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Kjørte på bil bakfra
Ved 08-tiden lørdag morgen kjørte
en bil inn i en forankjørende bil på
fylkesveg 207 Sørskogbygda. To
personer ble kjørt til Elverum syke-
hus – ingen livstruende skadd.

18 kjørte for fort
Fredag kveld gjennomførte UP
fartskontroll på riksveg 3 ved
Grundset i Elverum. Operasjonsle-
der Jørn Akre ved Hedmark 
politidistrikt opplyser overfor Øst-
lendingen at det i 60-sonen på ste-
det ble skrevet ut 17 forenklede
forelegg på grunn av høy fart. En
siste sjåfør kjørte fort nok til at det
kvalifiserte til førerkortbeslag og
anmeldelse, legger han til.

Ufin oppførsel
En mann i 20-åra ble lørdag inn-
brakt av politiet i Elverum, etter at
han skal ha oppført seg ufint på en
av byens bensinstasjoner. Opera-
sjonsleder Jørn Akre ved Hedmark
politidistrikt opplyser overfor Øst-
lendingen at mannen vil bli anmeldt
for ordensforstyrrelse.

Påkjørt på Bast
Natt til søndag ble en mann i 20-åra
påkjørt på Basthjørnet i Elverum.
Operasjonsleder Jørn Akre ved
Hedmark politidistrikt opplyser
overfor Østlendingen at sjåføren
som kjørte på mannen stakk av fra
stedet. Mannen som ble påkjørt
klaget over smerter og ble  kjørt til
sjukehuset for sjekk. 

Slo lens
Like før klokka tre (sommertid) natt
til søndag slo en mann lens i Elve-
rum. Han tømte tanken på offentlig
sted og vil derfor bli anmeldt for
dette, opplyser politiet. Han skal
også ha vært ufin mot noen vakter
på et av byens utesteder, og vil etter
det Østlendingen forstår også bli
anmeldt for dette.

Uten lappen
En mann ble natt til søndag an-
meldt for ulovlig kjøring i Elverum. 
– Vedkommende kjørte på Hamar-
vegen, til tross for at han ikke hadde
gyldig førerkort, sier operasjons-
leder Jørn Akre. Han legger til at
bilen mannen kjørte ikke var for-
sikret. Mannen blir anmeldt.

Seks i slåss-
kamp i Elverum
Seks menn endte i slåss-
kamp i Elverum natt til
søndag. Operasjonsleder
Terese Hoff Bylterud ved
Hedmark politidistrikt
opplyser at en av de seks
ble sendt til legevakta for
sjekk, etter at det ble fat-
tet mistanke om en bruk-
ket nese. – De seks vil
anmelde hverandre.
Samtlige vil også bli an-
meldt for ordensforstyr-
relse på offentlig sted,
sier Bylterud.

Tok boligen i
bruk for tidlig
Et byggefirma har fått et
gebyr på 5000 kroner fra
Elverum kommune. Årsa-
ken er at en bolig i Elve-
rum ble tatt i bruk uten at
det forelå verken en mid-
lertidig brukstillatelse
eller en ferdigattest. Det
heter i avgjørelsen at sel-
skapet er en profesjonell
aktør som har eller skal ha
kjennskap til plan- og byg-
ningsloven. Det vurderes
som formildende at dette
ikke har skjedd før.

Vi har en innstendig bønn til
presidentskapet i Elverum
Mannskor med Einar Mellum i
spissen: Dere bør snarest få
signert mange års kontrakt
med dirigent Trond Våge. Får
dere den kontrakten i boks,
tipper vi at mannskoret i løpet
av noen år vil bli like velkjente
i Musikk-Norge som håndbal-
len og fotballen er blitt i
Idretts-Norge!

Lørdag ettermiddag samlet
Elverum Mannskor godt over
200 tilhørere til sin 115-år-jubi-
leumskonsert i Elverum kirke.
I tillegg til jubilanten var tre
gjestekor med. 

Vi har fulgt Elverum Mann-
skor på mang en konsert
gjennom 40 år. Gjennom disse
fire årtiene har vi ventet på
blomstringstimen. Den kom
plutselig denne lørdagskvel-
den. Dette var stunden hvor
jubilantene hadde mye å for-
telle sine mange tilhørere
gjennom meningsfull musise-

ring. I samarbeid med sin diri-
gent ønsket koret ved denne
anledning å formidle. I felles-
skap musiserte de flere hakk i
overkant av hva vi hadde for-
ventet.

Trysil Mandskor var det gjeste-
koret som imponerte oss mest.
Under ledelse av Solveig
Aunsmo synes vi koret gjorde
fine framførelser av både «Ved
min barndoms kirke» og «I will

Prise Thee» av Knut Nystedt.
Vi tror dette mannskoret som
har sin historie helt tilbake til
1861, nå er i ferd med å bli et
virkelig flaggskip på kultur-
fronten i kommunen nær
grensa til Sverige. Det har
skjedd en spennende musi-
kalsk utvikling i dette mann-
skapet de siste par årene, og
det endelige målet er på ingen
måte nådd enda.

Løiten Sangforening er et solid

mannskor. Lørdag stilte koret
litt redusert under ledelse av
Arild Pytte Solum. «Krystallen
den fina» gjorde inntrykk. Det
var solid musisering. 

Det er alltid hyggelig å møte
utenlandske kor. Denne gang
var det «Sangföreningen Män-
heim» fra Karlstad. De sang
velkjent svensk musikk. Koret
holdt et musikalsk nivå på
linje med våre tre egne. Sang-
erne fortalte at de hadde mye

de ville fortelle, til glede for til-
hørerne.

Til slutt var det fellesnumre,
som kulminerte med «Land-
kjenning». Da følte vi at be-
grenset prøvetid hadde lagt en
demper på prestasjonene.
Likevel innrømmer vi at vi sjel-
den har hatt det triveligere på
en mannskorkonsert i vårt dis-
trikt.

Konserten hadde en stram
regi. Ole Kristian Bonden var
konferansier. Glitrende i sin
rolle. Lørdag var vi takknem-
lige for at vi får ha ham som
kjær prest i byen. Vi undres
over at han ikke er blitt head-
huntet som programleder på
en eller annen TV- kanal. I
våre øyne overgår han alle som
står fram som konferansierer i
TV-mediet.

Anmeldt av 
BODVAR LOTSBERG 62 40 00 00
redaksjonen@ostlendingen.no

Hurra for mannskoret!
GLEDE: Med nydirigent Trond Våge (i midten), hadde en stor gruppe av sangerne i Elverum Mannskor lørdag all grunn til å være fornøyde. ALLE FOTO: BODVAR LOTSBERG

IMPONERTE: Sangerne i Trysil
Mandskor.

SOLIST: Per Kjelland hadde solistoppgaven i «Landkjenning».


