Schærer-brødrene og andre fra Sveits
scm

utførte sa stort et arbeid for fjøsstellet ég meieri
bruket

I'nder

i

Norge

I

dag- for 25. febr. har sop tjeneste hos konsul Thor in
,-t intervju med Kvikne Moss. Etter forslag fr» Thorno bli
bonden HfJvor Mjoen der det bl. a. IffUM rokteren. Kumlert het han. lei
nevnes at Btenettl Srhu-rer p| Bjor et til I drive som varuirelærer i Qud<

|

Tnmder-Avisa

gan er dod, over \>i) ar gammel. Alk brainlsiluleri, Km Trmulelajr <>K Oster
som har besøkt BJøTtiHMii fødested dalen Seflele b|r Klin.tert Unyttet t!
vil nok v;eie enig "in I underskrive Smålenene som vandt ela-; <i.
Forse*
de vakre ord on Btenetta. som velvil ket K" meirsmak otf
1856 fikk sel
lig- viste omkring og fortalte. Det fU skapet hit 11 rokterv <>%
yst-re som
kanskje ikke yøn lett
linne en sa fikk plass j.a st.irie gårde, Og I 1881
kom ,;i. løßJørs kom det en bel de!
skikket avloser etter henne.
i
Intervjuet kommer talen inn pu sveitsere hit gjennom kjennskap med
navnet Krluurer og1 om mulig slekt dem SOØB føl hudde l:r>niriii't men utpn
skap med meien munnen Jakob Sc-ha- Offentlig bistand. Di fleste sum kon
ret som vel kjent her i Innherad som hadde vel ikke videre Sffarillg i ys
bestyrer av flere meierier her inne. ting, sa det ble mest fjøsstellet dø
Til réttltiding kan en viØJ til boka kom t:l a Lvfatte m% me,]. Men det
"Ur Korega BondøØOgl av S. Hasund var ikke noe meienbruk het- i landet
¦Mi ei kapitel Sveitsiske Koktarar i sa det va i ogiå jntlngea Selskapet fot
MofPg
Der fortelles om den inn Norges Vel hadde
tankene. Det \ai
vandring som tant sted av fjØØTOk nok ogtå nidel uti;i-it ¦ ystete iblant
teie of ystere fra Sveits fra 1850 og dem. Bestyreren ved landets fente
endel år ut over. Egentlig- begynte d.t meieri) Caspar Hie.stad. var sål< dei
i \K'y> med
at gardsbruket ved Valny blant dem som kom 1856.
Saltverk i Vestfold, som dreves av et
Av dem som Selskapet lor NoVgW
sviUsisk firma, fikk en rnkter fra Vel fikk hit, offer Hasund brørne
Sveits til n fa skikk pi fjosstellet. Se Conrad og- Caspar Schærer <>n fyldi
nere kom del flere, og en av dem tok gere omtale. De kom i 1954. Caspar
fikk plass hos A. Konow på Tjern*
oj; tok imot læregutter der. Conrad
blo rokter
pa Landbruksskolen pa
Tom
Rade. og- han virket senere
som vandrelærer i Romsdal og på
Dovre ni. fl. steder. For Midel opp
holdt han seg- «om fast røkter pA
Landbruksskolene og fikk derved ho
ve til å lære opp flere røktere. Noe
pA
samme mate virket også Caspar.
Sener, kjøpte Conrad Icluerer gård
i Foldalen, og Caspar kjøpte Cjorpan
( 1 1
te
i Kvikne, hvor han lød*
lefonkatalogen for Kvikne finner en
5 abonnenter
med navnet BdMMrer.
I
Det er forresten en svak rrunn til A
tenke seg den mulighet at navnene er
forvekslet
Hasunds bok på dette
punkt. At det var Conrad som kom
til Bjorgan.)
Jakob Schærer som virket som be
styrer av flere meierier etter tur her
i
Innherad, kom ganske sikkert som
utdannet yster hit til landet. Hasund
nevner ikke noe om ham så han har
nok kommet senere, og en må #å ut
fra at han var i slekt med de to fur
nevnte brorne, og at det var disse
som hadde tilskyndet ham til å reise
til Norg"e som meierimann. Etter at
han hadde vært med i starten av flere
meierier kom han til Strommen Ys
teri pa Inderoy da dette startet sist
i
50-årene. Her var han bestyrer og
aktiv yster i mange år og fikk meieri' t
i god
tur helt fra begynnelsen av. Her
på Inderoy slo han seg også til i ØJW
heim som han selv grunnla da dette
lakket til at han ville ta avskjed med
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ystekaret.
Denne invasjonen av sveitsere fikk
stor betydning for fjosstellet og sær
lig- for melkeforedlingen her i landet.
Ikke bare ved. at denne kom opp på et
høyere faglig plan, men og-så ved at

de la grunnen til det gode arbeids
tempo off disiplin i arbeidet som frem
deles er rådende i meienbruket, og
v.a.
som ina være det om det
Likeså la de grunnen til en skarp jus
tis med melkekvaliteten.
Det er visst ikke helt uten grunn at
vårt språk er beriket med ordet norsk
omtrentlighet. Dette begrep kunne det
ikke bli pla.ss for i det meieribruk.
med ysting av sveitserost, som de
grunnla. De hadde nok med seg heime
fra en innstilling som sveitseren og
ysteren Utz karakteriserte med en
munter overdrivelse av disiplinen i
heimlandet. Han også var en tid besty
rer av meierier her inne og" fortalte
fra sin læretid ved meieri i Sveits.
*.Jeg var den yngste, men jeg\ar den
sterkeste og fikk jobben å pryle opp
bondene når de kom med melka.
Det hørtes aldri om at bondene»
og- heller ei meierilærlingene fikk en
¦ sa. grundig opplæring her i Norge,
og
I
trulig gikk det ikke fullt så drastisk
for seg i Sveits heller. Men de var
fullærte fa^menn etter den tid, og- de
la all sin interesse
arbeidet med
strenge krav til seg selv. Dette gjorde
at de fikk tiltru hos både bondene
og hos læreguttene, og- lydhorheten
kom som en selvfølge.
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