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FORORD

Hjellumprosjektet består av to hovedelementer: et mobiliserende lokalsamfunnsutviklingsprosjekt 
og utarbeidelse av en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven. 

Prosjektet er forankret i kommuneplanvedtak i 2005 og ved bevilgninger gjennom handlings- og 
økonomiplanen. Prosjektforberedelser ble gjort høsten 2009 og våren 2010 ved Hans Cats Myhre og 
Ingjerd Veronica Daae Dring. Den 24.11.2010 ble Formannskapet orientert om prosjektplan, organi-
sering og prosjektets deltakelse i den nasjonale satsingen på Lokal samfunnsutvikling i kommunene 
(LUK) via Hedmark fylkeskommune. Christel Meyer og � omas Jørgensen ble utpekt som politiske 
representanter i styringsgruppa. Prosjektlederstilling i 50% � nansieres i 3 år med LUK-midler, dvs 
ut 2013. Fra 1.1.2011 har Christo� er Olavsson Evju vært prosjektleder men avløses fra 1.2.2012 av 
Anne Dobloug. Tone Bjørgan Wabakken har fulgt prosjektet hele veien. 

Stedsanalyse for Hjellum er en fagrapport som skal hjelpe Hjellumfolk og kommunen med å forstå 
hvordan Hjellum henger sammen som sted. Rapporten legges til grunn for arbeidet med å utvikle en 
kommunedelplan, som er en juridisk forpliktende arealplan. Arbeidet med kommunedelplanen ble 
formelt startet i 18.1.2012. Tone Bjørgan Wabakken vil ha hovedansvaret for utarbeidelse av denne. 

Spesiell takk til Hjørdis Vatsvåg som har arbeidet med grunnlagsmaterialet og Christo� er Olavsson 
Evju som har skrevet og sydd sammen hele rapporten. Mange har bidratt med sto�  og informasjon. 
Takk til alle. 

Kari Nilssen
Byplansjef, Hamar kommune
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SAMMENDRAG

Hjellum preges av et grønt, relativt velholdt og 
velfungerende boligområde med en tydelig avg-
rensning til det omkringligende åpne landbruks-
landskapet. Tettstedsveksten fra før 1950 har satt 
sitt preg på stedet da dette skjedde uten plan, sam-
tidig som en rekke eldre bygg i sveitserhus-stil gir 
stedet særpreg. Stedet ligger der jernbanen krysset 
den gamle Kongevegen, i dag Hjellumvegen, og 
kulturlandskapet i området er rikt på kulturmin-
ner. Områdene rundt Hjellum er også mye brukt 
til turer og opphold både av beboere og skole og 
barnehage. Stedet preges også av at de viktigste 
møteplassene ligger utenfor den tette bebyggelsen, 
og særlig skole med grendehus, samt idrettsanleg-
get Black River Park er viktige for det sosiale livet 
på stedet.

I kontrast til boligområdene står deler av sentrum 
og forfaller, med � ere tomme lokaler. For 
forbipasserende er det denne delen av Hjellum 
som setter sitt preg på stedet fremfor noe annet.

Stedet har god tilknytning til viktige tra� kkårer, 
men gang- og sykkelveg via Vangsvegen gjør 
tilknytningen til Hamar sentrum dårlig for denne 
gruppen reisende. Bussene går derimot o� e 
mellom Hjellum og Hamar sentrum.

Hjellum har hengende ved seg et rufsete rykte. 
Det negative lyset stedet o� e havner i kan ha 
å gjøre med � ere årsaker, men er helt sikkert 
påvirket av at stedet er gått fra å være et livsk-
ra� ig småsted med et knippe forretninger og 
møteplasser som i dag er forsvunnet. Igjen står 
store næringsarealer, men få publikumsrettede 
aktiviteter. Samtidig viser den sosiokulturelle 
undersøkelsen av folk på Hjellum trives. En spør-
rerunde i gågata i Hamar viser også at det dårlige 
rykte ikke nødvendigvis er så tilstede som noen 
skal ha det til.

Den største kulturelle forandringen de siste årene 
har å gjøre med befolkningssammensetning. 
Stedet er blitt oppdaget av småbarnsfamilier, og 
barnekullene er i kra� ig vekst. Hjellum har den 
yngste befolkningen i Hamar med 25% av de som 
bor her under 18 år. Dette påvirker i stor grad 
både stedet i seg selv, men også folks oppfattelse 
av det.

Næringslivet er fortsatt tilstede på Hjellum, men i 
en annen form en tidligere. Stedet preges av færre 
publikumsrettede næringsvirksomheter, virk-
somheter som like gjerne kunne ha holdt til i en 
næringspark. I forhold til bo- og stedskvalitet er 
det en utfordring at disse opptar store arealer midt 
i boligområdet på Hjellum. 
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INNLEDNING

En stedsanalyse kan høres litt tungt ut, men det er 
kort og godt en bred kartlegging av et geogra� sk 
avgrenset området, eller altså; et sted. Med andre 
ord er denne stedsanalysen et forsøk på å beskrive 
Hjellum slik det fremstår i dag. Deler av beskriv-
elsene, som for eksempel kartlegging av jords-
monn i området, er objektive og nøkterne. Andre 
deler, eksempelvis fotomontasjen av Hjellum som 
en grønn haveby, er mer subjektive. Spennet mel-
lom disse beskrivelsene, og bidrag fra en rekke 
forskjellige personer, både direkte og indirekte, 
håper vi skal sørge for et illustrerende og repre-
sentativt bilde av Hjellum. 

Hva kan du forvente å lese om?
Vi har laget en fyldig oppsummering av de viktig-
ste funnene som du kan lese på de neste sidene, 
ellers håper vi stedsanalysen innbyr til å bla videre 
å lese mer om Hjellum. Kanskje du oppdager noe 
nytt ved stedet?

Hovedhensikten med stedsanalysen er å få et 
innblikk i stedets egenart for bedre å kunne forstå 
forutsetningene for videre utvikling i området.
Analysen skal danne grunnlag for et mer om-
råderettet framfor et sektorrettet perspektiv i 
planarbeidet. Dermed er ambisjonene for denne 
publikasjonen at den også kan bidra til å formi-
dle kunnskap og skape interesse for Hjellum og 
utviklingen av området 
til alle involverte i prosessen.

Helt konkret skal stedsanalysen både ligge til 
grunn for arbeidet med ny kommunedelplan 
for Hjellum, og samtidig bidra til kunnskap inn i 
det pågående stedsutviklingsprosjektet i området. 

Analysen er omfangsrik på den måten at den 
omhandler en rekke forskjellige områder, både fy-
siske, kulturelle, økonomiske og sosiale. Samtidig 
er analysen avgrenset til å omhandle 

a) grunnleggende informasjon om historisk 
utvikling, natur og landskap og bebyggelse, med 
utgangspunkt i de tre skalanivåene lokalmiljø 
(Hjellum), landskapskontekst (Åkersvika) og 
regionalt (Hamar tettsted)

b) supplert med relevant innhold knyttet til 
identitet og omdømme, næringsforhold, kultur, 
aktiviteter og møteplasser, samt demogra� sk 
utvikling.

Omfanget er også begrenset av tilgjengelige 
ressurser. Stedsanalysen er hovedsakelig utført av 
prosjektleder i 50% stilling med bidrag fra 
sommervikar og arkitektstudent Hjørdis Vadsvåg 
ansatt i 100% stilling i 10 uker.  
I tillegg kommer enkeltbidrag fra eksterne 
bidragsytere eller tidligere utført arbeid av 
medarbeidere tilknyttet arealplanavdelingen i 
Hamar kommune.

God lesning!

Christoff er Olavsson Evju

Prosjektleder, Hamar kommune

En stedsanalyse de� neres av 

Miljøverndepartementet som 

”(…) en systematisering av kunnskap for å 

forstå stedets historie, situasjon og 

framtidsmuligheter.”

Innledning / Stedsanalyse
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Innledning / Stedsanalyse

Om stedsutviklingsprosjektet på Hjellum

Hovedintensjonen med stedsutviklingsprosjektet er å bidra til økt bokvalitet og attraktivtet for 
Hjellum, med bakgrunn i at Hamar kommune ønsker å styrke botilbudet i kommunen med 
fokus på eksisterende tettsteder. Prosjektet er forankret gjennom vedtak av kommuneplan 2005. 
Samtidig ble det vedtatt at det skulle lages ny kommunedelplan for området. Hjellumprosjektet 
har ligget på vent noen år før det i 2010 ble startet opp gjennom en prosjektgruppe med basis i 
kommunens arealplanavdeling i allianse med aktører i lokalmiljøet. Samtidig som prosjektet skal 
bidra med å legge til rette for en god utvikling, er det også et mål at prosjektet i seg selv skal bidra 
med konkrete resultatersom gjør en synlig forskjell i området. Ikke minst skal prosjektet 
engasjere beboere på Hjellum i utviklingen av eget boområde. 

Målet satt for prosjektet er å:
-Øke Hjellums attraktivitet som bosted, med gode forbindelser til Hamar sentrum og Ottestad.
-Bedre Hjellums omdømme utad.
-Skape engasjement, varige nettverk og samarbeidsformer, både for Hjellum-samfunnet, 
i kommuneorganisasjonen og blant andre samarbeidsparter. 
-Skape møteplasser for Hjellums befolkning.
-Gjøre fysiske forbedringer i nærmiljøet, spesielt for Hjellum sentrum.
-Ivareta interessene til Hjellum som lokalsamfunn og belyse utviklingsmuligheter i sammenheng 
med en utbygging av sykehus på Sanderud (Stange kommune). 
 
Stedsutviklingsprosjektet på Hjellum er del av prosjektet Lokal samfunnsutvikling i kommunene 
(LUK), en satsing fra regjeringen som skal styrke kommunene sitt arbeid med å bygge 
attraktive lokalsamfunn. Hjellum er et av åtte småsteder som er med i prosjektet i Hedmark, som 
er organisert og � nansiert gjennom fylkeskommunen. Gjennom LUK er deg sikret 
� nansiering av prosjektleder til prosjektet i 3 år fra og med januar 2011, med mulig forlengelse til 
5 år. Sammen med økonomisk støtte følger også faglig støtte fra ressursgruppe og oppfølging fra 
fylkeskommunen, samt deltakelse fagnettverk der alle LUK-prosjektene i Hedmark deltar.
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På jakt etter Hjellum

Innledning / Hjellumbyen

“Hjellumby`n” var et et kjent begrep i Hamar for noen få ! år siden. 
Stedet vokste opp rundt stasjonen som ble anlagt på Grundsetbanen, 
men det var etableringen av en off entlig helseins! tusjon på Sanderud 

som fi kk fart på veksten. Historiker Per Øyvind Sandberg gir oss et 
overblikk over Hjellums historie og fremvekst.  

Utgangspunktet for tettstedsutviklingen var da det 
i 1857 ble bestemt å anlegge en jernbane mellom 
Hamar og Grundset i Elverum. Da jernbanestrek-
ningen Kristiania-Eidsvoll var ferdig, ble arbeidet 
med å stikke ut en linje til den neste jernban-
estrekningen begynt. Den 24. september 1858 var 
arbeidet med den nye jernbanestrekningen kom-
met så langt, at det ble avholdt en takstforretning 
på gården Hjellums grund i Vang prestegjeld ”til 
Bestemmelse av Erstatning for Grundavstaaelse til 
en jernvei fra Hamar til Elverum.” Deretter ble det 
foretatt et salg av et jordstykke ved den påtenkte 
Hjellum stasjon fra gnr. 19, bnr. 1 Hjellum til Nor-
dbanen. Tomten hvor Hjellum jernbanestasjon 
ble etablert var på ett mål, og salgsprisen var 100 
kroner. Stasjonsbygningene var ferdige i desember 
1862 da det ble avholdt en branntakstforretning 
over de nybygde husene.
Gården Hjellum er en meget gammel selvstendig 
eiendom under opphavsgården Frogner i Vang 
presteegjeld. Hjellum er trolig bebygget i yngre 
jernalder og er trolig mer enn 2500 år som selvs-
tendig gårdsbruk. Navnet Hjellum betyr hilmer 
el. heim, dvs. hjemmet på hjelmen, og henviser til 
områdets naturform som en hjelm.
Jernbanen Hamar-Grundset ble, som landets 
andre jernbanelinje, åpnet sommeren 1862. Her 
ble det anlagt både stoppesteder, som Åker, og 
faste stasjoner som Hjellum, Ilseng, Ådals Brug og 
Løten. Ved de faste stasjonene ble det etter hver en 
tettstedsutvikling. Hjellum ble etter hvert ”stas-
jonsbyen” for hele Vangsbygda. Selv om tettstedet 
for det meste har bebyggelse i ytterkanten av Hjel-
lum gård, omfatter tettstedet i dag også deler av 
nabogårdene Vidarshov, Skattum og Kurud.

Hjellums tidlige historie

Ved folketellingen i 1875 var det lite med be-
byggelse rundt stasjonen. På selve stasjonen bodde 
det 6 personer. Det var stasjonsmesteren med 
kone og to døtre på henholdsvis 3 og ½ år samt to 
tjenestepiker. Som nabo hadde stasjonsmesteren 
en snekker med kone og 4 døtre under 10 år. Det 

bodde også en husmannsfamilie på 5 personer og 
en dagarbeider med familie på 4 i nærheten av 
stasjonen, i alt altså 21 personer.
Noen stor vekst i den faste bosetningen er ikke å 
spore fram til folketellingen i 1900, men nå hadde 
det kommet et landhandleri ved stasjonen ”Nyst-
ed Landhandleri” hvor det bodde 2 personer, 
mens den nye stasjonsmesterens hushold om-
fattet 5 personer. På den nyoppførte eiendommen 
Granli var det 5 voksne personer. Husmannen 
med familie hadde " yttet, det samme hadde snek-
keren, men dagarbeideren og hans familie fortsatt 
bodde på samme sted. Ved folketellingen i 1900 
var ”innbyggertallet” sunket til 17personer.
Frem til 1908 stiger folketallet meget sakte, men 
aktiviteten på stedet øker, først og fremst på grunn 
av de mange butikker som dukket opp. I # rmareg-
isteret for Sør-Hedmark er det for perioden 1900-
1908 innført hele 6 nyetableringer:
1) Oluf Danielsen anmeldte 4. januar 1901 sitt 
# rma O. Danielsen ”der agter at drive landhandel i 
Vang herred, hvor min bopæl er Nysted ved Hjel-
lum stasjon.
2) Mikkel Karseth anmeldte 13. oktober 1902 sitt 
# rma M. Karseth ”der agter at drive handel på 
min Bopæl Gaarden Solberg pr. Hjellum stasjon i 
Vangs herred.” (Denne forretningen opphørte 18. 
november 1904)
3) Oline Melander over tok Solberghandelen 8. 
juni 1905
4) Helge Magnussen Granrud anmeldte 27. okto-
ber 1905 at han ville handle på sin bopæl Broberg 
pr. Hjellum.
5) Johan Tønseth anmeldte 21. mai 1906 sitt frma 
Johan Tønseth ”der agter at drive handel på sin 
bopæl Nysted pr. Hjellum
6) Hans Tønset gjorde 15. august 1908 en 
tilsvarende anmeldelse da han agtet å drive handel 
på sin bopæl Kurud.
  
Sanderud skaper vekst

Året 1908 er det avgjørende gjennombrudd for 
tettstedsutviklingen rundt Hjellum stasjon som 
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Innledning / Hjellumbyen

Grundsetbanen 150 år

Etter åpningen av Hovedbanen fra Kristiania til Eidsvoll i 1854, hadde man fattet interesse for 
at det kunne bygges o� entlige jernbaner � ere steder i Norge. I første omgang så man på jernba-
ner som ett blant � ere ledd i en lengre transportåre, gjerne kombinert med transport til vanns. 
Hovedbanen knyttet sammen Mjøsa med Oslo� orden, og med Grundsetbanen ble Østerdalsre-
gionen knyttet til hovedstaden. Særlig var tilgangen til tømmer en av hovedårsakene for at net-
topp denne traseen ble prioritert.

