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FÅBERG OG LILLEHAMMER HISTORIELAG

Presenteres i Kunstmuseet lørdag 27. oktober kl. 13:

Årbok om Storgate-hus og
vår nære fortid
Årbok nr. 31 til Fåberg og Lillehammer Historielag
blir presentert i Lillehammer Kunstmuseum lørdag
27. oktober kl. 13. Hovedtemaer i år er oppvekst i
Fåberg og Lillehammer i etterkrigsårene og historien
til gårdene i gågata mellom Søndre Park og Lilletorget.
Hovedprogrammet i Kunstmuseet er ved Anne Holbø Wendelbo
som kåserer om oppveksten i kunstnermiljøet på Lillehammer i
1940-, 50- og 60-årene. I forbindelse med kåseriet blir det innslag ved
skuespiller Eline Holbø Wendelbo.
– De tre som forteller om oppvekstmiljøet i ulike deler av kommunen i årets bok, er idrettsadministratoren og forretningsmannen
Helmer Johansen i Vingrom, bygda med det rike fotball- og skimiljøet. Anne Holbø Wendelbo forteller om sin spennende, men kanskje
noe utradisjonelle oppvekst blant kunstnere på Lillehammer, i Norge ellers og med avstikkere til sørligere deler av Europa. Forfatter og
pedagog Eldbjørg Brekke skriver om barndommen på et gårdsbruk i
Saksumdalen, forteller Kristian Hosar i redaksjonskomiteen.
I
OG
Mangeårig leder
av redaksjonskomiteen, Jan Vidar Lie Pedersen,
hadde begynt på en gjennomgang av historien om kjøpmannsgårdene langs Storgata. Han rakk ikke å gjøre ferdig artikkelen før
han døde, så arbeidet er ført videre av redaksjonskomiteen. Artikkelen forteller både om butikkene og menneskene som bodde i husene. Omslaget på Årbok nr. 31 er et maleri av Kristen Holbø fra nordre
Ellers er det variert innhold i årets bok. Ottar Eide forteller om del av Storgata i 1944. Originalbildet tilhører familien Holbø.
Robert Collett, Camilla Colletts sønn, og hans forhold til Lillehammer, Mona Lie Thommessen tar for seg teaterhistorien i byen, Egil
Thommassen skriver om lokale særstempler og frimerker og har
også en artikkel om starten til Oplandske Dampskibselskab. Knut
Korsæth har to artikler. Den første er et tilbakeblikk på OL-perioden,
både sett fra ordførerstolen og fylkesmannsembetet. Han tar også
for seg de nokså ukjente symbolene på Lillehammers ordførerkjede.
Jourulf Linberg og Lars Helling skriver om livet i Søre Ål Mosjonsparti, mens Ivar Olsen og Arnﬁnn Engen skriver om politimestrene i
Lillehammer og lensmennene i Fåberg.
Redaksjonskomiteen har bestått av Terje Aspeslåen, Arnﬁnn Eldbjørg Brekke for- Helmer Johansen
Anne Holbø Wendelbo
Engen, Anne Holbø Wendelbo, Kristian Hosar, Kirsti Krekling og teller om oppvekst har skrevet om
forteller om oppvekst
på gård i Saksum- barndom i Vingrom. blant farens og besteHelge I. Rønning.
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dalen.

farens kunstnervenner.

