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■ ■ Si din men ing

■ ■ I morgen

HA trykker ikke anonyme innlegg. Vi forbeholder
oss retten til å velge hva som skal på trykk og til
å forkorte innlegg. Hovedinnlegg kan ha maks
3500 tegn med mellomrom, lange innlegg 2100
tegn, korte innlegg 900 tegn. Skriv kort!
Send til debatt@h-a.no eller bruk SMS med
kodeord HADebatt til 1963. Det koster kr 5 per
melding.
HA har rett til å publisere innleggene i
elektroniske kanaler og rett til å arkivere
publiserte innlegg i elektronisk arkiv, samt
eventuelle salgsrettigheter til dette materialet.

Sjefredaktør
Carsten Bleness
om gulleggene i
Hamar-regionen

■ ■ Side 24
Ragnhild Lied:
KS har eit
problem

Matfestivaler: Sommerfestivalene er over,
nå er det tid for høstfester, og da er det mat og
drikke som gjelder.

Høstlige
messer
for maten
Fredag
KOMMENTAR   
Geir Vestad, redaktør
gve@h-a.no

H

amar Arbeiderblad gjorde for noen uker siden
en opptelling av besøkende på sommerens
kulturfestivaler i Hamar-regionen, og kom fram til at minst
80.000 hadde besøkt en eller festival, fra AnJazz til Tømmerstock.
Men festivalsesongen er langt fra
avsluttet; den bare endrer innhold. For fra nå og til jul er det mat
og drikke det skal dreie seg om.
Og når vi skal telle festivalbesøkende utpå senhøsten, er det slett
ikke usannsynlig at tallet tangerer
de 80.000 sommergjestene.

■ ■ Som vanlig var bjønnåsingene,
eller hva Bjønnåsens utkårne kal-

les, de første på gang. Allerede
tidlig i august lot de pultosten
sprelle over kakuskivene og kåret verdensmestre så snart de
ante noe som luktet ubeskrivelig
og smakte kraftig.
I helga som var, ble Innlandsmarkedet arrangert i Moelv. To
dager med «fag, folkeliv og fest»,
som det heter, og med mange tusen mennesker i en by som strengt
tatt ikke teller særlig mange tusen. Med årlig mellom 5.000 og
10.000 frammøtte, er det ikke noe
annet fast arrangement i Moelv
som trekker flere folk enn dette.
■ ■ 5. og 6. september er det pultost- og akevittdager i Løten –
også det er det suverent største
årlige arrangementet i bygda. En
av dem som er klar til å utfolde
seg på hjemmebane, er som vanlig Ole Martin Kildahl på Bakken Øvre i Skogbygda. Tidligere
i sommer har han besøkt Renadagene, Engerdalsdagene, Osendagene og Elverumsdagene, for å
nevne noen av stedene. med både
iskrem og pultost. Men i Løten er
han så kortreist som det kan få
blitt. Og om det kommer 10.000

Fra nå og til jul er det mat og drikke
det skal dreie seg om.

mennesker i løpet av helgen, er
det sikkert ingen som blir overrasket av det. Det vil i så fall si at
alle som bor i Løten kommer dit,
pluss en skokk tilreisende.
■ ■ Et ganske annen type matmarked, og definitivt ikke med den
samme kortreiste profilen, er det
europeiske matmarkedet som de
siste årene har hatt stor suksess i
Hamar. Enten en går etter italienske oliven, tyske pølser, engelsk
godteri, franske oster eller spansk
paella, så har det europeiske matmarkedet blitt et populært innslag i gågata, selv om vi hvert år
er enige om at det er blitt enda
dyrere enn sist.
■ ■ Men om det europeiske markedet kommer til å ha like stor
suksess framover, er blant annet
avhengig av hvor mange og gode
lokale festival-konkurrenter de
får. For det var nettopp den plutselige pågangen på utenlandske
smaker for tre-fire år siden, som
fungerte som en påminnelse om
at Hamar-regionen også trenger
en virkelig stor og bred lokal matfestival. Tanken var blitt skapt allerede da det ble fablet som villest
om et måltidets hus på Åker. Og
siden har drømmen om et stort
innlandsk matmarked i Hamar
aldri helt sluppet taket. Men det
er først i år det endelig ser ut til å
kunne realiseres.

■ ■ For fra
19. til 21. september er det klart
for årets nyskapning «Midt
i matfatet». Og alt tyder på at det
vil bli folkevandring til Vikingskipet. Så er da også ambisjonsnivået
høyt og innslagene mange; kortreist og lokal mat og drikke, kokkekurs for barn, tradisjonsmat før
og nå, det nyeste innen trender,
forskning og landbruksmaskiner
– det er bare noe av det som skal
trekke hele familien til Vikingskipet.
Og blir dette bortimot så stor
suksess som arrangøren ser ut til
å håpe på, er det klart at det er
grunnlaget for en nasjonal mat-

messe i innlandet som er lagt. Og
det er ingen grunn til at dette ikke
skal bli en av Vikingskipets største årlige attraksjoner. Og mellom
de lokale matfatene, skal det krydres med Streetfood fra Hitchiker,
som serverer østeninspirert gatemat fra Norges første foodtruck,
og norgesmester i pulled pork
Johnny Crosby skal komme med
sin smoker og Tommy Østhagen
skal komme med pølsevogna si.
«Det skal skje noe hele tida,