Hamar-Grundsetbanen ble vedtatt av Stortinget den 3. september 1857 sammen med 
Kongsvingerbanen og Trondhjem-Størenbanen som Norges første statsbaner. Vedtaket i 1857 
gjaldt riktignok kun strekningen Hamar-Elverum og med endestasjon på Glommas østre bredd i 
Elverum. Den 7. oktober 1859 vedtok imidlertid Stortinget at banen istedet skulle fortsette langs 
vestre bredd av Glomma opp til Grundset, ca 6 km nord for Elverum.

23. juni 1862 åpnet Hjellum stasjon for tra� kk på Grundsetbanen. Hjellum var første stasjon etter 
Hamar, og betjente Vang-områdene. Stasjonen var utgangspunkt for tettstedsdannelsen; Hjellum.

bosted, og årsaken til veksten er å � nne i bestem-
melsen om å etablere en o� entlig helseinstitusjon 
på den nærliggende eiendom Sanderud i Stange. 
På dette stedet hadde det helt siden tidlig på 
1800-tallet vært drevet en oppholdsinstitusjon for 
sinnslidende hjemmehørende i Hedemarkens amt.
I årene 1908-1909 ble det bygd 11 nye boliger på 

stedet slik at folketallet ved folketellingen 1910 
hadde kommet opp i 75 personer fordelt på 14 
hushold, dvs. et snitt på 5 personer i hver hush-
oldning. Tettestedet hadde fått en sammensatt 
befolkning; en tømmermann, 2 snekkere, en 
skredder, en skomaker, 3 veiarbeiderer, en baker, 
en brenneriarbeider, en landhandler med stort 

Hjellum stasjon ca 1925. Foto: ukjent/Hedmarksmuseet
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hushold og hele 4 familiefedre som var ansatt ved 
jernbanen. Både ved tellingene i 1875, 1900 og 
1910 ble det opplyst at stedets innbyggere soknet 
til Kirkekretsens skole.
I tiåret 1911-1920 er det anmeldt 20 nye hus 
under gårdsnummer 19 i Vang herred, de � este 
ble forsikret i Norges Brannkasses Vang-avdeling, 
slik at ved folketellingen i desember 1920, var 
det 215 personer i det 34 bosatte enhetene rundt 
stasjonen, dvs. husholdets størrelse hadde vokst til 
6 personer i snitt, og nå var det store barne� okker 
i området, og i den o�  sielle statistikken for Norge 
i 1920 oppgis Hjellum som et av tre tettsteder i 
Vang kommune. Men utbyggingen fulgte ikke 
noen plan, man bygde der man � kk kjøpt tomt, og 
det ble opparbeidet stier mellom husene.
I de vanskelige mellomkrigsårene stagnerte 
veksten på Hjellum noe, i 1920-årene ble de bygd 
11 hus og i 1930-årene det samme antall. Det 
� nnes ikke oversikt over husbyggingen under 
okkupasjonen, men da folketellingen i 1946 ble 
gjennomført, oppgis antallet boenheter på tettst-
edet Hjellum å være 63. I disse husene bodde det 
ved utgangen av året 1946 290 personer, dvs. nå 
var antallet i hvert hushold sunket til under 5 per-
soner og antallet barn hadde sunket sterkt.

Etterkrigsårene 

I 1940-50-årene var det sterkt vekst på Hjellum, 
bl.a. på grunn av at det ble anlagt kommunal 
vann- og kloakk i området i 1952-53 og de nye 
husene grupperte seg etter det o! entlig ledning-
snettet. Fra 1946 til 1950 steg antallet bebodde 
bosteder fra 63 til 90, men nå er tettstedet i den 
o�  sielle statistikken utvidet til også å omfatte 
området rundt Olsrud, så noen stor økning i 
det gamle opprinnelige ”Stasjonsområdet” var 

det vitterlig ikke. Folketallet ble i 1950 oppgitt å 
være 477 personer, heri innbefattet beboerne på 
Olsrud. Leksikonverket Norsk Allkunnebok som 
ble utgitt i 1954, opplyste at ”Hjellum er en jern-
banestasjon, stasjonsby med postkontor, telefon-
sentral i Vang herred, en forstad til Hamar med 
447 personer i 90 hus ved folketellingen i 1950, 
her er det pensjonat og heim for åndsveike”.
Ved neste folketelling i 1960 hadde antall bebygde 
eiendommer i Hjellum-området passert 100, og 
ved folketellingen dette året angir statistikken at 
det er 176 private hushold i tettstedet Hjellum i 
Vang herred med en samlet befolkning på 522 
personer, nå var husholdantallet kommet ned i 3 
personer. En gjennomgang av likningsprotokol-
lene for Vang i 1960 viser at det da bodde 262 
skatteytende personer på Hjellum, dvs. at ca. 50 
% av de som bodde der betalte skatt. Gjennom-
gangen viser også at ca. 1/3 av skatteyterne her 
enten var sykepleiere eller pølsemakere (Ved siden 
av Sanderud var Tønseth slakteri blitt en lokal 
hjørnestensbedri" ).
På grunn av statistikklovene har jeg ikke hatt 
adgang til det spesielle folketellingsmaterialet for 
området Hjellum etter 1960, men en gjennom-
gang av adressekalendrene 1962 og 1980 viser at 
henholdsvis 265 og 311 personer har postnummer 
2343 HJELLUM. Etter 1954 er også en del eien-
dommer utskilt fra gårdsnummer 12 Vidarshov 
blitt medregnet til tettstedet Hjellum. Det samme 
har skjedd i noen tilfelle også med eiendommer 
som er fradelt gårdsnummer 182, bnr. 1 Kurud og 
gårdsnummer 183, bnr. 1 Skattum, bl.a. det store 
NKL-lageret.

Dagens befolkning yngst i Hamar

I følge de siste folkeregistreringene for Hjel-

Innledning / Hjellumbyen

Tidlig kart over Grundsetbanens trasè. 
Norges Geogra� ske Opmaaling (1902)
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lumområdet, dvs. eiendommer som i sin tid 
er fradelt, gnr. 12, 19, 182 og 183 (heri er ikke 
Lovisenberg-området inkludert) så bor det i dag 
540 personer her, 267 kvinner og 273 menn. Av 
disse er 63 kvinner og 70 menn under 18 år, dvs. 
hele 25 % av Hjellums befolkning er potensielle 
skolebarn, mens kun 23 kvinner og 20 menn er 
over 67 år, dvs. potensielle pensjonister utgjør 
bare 8 % av stedets befolkning. Hjellum er med 
andre ord trolig det boområdet i Hamar kom-
mune som har den laveste gjennomsnittsalderen. 
Det siste leksikonverket som er utgitt i papirform 
i Norge omtaler Hjellum som ”en del av tettstedet 
Hamar.”(1997).

Samfunnsutvikling

Hjellum var fra 1910 og i mange tiår fremover et 
eget ”samfunn”. Her var det en infrastruktur med 
handels- og håndverksbedri! er. Her var verk-
steder og transport" rmaer lokalisert. De store 
arbeidsplassene var Tønset-slakteri og Sannerud 
sykehus. Togene stoppet og stasjonen var betjent 
med den legendariske ordføreren i Vang, Rudolf 
Hedeman som stasjonsmester. Tettstedet hadde 
eget postkontor til ca. 1990, det var etablert et eget 
bedehus i Indremisjonens regi i mellomkrigstida, 
eget idrettslag med egen opparbeidet idrettsbane 
fantes fra 1946. Det ble i 1980-årene laget en egen 
gatenavnplan for området. Alle gatene i områ-
det " kk navn etter arter i den norske # ora med 
unntak av den gjennomgående hovedåren som 
fortsatt heter Hjellumsvegen.

Ved kommunesammenslåingen med Hamar i 
1991 ble mye av tettstedspreget borte og Hjellum 
ble mer et boområdet i storkommunen Hamar. 

Togtra" kken opphørte da stasjonen ble nedlagt. 
Slakteriet ble nedlagt i 1970-årene, og de # este bu-
tikkene ble stengt. Inntrykket av boområdet uten 
servicefunksjoner ble forsterket da det ble utlagt 
4 byggefelt i utkanten av det gamle boligområdet. 
Bybuss nr. 1 tra" kkerer i dag stedet. Hjellum som 
stasjonsbyen for resten av Vangsbygda er i dag en 
historisk klisjé og stedet er som det uttrykkes i 
Store Norske Leksikon fra 1997, en del av 
tettstedet Hamar.

Teksten er skrevet i forbindelse med arrangementet 
“Jakten på Hjellum”, en lokalhistorisk vandring på 
Hjellum 25.07.11.

----------------

Kilder:
Panteregisterbladene for gnr. 12 Vidarshov, gnr. 19 
Hjellum, gnr. 182 Kurud og gnr. 183 Skattum.
Firmaregister for Sør-Hedmark 1875-1944.
Folketellingslister 1875, 1891, 1900, 
1910,1920,1946 og 1960 for gnr. 12, gnr. 19, gnr. 
182 og gnr.183, alle i Vang.
Adressebøker 1962 og 1980 for Hedmark fylke.
Likningsprotokoll 1960 for Vang

Innledning / Hjellumbyen

Hjellum sentrum og Tønseth slakteri, ca 1960.. Foto: ukjent/Hedmarksmuseet
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Innledning / Hjellum i dag
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Innledning / Hjellum i dag
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Innledning / Hjellum i dag
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Innledning / Hjellum i dag
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Sted / innledning
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Sted / innledning

Stedet Hjellum ble etablert som resultat av en ny stasjon, mens 
veksten blant annet ble påvirket av et ny!  sykehus og en dri" ig 

slakter. I dag er stasjonen nedlagt og slaktern borte, men andre 

særtrekk ved stedet og landskapet er av betydning for den videre 

utviklingen.

Første del av analysen undersøker de fysiske 
omgivelsene Hjellum består av og er en del av, 
både naturlge og bebygde omgivelser. Hensik-
ten med undersøkelsene er å kunne frembringe 
kunnskap om stedets fysiske karakter. Dette vil 
senere kunne danne grunnlag for en diskusjon 
om stedets identitet og fremtid, men også avdekke 
og avklare muligheter for konkrete prosjekter på 
tiltaksnivå. 

I avsnittet avdekkes landskapelige og naturlige 
trekk ved området knyttet til klimatiske og ge-
ologiske forhold, topogra�  og landskapsdannelse, 
samt andre sentrale trekk ved landskapet Hjellum.  
Dette er viktig kunnskap ved eventuelle senere 
diskusjoner om ny bebyggelse eller andre end-
inger i arealutnyttelsen. 

Stedets historiske utvikling skisseres også inn-
ledningsvis, for å få en forståelse av Hjellums 
opprinnelse. Dette gir også grunnlag til å forklare 
en del karaktertrekk ved Hjellum i dag. Til denne 
historien er også tekstene av Per Øyvind Sandberg 
og Jenny Hedmann Larsen viktige supplementer.

I avsnittet pekes det også på viktige karaktertrekk 
ved Hjellum, særlig knyttet til de to viktigste 
bebyggelsestypene i området; boligområdet og
Hjellum sentrum. Disse er naturlige 
fokusområder i fremtidig utvikling avområdet.

Del 1 STED
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Sted / Geografi 

GEOGRAFI

Hjellum ligger plassert innerst i Åkersvika ved 
utløpet av Svartelva, ca 5,5 km reiseveg utenfor 
Hamar sentrum. Noen vil kanskje mene at Hjel-
lum ligger noe usentralt i Hamar, men om man 
lø� er blikket litt så innser man fort at stedet ligger 
relativt sentralt plassert i det mest tettbebygde 

område i Mjøsregionen. Som kartillustrasjoner 
senere i avsnittet vil vise, så ligger stedet også 
sentralt plassert i forhold til sentrale regionale og 
lokale transportårer.

Historisk utvikling 

Hjellum oppsto som resultat av at det ble bygd 
ny jernbane mellom Hamar og Elverum. Første 
stasjon etter Hamar ble plassert der jernbanen 
krysset vegen mellom Ottestad og Vang, og skulle 
betjene disse områdene. I nærheten av stasjonen 
lå også Sanderud asyl. Dette, sammen med bedrif-
ten Tønseth Slakteri, skulle bli viktige årsaker til 
bosettingsutviklingen og tettstedsdannelsen som 
vokste frem rundt stasjonen. Stedet hadde på det 
meste ! ere forretninger, i tillegg til fungerende 
stasjons- og postkontor. I de senere år har de ! este 
sentrumsfunksjonen blitt lagt ned, og ! ere bygg 
står helt eller delvis tomme. For en mer detaljert 
gjennomgang av tettstedsveksten, se Per Øyvind 
Sandbergs tekst på side 10.

T.v: Tettsteder rundt Mjøsa (kart av Gudbrand Kjøs), 
Hamar markert.
Under: Lu� foto av Hamar tettsted, Hjellum markert.

Hamar
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Sted / Geografi 

EKSISTERENDE PLANER

Hjellum inngår i planområdet for ”Samordnet 
miljø- areal- og transportplan for Hamarre-
gionen” (2009). I denne planen er det ikke vist nye 
utbyggingsområder på Hjellum, men et areal på 
Sanderud i retning Hjellum er vist med framtidig
utbyggingsområde for bolig i tillegg til areal for ny 
næringsvirksomhet. I tilknytning til SMAT-
prosessen ble Hjellum diskutert og på side 16 
i planen står det følgende: “Når konsekvensu-
tredning for Sykehus på Sanderud foreligger kan 
Hamar kommune i samarbeid med Stange kom-
mune legge fram en utviklingsplan for Hjellum 
der Hjellum ses i sammenheng med utviklingen 
av Sanderud Sykehus”.

Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel, gir 
også føringer for arealbruk på Hjellum. Kom-
muneplanens arealdel 2011-2022 (www.hamar.
kommune.no/kommuneplan) gir føringer for at 
boligutbygging på Hjellum skal vurderes gjennom 
egen kommunedelplan. I dokumentet ”plan-
beskrivelse og konsekvensutredning” er det på 
s.51 vist søkeområde for nye boligområder.
Vedtatte reguleringsplaner er vist i kartutsnitt på 
neste side. Det er varslet oppstart av regulering-
sarbeid for område vist med skravur i kartet (ned 
mot Svartelva). Det er også varslet oppstart for ny 
kommunedelplan for Hjellum.

Hjellum

Diagramatisk fremstilling av Hjellums utvikling; fra landbruk, via stoppested og etterhvert stasjonsby, til stille forsted.



Hjellum            stedsanalyse22

Sted / Geografi 
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Sted / Geografi 
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Sted / Natur og landskap

Dyrket markHjellum

JernbanenSvartelva

Dyrket mark

E6

>foto

Ill: Landskapstopogra�  og 
forenklet landskapsnitt.
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Sted / Natur og landskap

NATUR OG LANDSKAP

Hjellum ligger som en øy i et stort åpent 
landskap preget av landbruk, skogpar! er og 
vassdraget Svartelva/Åkersvika.

Topografi 

Tettstedet ligger i en sør-vest vendt helling, i 
et åpent korndyrkingslandskap preget av rolig 
og avrundet form. Lokalt består landskapet av 
småtopogra� ske variasjoner med en rekke mindre 
høyder og landskapsrom. Stedet ligger i et område 
med gunstig helningsgrad og helningsretning 
(mot sør), og har et variert plante- og dyreliv. Fra 
den øverste delen av Hjellum har man visuell 
kontakt med Hamar sentrum. Hjellum er også 
godt synlig i landskapet fra E6.

Landskapsrom

Høyder

Veier, med helning-
sretning

Høydekoter, 1 m

Toglinje

Ill: Lokaltopogra� 

Hjellum sett fra nord.
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Sted / Natur og landskap



Hjellum            stedsanalyse27

Sted / Natur og landskap
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Åkersvika

Åkersvika ble fredet ved kongelig resolusjon den 
26. juli 1974 og reservatet ble dermed Norges 
første ramsarområde. Åkersvika naturreservat er 
et viktig område for � ere forskjellige fuglearter, 
og formålet med fredningen var å bevare et viktig 
våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, 
fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til 
området. Spesielt er plassen betydelig viktig som 
raste- og hekkeområde for våtmarksfugl. I alt 196 
fuglearter og 228 høyerestående plantearter er 
påvist innenfor naturreservatet. I 1984 og 1992 ble 
reservatet utvidet.
Åkersvika er også kjent som et attraktivt � skeom-
råde, og særlig gjedde� sket i området er spesielt 
godt.

