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En bøtte med makrell

Av Rita Bjørnulf

I det fine vårværet sitter jeg på verandaen og jobber 
med jubileumsboka som skal hedre Fredrikstad med 
sine 450 år. Etter noen timers hard innsats er det tid 
for formiddagsmat. Som så ofte før kommer en boks 
med Stabbur-makrell, filet i tomatsaus, på bordet. Jeg 
har lært at dens innhold av omega-3 og D-vitaminer 
smører kroppens slitte ledd, så det passer meg bra. 
Ved åpning av den flate boksen unngår jeg så vidt den 
karakteristiske spruten av tomatsaus, og mens jeg ser 
på den rødlige makrellen, begynner tankene å spinne 
rundt Grønli hageby, der jeg vokste opp. 

På Asfalten, den eneste gata i boligområdet med as-
falt, bodde familien Jervell med flere sønner som 
vi jentene la merke til, selv om de var litt eldre enn 
oss. En gang hørte jeg at det var familiens overhode, 
Svein Jervell som fant opp makrell-i-tomat-boksen. 
Mon tro om det er sant? En av sønnene, Herman har 
kontor på Institutt for informatikk på Universitetet i 
Oslo, hvor jeg har flere bekjente. Kanskje jeg skal prø-

ve å få kontakt med han og finne ut hva han har hørt 
om påleggsboksen som er blitt sånn suksess på utallige 
spisebord over hele landet. 

Etter litt mailutveksling er avtalen med Herman Ruge 
Jervell bokstavelig talt i boks, og vi skal møtes på hans 
kontor. På universitetet tar jeg heisen opp i niende 
etasje og er spent på hva han har å fortelle. Etter en 
kort innledning er praten i gang om Grønli hageby, 
men snart handler det mest om makrellfangst og her-
metikkbokser:

– Min far ble født i Tana i Finnmark i 1913. Han 
var prestesønn og hadde syv søsken som vokste opp. 
De flyttet ofte og bodde blant annet i Stavanger. Der 
lå Hermetikkindustriens Laboratorium, også kalt 
Hermetikklaboratoriet. Far ble interessert i nærings-
midler. Han begynte derfor å studere kjemi ved Uni-
versitetet i Oslo. Det var næringsmiddelkjemi som lå 
hans hjerte nærmest. På universitetet traff han min 
mor, Emmerentze Ruge, som var en av de få kvinnene 
som studerte på 1930-tallet. Hun studerte også kjemi 
og var blant annet opptatt av den polske forskeren 

Madame Curie som hadde fått Nobelprisen i fysikk i 
1903 og i kjemi i 1911. Etter at far hadde vært noen 
semestre i Oslo, jobbet han med sin magistergrad i 
kjemi på Hermetikklaboratoriet. 

Dette var et industrielt forskningslaboratorium og det 
eneste i sitt slag i Europa da det åpnet i 1931. Det ble 
ledet av Gulbrand Lunde som ble en sentral taler og 
skribent for norsk nasjonal-sosialisme i 1930-årene. 
Laboratoriet heter i dag Norconserv AS. 

– Far avla flere eksamener i Oslo og fikk magister-
grad i næringsmiddelkjemi. Siste eksamen var 8. april 
1940. Han fikk tilbud om stilling som amanuensis på 
universitetet av sin sensor og skulle komme uken etter 
for å ordne formalitetene. Men slik gikk det ikke. I 
stedet brøt krigen ut og sensoren flyktet til Sverige. 
Derfor måtte far finne noe annet å gjøre, forteller 
Herman.

– Etter ett år med forskningsarbeid på Veterinærinsti-
tuttet i Oslo fikk han i 1941 jobb på Heistad fabrik-
ker i nærheten av Porsgrunn. Der laget de syltetøy, 

Makrell i tomat, malt av Sølvi Delbekk

Stabburmat på alle fat. 
Dette var tidlig Stabburets slagord og slik 
ble det i virkeligheten også.
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rødbeter og sylteagurker. Han ble fabrikkens drifts-
sjef, og jeg husker at vi bodde på toppen av fabrikk-
bygningen. Min mor jobbet også der som kjemiker. 

