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Ost fravest

I sltt Innlegg om opphavet
til Jarlsbergosten tar Tbve
Ystgaard Hiulstad til
motmæle mot Sylfest
Lomheim, som i sin
språkspalte 30. mars (med
undertegnede som kilde)
nevner at Jarlsbergosten
ble utviklet på 1800-tallet i
Vestfold av meieripioneren
Anders Larsen Bakke.

$ulstad har selvsagt
rett når hun hevder at
dagens Jarlsbergost, som
produseres avTine, ble
utviklet på 1950-tallet av et
forskerteam ledet av prof.
Ole MartinYstgaard på
Norges landbrukshøgsko-
le. Dette er detingen som
bestrider. Men også
Lomheim har helt rett når
han viser til forhistorien -
historien om den opprinne-
lige Jarlsbergosten.

Anders Larsen Bakke
utviklet, produserte og
markedsførte det produk-
tet (norsk sveitserost-tlæe)
som opprinnelig hadde
betegnelsen < Jarlsberg-
ost". Det er denne Sylfest
Lomheim refererte til - en
fortelling som har solid
historisk dokumentasjon.

En kurlosltet: Hiulstad
skriver også at Prof.
Ystgaard fikk grevWedel
Jarlsbergs tillatelse til å
bnrke navnet Jarlsberg.
uGrevenr' (eller rettere sagt
stamhusbesitteren På
Jarlsberg hovedgård)
hadde selvsagt ingen som
helst autoritet eller $em-
meltil åginoen slik

"tillatelse>. Imidtertid fikk
Norske Meierier (nå: Tine) i
1972 innvilget sin sØknad
til Patentstyret om regis-
trering av " Jarlsbergost"
somvaremerke. Men det er
en annen historie.

Odd Gunnarskagesta4

ogskagestad@ g mail.com
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utldertegnede som kilde)
nerrner at Jarlstrergosten
ble utviklet på 1800-tallet i
Vestfold av meieriPioneren
Anders Larsen Bakke.

I{ulstadhar selvsagt
rett når hunhevder at
dagens Jarlsbergost, som
produseres avTine, ble
utviklet på 1950-tallet av et
forskerteåm ledet av Prof.
OleMartinYstgaardPå
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Lomheirn har helt rett når
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lige Jarlsbergosten.

Anders LarsenBakke
utviklet, produserte og
markedsførte det Produk-
tet (norsk sveitserost-t5rye)
som opprinnelig hadde
bete gnelsen " Jarlsberg-
osb. Det er denne SYlfest
Lomheim refererte til - en
fortelling som har solid
historisk dokumentasjon.

En kurlosltefi Hjulstad
skriver også at Prof.
Ystgaard fikk grevWedel
Jarlsbergs tillatelse til å
bruke narrnet Jarlsber g.
uGreven,n (eller rettere sagt
stamhusbesitteren På
Jarlsberghovedgård)
hadde selvsagt ingen som
hetst autoritet eller \iem-
mettilåginoen slik

"tillatelse". Imidlertid fikk
Norske Meierier (nå: Tine) i
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en annen historie.
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