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HAMAR UNGDOMSKORPS: Vant JH-cupen for skolekorps i helgen.
FOTO: FLEMMING STØLDAL 

Hamar Ungdomskorps (HUK) vant 
årets JH-Cup for skolekorps, og 
Brøttum Brass vant i klassen for 
brass amatørkorps.
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Det er Jømna/Heradsbygd mu-
sikkforening som står bak kon-
kurransen JH-Østlendingen Cup, 
som fant sted i helgen. Og igjen 
var det HUK som gikk helt til 
topps i skolekorpsklassen, i år 

med 97 poeng, foran Gran Jente- 
og guttekorps. I samme klasse ble 
Brøttum skolekorps nr. 4 med 93 
poeng, Vang skolekorps nr. 7 (88 
poeng), Løten/Rena hovedkorps 
nr. 8 (88 poeng) og Løten/Rena 
Juniorkorps nr. 12 (85 poeng).

Blant amatørkorpsene gikk 
Brøttum Brass til topps i brass-
klassen med 97 poeng, foran Nes 
Musikkforening med samme po-
engsum. Blant de voksne janit-
sjarkorpsene gikk Kolbu Janit-
sjarkorps som ventet til topps. 
Ådalsbruk Musikkforening ble 
nummer 4 med 95 poeng.

Huk og Brøttum vant

RØHNEGÅRDEN: Sjur Harby gir et arkeologisk blikk på Røhnegården, der Svein Ørsnes leder arbeidet, i en artikkel i den nye årboka til Hamar Historielag. FOTO: TROND LILLEBO

Den favner både 
smått og stort, vidt og 
bredt. Utrolig så 
spennende en så liten 
by faktisk er.
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Hamar Historielags årbok 2012 
ser lite prangende ut. Men mellom 
permene framstår den som et le-
vende bevis på hvor spennende 
en norsk småby faktisk er. 

«Fra gamle Hamar» mønstrer 
fortellere og fortellinger over et 
bred spekter. Hedmarksmuseets 
Tor Sæther avdekker hva utgrav-
ningene på Kringkastingsjordet 
forteller om gamle Hamar. Fra 
kaupangen går turen til de første 
bygårdene i kjøpstaden Hamar. 
Alexander Bjørklund Austnes åp-
ner opp nybyggersamfunnet midt 
i bygda og gir et levende bilde av 
bylivet i det som nå er gamle Ha-
mar, og for det meste slukt av 
framskrittet.

Derfor er det neste kapittelet i 
årboka frigjørende for den lokale 
patriot, for her møter vi gården 
som ble reddet: Røhnegården. 

Sjur Harby gir et arkeologisk inn-
blikk, ikke bare i det han kaller 
noe av det mest verdifulle Hamar 
har, men også på hvordan byens 
første fedre og mødre håndterte 
søpla si.

Nettopp denne spennvidden er 
det som tilfører boka spenning. 
Ragnar Ødegaard kombinerer by-
historie med norgeshistorie i sin 
artikkel om de første bokhand-
lene i Hamar. Visste du at Hamars 
bokhandelhistorie er like lang 
som byens? Han trekker også lin-
jene til Norgeshistorien, gjennom 
glimt fra striden om P.A. Jensens 
lesebok, som for første gang førte 
latter og spøg inn i skolebøkene. 

Den vakte bestyrtelse, for som 
presten Jul. Brun skrev i 1867: 
Barna kunne fristes til at le naar 
de hører Dyr tale med hveran-
dre.»

Dermed er progresjonen til 
neste kapittel naturlig, nemlig 
Knut Ståle Hauges glimt fra semi-
naristen og læreren Gudbrand A- 
Skjesets dagbok fra 1868–1873. 
Her møter vi ikke bare de første 
seminarister, den gang man drev 
krigseksersis i Bjørgedalen, men 
også små gullkorn som «Haabet 
opfyldes, naar det er det rette. Og 
det ei venter altfor store Ting.» 
Men ganske store ting var det e 
kvinnene fra Hamar og omegn ga 

til Norges nye dronning i 1905. Itt-
no knussel fra Hamar! Det er Per-
Øivind Sandberg som forteller, 
han har også en artikkel om kjen-
te hedmarkinger.

I 2012 er det 100 år siden Sigurd 
Evensmo ble født. Kulturredaktør 
Geir Vestad i Hamar Arbeiderblad 
setter «han som førte Hamar inn 
i litteraturen» under lupen i jubi-
leumsåret.  

Visste du forreste at den første 
onlinemeldingen med svar ble 
sendt fra Hamar i 1977? KDØs 
historie, skrevet av Torulv Tøsse 
er historien om dvergen som ble 
kjempe.
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Fra gamle Hamar