Herman minnes at faren gjorde en innsats under  
krigen. Faren fortalte om flyktningtransporten til 
Sverige, og at de ordnet med forsyninger til Milorgs 
Gutta på skauen. Dette var unge gutter som nektet å 
registrere seg for nazistenes tjeneste og oppholdt seg i 
stedet i leirer som Milorg organiserte inne i skogen. 
En del av ungdommene dro til Sverige. Faren reiste 
mye til Oslo, for der var kontoret til Heistad. Han 
var da kurér og fraktet hemmelige papirer som han 
gjemte i hermetisk lukkede bokser fra fabrikken. Et 
eksempel var avgangstidene for båter fra Porsgrunn 
til Tyskland. Dette var for å hindre at tyskerne skulle 
transportere tungtvann fra Norsk Hydros hydrogen-
fabrikk på Vemork. Britene skulle være klare til å sen-
ke båtene ved Langesund. Som vi vet ble tungtvannet 
senket med jernbanefergen som ble sprengt og senket 
på Tinnsjø i 1944, og det var ikke nødvendig å gjøre 
det utenfor Langesund.
Etter 16 år på Heistad begynte han å se seg om  
etter ny jobb. Samtidig gikk Gunnar Nilsen i Fredrik-
stad og ønsket seg en dynamisk sjef som kunne lede 
driften på sin Stabbur-fabrikk. Det ble full klaff, og i 
1957 flyttet familien til Fredrikstad hvor faren begyn-
te som teknisk sjef i Stabburet. 

Gunnar Nilsen var offensiv, så i 1957 kjøpte Stabbur 
Canning aksjemajoriteten i fabrikken East Norway 
Canning. De jobbet med sild og ansjos, men fikk også 
leveranser av pir, som er ung makrell. Den ble lagt i 
tomatsaus og solgt som sesongvare i den korte perio-
den på året hvor pir var tilgjengelig. Selv i den aktuelle 

pirsesongen kunne den være vanskelig å få tak i.

– Da far kom til Stabburet, så han at det var behov 
for endringer. I magistergradsarbeidet i næringskjemi 
hadde han forsket på hvordan proteiner kunne skilles 
fra fett i fisk. Dette var viktig for at fisk ikke skulle 
harskne, det vil si at fisken gradvis ble bedervet ved 
kontakt mellom oksygen og fett under lagring. Han 
var fortsatt opptatt av å finne ut hva som skjedde før 
fisken ble bedervet. I denne prosessen brukte han fa-
get sitt flittig, minnes Herman.

Stabbur Canning lå nede ved havna i Fredrikstad. En 
dag i 1958 fikk Gunnar Nilsen, eller Stabbur-Nilsen, 
som han ble kalt, et tilbud fra en fiskeskøyte om å 
kjøpe en stor not full med makrell. Fisken kunne 
kanskje stå én uke ved sjøen i nota før den måtte tas 
opp og brukes. Så her var gode råd dyre! Hva kan vi 
bruke all denne makrellen til? spurte Stabbur-Nilsen, 
men de andre på fabrikken forble tause. Han skjønte 
ikke hva de skulle bruke fisken til, men den offensive 
gründeren bestemte seg for å kjøpe nota med makrell 
likevel! Herman fortsetter å fortelle:

– Da tenkte far at han fikk ta med seg en bøtte makrell 
hjem og gruble over saken. Vi bodde i Veumveien 40 
den gangen og flyttet ikke til Grønli hageby før året 
etter. Han kom hjem og Emmerentze så han gjennom 
kjøkkenvinduet og lurte på hva i all verden han skul-
le med den bøtta. Han satte bøtta med fisk på kjøk-
kenets respatexbord, og sa at denne gangen fikk de 
sammen finne ut hva de skulle lage! Hun var jo også 
kjemiker og hadde mye kunnskap om næringsmidler! 

– Etter mange timer på lørdag formiddag med prøving 

og feiling på kjøkkenbordet hadde de en stor tallerken 
med makrell i tomatsaus. Så ringte Stabbur-Nilsen. 
Han visste om bøtta og spurte om hvordan det gikk. 
Kom hit, så kan du få smake på noe nytt, sa far. Stab-
bur-Nilsen kom, og tok med seg en tallerken med den 
nye retten inn i stua og satte seg ved det brune salong-
bordet i teak. Alt sammen gikk ned i en fart mens han 
pratet med mor og far. Jeg var 13 år den gangen og 
husker at han fikk servert vann til maten, for ikke en 
dråpe alkohol gikk ned hos han. Dette visste far godt. 
Deretter dro Stabbur-Nilsen sin vei. Herman ler og 
forteller videre:

– Senere på lørdagskvelden ble vi oppringt og far tok 
telefonen. Det var Stabbur-Nilsen. Det skjønte hele 
familien. Døøø, sa det inne i røret, slik som han ofte 
pleide å si. Det smakte gøttt! Kan du ta hele nota med 
fisk til det greiene her eller? Ja, svarte far, vi kan prøve 
på det. 
Og sånn ble det. Emmerentze og Svein hadde klekket 
ut den første boksen med Stabbur-makrell i tomat-
saus hjemme på kjøkkenbordet. Den store utfordrin-
gen var at fisken ble fort dårlig og fargen bleknet over 
tid. Hvordan skulle de klare å bevare både kvalitet og 
farge? 

