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Norges store 
tursjokolade

HISTORISK TILBAKEBLIKK
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Hageland Gausdal • Du finner oss på Segalstad Bru! Åpningstider: Mandag - fredag 9-17. 
Lørdag 9-15. Søndag stengt. 
Utvidet åpningstid i sesong, se hageland.no

Til alle livets anledninger!
• Blomster og planter • Busker og trær • Eget binderi 
• Gave- og interiørartikler • Utkjøring etter avtale
• Hagemøbler • Utleie av henger

Vestringsvegen 18, 2651 Østre Gausdal
Tlf. 61 22 46 66 www.hageland.no

Gausdal

RANA SOFAGRUPPE

ANHOLT SOFAGRUPPE

STORT UTVALG
I HAGEMØBLER!

Kom innom og se vår 
flotte interiøravdeling 
med masse fint til hus 

og hytte.

Få vårfølelsen 
hos oss med 

vårblomster og såfrø

Vårtegn

Foto: Freia

Formen på sjokoladen var som 
skreddersydd for anorakklomma, og 
næringsinnholdet gikk for å være på 
samme nivå som ett egg og to skiver 
med smør. Med andre ord: en kvikk 
lunsj! Den nye kjekssjokoladen ble 
allerede ved lanseringen i 1937 kalt 
den ideelle tur- og reserveproviant.

Av Åse Kari Gravråk

Det hele startet med at Freias grunnleg-
ger Johan Throne Holst, en gang tidlig på 
30-tallet gikk seg vill i marka sammen med 
en forretningsforbindelse. Turkameraten 
klaget over at Throne Holst ikke hadde tatt 
med seg sjokolade på turen, og dette kunne 
Throne Holst aldri glemme. 

Salget eksploderte
Noen år senere kom det aller første partiet 
med Kvikk Lunsj ut på markedet. I begyn-
nelsen ble den laget med mørk sjokolade 
og det slo ikke an, men etter at de byttet 
til lys sjokolade ble det andre boller. Salget 
eksploderte, og kjekssjokoladen ble like 
selvfølgelig på tur som det hypermoderne 
sportsplagget på 30-tallet, nemlig 
anorakken. 

Sjokolade som ernæring
Sjokoladen var lett å bære og lett å fortære. 
Sjokolade som ernæring under strabasiøs 
fysisk utfoldelse var for øvrig vel etablert 
allerede ved lanseringen av Kvikk Lunsj. 

Sannsynligvis hadde det sammenheng 
med at sjokolade var en viktig proviant da 
polarhelten Amundsen nådde Sydpolen i 
1911.

Vinter-OL 1952
Under og etter krigen, mellom 1941 og 
1949, ble produksjonen av Kvikk Lunsj 
stoppet blant annet på grunn av mangel 

på sukker og kvaliteten på melet, men da 
Norge arrangerte vinter-OL i Oslo i 1952 
ble det solgt utrolige 10 millioner Kvikk 
Lunsj.

20 millioner Kvikk Lunsj i påsken
I påsken 2019 spiste vi 20 millioner Kvikk 
Lunsj. Totalt blir 40 millioner stykk av 
den berømte tursjokoladen produsert på 
fabrikken på Rodeløkka i Oslo hvert eneste 
år, og alle selges i Norge. Det betyr at hver 
og en av oss i gjennomsnitt spiser ca. åtte 
Kvikk Lunsj i året, og fire av dem spises i 
løpet av påskeuken. 

Resirkulerbar plast
Du husker kanskje sølvpapiret sjokoladen 
var pakket inn i før i tiden? Mange savner 
folien, men den er fjernet av miljøhensyn 
og for å bevare produktets kvalitet bedre. 
Sjokoladen pakkes nå inn i emballasje av 
resirkulerbar plast.

Freia
I dag er Freia er en del av Mondelez 
International, Norges ledende snackselskap. 
Våre norske røtter kan spores helt tilbake 
til etableringen av Freia i 1889. I 1898 
gjorde Throne Holst bedriften om til et 
A/S, og det er dette året vi regner som 
starten på Freias historie. 
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Kilder: Freia.no og Kiwi.no


