
folk skal få handle, oppleve og 
smake gjennom hele helga, og 
komme igjen etter mer,» har pro-
sjektleder Monica Blikstad Grøn-
bakken varslet.

 
Så får vi bare håpe at de ikke ■■

helt glemmer pultosten heller, 
for det er tross alt det mest spe-
sielle vi har av mat i Hedmark. 
Vi er dessuten snart alene igjen 

i verden til å holde liv i denne 
ostetypen. For pultost er selveste 
ur-osten, eller siste rest av den. 
Når vi setter oss til bords og velter 
pultost utover tallerkenen, snu-
ser inn alt som en ellers ikke kan 
få snusen i og lar vellysten flagre 
nedover halsen, da er det urhed-
markingen som er i aksjon.

Den andre særegenheten vi ■■

har, selv om andre også har sin 
del i den, er akevitten. Og her er 
Atlungstad i ferd med å framstå 
som det sentrale kunnskapssen-
teret for norsk akevittproduksjon. 
Og brenningsperioden om høsten 
har alle muligheter til å utgjøre 
grunnlaget for en høsttakkefest 
i tilknytning til brenneriet. Opp-
legget er bare i startfasen, men 
dette er ikke mindre spennende, 

eller mindre viktig, enn alle de 
ulike matfestivalene.

Og når vi utpå høsten skal til 
Atlungstad for å takke poteten for 
akevitten, bør det ikke skje sene-
re enn at vi fortsatt kan sykle, for 
en skal jo hematt etter all takkin-
gen også.

Og så, like før julematseson-■■
gen setter inn, skal vi samles 

rundt høstens matfat og akevitt-
glass enda en gang, og da er det 
for å spise lutefisk. I måneds-
skiftet oktober – november fin-
ner Lutefisk-festivalen sted, og 
den har i år vokst til dobbelt så 
mange spisesteder i fire ganger så 
mange kommuner. Det er bare å 
forberede seg til å klaske på med 
ribbefettet.

Knut Arild Hareide mener det vil være galimatias å bruke 
opp det økonomiske handlingsrommet nå. Men Høyre og 
Fremskrittspartiet har lovet lavere formuesskatt. Hareide 
protesterer for all verden, men blir nok med på ferden.

OPPLAND ARBEIDERBLAD MENER■■

Forspillet til 2015-budsjettet avtegner en mer tydelig for-
skjell i vår økonomiske politikk. Det handler ikke bare om 
å gjøre mer av gode saker. Det handler også om å forsterke 
mekanismer som gir økt ulikhet i vårt samfunn.

GuDBRANDsDøLEN DAGNINGEN MENER■■
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I dag ser det ut til at konflikten med 
lærerne er fastlåst. Som kjent er det 
vanskelig å spå, særlig om fremti-
den. Men det ser ut til at KS forstår 
at de ved egen hjelp ikke vinner over 
lærerne. KS venter nå tydeligvis på 
at regjeringen skal gripe inn og fast-
legge en ordning som KS er fornøyd 
med. Dette kan bety at eldre lærere 

førpensjonerer seg og at yngre sø-
ker seg vekk fra skolen. Antall nyut-
dannede lærere vil synke drastisk. 
Sagt i klartekst: Det oppstår prekær 
mangel på lærere. Konsekvensene 
for skolen sier seg selv. Regjeringen 
må nå vite hva den gjør.
Bernhard Høiberget

LæRERstREIkEN■■

Norsk skole i ei skjebnetid

streik: Hamar rådhus onsdag.