Geologi 

Berggrunn
Området har kamro-siluriske sedimentbergarter. 
Bergartene i området består av: sandstein, alun-
skifer, kalkstein, skifer med mer.

Løsmasser
Langs Svartelva, Flagstadelva og områdene mel-
lom Åker og Hjellum består løsmassene av elve- 
og bekkeavsetninger. Dette kjennetegnes ved at 
materialet som regel er godt sortert med sand og 
grus som dominerende kornstørrelser.

Jordsmonn
Morenejorda rundt Hamar, Åker, Hjellum og Bek-
kelaget framstår som fulldyrka, lettbrukt jord med 
tilfredsstillende arrondering. Innimellom  � nnes 
skogsområder med skog av høg bonitet delvis på 
dyrkningsjord av god kvalitet. Elve- og bekkeavs-
etningene langs Svartelva omfatter også fulldyrka 
jord og høgbonitet skog delvis på dyrkbar jord. 
Avsetningene i strandområdet mellom Åker og 
Hjellum består av mindre lettbrukt jord og beit-
eområder. 

Sted / Natur og landskap

Våtmark/vann

Skog

Dyrket mark

Uteak! vitetsområder

Turs! er

Vernegrense Åkersvika

Ill: Grønnstruktur

Hjellum
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Klima 

Temperatur
Området har et kontinentalt klima med varme, 
relativt tørre somre og kalde vintre. Klimaet er 
sterkt påvirket av Mjøsa: om høsten utgjør Mjøsa 
et varmemagasin, og på våren er den et kuldema-
gasin. Kaldlu� strømmer følger elve- og bekke-
drag.
Hjellum ligger i sonen nærmest Mjøsa: 0 - 30 me-
ter over Mjøsa. Dette regnes som en kald sone, der 
middeltemperaturen ligger ca 0,5-1,0 oC under 
det som er registrert i sonen som ligger 30 – 80 
høydemeter over Mjøsa. Kaldlu� strømmer følger 
elve- og bekkedrag.
Middeltemperatur gjennom året i perioden 1961-
1990 ligger på 3,9 oC i Hamar. 

Nedbør
Sommernedbør: 350 mm (juli og august m mest 
regn), vinternedbør: 220 mm (februar og mars 
minst regn). Total nedbør: ca 570 mm. Det er 
vanligvis is på Mjøsa fra midten av jan til slutten 
av april. 

Vind
Moderat. 

T-

T-

T-

T+

Sted / Natur og landskap

Ill: Landbruksverdi (data for Stange kommune ikke inkludert)

Landbruksverdi 1: matkorn

Landbruksverdi 2: matkorn

Landbruksverdi 3: fôrkorn

Landbruksverdi 4: fôrkorn

Landbruksverdi 5: gras

Åkersvika vernesone

T-

T+

Potensielle lu! forurensingsområder

Kalde soner

Varme soner

Lokalvind (kaldlu! sstrøm)

Kommunegrense Hamar

Hjellum

Ill: Lokalklimatiske forhold
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KULTURMINNER

Kulturlandskapet rundt Hamar er et land-
skap med stor ! dsdybde, og Hjellum er intet 
unntak.

Kongevegen

Hjellumvegen gjennom Hjellum er opprinnelig 
del av en gamle Kongevegen. Kongevegen 
gjennom Vang (Hamar) og Ringsaker er del av 
den eldgamle ferdselsåren fra innerst i 
Oslo� orden til Trøndelag. Til alle tider har dette 
vært den viktigste gjennomgangsvegen i Norge, 
og det er gjort funn som viser at den var en viktig 
ferdselsåre allerede i bronsealderen. Gården 
Hjellum er nevnt som gjestgivergård i 1705, og 
fungerte som skysstasjon. I 1805 tok gården 
Frogner over denne virksomheten.

Vidarshov

Gården Vidarshov har røtter langt tilbake i tid. I 
før-kristen tid var gården, som navnet antyder, 
et hov (gammel hedensk kultplass). Det er blitt 
gravd ut tu! en av et langhus fra perioden 200-400 
e.Kr. på gården, men sporene av dette er ikke syn-
lig i dag. Det er også funnet en rekke gravhauger i 
området rundt gården. 

Sted / Kulturminner

Ill: Kongevegen (Hjellumvegen)

R Automa! sk freda kulturminne

Vedtaksfreda kulturminner og 
SEFRAK-registreringer. SEFRAK 
er et landsdekkende register 
over eldre bygninger og andre 
kulturminner.
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Sted / Kulturminner
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Sted / Havebyen Hjellum

Havebyen Hjellum
Havebyer er et begrep som kny! es " lbake " l industrialiseringens " d-

salder og ideer om lu# , lys og friske omgivelser. De ble planlagt som 

ambisiøse bosteder for de nye arbeiderne, og eksemplene er mange 

også i Norge. Hjellum er defi ni" vt ikke noen haveby av det 

opprinnelige slaget, men fortjener kanskje likevel betgnelsen 

Havebyen Hjellum. Det første som slår en ved en spasertur i 

nabolaget på Hjellum er alle de frodige og velstelte havene.
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Sted / Havebyen Hjellum



Hjellum            stedsanalyse34

Sted / Havebyen Hjellum
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Sted / Havebyen Hjellum
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Sted / Havebyen Hjellum
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Sted / Havebyen Hjellum
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Sted / Havebyen Hjellum
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Sted / Havebyen Hjellum
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Sted / Bebyggelse

Boliger o.l

Næringsbygg

Skole, barnehage, o.l

Sykehuset Innlandet, avd. Sanderud

Ill: Bebyggelsestypologier

Ill: Bebyggelsens organisering; tydelig 
stedsavgrensning og � rdeling internt.
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Sted / Bebyggelse

BEBYGGELSE

Den gamle “Hjellumbyen” se! er fortsa!  

sterke spor på stedet gjennom fl ere for-

retnings- og næringsbygg, fl ere av dem helt 

eller delvis tomme. På tross av de! e fremstår 

Hjellum i dag først og fremst som et boligom-

råde hovedsaklig bestående av eneboliger 

med have, med tydelig geografi sk avgrensn-
ing $ l kulturlandskapet omkring.

Organisering og struktur

Bebyggelsen på Hjellum preges av en tydelig 
stedsavgrensning mot landskapet rundt, noe som 
bidrar til en sterk stedsfølelse og identitet. Den 
interne strukturen har en tydelig kryssdeling, 
med � re nesten like store områder adskilt av vei 
og jernbane. Innenfor denne områdeinndelingen 
igjen � nnes en mer løs intern struktur, preget av 
at stedet er delvis “selvgrodd” ettersom plan og 
kommunal infrastruktur ikke kom på plass før på 
1950-tallet. Lokaltopogra� ske forhold bidrar også 
til den løse strukturen. Et spesielt trekk er også at 
viktige enkeltfunksjoner ligger utenfor den tette 
bebyggelsen. Dette gjelder særlig skole, barnehage 
og idrettsanlegg. Storgårdene og Sanderud bidrar 
også til dette inntrykket av en tett kjerne med 
punktvise tyngdepunkter i landskapet rundt. 

Typologi

Tettstedet består av trehusbebyggelse fra alle stil-
perioder siden begynnelsen av 1900-tallet. Særlig 
den eldre bebyggelsen i sveitserhus-stil er 
iøynefallende og gir tegn på at stedet har en 
egenhistorie utover å være byggefelt i utkanten av 
Hamar. Et annet særtrekk er fargene på husene. 
Usikkert av hvilken grunn er det stort 
fargemangfold på Hjellum. 

Enkeltbygg av betydning 

Stasjonen står fortsatt sentralt på Hjellum, men 
har i dag ingen funksjon annet enn hybelleilighet 
i andre etasje. Tvers over veien står næringsbygget 
som en gang huset Tønseth slakteri. Bygningen 
på 4 etasjer, som � kk sitt nåværende utrykk etter 
en ombygging på 70-tallet, setter preg på stedet. 
Omgitt av store asfalt! ater står det delvis tomt, og 
bærer preg av at næringslivet på Hjellum var mer 
aktivt før i tiden. Litt lenger opp i Hjellumvegen 
står også bygget som huset den gamle butikken 
tomt. Tross et grønt og relativt velholdt 
boligområdet, er det disse sistnevnte bygningene 
som får prege stedet.
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Sted / Møteplasser og fasiliteter

Over: Black River Park
Under: Bålplass i skogen mellom boligområdet og skolen
Neste side:  uteområde ved Lovisenberg skole
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MØTEPLASSER OG FASILITETER

Som beskrevet i forrige avsni!  ligger vik" ge 

enkel# unksjoner utenfor den te! e 

bebyggelsen. Det gjelder både Lovisenberg 

skole og barnehage, og idre! sanlegget Black 

River Park. I " llegg beny! es turs" er i 

nærområdet fl i%  g. I sentrum fi nnes det 

derimot hverken møteplasser, fellesfasiliteter 

eller ak" vitets" lbud.

Lovisenberg skole og barnehage

Lovisenberg skole er en barneskole fra 1971 
plassert ved Frognervegen rett nordøst for 
boligområdet på Hjellum. Til skolestart i 2010  ble 
skolen totalrenovert. Det skjedde etter en lang 
kamp for skolens eksistens som engasjerte store 
deler av lokalbefolkningen. Skolen framstår nå 
som helt ny og med nytt inventar. Lovisenberg 
skole har 106 elever fra august 2011.
Grendehuset ved skolen består av gymsal med to 
tilstøtende rom (musikk / tekstil) og garderobe-
plass. I regi av Lovisenberg Vel arrangeres det her 
blant annet både trim, hobbykvelder og pub. Også 
Foreldreutvalget ved skolen (FAU) er aktive og har 
blant annet bidratt til at nærmiljøanlegget 
(tarzanløype)  ble montert ved dugnad.

Idre! sanlegg

Idrettsanlegget Black River Park på Hjellum er 
gammelt, men ble fornyet da det i 2008 ! kk ny 
kunstgressbane. Siden er det også tilrettelagt for 
jogge- og tursti, hinderløype og sand-fotball-
banen. Ridabu IL som eier anlegget har ca 400 
medlemmer hvorav ca 1/3 er jenter, og 
anlegget trekker til seg brukere fra et stort 
omland. Flere forbedringer er også påtenkt 
anlegget. I tillegg til Black River Park har også 
menigheten BKM tilrettelagte uteområder på 
deres eiendom øst for Black River Park. Her ! nnes 
blant annet utendørs ishockeybane vinterstid.

Frilu" sliv og turs# er

Et nettverk av turstier i nærområdet rundt 
Hjellum (se kart-illustrasjon side 28) gir gode 
muligheter for frilu" saktivteter. Stiene er brukt 
av mange, deriblant skole og barnehage. Høsten 
2011 ble det tatt initiativ til å forbedre traseen, 
og ny bro ble blant annet bygget på dugnad med 
støtte fra stedsutviklingsprosjektet. Innsatsen skal 
etter planen fortsette slik at man på sikt kan legge 
bedre tilrette for ferdsel og opphold i skog- og kul-
turlandskapet rundt Hjellum.

Sted / Møteplasser og fasiliteter
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Sted / Trafi kk og infrastruktur

TRAFIKK OG INFRASTRUKTUR

Hjellum ligger sentralt plassert i forhold " l 

vik" ge lokale og regionale transportårer, med 

god " lkobling både " l Riksveg 25 mot både 

Hamar og Elverum, og mot E6. Toget stopper 

ikke lenger på Hjellum stasjon, men stedet er 

med i vurderingen som stoppested ved even-

tuelt lokaltog mellom Hamar og Elverum.

Hjellumvegen

Hjellumvegen gjennom Hjellum har en ÅDT 
(Årsdøgntra� kk) på 3000 biler. Til sammenlikn-
ing har Vangsvegen forbi Vang kirke en ÅDT i 
underkant av 15000. Gjennomsnittshastigheten 
ligger på 46 km/t. (Tall fra 2011. Telleren har stått 
ved nedkanten av den tidligere butikken, i retning 
jernbanen.) Hjellumvegen  har fortau og 
fartsdempere gjennom hele boligområdet.

Andre veger

Frognervegen binder Hjellumvegen og FV 
116 sammen. Vegen er stengt (ikke fysisk) for 
gjennomkjøring, og fungerer som skoleveg. 
Frognervegen preges av gjennomgående dårlig 
vegteknisk standard. Som midlertidig tra� kksik-
kerhetstiltak for å gående og syklende er det satt 

opp betongrekkverk. Tiltaket har fått blandet 
mottakelse lokalt da mange mener det bidrar til 
visuell forsøpling samtidig som det ikke gjør nyt-
ten. Utover Frognervegen er det også varierende 
standard på boligvegene. Særlig den gruslagte 
Blåklokkevegen mellom næringsarealer og bol-
iger, parallelt med jernbanen, er av dårlig kvalitet.  

Kollek! vtransport

Det er to busstopp i begge retninger på Hjellum, 
og Bybuss 1 tra� kkerer strekningen med avganger 
hvert 15. minutt morgen og ettermiddag, og hvert 
30. minutt på dagtid og kveldstid.

Gang- og sykkelveg

Det er gang- og sykkelveg gjennom Hjellum med 
tilknytning mot Hamar, men omvegen opp bak-
kene og via Vangsvegen gjør turen relativt lang. 
Planer om ny trase langs jernbanen er lansert, 
og vil kunne gi en langt bedre tilknytning mot 
Hamar sentrum.

Fra Hjellum til Elverum

 27,2 km

 0:27 t

Fra Hjellum til Hamar sentrum

 5,3 km

 0:07 t

Fra Hjellum til Lillehammer

 63,1 km

 0:56 t

Fra Hjellum til Oslo

 126 km

 1:38 t
N

Fra Hamar til Trondheim

 5:15 t

Fra Hamar til Lillehammer

 0:48 t

Fra Hamar til Trondheim via Røros

 5:50 t

Fra Hamar til Oslo

 1:23 t

0 0,5 1,0 1,5 2,0 km

Togtider fra 

Hamar

Avstand og 

tid fra Hjellum

Hovedveier:
E6 Oslo - Trondheim
Riksveg 25 Hamar - Elverum

Toglinje

Hjellum

Kommunegrense Hamar

Utsni#  kart over Hjellum
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Hjellumveien:

Gjennomfartsvei gjennom Hjellum

Forbindelse Vangsveien - Sanderud

Veimåling: 3000 biler pr døgn

Frognerveien:

Hovedveien til Lovisenberg 

barneskole og barnehage

Jernbane:

Strekningen Hamar - Elverum

Hjellum stasjonBussholdeplasser

Hovedveier

Tilførselsvei skole/barnehage, stengt for gjennomkjøring

Tilførselveier bolig, etc

Toglinje

Gang- og sykkelvei

Togstasjon, ikke i dri" 

Bussholdeplass

Ill: Infrastruktur på Hjellum
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Sentrumsforfall
Historien forteller om et levende småsted med en rekke bu! kker, 

postkontor, en stasjon der togene stoppet, og en dreven slakter. Det 
var ikke uten grunn man brukte betegnelsen Hjellumbyen. I dag står 

byggene som huset de gamle funksjonen her fortsa" , men ak! viteten 
som gav Hjellum “bystatus” er så godt som forsvunnet. Stasjonen er 

stengt og den siste matvareforretningen lukket for noen år siden. 
Dagens sentrum fremstår som en næringspark, med 

omgivelser dere" er.
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OPPSUMMERING

Hjellum preges av et grønt, relativt velholdt 
og velfungerende boligområde med en tydelig 
avgrensning til det omkringligende åpne land-
brukslandskapet. Tettstedsveksten fra før 1950 har 
satt sitt preg på stedet da dette skjedde uten plan, 
samtidig som en rekke eldre bygg i sveitserhus-
stil gir stedet særpreg. Stedet ligger der jernbanen 
krysset den gamle Kongevegen, i dag Hjellumve-
gen, og kulturlandskapet i området er rikt på kul-
turminner. De viktigste møteplassene og fasiliteter 
for dette ligger utenfor den tette bebyggelsen, og 
særlig skole med grendehus og idrettsanlegg er 
viktige for det sosiale livet på stedet.

