KRØNIKEN

Tips Ottar Korsnes om stort og smått
E-post kroniken@h-a.no  |  Telefon 970 19 384. Send dagens bilde
på e-post eller MMS til: HAfoto til 1963 (tjenesten koster fem kroner).
En gang i måneden kårer vi en vinner som får 10 Flax-lodd.

■ ■GOD DAG!

Gubben

Forgubbing
av tipperne.
- Er Almlid for
tipping av
gubbene?

På pottenes
premisser

S

ommeroptimismen
har bredt seg utover
stuebordet, i fysisk
forstand.
Hundre
små potter står der på geledd
på et voksduktrukket bord.
«Agurk» står det på en del av
dem, «tomat» på noen andre.
I jorda skjuler det seg muligheter for mais og chili, basilikum og sukkererter.

Mai-vandring
Tirsdag 5. mai blir det kirkegårdsvandring i Hamar, ledet av PerØivind Sandberg. Oppmøte blir på
trappa til krematoriet, hvor det blir
en kort presentasjon av Hamar
kirkegårds historie. Vandringen vil
foregå gjennom de ulike delene av
anlegget. Enkeltgraver vil bli nærmere omtalt.
LUTEFISKKLARE: Fra venstre Terje Halvorsen og Roger Myhre fra Bluesklubben, Jørn Nielsen på Gregers
(bak), Oddvar Hemsøe og Espen Røhne.
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8. mai-markering
Veterandagen og 70 år siden krigens slutt skal markeres 8. mai ved
Minnesmerket i Strandgateparken.
Militære veteraner fra Hamar, Løten, Ringsaker og Stange som har
deltatt i internasjonale operasjoner
ønskes velkommen til markeringen
med kransnedleggelse, prosesjon
og samling i rådhuset.

10 FAVORITTER
Navn: Lars Erik
Sagvold.
Stilling: Student.
Alder: 19 år.
Bosted: Hamar.
Mat: Bacon.
Drikke: Cola.
Reisemål: Miami.
Framkomstmiddel: Bil.
TV-program: Helt perfekt.
Film: Pirates.
Bok: Hvordan bli best.
Nettsted: Facebook.
Musikk: Top 10 generelt.
Fritidssyssel: Venner og studie.

Silje Nergaard på
Lutefiskfestivalen
Lutefiskfestivalen
planlegger i år også
et konsertprogram.
Nå er det klart for
både Silje Nergaard
og bluesmusikeren
Sven Zetterberg,
begge på Gregers.
Geir Vestad
915 29 690 / gve@h-a.no

Årets lutefiskfestival finner
sted fra 4. til 7. november, forteller festivalsjef Oddvar Hemsøe. Festivalen har flere samarbeidspartnere enn noensinne;
blant dem er Hamar bluesklubb, som har sørget for konserten med Sven Zetterberg,

Grieg på 17.mai

■ ■PÅ TRÅDEN

Hedmarken symfoniorkester startet
i fjor med å arrangere festkonsert
av det nasjonale slaget på ettermiddagen 15. mai i Kirsten Flagstadsalen i kulturhuset. Det samme gjør
de i år. Denne gangen er det Griegs
A-mollkonsert som er hovedattraksjonen på konserten. Solister er
Lars Eggen (sang) og Vebjørn Anvik
(klaver). Hedemarken barne- og
ungdomsorkester deltar også.

Mange har ytret mye
negativt om programmet til kulturhuset, sier en kvinnelig innringer. Men akkurat nå
synes hun det er veldig positive
ting som skjer der. I forrige uke
hadde hun vært på Jonas Fjeld,
i neste uke har hun kjøpt billett
til Elsa Lystad, og i HA i går leste
hun at Wenche Myhre kommer
til kulturhuset i september. - Slik
vil vi ha det, sier innringeren,
som gleder seg til fortsettelsen.

også betegnet Nordens ukronede blueskonge. Det er lørdagen 7. november han spille,
mens Silje Nergaard gjør sin
konsert dagen før.
– Jeg tror festivalen vil bli en
fin ramme rundt begge disse
konsertene, sier Hemsøe.
Til kulturprogrammet hører
også en fotoutstilling med Arnfinn Johnsen sammen med Anders Finsland – bosatt i Svolvær. I tillegg blir det bokkafé
også i år, for det er også en av
tradisjonene som er i ferd med
å gå seg til.
Hvilke spisesteder som blir
med, er ifølge Hemsøe ikke endelig avklart, men sikkert er
det at Hamarstua, Kolonihagen
og Schwenkes vinkjeller blir
med, sammen med gårdene
Bryhni og Simenstad, pluss Kilde gjestgiveri i Løten.

SILJE NERGAARD: Til Gregers.
– Vi jobber også med å skape
mer festivalstemning i byen.
For det skal synes det er en festival her, sier Oddvar Hemsøe.
– I tillegg ønsker vi å innlemme Atlungstad Brenneri mer i
festivalen.
Og Jahn Otto Johansen har
allerede sagt at han kommer.

■ ■DAGENS LESERBILDE

Telefon:

02318

Adresse: Hamar Arbeiderblad,
Grønnegata 64, Postboks 262, 2302 Hamar

■■ Jeg teller spirer. Flere ganger om dagen teller jeg spirer.
Jeg smiler tilfreds for hver lille tilkommer, mens jeg ser for
meg gresskarsuppe og egendyrket basilikum. Det blir
vanskelig å få dratt på ferie i
sommer. Til det vil jeg nok
være for travelt opptatt med å
stelle hjemmeplantasjen. Helgeturer er alt det gir rom for,
og bare når det regner.
■■ Jeg ser for meg å være selvberget på grønnsaker om noen
måneder. Det skulle i grunnen
bare mangle, innsatsen tatt i
betraktning.
■■ Avlingen ble ikke den store
i fjor. Tomatene fikk en kilopris på tett oppunder tusenlappen, men som rimelig nybakt gartner, lærer jeg av mine
feil. Jeg vet at krydderurter
ikke overlever særlig lenge i
tett minidrivhus i solsteiken
midt i juli. Jeg vet at paprika
trenger vann. Jeg vet at agurkplanter er rimelig uregjerlige.
Og jeg vet at man ikke skal ta
gledene på forskudd.
■■ Derfor har jeg sikret meg et
par poser karse i tillegg i år.
Det kan være
greit å ha en
plan B om alt
annet skulle
gå rett vest.

HVITVEIS: Blomsten min er ren og hvit som snø.
FOTO: TURID L LILLEØEN

n KONTAKT OSS

■■ Forkultiveringen er godt i
gang. De små spirene er rimelig
kravstore, alle med ulike temperatur- og vanningsbehov. Frilandsagurken vil ha minst 25
grader, gresskaret synes 25 er litt
småkjølig. Jeg legger sjela i Prosjekt Hjemmedyrket, og har forvandlet hele leiligheten til et
eneste stort drivhus. Der sitter
jeg og svetter i 28 tropevarme
grader, med jord under neglene,
og vanner meg selv og tomatspirene om kapp. Alt handler om
disse hundre små pottene nå.
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