55 var med på tur til Ringsaker
7. juli arrangerte historielaget tur til våre naboer i Ringsaker. Bussen for 55 personer var fylt og ennå sto flere
på venteliste. Det er hyggelig å se at historielagsturene
er populære.
Grethe Borgen var vår eminente guide – flink til å fortelle- men lot også praten gå mellom buss-setene. Som
sedvanlig i årets juli, var det også denne dagen regnvær.
Vakker utsikt over Mjøsa og bygda ble noe amputert
på grunn av været, men desto gledeligere når små glipp
i skydekket ga oss de små panoramagløttene.
På turen fikk vi et innblikk i hvordan gårder har funnet sin nye nisje i et hardt marked. Første stopp var
Monssveen gaard hvor deilige smakebiter fra gårdsysteriet ble servert ute i hagen. Så ble det en rask spurt inn i
Selmahuset til orientering om gården og husmannsvesenet, før regnet øste ned.
Ingeborg Sørheim på Sveinhaug gård var en dyktig
formidler. Med smil og humor fortalte hun om sitt
arbeid med å restaurere gården og utgi bok om de spesielle Ringsakergårdene. Godværskaffen ble til innekaffe
med gode blingser, kaffe og eplejus til imponerte Lillehamringer.
Siste stopp var Ringsaker kirke og Mo gård.

Over:
Karen og Halvor
Monssveen ønsker
velkommen til
gards.

Guide i Ringsaker
kirke, Jan Moslet,
hilser på turens
guide, Grethe
Borgen.
Bildene er tatt av Ole
Magne Jørstad.

Fin tur – digitalt referat

En ny tid for Fåberg og Lillehammer Historielag – turreferater på nettet.

Historielaget hadde tidligere i høst en
vandring fra Veltlien til Mjøsa. En gruppe
på vel 20 personer startet i regnværet og
tok seg nedover forbi Solhøgda, Tyskerhulene og langs Årettadalen til Mjøsa, en
tur på rundt 7 kilometer. Turledelse og
opplegg var ved Ådne Norheim og Thorstein Hernes.
Under veis var det små avstikkere til
spennende hus, hytter og huler. Solohytta
ble et artig innslag med panoramautsikt
over Lillehammer, og det ble hyggelig
kaffepause hos Arnt Høstmælingen
Thorstein har laget et digitalt referat fra
vandringen, som du ﬁnner ved å klikke
deg inn på
http://www.everytrail.com/view_trip.p
hp?trip_id=1740623 Der vil du ﬁnne kart
og bilder av steder som vandrerne besøkte under veis.

Historiske seminarer på HiL
høsten 2012 og vinteren 2013
Også i vinter arrangerer Fåberg og Lillehammer Historielag og Høgskolen i Lillehammer
historiske seminarer på Høgskolen. Seminarene holdes i Auditorium C kl. 19.
Onsdag 7. november:
Kåre Hosar:
Kirke, kirkebakke og kirkegård
som religiøs og sosial arena.
Hosar er konservator på Maihaugen.

Onsdag 23. januar:
Ole Rønning:
Stalag 303 – Sovjetisk krigsfangeleir på Jørstadmoen 1942 til 1945.
«Barndomsminner»
Rønning, pensjonert generalmajor, er født
og oppvokst på Jørstadmoen.

Onsdag 21. november:
Tore Pryser:
Kringen 1612
Myter og fakta.
Pryser er professor i historie ved HiL og
forfatter av bl.a. Norsk historie
1814 – 1860 i Samlagets historieverk.

Onsdag 5. desember:
Anne Holbø Wendelbo:
Lundemøbler.
Holbø Wendelbo har mastergrad i kunsthistorie.

Onsdag 6. februar:
Geir Haugsbakk:
Hans Aanrud – fra gjetergutt til
forfatter med internasjonal
suksess.
Haugsbakk er førsteamanuensis
i pedagogikk ved HiL.

Onsdag 20. februar:
Trond Feiring:
Et innlands- og småbrukerparti i
Fåberg. Arbeiderdemokratene i
mellomkrigstida.
Feiring er førstelektor i historie ved HiL
og forfatter av bl.a. bind 2 av Fåberg og
Lillehammers historie.

Onsdag 9. januar:
Marit Hosar:
Hva inneholder
Hattestadarkivet?

Onsdag 6. mars:
Tore Pryser:
1814. Med vekt på Fåberg og
Gudbrandsdalen.

Arkivleder ved Opplandsarkivet
Avd. Maihaugen.