I kontrast til boligområdene står deler av sentrum 
og forfaller, med � ere tomme lokaler. For 
forbipasserende er det denne delen av Hjellum 
som setter sitt preg på stedet fremfor noe annet.

Stedet har god tilknytning til sentrale tra� kkårer, 
men gang- og sykkelveg via Vangsvegen gjør 
tilknytningen til Hamar sentrum dårlig for denne 
gruppen reisende. Bussene går derimot o� e 
mellom Hjellum og Hamar sentrum.
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Mennesker beskriver seg selv ut fra hvilket land de kommer fra, 
hvilken by eller hvilket te! sted de er fra, om de er urbane eller liker å 

leve mer landlig. Steder er kny! et " l vår egen iden" tet. Sam" dig på-

virker vi selv iden" teten på de stedene vi bor. Hjellum er mer enn kun 

en samling bygninger li!  utenfor Hamar sentrum. I gamle dager ble 

det snakket om Hjellumrampen. I dag er det andre folk som skaper 

stedets kultur. Avsni! et  FOLK handler om de som har bodd og bor på 

Hjellum, og som se! er si!  preg på stedet. 

Evig eies kun et dårlig rykte er det blitt sagt. Det 
er ikke nødvendigvis riktig. Det � nnes nok av 
eksempler på det motsatte. Noen ganger skjer de 
største forandringene der man minst kunne vente 
det. 

Hjellum har slitt med et rufsete rykte. Fortjent 
eller ikke, så er det iallefall blitt slik at Hjellum 
fremkaller noen spesielle historier. Kommentarer 
om stedet kommer o� e som � eip, men o� e ligger 
det et snev av alvor bak. I dette avsnittet blir ste-
dets omdømme undersøkt nærmere. Både gjen-
nom intervjuer med stedets egne beboere, men 
også gjennom et innblikk i hva utenforstående 
tenker om stedet. Kanskje hører stedets dårlige 
rykte fortiden til?

En av de mest sentrale endringene vi kan spore på 
Hjellum i dag er en vedvarende endring i befolkn-
ingssammensetningen. Stedet er blitt oppdaget av 
småbarnsforeldre i etableringsfasen, og de siste 
årene har størrelsen på barnekullene på Hjellum 
bare økt og økt. Barna og barnefamiliene på Hjel-
lum er også tema i dette avsnittet.

For å nærme seg en situasjonsanalyse av sentrum-
sområdet er også næringslivet blitt undersøkt. 
Hvem er det som driver næring på Hjellum, hvem 
er det som eier næringseiendom? Hva driver de 
med, hvorfor holder de til på Hjellum og hva 
tenker de om fremtiden? Dette og mer ønsket vi 
å få svar på da alle næringsaktørene på Hjellum 
ble invitert med på en spørreundersøkelse. Hvis 
Hjellum sentrum skal utvikles må man kjenne til 
forutsetningene for stedet, og ikke minst hva de 
som faktisk eier og driver forretning her tenker 
om stedet.

Før vi ser fremover velger vi likevel først å gå litt 
tilbake i tid. Åpningen av avsnittet er Jenny Hed-
mann Larsen tekst om livet i Hjellumbyen, den 
gang stedet gjorde seg fortjent til “bystatus”.

Del 2 FOLK
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Hjellumby´n

Det er lite igjen av handelsak! viteter igjen på Hjellum i dag, men 
det er ikke mange år siden stasjonsbyen innerst i Åkersvika hadde en 

håndfull bu! kker, baker og en videns kjent slakter. 
Historiker Jenny Hedmann Larsen gir oss et innblikk i livet på Hjellum 

den gang de kalte det by´n.  

Det eneste tettstedet i gamle Vang kommune i 
30-åra var Hjellum. Det var nok ikke helt uten 
grunn at det på folkemunne ble sagt: “Je har tenkt 
meg en tur nedi Hjellumby’n.” Hva var det som 
gjorde at stedet slik i dagligtale � kk “bystatus”? 
Jo, det foregikk sannelig litt av hvert i den delen 
av bygda. Det kan de fortelle som er eldst i Vang i 
dag, men som var unge i de dager.
Hjellum var en viktig og betydningsfull stasjon 
på jernbanestrekningen Hamar-Elverum. Stas-
jonen var bemannet med minst to personer: 
stasjonsmester og telegra� st. Stasjonen hadde 
postkontor, og stasjonsmesteren var poståpner. 
Alle lokaltog mellom Hamar og Elverum stoppet, 
og � erntogene Røros – Hamar – Oslo stoppet for 
av og påstigning. På Hjellum � kk man kjøpt sin 
billett og ekspedert reisegods. Hamarturen for 
en Hjellumborger foregikk med toget. I de dager 
hadde ikke hver mann sin privatbil, og bussruter 
var ikke påtenkt. Banevokteren som bodde på 
Hjellum, visiterte jernbanestrekningen til Hamar 
� ere ganger i døgnet, og var man ung og sprek og 
heldig, kunne man få sitte på dresinen med han 
og komme lettvint helt til Disenbrua.
Sanderud sjukehus – som den gang hadde be-
nevnelsen asyl, tilførte Hjellum stasjon stor 
tra� kk. Sjukehuset hadde stort behov for varer 
til den daglige dri� en, og mesteparten av disse 
kom med jernbanen og ble hentet på stasjonen og 
fraktet til bestemmelsesstedet med hest og senere 
med lastebil. 
Sanderud var en betydelig arbeidsplass, og de 
aller � este som arbeidet der, var bosatt i områ-
det rundt Hjellum stasjon. Sjukehuset trengte 
handverkere til verkstedene. Ja, det var behov for 
salmaker, skredder, skomaker, snekker, gardsar-
beidere, gartnere og kjøkkenpersonale. Legene 
bodde for det meste på sjukehusområdet, men de 
� este sjukepleierne bygde sine hus og var bosatt i 
Hjellumby’n. En stor del av pleiepersonalet hadde 
liten eller ingen formell utdanning for yrket. De 
ble rekruttert fra Hjellum-området som ferieav-
løsere og vikarer og arbeidet seg inn i yrket og 

fylte sin plass til beste for som var sjuke og trengte 
omsorg. Slik ble Hjellum et sted der de aller � este 
hadde et fast arbeid å gå til.
En del Hjellumborgere arbeidet på gardene som 
soknet til Hjellum stasjon. Noen av dem arbeidet 
“på egen kost” som man sa, mens andre hadde 
“kosten i gar’n”, men det ga sølvsagt mindre 
daglønn.
Flere av mannfolka hadde fast arbeid ved bedri� er 
i Hamar. Da ble det å ta seg fram dit som best de 
kunne, ved å sykle eller ved bruk av “apostelens 
hester”. Når man så skulle stille klokka sju og 
henge i stroppen til klokka fem om ettermidda-
gen, ble det lange dager.
En av Vangs største arbeidsplasser ble etter hvert 
� rmaet Johan Tønseth. Til å begynne med var 
det Julie og Johan Tønseth som sto ansvarlige 
for den beskjedne forretningen som var et typisk 
landhandleri. Men da noen år var gått, ble her 
slakteri, og da sønnene Halvor og Åge Tønseth 
gikk inn i bedri� en, tok de inn fagarbeidere som 
bearbeidet kjøttet som ble omsatt i en egen kjøt-
tvareavdeling. Firmaet Tønseth hadde forretnings-
forbindelser utover i hele Østlandsområdet. En 
velutstyrt “kjøttbil” kjørte sine faste ruter. På den 
tida var det ikke slik som i våre dager med kjøle- 
og frysemuligheter rundt om i alle hjem. Da var 
det trygt og godt å vite at “kjøttbilen” fra Johan 
Tønseth stoppet på bestemte steder til bestemte 
tider en gang i uka. På den måten � kk kundene 
ferske varer, samtidig som de � kk høre siste nytt 
fra andre steder langs ruta, og det hadde sikkert 
stor sosial betydning. 
Firmaet Tønseth åpnet også bakerforretning der 
det ble solgt varer fra eget bakeri. Der kunne 
husmødrene få kjøpt både brød og lo� , boller og 
wienerbrød og litt småkaker.
I butikklokalene på Hjellum var det yrende liv fra 
tidlig morgen til sent på kveld. Der � kk man kjøpt 
det meste man hadde behov for. Folk ga seg god 
tid, slo seg ned på en stol, pratet med hverandre, 
� kk lu� et meningene sine og diskutert dagens 
mange små og store problemer. 
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Noen av småbrukerne leverte mjølk hos Tønseth. 
De hadde et par kuer, og det ble ikke mjølke-
mengder som kunne leveres på meieriet. Så kom 
de til Tønseth om morgenen med kveldsmålet og 
morgenmålet. Mjølkespanna ble fraktet på sykkel 
eller handkjerre, men et par fraktet spanna i ei 
gammel barnevogn. Vinterstid var sparkstøtten 
og kjelken grei å ta til. Vel fremme i butikken, 
ble melka helt opp i et stort spann som sto bak 
disken i forretningen, og så kunne husmødrene 
komme med sine små spann, kjøpe det de trengte, 
og på det viset � kk de både melk og � øte. Det 
foregikk på mange måter et visst varebytte hos 
� rmaet Tønseth. Kunder leverte egg, mjølk og ull, 
og i hagesesongen hagebær og blåbær, tyttebær 
og molter. Så tok de med seg hjem kolonivarer, 
og når handelen var avsluttet, skulle kunden inn 
til Julie Tønseth og få sin velfortjente ka� e. Hos 
henne var kjelen alltid varm og kakefatene aldri 
tomme. Hos familien Tønseth var det stor romsli-
ghet og utstrakt gjestfrihet. Og var Johan Tønseth 
i godlag, vanket det en “snytpåsa” med suk-
kertøykuler til onga som satt hjemme og ventet. 
Firmaet Tønseth bestod helt til sviktende helse 
hos sønnene satte en stopper for det hele.
På den andre siden av “gata” hadde Helga og Jens 
Støen sin forretning. De som bodde på Hjel-
lum, hadde fått det for seg at i den butikken gikk 
handelen mer strikt og forretningsmessig. De aller 

� este som arbeidet på Sanderud hadde handelen 
sin der. Her kunne man få kjøpt sto� er og sysaker, 
stentøy og gaveartikler. På det meste var det � re 
til fem som hadde arbeidet sitt der. Da den eldre 
generasjonen falt fra, overtok sønnen Arne Støen 
bedri� en helt til slitet og dårlig helse stoppet hans 
innsats.
Ei tid drev Reidar Refsdal sin kolonialhandel 
lenger oppi “gata”. Denne forretningen � kk ikke 
så lang levetid. Han ble etterhvert kontorsjef ved 
Hamar Slakteri ved siden av å være organist i 
Vang kirke, kordirigent og en meget habil cellist. 
Nedenfor jernbanelinja drev Trygve Solberg sin 
forretning. Der solgte de sto� er og ferdig kon-
feksjon. Men ettersom tida gikk, tydde Hjellum-
borgerne o� ere til Hamar når de trengte slike 
varer, og på den måten � kk ikke den forretningen 
livets rett.
På sjølve stasjonstomta ved Hjellum stasjon var 
det sesongvis riktig livlig tra� kk. Hit kom vogn-
laster med “køl” til Vang brenderi. Småbrukerne 
oppi bygda hadde som oppgave å ta seg av jobben 
med å få “kølet” fra stasjonen og opp til brender-
iet. Da lempa de “køl”, ble svarte som feiere eter 
at “kølet” var anbragt i sluttkjerra – så smatta de 
på gampen, og var glade for at de hadde tjent seg 
noen hardt tiltrengte kroner.
Til � rmaet Tønseth fraktet jernbanen mye tungt 

Hjellum stasjon ca 1925. Foto: ukjent/Hedmarksmuseet
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gods. Det var mjøl, sukker og ikke minst kra� for. 
Sekkene kunne veie opptil hundre kilo, mens bal-
lene med cellulose veide mello 206-212 kg. Sek-
kene og ballene tok gardskaren Ole Johansen, på 
ryggen, og slik bar han hele vognlaster inn på bua, 
og det så ikke ut til at det kostet han det minste. 
Det var karer med kre� er det!
Om høsten leverte gardene poteter som ble 
lastet opp på Hjellum, og Kurud mølle lastet opp 
vognlaster med mjølsekker som skulle sendes til 
forskjellige steder i landet. 
Bygdas største transport� rma så dagens lys på 
Hjellum. Ove Røe startet med en lastebil, men 
med hardt arbeid og mye slit ble den en stor 
bedri�  som holder det gående den dag i dag, og 
den har tilført bygda solide arbeidsplasser.  
“Hjellumby’n” var godt forsynt med dyktige 
handverkere. Her holdt herreskredder Haugli til – 
riktig en av det rette slaget. Han satt med korslagte 
ben oppå bordet når han handsydde. Han sydde 
dresser etter målene dine, han reparerte tøy og 
sydde om gammalt så det kunne brukes videre.
Salmaker Melby hadde sitt faste arbeid på Sander-
ud, men på kveldstid og annen fritid kunne han 
tre støttende til når det trengtes. 
Hos snekker Martinsen kunne man bestille enkle 
møbler, mens et par andre snekkere tok på seg 
nødvendig arbeid rundt i husene på Hjellum hvis 
det var behov for det.
Dyktige sydamer hadde også slått seg ned i 
“Hjellumby’n”. De hjalp til med all salgs søm. De 
tok mål av den som ville ha hjelp, og da kunne 
man være sikker på at klesplagget ble akkurat slik 
det var ønsket.
Kokkekoner var Hjellum godt forsynt med, og 
det var damer som kunne sin kunst. De var særlig 
etterspurte når slaktesesongen sto for døra. Da 
møtte de fram tidlig om morgenen, sto i røk og 
damp til langt på kveld og sørget for at den dyre-
bare maten kunne holde seg til neste slaktesesong. 
De saltet ned, stekte og kokte, la ned hermetisk i 
bokser og glass. Ved siden av lønn for strevet � kk 
de som regel med seg det de kalte for forklemat. 
Det var en smakebit til dem som ventet hjemme.
Sviktet det elektriske anlegget, så kunne man bare 
tilkalle en av Hjellums dyktige fagfolk på det om-
rådet. En av dem utviklet sitt eget velrenomerte 
� rma som driver sin geskje�  den dag i dag.
Flere av husmødrene tok på seg husvask og kles-
vask og tjente seg en ekstraskilling på det viset.
Hjellumområdet hadde ikek kommunalt vannled-
ningsnett og ingen kommunal kloakk. De � este 
hus hadde brønn, og vannte var lite egnet til vask. 
Derfor samlet � ere og � ere regnvannet i sisterner 