– Far var stolt av at han kjente til den kjemiske pro-
sessen for hvordan han skulle få til dette. Han hadde 
oppdaget at aminosyrene i fisken utløste en kjemisk 
reaksjon som reduserte holdbarheten og fargen på 
tomatsausen. Ved en ny sammensetning skulle fisken 
forbli like fristende, også i bokser som hadde vært la-
gret en stund. Men han var en beskjeden mann og 
fikk kanskje ikke så stor ære for sin oppfinnelse som 
han fortjente.

Kort tid etter ble tusenvis av bokser med makrell i 
tomat produsert i Stabburets fabrikk. Store deler av 
året var makrell mye lettere å få tak i enn pir, og den 
var også fetere og mer smakfull. Hermetikkboksen ble 
laget så flat som mulig for at den skulle virke stor og 
fristende. I Stavanger forsøkte Hermetikklaboratoriet 
å finne ut hvordan de gjorde dette ved Stabburet, og 
de måtte bruke to år på å finne det ut. 

– Far introduserte også andre populære produkter, 
blant annet kirsebærkompott og aprikoskompott i 
plastpakninger. Tidligere hadde disse produktene blitt 
oppbevart på glass, så dette var nye måter å pakke på. 
Surkål kom først i aluminiumspakning og senere i 
plast. Far var en ivrig leser av faglitteratur og holdt seg 
blant annet oppdatert ved hjelp av amerikanske tids-
skrifter. Der leste han at mat kunne fryses, noe som 
ble viktig ved introduseringen av frossen pizza. Far var 
i det hele tatt framsynt og fulgte godt med når nye 
matvarer og pakkemåter ble introdusert i utlandet. 
Han hadde selv høy kompetanse og var opptatt av å 
utdanne andre ansatte ved fabrikken, slik at de kunne 
klare større oppgaver. I 1975 ble han pensjonist i en 
alder av 62 og døde i år 2000. Emmerentze som var 
født i 1915 døde i 2002. Hun ble pensjonist da hun 
var 69 år etter mange år som lærer på Fredrikstad han-
delsgymnasium, avslutter Herman.

Det blir solgt over 30 millioner av Stabburets makrell 
i tomat i året (Madsen 2015). På annenplass finner 
vi den gule leverposteiboksen. I museet på Stabbu-
rets fabrikk på Råbekken har tidligere salgssjef Harald 
Henriksen og hans pensjonistkollegaer tatt vare på 
historien om fabrikken, Gunnar Nilsen og ikke minst 
gründerens utrolige forretningsliv. Dette er en viktig 
del av Fredrikstads og hele landets industrihistorie. 

Fortellerens tillegg

Stabburet
På nettsidene til Industrimuseum finner vi historien 
om Stabburet. Stabburet AS i Fredrikstad er en be-
drift for produksjon av kjøttvarer, hermetikk og 
konserves. Gunnar Nilsen startet i 1943 produk-
sjonsvirksomhet i tilknytning til sin detaljforretning. 
Produksjonen ble utvidet i 1957 ved overtakelse av 
hermetikkfabrikken East Norway Canning Co. som 
lå ved elvebredden i Fredrikstad. I 1961 tok de over 
Fredrikstad Preserving. Produksjonsanlegget på Rå-
bekken ble bygget i 1966 og vesentlig utvidet ved 
nybygg i 1994. Anlegget er utvidet i flere etapper, og 
er i dag det største produksjonsanlegget i Stabburet. 
Stabburet ble tilsluttet Borregaard-konsernet i 1975 
og tilhører nå Orkla-konsernet. I dag har Stabburet 
åtte produksjonsanlegg i Norge, bl.a. i Stranda der 
pizzaen Grandiosa produseres (Industrimuseum.no)

Det er flere som har skrevet om Gunnar Nilsen 
og Stabburet. I 1961 skrev Finn Christensen, som 

i mange år var disponent der, om Stabburet gjen-
nom 25 år. I 1978 utga Per Øyvind Heradstvedt sin 
bok Stabbur-Nilsen forteller, hvor tittelen taler for 
seg selv. I 1999 utga Harald Henriksen boka Stab-
bur-stubber med historier om fabrikken og Gunnar 
Nilsen (Pedersen 2013).

Stabbur-makrell i tomatsaus
Makrell i tomat er kjernesunt. Og har topp kvali-
tet. Enten pålegget kommer fra frosset eller ferskt 
råstoff. Konklusjonen er klar ifølge SINTEF. Fet 
fisk som makrell og sild er en viktig del av et sunt 
kosthold. I tillegg til de velkjente helsefordelaktige, 
langkjedede omega-3 fettsyrene og vitamin D, inne-
holder disse fiskene også enumettede fettsyrer, pro-
teiner, di-peptider og frie aminosyrer, understreker 
Sintef-forsker Inger Beate Standal. Anbefalingen fra 
norske myndigheter er at vi skal spise fisk to til tre 
ganger i uka. Og vi kan altså garantere at makrell i 
tomat er et utmerket valg i så måte, sier forskeren 
(Benjaminsen 2016).
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