Pryser er professor i historie ved HiL

Ansvarlige: Trond Feiring og Tore Pryser (HiL) Kirsten Andberg og Ivar Skeide (FLH)

Lokale bøker
Dølaringen Boklag med kontor i Kirkegata 51, 2609 Lillehammer
Stort utval av lokallitteratur
Telefon: 61 25 12 55 – E-post: anne.hosar@combitel.com – www.dolaringenboklag.no
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Nytt fra
historielaget
Historielaget
på Facebook
Fåberg og Lillehammer Historielag
har fått egen gruppe på Facebook.
Den som vil bli venn med oss på
Facebook, kan søke oss opp med fullt
navn og trykke ”Like”, så får de
automatisk oppdatering dersom det
er noe som skjer på Facebook.

Julemarked
på Maihaugen
1. og 2. desember
Historielaget vil også i år ha stand på
Maihaugens julemarked lørdag 1.
desember og søndag 2. desember.
– Vi håper å få vår vanlige plass
på torget i byavdelingen. Her blir det
mulig å kjøpe siste årboka (nr. 31) til
medlemspris, sier formann Kirsten
Andberg. – Ellers vil vi legge fram
mange bøker til hyggelige priser,
også bøker fra Dølaringen Boklag,
blant annet Årbok for Gudbrandsdalen.

Godt tilbud
på årbøker
Etter at Historielaget nå kommer
med årbok nr. 31, er det blitt et visst
lager av eldre utgaver (noen årganger er det få igjen av). Det er synd at
disse bøkene blir liggende. Vi vil derfor gå ut med et med et kjempetilbud
på en flott julegave eller påfyll i hyttebiblioteket: Årgang 1 til 30 selges
for 1200 kroner til sammen til medlemmer, 1500 kroner til ikke-medlemmer.
Kontakt Kirsten Andberg,
tlf 61 25 06 74/907 15 363.

utgis av Fåberg og
Lillehammer Historielag,
Postboks 331, 2602 Lillehammer.

post@faberghistorielag.no
www.faberghistorielag.no
Jon Thorsrud har tatt seg av produksjonen.

Søkeregister gjør det lett
å finne fram i årbøkene
Det er mange som ikke vet at det finnes et søkeregister til alle bøkene for
Fåberg og Lillehammer Historielag med unntak av årbok nummer 18,
”Fåberg og Lillehammer gjennom 100 år”. Denne boka er bygd opp som
en kronologisk oversikt over hendelsene gjennom hele 1900-tallet.
Søkeregisteret har et personnavnregister og et saksregister og er å
finne på historielagets hjemmeside www.faberghistorielag.no
Slik bruker du registrene:
I personnavnregisteret er alle personer som er omtalt i bøkene, listet
opp. Vil du for eksempel lese om en person, slår du opp på etternavnet
og får da henvisning til årbokas nummer (med uthevet skrift) , deretter
sidetallet i denne årboka. Finner du en stjerne etter sidetallet, betyr det
at det er et bilde av denne personen på denne sida.
I saksregisteret finner du steder, gårder, firmaer og hendelser som er
omtalt i årbøkene.
Tror søkeregisteret vil være til god hjelp.
Lykke til!

Slektsforskerdagen blir
markert i Lillehammer
Slektsforskerdagen markeres i Lillehammer lørdag 27. oktober. Arrangementet er fra klokken 11 til 15 og foregår på First Hotell Breiseth i Jernbanegata.

Program:
Kl. 11.30:
Bjørn Erik Olsen:
Byutviklingen i Lillehammer sett gjennom postkort
Kl. 12.30:
Marit Hosar:
Hva brevene kan fortelle. Smakebiter fra Opplandsarkivet
Kl. 14.00:
Arnfinn Engen:
Skyssvesenet og postveier i Gudbrandsdalen
Veiledning, utstillinger, salg av materiell og kaffe.
Velkommen! Gratis adgang. Ta gjerne med egen pc for veiledning.
Hjemmeside: op.disnorge.no
Arrangør er DIS-Oppland