som de hadde i kjelleren, og så pumpet de vannet 
opp til kraner på kjøkkenet. Ellers var det anbragt 
tønner og baljer under takrennene i sommer-
halvåret. Mange hadde vaskeplasser ute der de 
kokte og vasket tøyet, og så fraktet de tøyet ned til 
Svartelva og skyllet det der. Sommerhalvåret slo 
� ere husmødre seg sammen og hjalp hverandre 
med klesvasken. Da dro de til Kurudstranda med 
skittentøyet. Der rigget de til gruer til brygge-
pannene sine. Så varmet de vann, gnudde skit-
tentøyet inn med såpe og ved hjelp av vaskebrettet 
og � inke � ngre ble tøyet rent etter å ha bli kokt i 
bryggepanna og skylt i elva. Snorer ble spent mel-
lom trær og busker, og tøyet tørket i sol og vind. 
Ungene var med og lekte og hadde det moro. Mat 
for dagen var medbragt, og den koste alle seg med 
i fellesskap. 
Hvert hus hadde sin utedo. Og ved hvert hus 
var det ei avfallsdynge der vaskevann og avfall 
fra husholdningen ble tømt. Skjærer, kråker og 
rev tok seg av renovasjonen. Mange hadde også 
en gris som levde godt på matavfall og mjøl og 
poteter.
Hadde “Hjellumby’n” noe å by ungdommen? Hva 
foretok de seg når de hadde fri? Det var visst ikke 
noe problem. Når klokka hadde passert fem om 
lørdagen, var det helg. Da gjorde man slik som det 
var skikk ellers i bygda – man trakk i helgeklær. 
Det var vanlig å samle seg i smågrupper på stas-
jonsområdet og “hilse” på toget. Det kunne være 
litt av hvert å oppleve da. Så drev de opp langs ve-
gen til “Visju-porten” og ned til brua over Svartel-
va. Tida ble brukt mye til kortspill, og da gikk det 
i poker, innendørs hos hverandre vinterhalvåret, 
og utendørs når været var slik at det lot seg gjøre. 
På Prestegardsstranda og Kurudstranda kunne det 
være et yrende badeliv, alle lærte å svømme enten 
de ville eller ikke. Her var det ingen nåde, de store 
lærte de små. Lørdagskvelden samlet de seg gjerne 
på Kurudstranda – både de som var unge og eldre. 
Da ble det lekt og danset til langt på natt. Et par 
mannfolk hadde trekkspill, og sannelig hendte det 
ikke at en møtte opp med fela, og moro ble det så 
sant terrenget tillot en svingom. Ellers oppsøkte 
de unge festlokaler rundt om i distriktet, og der 
kunne det til tider gå ganske livlig for seg. Uten-
for veggene foregikk det nok litt av hvert. Det ble 
diskutert, argumentasjonen var nok ikke alltid 
like saklig i de dager heller. Det hendte nok at det 
hele endte med et oppgjør på tørre nevene. Men 
når man møttes dagen etter, var man gode venner 
igjen, og kunne le av det som var hendt.
Hjellum hadde sitt bedehus der de som hadde 
engasjement i kristelig retning, hadde sine faste 
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møter og sine basarer som alltid var godt besøkt.
Hjellum hadde et svært godt mannskor. De hadde 
møtene sine på Hjellum gard hos Ragnhild Steen. 
Det koret gjorde en hederlig innsats under sin 
dyktige dirigent Reidar Refsdal.
Ellers var det � ere som sto tilsuttet idrettslag og 
politiske ungdomsorganisasjoner, så fritidsprob-
lem så ikke ut til å eksistere.
Når vi som var unge i 30-åra legger søndagsturen 
vår til “Hjellumby’n”, og oppsøker gamle tomter, 
� nner vi sannelig ikke stort som minner oss om 
“gamle” dager. Der hvor vi før fant små enkle hus 
med en liten hage� ekk, et uthus og en brønn, har 
det grodd opp vakre og velstelte villaer omgitt av 
grønne plener og “pyntehager”. Det lyser velstand 
mot oss hvor vi vender bliket. Der vi vandret på 
grasgrodde stier opp til Frognerhagan og Skat-
tumshagen, � nner vi nå opplyste gater som har 
fått vakre navn som i alle fall minner oss om forna 
tider. 
Det yrende livet rundt stasjonsområdet er en 
saga blott. Stasjonen er nedlagt! De gamle han-
delsstedene har for lengst stengt dørene sine. 
Privatbilene og bussene tar seg av tra� kken inn til 
sentrum. Dit drar ungdommen til skolegang og 
til moro. De som eier de vakre villaene, har vel på 
Hjellum som på andre steder, liten omgang med 
hverandre. Alle strir med sitt og bryr seg lite med 
hva som hender i nabolaget. Slik har det jo blitt 
der hvor folk bor tett på hverandre.
Vi som er gamle, lurer på om vi ikke har mistet 
noe vesentlig på vegen for å nå dit vi står i dag. Vi 
tenker med vemod tilbake på ka� ekosen på kjøk-
kentrappa elelr ved kjøkkenbordet når naboen 
ubedt stakk innom for å høre “åsse det sto tel”, 
eller for å se på blomstene dine, få med seg en 
avlegger eller kikke på noe nytt som var kommet i 
huset. Omtanken, omsorgen og den vennskapelige 
nyskjerrigheten forsvant da TV-apparatet erobret 
oss. Skal vi sørge over det som gikk tapt?
Vi ble ikke helt enige det vi gamle som en vinter-
dag mimret over en ka� ekopp og drømte oss 
tilbake til gamle “Hjellumby’n”.

“Årgang 1907-1928”

Gjengitt med tillatelse fra Vang historielag. Først 
publisert i “Minner ifrå Vang 1997”.
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Folk / Omdømme

Omdømme
Det første man møter på Hjellum er hverken folk, hus eller landskap, 
men et dårlige rykte. Slik oppleves det i alle fall som når man kom-
mer som ny ! l Hamar og blir fortalt om Hjellum. Ved nærmere un-

dersøkelse viser det seg at det kanskje er gamle historier om et dårlig 
rykte, mer enn et dårlig rykte i seg selv.

Hjellum har kanskje vært mest kjent for de" e ryktet, uten at noen 
med sikkerhet kan fortelle hvorfor det har oppstå" . Noen peker på 

den historiske relasjonen ! l Sanderud asyl, andre ! l klima! ske forhold 
langs Svartelva. Nedleggelse av både stasjon, bu! kker og annen ak-

! vitet i området har nok sa"  si"  preg det også, men et rykte kan som 
kjent være oppskry" . På de neste sidene følger to undersøkelser av 

Hjellums omdømme. En via stedets egne beboere, og en med utgang-
spunkt i utenforstående.
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Folk / Omdømme

HJELLUM - SITT RYKTE FORTJENT?
Sosiokulturell undersøkelse

Gjennom tre dager på Hjellum vinteren 2010 
snakket Ingjerd Dring, student og engasjert 
medarbeider i stedsutviklingsprosjektet, med 
beboere i alle aldre om det å bo på Hjellum 
og opplevelsen av stedet. Hun banket på 
dører og kom i snakk med folk over gjerdet, 
eller ved postkassen. I alt rundt 20 personer 
fi kk i løpet av disse dagene besøk av Hamar 

kommunes utsendte. Ingjerd har selv minner 

fra Hjellum som liten, og feltarbeidet i 2010 

resulterte i en sosiokulturell undersøkelse 

av lokalmiljøet på Hjellum, med et personlig 

preg. 

Det ble et bredt utvalg av mennesker som kom 
med sine meninger. Både i alder, bakgrunn og 
bostedsbeliggenhet, skilte de seg fra hverandre. 
Fra pensjonister som hadde levd hele sitt liv på 
Hjellum, til inn� yttere som � yttet hit pga den lan-
dlige, men sentrale beliggenheten og til barna som 
tegnet inn de gode � skeplassene langs Svartelva 
(selv om de beste stedene ville de holde hem-
melige for Hamar kommune). Tre hovedtemaer 
var fokusområder i undersøkes; stedsbilder, steds-
bruk og omdømme.

Stedsbilder 

I begrunnelse for ”hvorfor man bor på Hjellum”, 
skilte spesielt to grupperinger seg ut.

A. De som hadde røtter på Hjellum, eller   
 nærområdet i generasjoner.
B. Inn� yttere, o! e med opprinnelse utover   
 Hedmarks grenser. 

De to gruppene hadde overlappende interesser og 
tanker om hvorfor de bosatte seg på Hjellum. 

Likevel skilte det seg ut motstridene begrunnelser 
for valg av bosted. I gr A var det en stor andel som 
begrunnet valget ut ifra familie eller tilfeldigheter. 
I gr B var det kvaliteter i nærområdet som o! e var 
utslagsgivende for valg av bosted. Noen av disse 
kvalitetene var den landlige, men likevel sentrale 
beliggenheten til Hamar sentrum, frilu! sområder, 
lokal skole og barnehage i småhusbebyggelse, 
kvaliteter som vitner om trygge boforhold. I begge 
gruppene var økonomi sterkt vektlagt. Det er 
relativt lett å komme seg inn på boligmarkedet på 
Hjellum, noe som kan være utslagsgivende for en 
spesiell type demogra� . 

I seg selv er ikke spriket mellom valg av bosted 
mellom gr A og B noe bemerkelsesverdig. O! e er 
det tilfeldigheter og familie som får de lokale til å 
bosette seg i en kjent radius. Samtidig er det o! e 
de som kommer utenfra som kan se stedet med 
nye øyne, og vektlegger kvaliteter som frilu! sliv, 
trygt bomiljø og lokal skole. Det økonomiske 
aspektet er nok viktig for mange. Det er dermed 
påfallende at for de som kjente til stedet/de lokale, 
var det i så stor grad økonomien og tilfeldigheter 

Da jeg var liten hadde jeg en venninne som bodde i Roseveien på Hjellum. 
Jeg har gode minner fra lek i åkerkanten opp mot Visju (Vidarshov gård). 
Hyggelige naboer og trygge omgivelser. Vi tok o� e turen opp til Lovisen-
berg skole i helgene, for å leke. Så løp vi gjennom skogen til hytta som var 
der. Butikken var kjærkommen å ha. Det var ikke lange biten fra der min 
venninne bodde, og hun kjente butikkeieren. Her kjøpte vi popkorn på 
egenhånd og var riktig så store jenter. Men dette er nesten 20 år siden, og jeg 
lurer på hvordan tettstedet på Hjellum oppleves i dag. 
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som var utslagsgivende. De lokale kan o� e kjenne 
bedre til de tilsynelatende kvaliteter og dermed 
også de negative sidene ved et sted. Med en 
slik vinkling kan man få frem en diskusjon på 
hvorvidt stedet har et rykte, som gjør at de som 
kjenner til stedet, bosetter seg kun på Hjellum, om 
man er økonomisk tvunget til dette. 

Lokalmiljøet på Hjellum

De ! este hadde veldig gode naboforhold i en helt 
nær krets. Her var det snakk om verandafester 
hver sommer, og over-gjerdet samtaler i hagen 
som ga gode nabobånd og bytte av tjenester som 
grønnsaker mot snømåking. Enkelte husstander 
hadde kontakter og nettverk utover sin nære 
nabokrets. Disse relasjonene var o� e knyttet i el-
dre tider, med et mer levende lokallag, eller rundt 
dagens skole, velforening eller idrettslokallag. Det 
var mange som snakket om et generasjonsski� e 
på Hjellum, noe som ga en sosial endring.  

Historisk tilknytning til hjemsted, kollektivt 

minne  

Hjellum var engang Vang kommunes eneste 
tettsted. Stasjonen og jernbanen ga mange ar-
beidsplasser, men også Sanderud sykehus og Tøn-
seth slakteri har gitt arbeid til mange på Hjellum. 
Familier som har bodd her i generasjoner forteller 
om et blomstrende liv. Med mange kolonialfor-
retninger, frisør, manufakturbutikk, stasjon og et 
åpent slakteri. 

Gjennom en av disse samtalene kom det også 
frem ulike vinklinger på det til tider negative 
rykte på Hjellum. Det har lenge rådet et rykte om 
Hjellumrampen, som i likhet med Ilsengrampen 
var gjenger som likte å fare med litt småspik på 
kanten av hva som var akseptert. Her " kk jeg 
høre historier om mindre hendelser, som å rappe 
fugleegg i skogen, lek langs jernbanelinja, til nyere 
historier om nyankomne innvandrere som har 
fått blomsterpotter o.lign # ernet fra utenfor huset 
sitt. Det var historier om enkelthusstander som 
har voldt lokalmiljøet et negativ rykte i form av 
rusmiljøtilknytning.
 
Av nyere og lystigere historier kunne småbarns-
familier fortelle om aksjonen og kampen om å 
holde liv i Lovisenberg skole. En sak de har vun-
net opp til ! ere ganger, når skolen har vært truet 
med nedleggelse. Til høsten kan elevene ! ytte inn 
i nye lokaler på Lovisenberg skole.    

Historien til et sted kan o� e ha en samlende e$ ekt 
på et lokalsamfunn. Man kan her vise til teorien 
om kollektivt minne etter Emil Durkheim. Et 
kollektivt minne kan være bygget opp av histo-
rier mange har sammen, som danner et felles 
minne og opplevelse av et sted. Disse historiene 
kan være bunnet i virkelige hendelser eller myter 
som videre kan gi rykter og omdømme, som kan 
være mer eller mindre fortjent. Dette er en del 
av et konstruktivistisk perspektiv, der man ser 
steder gjennom folks bevissthet og opplevelse av 
bruk. Et kollektivt minne kan samle, men også 
splitte, gjennom grupperinger og ulike miljøer. Et 
kollektivt minne som uttarter seg til et dårlig rykte 
i en større sosial radius kan være vanskelige å snu. 
Dette må gjerne skje ved et motsvar i form av et 
nytt og positivt ladet kollektivt minne. 

Et positivt innslag for å endre holdning i og om 
Hjellum, er den relativt nyoppstartede gitarsko-
len Triol. Dette kulturtilbudet holder til i gamle 
Tønseth slakteri. Allerede etter litt over 1 års dri�  
har dette læringstilbudet måtte utvide pga stor 
pågang. En synliggjøring av dette kulturinnslaget, 
kan være en måte å heve status og holdning til det 
gamle sentrumsområdet på Hjellum.  

Stedsbruk 

I spørsmålet om ”hvor man møter folk på Hjel-
lum”, kom det tydelig frem et behov for ! ere 
møteplasser. Svarene varierte fra ”ingen steder”, 
til ”bussen” og ”i hagen, i prat over gjerde”. Det 
var mange som ønsket seg et sted å møte folk 
fra hjemstedet sitt. Mange ønsket seg lokalbu-
tikken tilbake. De av mine informanter som 
hadde tilknytning til skole, barnehage eller 
idrett på Hjellumbana, oppga disse stedene som 
møteplasser. Opprustningen av Hjellumbana 
var for mange et positivt tiltak for lokalmiljøet. I 
spørsmålet om ”hvilke tilbud benytter du deg av 
på Hjellum”, kom det også frem at om man ikke er 
tilknyttet noen organisert forening på Hjellum og 
har egen bil man bruker til og fra Hjellum, møter 
man ikke folk fra nærmiljøet sitt. Mange synes 
dette var negativt. Enkelt syntes det var godt å leve 
litt ”for seg selv”, med bare sin egen husstand og 
de nærmeste hus å forholde seg til. 
   
Det kom frem en svært positiv holdning til 
busstilbudet på Hjellum, gode forbindelser direkte 
til sentrumskjernen var noe som ga stedet en 
nærhet og sentralitet til Hamar. Her ligger også 

Folk / Omdømme
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en stor utfordring for Hjellum. Stedet ligger nært 
Hamar sentrum, og med gode forbindelser hva 
gjelder kollektivtra� kk og vei- og sykkelforbindel-
ser, bli avstanden enda mindre inn til sentrum. 
Her må det drø� es hvilke behov det er for en egen 
sentrumsutvikling på Hjellum, og hvilket fokus 
det bør ha. Er et sentrum som først og fremst 
henvender seg til eget lokalmiljø, det Hjellum har 
behov for? Eller kan Hjellum sentrum ha et fokus 
på å tiltrekke seg regionen rundt, med funksjoner 
og plassering? 

Nærområder, frilu� sliv og fritidsbruk 

   
De ! este av de spurte, var aktive brukere av 
forskjellige frilu� sområder i tilknytning til Hjel-
lum. Skogen i Skattumhagan, eller Hagan som 
mange kalte den, var mye i bruk til småturer og 
lek. Svartelva var veldig mye brukt til � sking om 
våren og sommeren, av spesielt unggutter. Det 
var også en strand ved munningen til Svartelva, 
Kurudstranda, som var godt brukt av familier 
for opphold sommerstid. Som tidligere nevnt, er 
Black River Park, eller Hjellumbana svært mye 
i bruk, både i organisert aktivitet, men også i 
mer uformelle sammenhenger av barn og unge i 
området. 

Hjellum i sammenheng med en større region 

  
De aller ! este som er yrkesaktive på Hjellum har 
egen bil de bruker til og fra jobb. Disse jobbene er 
tilknyttet en stor radius, som omfatter Elverum og 
Gardemoen lengst ute, til Stange og Hamar helt 
nære. Det var mange som handlet på vei til og fra 
arbeid. En del benyttet seg av tilbudene på Hamar, 
som byliv, kulturtilbud og handel. 
  
