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Hornemansamlingen
krønike om de tre nordiske 
riker fra 1548. Men ellers fin-
nes de fleste emneområder 
representert i samlingen. Den 
store franske encyklopedi, før-
ste gang utgitt i tidsrommet 
1751–80, er for eksempel repre-
sentert med 17 tekstbind og fire 
illustrasjonsbind. 

Ville katalogen vært mulig uten 
Hamar Historielags innsats? 
Kanskje. Men neppe i den 
form den nå foreligger. For 
ikke bare har Hans Anders 
Aschim gjort et imponeren-
de stykke arbeid. Katalogen 
rommer også artikler om ka-
tedralskolens bibliotek, om 
enkeltbøker i samlingen og 
om det omfattende restaure-
ringsarbeidet som enkeltbind 
har måttet gjennomgå. 

«En allianse av faglighet og fri-
villighet i regi av Hamar His-
torielag har gjort denne utgi-
velsen mulig. Historielaget har 
også finansiert utgivelsen», 
skriver Hanne Lillebo avslut-
ningsvis i sitt forord. 

At samlingen kom til Hamar, 
var et lykketreff. At historiela-
get engasjerte seg, viser at en 
forgangen tids samfunnsånd 
fremdeles er holdt i hevd.

«Hans Anders Aschim fortjener 
en særlig takk for at han på-
tok seg dette krevende og vik-
tige katalogiseringsarbeidet», 
skriver redaktør Hanne Lil-
lebo i katalogen til en av Nor-
ges viktigste historiske bok-
samlinger. Uten den frivillige 
innsatsen vil norsk kulturarv 
råtne på rot.

Hornemansamlingen ved Hamar 
katedralskole er en del av det 
store biblioteket som patrisi-
erfamilien Horneman i Trond-
heim gjennom et par hundre år 
systematisk bygget opp. Fler-
tallet av verkene skal ha blitt 
innkjøpt på utenlandsreiser og 
bøkene ble til å begynne med 
plassert i Hornemansgården, 
den bygning vi i dag kjenner 
som Stiftsgården. 

Senere kom den til Reinskloster 
i Rissa, før Universitetsbiblio-
teket i Christiania og Det Kon-
gelige Norske Videnskabers 
Selskabs bibliotek i Trondheim 
i 1860-årene vederlagsfritt fikk 
velge verker fra samlingen. 

I 1883 tilbød justitiarius Ro-
bert Nicolai Horneman gjen-

nom sin sønn adjunkt Kristian 
Hersleb Horneman Hamar of-
fentlige Skole for Høiere Al-
mendannelse (siden 1936 Ha-
mar katedralskole) en del av 
den gjenværende samlingen. 
Rektor C.W. Horn ved skolen 
takket ja til gaven og søkte 
Jernbanernes centralstyre om 
fri frakt av bøkene ned til Ha-
mar. 

Det var snakk om anselige 
mengder, henimot halvannet 
tonn. Søknaden ble avslått, 
men fraktbeløpet ble redusert 
til 21,67 kroner. Med 400 kro-
ner til rådighet for katalogi-
sering og systematisering av 
samlingen ble store deler av 
lærerstaben involvert i arbei-
det. 

8. januar 1885, ni år etter sko-
lens etablering, noterte Horn 
tilfreds i sin dagbok at arbei-
det nå var ferdig. Med knappe 
ressurser til rådighet hadde 
skolen skaffet seg en av landets 
viktigste boksamlinger som 
grunnstamme i sitt eget refe-
ransebibliotek. 

Katalogen som Hamar Histo-
rielag publiserte før jul i fjor, 
omfatter cirka 1850 bind. Den 
eldste boken er Albert Krantz’ 

Lykketreff
«At historielaget 
engasjerte seg, viser 
at en forgangen tids 
samfunnsånd fremdeles 
er holdt i hevd.

Arbeiderpartiet på glid?
tralt har oppfattet signalene 
fra grasrota. I så fall har press 
nedenfra klart å sette partiet 
på glid.

Men fortsatt skaper Aasland 
besynderlig nok tvil om par-
tiets ambisjon om å øke land-
bruksproduksjonen vil feste 
seg i form av et produksjons-
mål i landbruksmeldinga.

Partiets tvetydige signaler ty-
der på at det forhandles hardt 
i regjeringen. Spørsmålet er 
trolig hva Ap krever av moty-
telser for å sette en forplik-
tende målsetting i dokumen-
tet. Et mål kan som kjent nås 
på høyst ulike måter.

