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Høstens medlemstur går til
Nordseter søndag 22. september
På Nordseter får vi se en film
fra hotell-livet der på 50-tallet,
vi får høre litt om turistnæringa
og vi tar en tur innom fjellkirka. I tillegg blir det litt om
seterlivet og vi får orientering
om tyskernes tilhold på Nordseter under krigen. Det vil bli
servert en enkelt lunsj i Landesalen på gamle Lande hotell.
Vi håper på fint høstvær og
en trivelig tur.
Buss fra Lurhaugen kl 10.00.
Retur regner vi blir ca. kl. 16.00.
Vær rask med påmelding,
bussen kan fylles fort opp.

PRAKTISK

INFORMASJON:
Søndag 22. september 2013.
Buss fra Lurhaugen kl. 10.00.
Retur blir ca. kl. 16.00.
Pris kr. 200 inkl. mat og buss.
PÅMELDING
til Grethe Borgen
tlf 995 35 880 eller epost:
borgengrethe@gmail.com

Påmeldingsfrist
17. september.

Historielagets sommertur
til nordre Stuksrud
Dan Halvard Løvlid kunne stolt ta imot nesten 50 historieinteresserte turgåere da historielaget arrangerte utflukt til
gården søndag 9. juni. Fint sommervær gjorde turen til en
flott opplevelse. Den økologisk interesserte bonden kunne
vise fram karding og spinning av spælsaugarn på gammelmåten. Rønnaug Lunke, bakstekjerringa, hadde båret med
seg ei stor bakstefjøl oppover bakkene og kunne by på nylaga flatbrød. Meget velsmakende. En av deltakerne hadde
tatt med seg spekepølse og spanderte.
Inne på et av soverommene i hovedbygningen gikk en
flokk med ny-utruga kyllinger. Og ute på tunet fikk vi være
med på å lage skigard. Stor moro vart det også med leiker
for mannfolka og støvlekaste-konkurranse for alle.
Kaffe og kringle kunne nytes i tunet med en praktfull
utsikt over Rudsbygd. Vi kunne se et panoramaskue fra
Aulestad i Gausdal i nord til Søre-Ål-bygda i sør.
Eldstemann på turen var snart 90 år gamle Kristine (Kiss)
Walbø som hadde vokst opp i området. Med ryggsekk og
gå-staver kom hun seg opp til gards og fikk oppleve en
gammel Fåberg-gard slik den har sett ut i de siste hundre
årene. Mange turdeltakere hadde tilknytning til dette området av Fåberg og de hadde mange historier å fortelle om
tidligere tiders strev og arbeid på utkantgårdene i området.
Også værgudene var på vår side denne søndagen, selv
om vi kunne se vårflommens herjinger på vegnettet i området.
For svært mange var dette en tur til en del av vår kommune som de ikke hadde vært i før. Det ble en trivelig opp-

levelse, med mange interesserte deltakere, både unge og
gamle.
Stor takk til Thorstein Hernes i historielaget for et glimrende opplegg for turen.

Skigarden settes opp. Fra venstre med ryggen til Dan Halvard
Løvlid, Thorstein Hernes, Ivar Olstad og Arnt Tunset.
90-årige Kristine Høglien Walbø i følge med Else Skurdal på tur
ned fra Nordre Stuksrud etter en interessant utflukt til Rudsbygd
baksides høyest beliggende gardsbruk.
Begge foto: Inger Elisabeth Fryjordet

Kulturminne- Nye folk i styret for
Fåberg og Lillehammer historielag
dagen 2013
Et kvinneansikt fra i går. Lise Sæter
forteller om sin oldemors historie.
Lise forteller om sin oldemor som
var tjenestejente i Sørum. Men hun
oppfordrer også tilhørerne til å
skrive ned sin egen historie, jfr.
Minnesinnsamlingen som foregår
nå. Hun reiser mye rundt og holder
foredrag for Folkeakademiet og Den
kulturelle skolesekken.
Kulturminnedagene arrangeres av
kulturvernforbundet. Årets tema er
«Historiens kvinner og menn – deltakelse, fellesskap og handling.»
Sted: Lillehammer bibliotek, onsdag
11.september kl. 19.00
Arrangør på Lillehammer: Fåberg
og Lillehammer historielag, DISOppland og Litteraturhus Lillehammer.