Menge brukte også sykkelen til og fra Hamar, sp-
esielt sommerstid for fritidsaktiviteter. Mange var 
fornøyde med gang- og sykkeltilbudet til Hamar. 
Da brukte de enten forbindelsen via Hjellumkrys-
set og Toneheim, eller mer dirkete over Vidarshov. 
Men for mange var sykkelveien for lang for daglig 
jobbkorrespondanse. Det var ! ere som etterspurte 
et bedre gang- og sykkeltilbud mot Ottestad og 
Bekkelaget. 

Omdømme

I spørsmål om hvordan folk ville beskrive ”Hjel-
lum for en som ikke har vært her før”, er dette 
noen eksempler:
- ”Stille og godt”

- ”Stille og trygt”
- ”Stille og rolig, ikke mye bråk”
- ”Hvis jeg skal skryte av Hjellum; landlig, men 
sentralt, men negativt med hovedveien gjennom 
bebyggelse. Både støy og stor aktivitet på veien.”
- ”Et sted der det ikke er så jævlig lett å ta kontakt 
med folk, det er jo hedmarking”
- ”Det er ingenting av interesse her!”
- ”Forstad til Hamar”
- ”Nærhet til Hamar, landlig og rolig”

Holdning og identitetsbegrep 

Mange har en god opplevelse av Hjellum som 
hjemsted. Det er trygge forhold i de mindre ga-
tene og i skoger og frilu� sområder rundt. Det er 
et lite miljø, som gjennom tidene har vært plaget 
av negative innslag. Dette kan være som en kon-
sekvens av at de økonomiske rammene for å bo på 
Hjellum skaper en demogra�  som har sine innslag 
av mindre ressurssterke bosetningsmønstre. 
Tidligere medførte dette at enkeltmennesker med 
rusproblemer har bosatt seg her. Som en følge av 
dette skjedde en del mindre småtyverier, samt at 
barn har funnet brukte sprøyter ved lekeplassene 
i skogen. 
  
Her kan man igjen trekke inn Durkheims teori 
om et kollektivt minne. Rykter og mindre histori-
er skaper negative ringvirkninger på hele miljøet. 
Mye tydet likevel på at det er heller blant miljøer 
som ikke er bosatt på Hjellum, men som kjenner 
til stedet, at den negative holdningen og rykte om 
Hjellumrampen fortsatt sitter i. Blant beboerne 
på Hjellum er opplevelsen av det negative miljøet 
og ryktene ikke dominerende i deres beskriv-
elser. Det negative ryktet kommer likevel frem 
når Hjellums beboere forteller om holdninger 
de møter blant folk i regionen, når de forteller 
hvor de bor. Her kan man vise til ulikhetene i 
identitetsbegrepet. På den ene side har man den 
eksterne, ytre identitet som blir skapt og holdt i 
hevd av miljøet rundt Hjellum. På den annen side 
har man den interne identitetsde� nisjon, som er 
hva folk som lever på innsiden av miljøet tenker 
om sitt eget hjemsteds identitet. Sosiolog Richard 
Jenkins vektlegger at identitet ikke er ensidig. Han 
fremhever videre at identitet ikke er statisk, men i 
en stadig prosess. Han hevder at ekstern identitet 
har stor påvirking på den interne identitet, slik 
blir den eksterne de� nisjonen viktig for hvordan 
man de� nerer seg selv. På Hjellum viser det seg 
likevel at den interne identitetsde� nisjon, ikke ser 
ut til å la seg påvirke av den eksterne i stor grad. 

Folk / Omdømme
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Likevel kommer det frem hos beboere på Hjellum, 
at i møte med folk i regionen(ekstern) får man 
høre den negative holdning andre de� nerer stedet 
etter. Selv om beboerne tross i dette, vektlegger 
en positiv stedsidentitet, kan en endring i den 
eksterne holdning, gjøre noe med stoltheten om 
sitt eget hjemsted. 

Forslag og tanker om endring fra beboere på 

Hjellum

  
I samtale med folk om de var fornøyd med Hjel-
lum, var det stort sett positive meninger. Det er 
jo der huset og mye av det private livet foregår. 
Likevel hadde de ! este mer eller mindre konkrete 
forslag på hva som kunne gjøres med de negative 
sidene ved Hjellum, og hva som kunne forbedres. 
Her var ønske om 
MØTEPLASSER - Møteplasser i form av butikk, 
cafè og kulturtilbud, og tilrettelagte møteplasser 
utendørs som parker eller lekeplasser. 
FISKEPLASSER - Det var også mange som så 
potensialet i å tilrettelegge for tryggere og bedre 
� skeplasser langs Svartelva, selv om en av guttene 
mente at noe av sjarmen var at alt var så hemmelig 
og tilsynelatende gjemt. (Han ville heller ikke røpe 
til Hamar kommune, hvor de beste � skeplassene 
ligger, de ville han holde hemmelig.) 
VEIER/INFRASTRUKTUR - Mange hadde 
innspill på hvordan forbedring av veiene i og 
gjennom Hjellum kan forbedres. Det var rela-
tiv stor misnøye til Hjellumveien/Fv117 som 
skjærer midt gjennom bebyggelsen og danner et 
stort kryss med Rørosbanen. Denne veien er for 
tungt tra� kkert, og mange mente at intensjonen 
til fartsdumper og sykkelvei var god, men at det 
fortsatt var mange som hadde dårlig kjørekultur 
på denne veien, i altfor høy hastighet. Noen ville 
ha en gjennomført og harmonisk miljøgate med 
trær og ! ere fartsdumper. Andre hadde innv-
endinger på Frognerveien, som for mange fun-
gerer som skolevei. Her har kommunen satt opp 
betongskiller mellom vei, og gang- og sykkelbane. 
Dette var ment for å øke sikkerheten til skole-
barn, men noen mente likevel at farlige kanter og 
hardt betongmateriale skapte nå en enda farligere 
skolevei, dessuten var det ! ere innvendinger på 
at det burde komme opp noe som var penere i 
gatemiljøet. 
FLERE FOLK – Positivt med et større miljø
BEDRE FORBINDELSE TIL OTTESTAD - Gang- 
og sykkelsti, samt bussforbindelse direkte, ikke 
slik det er nå at man må reise via Hamar sentrum.
GANG- OG SYKKELVEI LANGS RØROS-

BANEN – Ønsker om en mer direkte og bedre 
forbindelse til Hamar sentrum for syklister og 
gående. 

Oppsummering

Blant de rundt 20 menneskene jeg kom i snakk 
med disse dager og kvelder 2.-4.mars 2010, var 
det en stor porsjon optimisme. Informantene var 
ulike i alder, bakgrunn og med forankring i ulike 
miljøer. Dette ga et bredt bilde og forskjellige in-
nfallsvinklinger på Hjellum. På forhånd av denne 
undersøkelsen ble det via lokalavisen informert, 
om at det ville være en utsendt fra Hamar kom-
mune på Hjellum i det aktuelle tidsrommet. Sam-
tidig som alle har hatt, og fortsatt har mulighet til 
gi sin mening om Hjellum på egen hjemmeside, 
via Hamar kommunes nettportal. 
   
Det rådet stort sett engasjement blant folk om 
endring, gjerne med forankring og deltakelse i det 
lokale miljøet. Det er sterke ressurspersoner som 
er villlige til å ta ansvar og ønsker å jobbe mot 
det engang så blomstrende livet i Hjellumbyen. 
Om enn på helt andre premisser og behov enn i 
tidligere tider. 
   
En av mine forutintatte forestillinger om Hjel-
lum var i min barndoms lykkeboble om et trygt, 
men spennende sted fylt med mye lek sammen 
med min Hjellum-venninne. Dette tror jeg barn 
som vokser opp her fortsatt kan oppleve, selv 
om butikkmannen er borte. Et trygt oppvekst-
miljø avhenger av mange faktorer. Det man kan 
fokusere på ved planlegging, og i en stedsut-
viklingsprosess er å styrke de egenskaper ved et 
sted som legger til rette for et trygt, spennende 
og godt oppvekstmiljø i det planlagte og i det frie 
o# entlige rom.   
   
En annen forestilling jeg ville til bunns i, var det 
negative rykte som har hengt ved Hjellum i lang 
tid. Plasseringen i landskapet er ikke den beste, 
med et kuldedrag fra Svartelva og Åkersvika. 
Likevel er det store kvaliteter i frilu% sområdene 
rundt. Det sosiale ryktet knyttet til den tidligere 
Hjellumrampen og det mer nylige innslaget av 
rusmiljø virker tilsynelatende mer dominerende 
hos de som ikke bor på Hjellum, men som kjen-
ner til stedet i regionen rundt. Dette kan vitne om 
en forskjell i hva man selv skaper seg av stedsop-
plevelser og stedsbilder når man lever et liv her, 
på tross av den negative inn! ytelsen. Her er det 
snakk om ulikhet i identitet, noe som er og bør 
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være i en konstant prosess, der intern og ekstern 
identitet bør være lydhøre for hverandre.
   
Det er positivt at det er en god holdning og op-
plevelse av Hjellum blant beboerne. Likevel bør 
det komme en holdningsendring iform av et nytt, 
positivt ladet minne folk i regionen rundt kan fes-
te seg ved. Her henger det fortsatt igjen et negativt 
rykte om Hjellum som et mindre bra bosted. En 
endring av et negativt rykte skjer over tid, og med 
ulike vinklinger. En sosial mobilisering og synlig-
gjøring av de positive kre� er på Hjellum, i sam-
menheng med en tilførsel og endring i det fysiske 
miljøet, er viktige faktorer i en slik endringspros-
ess. Slik kan status heves, � ere kre� er vil komme 
til, som igjen kan legge føringer for endring mot 
et mer dynamisk, og levende Hjellum. 

Ingjerd Dring, 2010

Folk / Omdømme
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1 

Kjenner du til Hjellum? Hva assosierer du med 

det stedsnavnet? Hva er det første du tenker på?

-Lite sted utenfor Hamar.
-Sanderud.
-Midt mellom.
-Hjellum slakteri.
-Tettstedet ved Svartelva.
-Gudsforlatt sted.
-En sang.
-Tettsted i tidligere Vang.
-Foreldrene hadde et vennepar som hadde 
fosterbarn som var like gamle som henne da hun 
var liten, som hun lekte med, var på ferie der.
-Jævla høl.
-Fotballbane.
-Idrettsplass: Black River Park.
-Flott gård.
-Lite sted utafor Hamar, jernbanen.
-Det er bare et sted.
-Bygda, vet ikke hvorfor Hjellum har fått et dårlig 
rykte. Hjellum er ikke moderne, ikke urbant.
-Hvordan det ser ut der.

20 PÅ GATA OM HJELLUM
Omdømmeundersøkelse

Noen svar gikk igjen da vi spurte om folks 
tanker rundt Hjellum. Svært få av de spurte 
hadde noe forhold ! l stedet, det var først og 
fremst et sted de hadde kjørt forbi. 
Er det noe som trekkes frem så er det gjerne 
Svartelva og fotballbanen, og av mange 
beskrives stedet først og fremst som lite, 
landlig og rolig. Det mest oppsiktsvekkende 
med spørrerunden i gågata i Hamar var kan-
skje ikke det som ble svart, men det som ikke 
ble svart. Få kunne nevne spesielle særtrekk 
ved stedet, selv om de indirekte gjorde det 
via andre spørsmål. Nega! v omtale av 
området forekom nesten ikke, og stedets 
påstå" e dårlige rykte ble kun nevnt av et 
fåtall.

2 

Hva slags forhold har du til stedet? (bruk, ar-

beidsvei, bor/bodd der, etc?)

-Bor på Ottestad, kjører gjennom m bil
Har ikke noe spesielt forhold til Hjellum, har vært 
der. 
-Ikke noe forhold til Hjellum, har kjørt gjennom.
-Har en onkel og tante der, men ikke noe spesielt 
forhold til Hjellum.
-Har gått på skole med noen som var fra Hjellum
Kjører gjennom med buss.
-Har kjørt gjennom, bor i Brumunddal, så har 
ikke noe spesielt forhold til Hjellum.
-Kjører forbi, men har også vært på 
maleforretningen og kjøpt billakk.
-Har bodd mellom Hjellum og Sanderud, kjørte 
mye forbi. Kjenner to som har ! ytta dit i det siste, 
men vet ikke om de trives.
-Eks-kona ! ytta dit da de ble skilt, men hun ! ytta 
igjen.
-Har noen kamerater der.
-Ikke noe forhold til stedet, sykler/kjører 
gjennom.
-Vant i tipping der for lenge siden, vant 5000.

20 personer fra 18 – 70 år ble spurt i den lille undersøkelsen, 
og under følger utvalgte svar på de 5 spørsmålene de ble bedt 
om å svare på.

Folk / Omdømme
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-Ikke noe forhold til Hjellum.
-Har vokst opp der.
-Helt OK forhold. Bodde i Ottestad, veldig nært 
Hjellum, men folk var veldig opptatt av at de 
bodde i Ottestad og ikke Hjellum. 
-Bor i Hamar, har ikke noe spesielt forhold til 
Hjellum.

3 

Kan du beskrive Hjellum med tre ord?

-Lite, sentralt, med muligheter. 
-Svartelva, det var butikk der (dumt at den er 
borte), passe sentralt.
-Fotballbane, Svartelva, nedi ei grop.
-Bitte lite sted.
-Tettsted.
-Kaldhøl om vinteren pga tett på elva.
-Toggjennomgang, litt landlig, hus til salgs.
-Fredlig, kaldt om vinteren, pent om sommeren.
-Liten plass.
-Gjenglemt, nedlagt butikk, halvveis og stusselig.
-Svartelva, jernbanen, Lovisenberg skole.
-På landet.
-Plass Gud har glemt - avsides til tross for at det 
ligger nært Hamar og med gode bussforbindelser.
-Litt vanskelig, men det var hyggelig betjening i 
butikken som var der.
-Lite, ingen matbutikk, lite folk.
-Svartelva, landlig, ingen butikk og ikke noe som 
skjer, ikke gangavstand for å handle - må ut  i bil, 
lite.
-Utafor bråk, roligere.

4 

Kan du komme på noen spesielle særtrekk med 

Hjellum? (Mange svarte nei, eller svarte ikke)

-Ikke enda, men når Hjellum blir utbygd i fram-
tida (?).
-Svartelva.
-Fartshumper og jernbanen.
-Jernbanelinja.
-Bærer preg av å være en suburb: eneboliger fra 
70-tallet. Spesielt med et sentrum rundt ei 
toglinje.

5 

Har du en formening om hvordan stedet kan 

eller bør utvikle seg fremover? Hvor er Hjellum 

om 25 år?

-Større bebyggelse, Hamar kommer til å vokse 
sammen med Hjellum.
-Som nå, ligger litt utafor der folk vil investere, 
tror ikke det blir sjukehus på Sanderud.
-Flere barnefamilier, kommer til å knytte seg mer 
til Ridabu.
-Kommer til å bo mye folk der.
-Burde vært matbutikk og frisør, litt som på 
Ridabu .
-For Hjellum sin del bør det ha smelta mer 
sammen med Hamar, bør bli en del av et større 
Hamar.
-Hjellum kommer til å bli større, har utviklings-
potensial som bosted, akkurat som Ilseng.
-Mer moderne boligfelt. Hyggelig om de kunne 
hatt matbutikk. ”Shine” opp byggene så det ikke 
ser så halvveis ut. 
-Idrettsbane med ulike aktiviteter. Fint turområde, 
burde reklamere for Hjellum som rekreasjonsom-
rådet. 
-Sentrumsnært til Hamar pga at Hamar kommer 
til å bli større. Som Rollsløkka.
-Mer bolig, har vokst litt.
-Spørs på sjukehuset, avhengig av Sanderud, der 
sjukehuset burde blitt bygd: sentralt i"  R25 og E6. 
-Store tomter, lett adkomst.
-Som alltid, mye det samme, litt stabil plass.
-Vil bli litt større enn i dag, gjennomkjøringsgata 
bør forbli, og så bør det bli butikker der.
-Kunne blitt større, i alle fall butikk. 
-Vil ikke dras mer med verken til Ottestad eller 
Ridabu. Kanskje det er greit med et litt rolig sted 
relativt sentralt. Gode bussforbindelser.
-Vil bli større, men usikker på om det vil få 
beholde navnet sitt. Vil bli en del av et større 
Hamar. 