Når det gjelder landbruk, er 
det fortsatt et spørsmål om 
hva som er best å smøre med: 
Trenger partiet glid- eller 
festesmurning?

D
et er sannelig ikke 
lett å bli klok på 
Arbeiderpartiets 
landbrukspolitiske 
posisjon. På et de-

battmøte om den kommende 
stortingsmeldingen om land-
bruk i Larvik mandag, uttalte 
partiets næringspolitiske tals-
mann Terje Lien Aasland at par-
tiet har som «ambisjon at land-
bruksproduksjonen skal holde 
tritt med veksten i folketallet».

Det er jo for så vidt en fin am-
bisjon, som også bøndenes 
organisasjoner og regjerings-
partiene SV og Senterpartiet 
slutter seg til. Men Aaslands 
målformulering ligger mildt 
sagt langt fra nestleder Helga 
Pedersens. I et mye omtalt 
intervju i Bondebladet for få 
uker siden hadde pipa en gan-
ske annerledes lyd. Da var det 
ikke noe eget poeng for Ap å 

sette mål for norsk matpro-
duksjon. Maten var til og med 
underordnet landbrukspoli-
tikkens primære oppgave, som 
ifølge Pedersen er sørge for bo-
setting rundt om i distriktene.

Det var mange i Distrikts-Ap 
som satte kaffen i vranga da 
de hørte om nestlederens ut-
talelser. Å redusere bondens 
rolle fra å være en forsynings- 
og beredskapsaktør til å bli en 
trivselsagent og servicefunk-
sjonær på bygda, falt mange i 
partiet tungt for brystet.

Derfor har mange lokal- og fyl-
keslag mobilisert, og endog 
diskutert hvordan en distrikts-
opposisjon kan skjerpe parti-
ets landbrukspolitikk på den 
kommende landsmøtet.

De nye tonene fra Aasland kan 
være uttrykk for at partiet sen-

Oppsummert

Nye toner

1 Arbeiderpartiet har som ambi-
sjon å øke landbruksproduksjo-

nen i tritt med folkeveksten, sier 
landbrukspolitisk talsmann.

Underordnet

2 Men det er ikke lenge siden 
nestlederen omtalte matproduk-

sjonen som underordnet landbrukets 
bosettingsmessige effekt.

På glid?

3 Distrikts-Ap har mobilisert for 
å skjerpe partiets landbrukspo-

litikk. De nye tonene kan tyde på at 
partiet har oppfattet signalene fra 
grasrota.

DaGeNS GjeSt

einar Gerhardsen
✱✱ «Einar Gerhardsen sa en 

gang at ingen måtte forlate en 
regjeringskonferanse med fø-
lelsen av å være en taper. Det 
var lett for ham å si som var 
statsminister og partileder for 
en «Ettpartistat». 
Mye var enklere før, ifølge 
Dagsavisens Arne Strand.

Per Borten
✱✱ «Da Borten overlot nøkke-

len til Statsministerens kontor 
til sin etterfølger Trygve Brat-
teli (Ap) sa han de berømte 
ordene: «Du har ett parti bak 
deg. Min oppgave kan bedre 
sammenlignes med å bære 
staur, det kan bli vanskelighe-
ter hvis staurene begynner å 
sprike. Stoltenberg bærer nå 
staur slik Borten gjorde».
Arne Strand fortsetter sine his-
toriske betraktninger. 

kompromisser
✱✱ «Den rødgrønne regjerin-

gen er en kompromissmaskin. 
Problemer puttes inn i den ene 
enden, og ut i den andre enden 
kommer en løsning. 
Kommentator Kjetil B. Alstad-
heim i Dagens Næringsliv.

Schjøttkverna
✱✱ «Bestyreren av kompro-

missmaskinen er statsråd Karl 
Eirik Schjøtt-Pedersen. Han 
er plassert på Statsministerens 
kontor og skal «ikke ha selv-
stendige ansvarsområder». 
Men selvstendig er han. An-
svar har han. For alt som kan 
skjære seg.»
Kjetil B. Alstadheim mener oljen 
kan bli det som får kompromiss-
maskinen til å skjære seg. 

Einar Gerhardsen

Sjur 
Harby
Sjur Harby 
er arkeolog og skribent


