Høosten, Hodde 
Kristian og Rå Hinge)(Thise: Vesterhavsost, Sort og Hvid Kloster).



Innovative privatmejerier.
 Privatmejerierne udgør en innovativ gruppe i det 

danske mejeribillede.
 De fleste privatmejerier (i alt 29)og gårdmejerier (i alt 

16) har fundet en eller anden nicheproduktion, som de 
har forstået at udnytte. 

 Jeg vil fremhæve et par stykker: Løgismose Mejeri A/S 
og Enghavegård Osteri.



Fremtidens oste.
 Udvikle et nyt ostesortiment, der i kraft af velsmag og 

identitet lyser op.
 Man vil lægge vægt på retro, terroir og håndværk.
 Den moderne kvalitetsbevidste forbruger ønsker at 

købe en ost, der samtidig giver hende/ham en 
oplevelse.

 Man skal være ”storytellere”.
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