Folk / Omdømme
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Alle barna på Hjellum
Det er et generasjonsski! e på gang på Hjellum. Gjennomsni" salderen 

har gå"  nedover de siste årene, og fortse" er det slik så må den nylig 

reddede og istandsa" e Lovisenberg skole utvide. Hjellum er bli"  

a" rak# v for en ny generasjon foreldre som trenger større plass når 

de skal etablere seg med familie. Hjellum er sentrumsnært, landlig og 

forholdsvis rimlig sammenliknet med Hamar sentrum. Om Hjellum 

har et rykte, så skulle det være de" e: et e" ertraktet oppvekststed.

Folk / Alle barna på Hjellum

Ill: Gjennom den kulturelle skolesekken var alle elevene ved 7.trinn på Lovisenberg skole med på et opplegg om 
stedsutvikling. Hjellum sentrum var tema for et verksted, som ble ledet av Elise Bringslid.
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Hjellum har uten tvil Hamars dårligste rykte.
– Jeg var bosatt på Hjellum en periode. Da sa jeg 
at jeg bodde på nedre Ridabu, sier Vibeke 
Berntsen, som jobber i Lovisenberg barnehage.
I dag er denne barnehagen sprengt! 60 unger går 
det her nå. Skolen ved siden av, den som var
nedleggingstruet for få år siden, fylles også opp. 
Fortsetter tilstrømningen av barnefamilier, må
barneskolen bygges ut, for å få plass til alle.

Til� yttere utenfra

For noe har skjedd på Hjellum. Det er snart ikke 
eldre folk igjen her. Mens pensjonister over 67 år 
utgjør 8 prosent av befolkningen, er så mange som 
133 av de 540 innbyggerne barn og unge under 18 
år.
– 25 prosent av dem som bor her er under 18. 
Dermed er Hjellum det boområdet i Hamar som 
har lavest gjennomsnittsalder, sier Christo" er 
Olavsson Evju. Han er prosjektleder for 
stedsutviklingsprosjektet på Hjellum, og
karakteriserer tettstedet som Hamars nye magnet 
på barnefamilier.
– Stedet er nå oppdaget av de unge i 
etableringsfasen, og det har vært stor ut ski# ing av 
beboere de siste årene, sier Evju.

Om den historiske tilknytningen til Sanderud asyl 
har vært med på å gi Hjellum dårlig ry, vet han 
ikke. Uansett ser det ikke ut til at de unge 
til$ ytterne bryr seg om stempelet.
– Det rufsete ryktet sitter djupt i
eldre generasjoner, men kanskje det ikke er så rot-
festet hos de yngre? I alle fall ikke blant folk som 
kommer $ yttende utenfra, konstaterer Evju.
For det er mange førstegenerasjons Hjellum-
beboere som har aner fra alt annet enn Hamar-
området. Slik som Christine Karlsen og samboer 
Trond Lande. De kom mer fra henholdsvis 
Sørreisa og Kongsberg, og valgte Hjellum, fordi 
det er landlig, men samtidig sentrumsnært.

Aldri dans på Hjellum

– Jeg hadde ikke hørt om det dårlige ryktet før vi 
$ yttet hit. Vi stortrives, sier Christine Karlsen, på 
trilletur bort til Hjellum sentrum, som er en 
stusslig gate, omkranset av nedlagte butikker, slitte 
husfasader, og en jernbanebom midt i.
– Det er ikke sentrum vi bor her for. Hamar er 
vårt sentrum, konstaterer Karlsen. Trekkplasteret 
er trygge oppvekstvilkår, nyoppusset skole, med
enorme frilu# sområder, og Hamarskolens
bratteste akebakke. Assisterende rektor Helge 
Flagstad på Lovisenberg skole mener Hjellums 
dårlige rykte er feil.
– Kollegene mine forteller om gamledager, da det 
var greit å dra på dans både på Ådalsbruk, Løten
og Veldre, men aldri til Hjellum. Nå har dette 
snudd, mener Flagstad. Selv er han bosatt i Vang. 
Læreren kunne visst gladelig bodd på Hjellum i 
stedet, men det ville ikke kona.
– Da vi bestemte oss for å $ ytte oppover hit, & kk 
jeg klar beskjed før husjakta. Det var ett sted hun 
ikke ville bo, og det var på Hjellum.

HJELLUM KVITTER SEG MED SITT RUFSETE 
RYKTE

Reportasjen er skrevet av Hege Engdal Næss for 
Hamar Arbeiderblad. Se faksmile på neste side.

Hjellum er magnet på barnefamilier. Strøkets
dårlige ry bryr de seg ikke om. I stedet set-
ter de ut et ny!  rykte: at Hjellum er Hamars 

uoppdagete perle.

Folk / Alle barna på Hjellum



Hjellum            stedsanalyse68

14 HA •  FR EDAG 11 .  NOVEMBER 2011HAMAR

Posten og matbutikken 
forsvant på 90-tallet. Nå 
tar kommunen tak, for å 
skape ny virksomhet.

HAMAR: Tønseth slakteri var hjør-
nesteinsbedriften på Hjellum. Slak-
teriet ble nedlagt i 70-åra. På 
90-tallet forsvant Posten og de @ este 
butikkene. Prosjektleder ChristoB er 
Olavsson Evju i stedsutviklingspro-
sjektet tror ikke det er realistisk å få 
ny matbutikk her nå.

– Hvis @ ere folk bosetter seg her, 
blir det bedre kundegrunnlag. Er 
befolkningsgrunnlaget der, kan det 

være at butikken kommer tilbake, 
sier Evju.

Det kommunen gjør nå, er å ta 
kontakt med alle de næringsdri-
vende som holder til på Hjellum, 
for å få en oversikt over virksomhe-
ten som er der i dag.

– Vi foretar en spørreundersø-
kelse for å høre hva de tenker om 
framtida. Vi ønsker å dra inn 
Hamarregionen Utvikling, med 
tanke på å få til nyetablering på 
Hjellum, sier Evju.

Han vil ha dialog med dem som 
kan skape forandring på Hjellum.

– Sentrumsgata er ganske bedrø-
velig. Vi kan ytre ønske om forand-

ring i sentrumsbebyggelsen, men 
kommunen eier ingenting. Håpet 
på lang sikt er å snu utviklinga i 
sentrum, og få en positiv vri, sier 
Evju, som blant annet tilbyr gratis 
arkitekthjelp.

Han har ikke ambisjoner om å 
bringe Hjellums næringsliv tilbake 
til glanstidene, da toget stoppet her. 
Fra 1910 og i mange tiår framover 
var Hjellum et eget samfunn, med 
mange handels- og håndverksbe-
drifter. Her var verksteder og trans-
portN rmaer lokalisert. Foruten 
Tønseth slakteri, har Sanderud 
sykehus vært den største arbeids-
plassen. 

Frir til næringslivet

Hjel lum er mag net på 
bar ne fa mi li er. Strø kets 
dår li ge ry bryr de seg 
ikke om. I ste det set ter de 
ut et nytt ryk te: at Hjel-
lum er Hamars uopp da-
ge te per le.

HAMAR: Hjel lum har uten tvil 
Hamars dår lig ste ryk te.

– Jeg var bo satt på Hjel lum en 
pe ri ode. Da sa jeg at jeg bod de på 
ned re Ri da bu, sier Vi be ke Bernt-
sen, som job ber i Lo vi sen berg bar-
ne ha ge.

I dag er den ne bar ne ha gen 
sprengt! 60 un ger går det her nå. 
Sko len ved si den av, den som var 
ned leg gings tru et for få år si den, fyl-
les også opp. Fort set ter til strøm nin-
gen av bar ne fa mi li er, må 
bar ne sko len byg ges ut, for å få plass 
til alle.

Til ! yt te re uten fra
For noe har skjedd på Hjel lum. Det 
er snart ikke eld re folk igjen her. 
Mens pen sjo nis ter over 67 år ut gjør 
8 pro sent av be folk nin gen, er så 
man ge som 133 av de 540 inn byg-
ger ne barn og unge un der 18 år. 

– 25 pro sent av dem som bor her 
er un der 18. Der med er Hjel lum 
det bo om rå det i Ha mar som har 
la vest gjen nom snitts al der, sier 
Chris toB  er Olavs son Evju.

Han er pro sjekt le der for steds ut-
vik lings pro sjek tet på Hjel lum, og 
ka rak te ri se rer tett ste det som 
Hamars nye mag net på bar ne fa mi-
li er. 

– Ste det er nå opp da get av de 
unge i etab le rings fa sen, og det har 
vært stor ut skif ting av be boe re de 
sis te åre ne, sier Evju.

Til ! yt te re uten fra
Om den his to ris ke til knyt nin gen til 
San de rud asyl har vært med på å gi 
Hjel lum dår lig ry, vet han ikke. 
Uan sett ser det ikke ut til at de unge 
til @ yt ter ne bryr seg om stem pe let.

– Det ruf se te ryk tet sit ter djupt i 
eld re ge ne ra sjo ner, men kan skje 
det ikke er så rot fes tet hos de yng re? 
I alle fall ikke blant folk som kom-
mer @ yt ten de uten fra, kon sta te rer 
Evju.

For det er man ge før s te ge ne ra-
sjons Hjel lum-be boe re som har 
aner fra alt an net enn Ha mar-om-
rå det. Slik som Chris ti ne Karl sen og 
sam bo er Trond Lan de. De kom mer 
fra hen holds vis Sør rei sa og Kongs-
berg, og valg te Hjel lum, for di det er 
land lig, men sam ti dig sen trums-
nært. 

Ald ri dans på Hjel lum
– Jeg had de ikke hørt om det dår li ge 
ryk tet før vi flyt tet hit. Vi stor tri ves, 
sier Chris ti ne Karl sen, på tril le tur 
bort til Hjel lum sen trum, som er en 
stuss lig gate, om kran set av ned lag te 
bu tik ker, slit te hus fa sa der, og en 
jern ba ne bom midt i.

– Det er ikke sen trum vi bor her 
for. Ha mar er vårt sen trum, kon sta-
te rer Karl sen.

Trekk plas te ret er tryg ge opp-
vekst vil kår, ny oppus set sko le, med 
enor me fri lufts om rå der, og Ha mar-
sko lens brat tes te ake bak ke.

As si ste ren de rek tor Hel ge Flag-
stad på Lo vi sen berg sko le me ner 
Hjellums dår li ge ryk te er feil.

– Kol le ge ne mine for tel ler om 
gam le da ger, da det var greit å dra 
på dans både på Ådals bruk, Lø ten 
og Vel dre, men ald ri til Hjel lum. Nå 
har det te snudd, me ner Flagstad.

Selv er han bo satt i Vang. Læ re-
ren kun ne visst gla de lig bodd på 
Hjel lum i ste det, men det vil le ikke 
kona.

– Da vi be stem te oss for å @ yt te 
opp over hit, N kk jeg klar be skjed før 
hus jak ta. Det var ett sted hun ikke 
vil le bo, og det var på Hjel lum.

Området i Hamar med den yngste befolkningen

Hjellum kvitter seg m

INNFLYTTER: Christine Karlsen syns ikke hovedgata gjennom Hjellum er spesielt vakker, men hun stortrives på plassen der hun og samboer Trond Lande valgte                 
utenfor Hamar sentrum.  

HEGE ENGDAL 
NÆSS

902 55 502

hne@h-a.no

Folk / Alle barna på Hjellum
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Det som er 
bra med 
Hjellum, er 
alt, egentlig! 
Jeg spiller 
fotball, og 
går en del i 
skogen. Også 
; sker jeg 
masse. Vi har de beste ; skeplas-
sene. Den største ; sken jeg har fått 
i år, var en gjedde på nesten en kilo. 
Det var ikke vanskelig å få den på 
land. Det eneste som er litt dumt, er 
at det er mørkt her. Vi skulle hatt 
A ere gatelys.

Stian Forren (10)

Mange kjenner 
hverandre på 
Hjellum. Vi har 
fått fotball-
bane. Jeg spil-
ler fotball, og 
det er mor-
somt. Vi kunne 
kanskje hatt 

noen A ere aktiviteter, som turn og 
håndball, men da kan vi jo bare kjøre 
til byen. Det er mange som ringer på 
hos hverandre, og leker med hveran-
dre. På lørdager avtaler vi ofte å møtes 
på skolen. Her har vi tarzanløypa, og 
skøytebane og skiløyper om vinte-
ren.

Åshild 
Torp Mediaas (11)

Lø ten har stor suk sess 
med sin nær sta sjon. 
Hjel lum kan også få kafé i 
den ned lag te sta sjons-
byg nin gen.

HAMAR: Hjel lum mang ler en mø te-
plass. Steds ut vik ler Chris tof fer 
Olavs son Evju er i dia log med en 
ak tør som mu li gens vil star te ka fé-
drift i den gam le sta sjons byg nin-
gen.

– Ren kafé er van ske lig, for du må 
ha gan ske så stor om set ning før det 
går rundt. Hjel lum er ikke noen 

nav le i Ha mar, el ler et sted som folk 
val far ter for bi. Men vi vur de rer å 
star te opp noe på sta sjo nen, sier 
Evju.

Vel for en in gen kan være med og 
bi dra med drift av mø te plas sen på 
dug nad. 

– Det er vik tig å mo bi li se re folk 
lo kalt. Det er ild sje ler som får ting 
til å skje, ikke kom mu nen. I Lø ten 
er det en gjeng med ener gi, am bi-
sjo ner og lyst som har skapt liv i 
nær sta sjo nen. Vi må dra opp de 
fol ke ne her også, sier Evju.

Så langt har steds ut vik lings pro-
sjek tet re sul tert i at den røde post-
kas sa har kom met til ba ke til 

Hjel lum, og busstop pen er pyn tet 
opp med bloms ter og ny benk.

– Det er vel dig små ting, men blir 
det nok av de små tin ge ne, så bi drar 
det po si tivt i hver da gen, sier Evju.

Små straks til tak skal vise de som 
bor på Hjel lum at det skjer noe, 
mens de ven ter på re sul ta ter på 
lang sikt.

– Vi rus ter opp tur sti ene også. 
Nes te steg er å skil te dem, slik at de 
ikke for blir en godt be vart hem me-
lig het for alle som ikke bor her. Sti-
ene kan kob les på Ottestadstien, og 
bli en ut farts åre. Åkers vi ka og Svart-
el va er en li ten per le i Ha mar, som 
bør tas i bruk av A e re.

Kafé i stasjonsbygget?  

med sitt rufsete rykte

FULL BARNEHAGE: Julia Johansen Finnvik (5) og de 59 andre ungene i Lovi-
senberg barnehage har egen lavvo og enorme utearealer å boltre seg på. 

FOTO: TROND LILLEBO  

NY SKOLE: Lovisenberg skole kunne blitt nedlagt, men politikerne valgte opp-
rusting, etter sterkt press fra foreldregruppa. Assisterende rektor Helge Flagstad 
får ikke fullrost skolen og Hjellum. Selv bor han i Vang.  FOTO: TROND LILLEBO  

BLACK RIVER PARK: Hjellum har egen kunstgressbane. Idrettsanlegget er opp-
kalt etter Svartelva, som renner like ved.  FOTO: TROND LILLEBO  

         å stifte familie. Tre uker gamle Thorleif skal få vokse opp i landlige omgivelser, rett 
FOTO: TROND LILLEBO  

• I 1854 kom beslutningen om 
å anlegge jernbane mellom 
Hamar og Grundset i Elverum. 
Dette er utgangspunktet for 
Hjellum stasjon, som sto ferdig 
i 1862.

• Ved kommunesammenslåin-
gen mellom Vang og Hamar i 
1991 ble mye av tettstedspre-
get borte, og Hjellum ble mer 
et boområde i storkommunen.

• Hamar kommune startet i 
2010 opp et stedsutviklings-
prosjekt for Hjellum, for å øke 
attraktiviteten på bostedet. 
Prosjektet er delP nansiert av 
Hedmark fylkeskommune, og 
skal gå over fem år.

H J E LLU M

Hva er bra 
med Hjellum?