Historielaget fikk nytt styre i forbindelse med årsmøtet tidligere i år. Her er en liten
presentasjon:
Grethe Borgen, leder. Jobber til daglig ved Lillehammer bibliotek, er oppvokst i
Nybu og på Søre Ål.
Jan Gunnar Nyfløt, nestleder. Jan Gunnar jobber i oppmålingsavdelingen i Lillehammer kommune, bor i Søre Ål.
Terje Moringen, kasserer i laget gjennom en årrekke. Bosatt på Fåberg.
Inger Elisabeth Fryjordet, sekretær i historielaget og bosatt i Døsgrenda. Hun jobber
som sekretær for flere skoler, har skrevet egen bok om Vingrom kirke og vært
bidragsyter med flere artikler i årbøkene.
Jostein Valved, nytt styremedlem. Romsdaling med stor interesse for lokalhistorie
og slektsforskning. Bor i Nybu.
Thorstein Hernes, styremedlem, bor på Nysveen i Skrefsrud-grenda og jobber nå
som formidler på Maihaugen. Datakyndig og driver historielagets side på
Facebook.
Roar Torgersen, varamedlem til styret, veteran i historielagssammenheng. Bor i øvre
Ålsbygda og har greie på det meste.

Gammel industrivirksomhet i Årettadalen

Jan Gunnar
Nyfløt og
Grethe Borgen
ved informasjonstavla ved
Åretta.
Foto:
Tore Steffens,
Lillehammer
ByAvis

Historielaget har nå fått satt opp ei informasjonstavle
som forteller om den tidlige industrien i Søre Ål.
Fyrstikkfabrikk og pottaskefabrikk blomstret her på
1860-tallet, anlagt av den driftige Christen Andersen.
I tillegg drev han samme sted såpekokeri eller

«sæbesyderi» som det het den gang.
Et glemt kapittel i vår historie blir her synliggjort til
glede for interesserte turvandrere i området. Ta en
sving bortom tavla som står ved Åretta i krysset
Hamarvegen / gangstien opp til Skogli.
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utgis av Fåberg og
Lillehammer Historielag,
Postboks 331, 2602 Lillehammer.

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

Historielagets
årbok nr. 32
Høstens årbok for Fåberg og Lillehammer
historielag er i rute med mye godt stoff.
Denne gangen er det ikke ett spesielt tema,
men kvinnehistorie er viet særskilt oppmerksomhet.

Flere artikler er relatert til Sigrid Undset,
derfor vil vi i år presentere årboka
på Bjerkebæk
søndag 3. november kl. 13.00.
Velkommen til årbokslansering!

Slektsforskerdagen
lørdag 26. oktober 2013
Slektsforskerdagen holdes også i år på First Hotell Breiseth.
Det er åpent fra kl. 11-15. Tema i år «Urbefolkning og minoriteter». Det vil bli flere foredrag, bl.a. Liv Marit Haakenstad som vil snakke om den norske utvandringen til USA.
Her kan du også få kjøpt hennes nye bok om samme tema.
Det blir veiledning, utstilling, salg av materiale og kaffe.
Alle er velkomne!
Arrangør: DIS-Oppland.

Vinterens lokalhistoriske seminarer
på høgskolen

Bærøe
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Som vanlig blir det på onsdagene utover i
vinter mange spennende foredrag i samarbeid med historieseksjonen på HiL.
Først ute onsdag 6. november blir Per
Richard Bærøe som tar for seg temaet «å
skrive lokalhistorisk litteratur på Lillehammer». Foredragene vil bli annonsert i
GD og på vår nettside.
www.faberghistorielag.no.
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Ny bok fra Bærøe
Per Richard Bærøe har kommet
med ny bok denne høsten. Den
heter: «Byhistorisk kvartett. Lillehammer 1860–1960». Den inneholder flere interessante biografier og
en lengre artikkel om strøket rundt
kinoen i Kirkegata. Boka kan kjøpes hos bokhandlerne i byen.

