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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
produseresavTine, ble
utviklet på 1950-tallet av et
forskerteam ledet av prof.
Ole MartinYstgaard på
Norges landbrukshøgskole. Dette er detingen som
bestrider. Men også
Lomheim har helt rett når
han viser til forhistorien historien om den opprinnelige Jarlsbergosten.
Anders Larsen Bakke
utviklet, produserte og
markedsførte det produktet (norsk sveitserost-tlæe)
som opprinnelig hadde
betegnelsen <Jarlsbergost". Det er denne Sylfest
Lomheim refererte til - en
fortelling som har solid
historisk dokumentasjon.
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Enkurlosltet: Hiulstad
skriver også at Prof.
Ystgaard fikk grevWedel
Jarlsbergs tillatelse til å
bnrke navnet Jarlsberg.
uGrevenr' (eller rettere sagt
stamhusbesitteren På
Jarlsberg hovedgård)
hadde selvsagtingen som
helst autoritet eller $emmeltil åginoen slik
Imidtertid fikk
"tillatelse>.
Norske Meierier (nå: Tine) i
1972innvilget sin sØknad
til Patentstyret om registrering av " Jarlsbergost"
somvaremerke. Men det er
en annen historie.
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ble utviklet på 1800-talleti
Vestfold av meieriPioneren
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NOrBeslandbrukshøgsko.
le. Dette er det in$en som
bestrider. Men også
Lomheirn har helt rett når
han viser til forhistorien historien om den oPPrinnelige Jarlsbergosten.
Anders LarsenBakke
utviklet, produserte og
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skriver ogsåat Prof.
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