Det er bra å bo 
her. Vi har gul-
røtter i hagen. 
Vi har tatt opp 
noen, men 
ikke alle. Gul-
røttene var 
gode. Og så 
bor det veldig 

mange barn i gata vår. I hvertfall 
Ida. Og Markus. Jenter kan også 
spille fotball, men det skal ikke jeg 
gjøre når jeg blir stor.

Mie Bakksjø (4)

Det beste med 
Hjellum er å 
leke. Vi kan 
spille fotball i 
hagen vår. Sto-
rebroren min 
sparker fotball 
på fotballaget. 
Det skal jeg 
også gjøre når jeg blir stor.

Mikkel Bakksjø (4)

Det er ; nt å bo 
på Hjellum. 
Det er et lite 
sted, og jeg 
kjenner ganske 
mange her. 
Nesten alle 
som går på 
skolen. Noen 
ganger tar jeg 

bybussen til byen, det går helt ; nt, 
for jeg bor like ved busstoppen. 

Emilie Emilsen 
Nymoen (11)

Folk / Alle barna på Hjellum
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Folk / De unges landskap

DE UNGES LANDSKAP #1
Barnetråkkregistrering på Lovisenberg skole

Høsten 2005 ble det gjennomført 
Barnetråkkregistreringer i alle skolekretsene i 
Hamar. Barnetråkk er en metode for 
registrering av områder barn bruker ! l lek 
og opphold, og forteller hvordan den yngre 
generasjonen tar i bruk  og opplever 
omgivelsene. Listen og kartet her er en 
oppsummering av registreringene gjort av 
barn i Lovisenberg skolekrets.

1. Bjørkeskogen kjører � rehjuling
2. Kjører motorcross, griller, går tur på stien 
3. Gilekrysset: 
bilene kommer fort, litt skummelt, stor fart 
4. Ilseng/Hanumkrysset:
bilene kjører fort, ”kul” – mangler oversikt 
5. Lovisenberg skole:
går på skøyter, div. trening, fotball, bygger hytte, slåball, 
gapahuk, aker, snøball, ski 
6. Farmen leker/ballspill 
7. Farmenåkern går på ski, aker 
8. Brattåkern:
aker, snowboard 
9. Balkanområdet:
griller, konkurranser 
10. gang og sykkelveg krysser vegen 
11. gang og sykkelveg krysser vegen, stor fart 12. 
gang og sykkelveg krysser vegen, må krysse vegen 2 
ganger, må løpe for å komme
over, stor fart, mangler gangfelt, mangler undergang, 
sykler til skolen / fotballtrening 
13. gang og sykkelveg krysser rv 222
ikke gangfelt, men det ønskes, sykler til skolen, snarvei 
over Hubred til Olsrudveien 
14. Haugsvegen:
bilene kjører raskt på smal bilveg 
15. Busstopp v/Rysvea:
gå på bussen uten bussholdeplass 
16. Bussen står i vegen og hindrer sikt når vegen 
krysses. En har nesten blitt påkjørt av postbilen 
17. Kryss ved Helstad gård:
Krysse rv. Ingen oppmerket gangkrysning, ønsker 
undergang. Høy hastighet på
strekningen 
18. Leker i skogen, gapahuk, grilling, aking på 
jordet, feirer bursdag, går på ski, leker i
naturen, krigsleker 
19. Fotballbane
20. Nedgrodd lekeplass 
21. Skog, skilek, grilling 
22. Ski på jordet 
23. Smal veg uten gang og sykkelveg 
24. Black River Park:
fotball, sykling, pil og bue, leke ved bekken 

25. Ilsengbana:
fotball, ski 
26. 4-hjuling, ski, snøaktiviteter
27. Snowboard, vinterleker, skøyter, fotball 
28. Snøleker, snøballkrig, snowboard 
29. Mini-ski, aking, 4-hjuling, spionerer på vok-
sne, rir, går på ski, leker 
30. Turområde, hundelu� ing, lysløype, plukke 
bær, leker
31. Dårlig oversikt, biler kommer brått på, noen 
har krasjet 
32. Dårlig oversikt, kul/vanskelig å kjøre, hva med 
et speil? 
33. Stor tra� kk, mangler gang og sykkelveg 
34. Fisking
35. Nyhus: Fotball
36. Blæstad: fotball, epleslang, plommeslang, 
snakking
37. Bilene kommer litt fort, du må krysse vegen 
38. Bilene kjører fort, bilene er for nær 
39. Ski 
40. Det var en gapahuk der
41. ski på jordet, aking 
42. Skummelt kryss og på vinteren kommer 
bilene fort, kan være glatt 
43. Fugletårnsvingen: 
trangt og bilene kommer fort 
44. Hjellumveien:
vanskelig å se bilene som kommer fra Stangesiden 
45. Fugletårnet:
gå tur med mor og bikkja 
46. Paradisskogen
røvere og indianere 
47. Lageråa:
bader, går på skøyter 
48. Hoppbakken (Horne) Hopper på ski 
49. Lekeparken, går på skøyter, leker, fotball 
50. går på ski til skolen
51. Skog ved Skogstjerneveien bygge hytter, sykle
52. Svartelva � sking, spise rips, plukke blomster
53. Frognerjordet + Vidarshovjordet Skigåing
54. Frognervegen: Bilene og bussene kjører fort, 
kjører på gangveien noen ganger
55. Krysset Skogstjernevn/Hjellumsveien uover-
siktlig / trær, bilene kjører for fort
56. Jernbaneovergangen usikret planovergang
57. Vanglifeltet sykler, slåball, sisten, leker i 
barnehagen og i hager
58. Skogen bygger hytte, krigsleker, snarvei om som-
meren til skolen, plukke bringebær, markjordbær, 
oppdagelsessteder
59. Jordet ovenfor Vangli går på ski, aker
60. Skog ved skolemesterbakken går tur, kalles for 
piknichaugen.
61. Snarvei over Elverumsveien til Olsrudveien 
bruker dette som skolevei om sommeren.
62. Tjern ved Kai gartneri Går på skøyter om 
vinteren.



Hjellum            stedsanalyse71

Folk / De unges landskap



Hjellum            stedsanalyse72

Folk / De unges landskap



Hjellum            stedsanalyse73

Folk / De unges landskap

DE UNGES LANDSKAP #2
Tegnekonkurranse

Våren 2010 ble det invitert ! l tegne-
konkurranse på Hjellum. Oppgaven var å 
illustrere hva som er det beste med Hjellum. 
Alle tegningene ble s! lt ut i vinduet ! l den 
gamle bu! kken. Her er de tre vinnerne som 
ble kåret.

Ill: 
Denne siden: Even Bjørgan Ødegård 12 år 
“Fotballspilleren”.
Øverst, forrige side: Sondre Finseth Løberg 11 år 
“Hjellum gjennom � re årstider”.
Nederst, forrige side: Mikkel Bekkevold 6 år 
“Jeg liker å � ske”.
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Næringslivet på Hjellum
Selv om det ikke er et vitalt forretningsliv på Hjellum lenger, er det 

fortsa!  ak" vitet. Næringsarealene ligger for det meste sentralt 

plassert i sentrum av boligbebyggelsen, og utvikling av disse 

områdene vil bli et aktuelt tema i diskusjonen om Hjellums frem" d 

som te! sted og boligområde. Næringsområdene preger Hjellum, og 

for forbipasserende er det disse områdene som i stor grad 

defi nerer stedet. Som utgangspunkt for en diskusjon om frem" dig 

bruk av sentrums- og næringsarealene på Hjellum ble grunneiere og 

næringsaktører invitert " l å bidra med mere kunnskap om hvordan 

det er å drive næring på Hjellum, og hvordan de ser på frem" den. 

Hvordan ser næringslivet ut, hvilke fortrinn har Hjellum for 

næringsdrivende, og hva består u$ ordringene i?

Folk / Næringsliv

Ill: Hjellumvegen 81, “Tønseth-bygget”.
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Folk / Næringsliv

I underkant av 20 næringsaktører på Hjellum ble 
kontaktet i forbindelse med undersøkelsen, som 
var rettet mot både de som eier næringseiendom 
og de som driver næringsrelatert virksomhet på 
Hjellum. Noen representerer begge kategorier.  
Selv om kun halvparten gav respons på under-
søkelsen, er svarene utfyllende nok til  at man kan 
begynne å danne seg et bilde av næringsperspek-
tiver for området; noen svar går igjen. 

Dri� sstatus god

Skal man tro tilbakemeldingene, er det grunnlag 
for å drive næring på Hjellum. Ingen av de spurte 
svarer negativt på spørsmål om dri! status. Alle 
ser også positivt på fremtiden hva gjelder dri!  og 
økonomi. 

Sentralt og tilgjengelig fra hele regionen

Mange trekker frem Hjellums sentralitet som et 
fortrinn ved å drive næring på stedet. Stedet er da 
sentralt med tanke på kunder fra hele regionen. 

”Sentralt mellom Løten, Stange, Vang og Hamar. 
Enkel stor parkering uten bøter.”

Det er ikke typiske sentrumsforretninger man 
" nner på Hjellum. Mange av bedri! ene krever 
god tilgang med bil, og Hjellum ligger sentralt i 
tilknytning til hovedtra" kkårene i Hamar-om-
rådet samtidig som det er enkelt å parkere her. I 
tillegg pekes det av # ere på gunstige leiepriser.

Kommunen fraværende

Vurderingen av kommunen sin innsats knyttet 
til næringsutvikling ligger i det nedre sjiktet av 
skalaen, og i noen tilfeller helt nederst. De som 
har erfaringer med samarbeid med kommunen 
har dårlige erfaringer, mens de # este ikke har 
erfaringer å vise til. Flere peker på behovet for 
kommunen som en mer tilstedeværende aktør i 
forbindelse med næringsutvikling i området.

Næringspark midt i boligområdet

”Jeg er usikker på om det er mulig å utvikle 
næringsvirksomhet på Hjellum. Det kan hende at 
vår virksomhet hadde vært bedre tjent med en mere 
sentralisert industripark.”

Tidligere var næringsarealene på Hjellum i større 
grad preget av publikumsrettede forretninger. I 
dag er næringssammensetningen en annen, og 
arealene i sentrum av Hjellum bærer i større grad 
preg av å være en næringspark. Dette pekes det på 
i undersøkelsen. Både ved å påpeke at det kunne 
være behov for utbygging av en reell næringspark, 
og samtidig de negative konsekvensene knyttet til 
den type næring som i dag foregår midt i boli-
gområdet på Hjellum:

”Elendige veier. Dårlig regulering. Slitne omgivelser. 
Blåklokkeveien er en liten katastrofe og naboene må 
være belastet av næringsvirksomheten som pågår.”

(Se spørsmålene som ble stilt på neste side.)

NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSE

Hjellum har gode forutsetninger for å 
videreutvikle et livskra! ig næringsliv, men må 

det ligge midt i boligområdet?

Ill: Blåklokkevegen
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Folk / Næringsliv

Spørsmålene som ble s� lt i spørreundersøkelsen for næringsaktører på Hjellum:

Personalia

Virksomhet
- Jeg driver næringsvirksomhet/eier næringseindom på Hjellum
- Hvor lenge har du vært involvert i næringsak! vitet på Hjellum (antall år)?
- Hvor stor del av din inntekt er kny" et ! l virksomheten på Hjellum? (i prosent)
 
Hjellum som næringsområde
- Hva er hovedgrunnen ! l at din virksomhet holder ! l på Hjellum/at du eier næringseien-
dom på Hjellum?
- Hva er det største fortrinnet ved å ha næringseiendom/virksomhet på Hjellum?
- Hva er det minst posi! ve ved å ha næringseiendom/virksomhet på Hjellum?
- Har du ! lknytning ! l Hjellum utover næringsvirksomhet?
 
Utviklingsmuligheter
- Hvordan vurderer du din virksomhet/
eierskap sin dri# status i dag? 
- Hvordan vurderer du 
frem! dsutsiktene 
for din virksomhet på Hjellum? 
- Vurderer du endring i dri# , salg eller 
opphør i nærmeste frem! d?:
- Hvis ja, hvorfor? 
- Vil du kunne være interessert i å delta 
i en ressursgruppe i forbindelse med 
videre arbeid med næringsrelatert 
utvikling på Hjellum når det skal 
utarbeides ny kommunedelplan?
- Har du andre kommentarer angående 
utvikling på Hjellum?

Kommunens rolle
- Hvor fornøyd er du med kommunens 
innsats kny" et ! l næringsutvikling 
(10 er topp)?
- Hvilke erfaringer har du med 
samarbeid med kommunen i 
forbindelse med din virksomhet og 
ak! vitet på Hjellum?
- Hvilken rolle burde kommunen spille i 
eventuell videre utvikling av 
næringseiendom og virksomhet på Hjellum 
som del av potensiell sentrumsutvikling?

Ill: Spørreundersøkelsen ble besvart digitalt gjennom 
bruk av nettbasert spørreskjema.
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Folk / Næringsliv

Hjellum Fysioterapi
Hjellumvegen 94
2322 Ridabu

Brødrene Melby AS
Hjellumvegen 96
2322 Ridabu

Hamar Bilpleie
Symrevegen 1 A
2322 Ridabu

Tak & Blikk Service
Hjellum
2322 Ridabu

Triol Musikkskole 
Blåklokkevegen 16
2322 Ridabu

Mirada AS
Hjellumvegen 79
2322 Ridabu

Elektro engros AS
Hjellumvegen 81
2322 Ridabu  

Skaaret elektro AS
Hjellumvegen 81
2322 Ridabu  

Los Motor Eggen Sondre
Hjellumvegen 81
2322 Ridabu  

Protec AS
Hjellumvegen 81
2322 Ridabu  

Holtet Agentur
Hjellumvegen 81
2322 Ridabu  

Hi Fi Guiden
Hjellumvegen 81
2322 Ridabu
Ny januar 2012, ikke kontaktet i� m undersøkelse.

Elspar.no
Hjellumvegen 81
2322 Ridabu
Ny desember 2011, ikke kontaktet i� m 
undersøkelse.

Scanli!  Maskin AS
Blåklokkeveien 4 -6
2322 Ridabu

Werner Caravanutleie AS
Werner Eiendom AS 
Furnesvegen 18
2317 Hamar

Hedalm Byggtech
Ryllikvegen
2322 Hjellum

Beiseservice AS
Ryllikvegen
2322 Hjellum

NÆRINGSAKTØRER PÅ HJELLUM

Følgende er en liste over de som driver nærings-
virksomhet på Hjellum. Listen kan være ufullsten-
dig, men er basert på søk e! er foretak registrert 

med adresse på Hjellum samt søk på hver av de 

enkelte næringseiendommene. 

Informasjon om eiere av eiendommene er ikke 

off entlig.
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OPPSUMMERING

Hjellum har hengende ved seg et rufsete rykte. 
Det negative lyset stedet o� e havner i kan ha 
å gjøre med � ere årsaker, men er helt sikkert 
påvirket av at stedet er gått fra å være et livsk-
ra� ig småsted med et knippe forretninger og 
møteplasser som i dag er forsvunnet. Igjen står 
store næringsarealer, men få publikumsrettede 
aktiviteter. Samtidig viser den sosiokulturelle 
undersøkelsen av folk på Hjellum trives. En spør-
rerunde i gågata i Hamar viser også at det dårlige 
rykte ikke nødvendigvis er så tilstede som noen 
skal ha det til.

Den største kulturelle forandringen de siste årene 
har å gjøre med befolkningssammensetning. 
Stedet er blitt oppdaget av småbarnsfamilier, og 
barnekullene er i kra� ig vekst. Hjellum har den 
yngste befolkningen i Hamar med 25% av de som 
bor her under 18 år. Dette påvirker i stor grad 
både stedet i seg selv, men også folks oppfattelse 
av det.

Næringslivet er fortsatt tilstede på Hjellum, men i 
en annen form en tidligere. Stedet preges av færre 
publikumsrettede næringsvirksomheter, virk-
somheter som like gjerne kunne ha holdt til i en 
næringspark. I forhold til bo- og stedskvalitet er 
det en utfordring at disse opptar store arealer midt 
i boligområdet på Hjellum.

Folk / Oppsummering
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Folk / Kilder

KILDER

Hedmarkenkart.no
Vang historielag
Hamar Arbeiderblad
Overordna landskapsanalyse for Hamar kommune 1995


