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Søndag 5. oktober er det høsttur til

Pellestova og Norsk Vegmuseum
Fjellet er vakkert på høsten og historielaget inviterer
sine medlemmer på busstur søndag 5. oktober. Avreise
fra Lurhaugen kl. 09.30. Turen går til Nordseter og
videre innover fjellet til Pellestova hvor vi skal spise
lunsj. Underveis vil Tore Bjørnsgaard fortelle om seterlivet samtidig som vi nyter den fantastiske utsikten.
På Pellestova vil vi få se Pellefilmen og få litt informasjon om hotellet. Avreise fra Pellestova kl. 12.30.
Videre går turen til Norsk vegmuseum som har
åpnet en ny historisk utstilling i sommer, ”Tida og
vegen”. Vi vil få en guidet omvisning inne i museet.
Det blir anledning til å være med ”Bamsebussen” opp
til Fjellsprengingsmuseet og gjennom en tunellvan-

dring bli kjent med utviklingen av fjellsprenging om
man ønsker det. Blindheimsvik landhandel, 50-talls
landhandel er også åpen og på Lysaker gjestgiveri er
det anledning til å kjøpe en kaffe eller annet. Avreise
fra vegmuseet kl. 15.00.
Vi er tilbake på Lurhaugen i Lillehammer ca. kl.
15.30.
Turen koster kr 300,- som inkluderer bussturen og
lunsj (Viltgryte, blåbærpai og kaffe) på Pellestova.
Beløpet betales kontant på bussen.
Bindende påmelding til
Nina G. Skurdal tlf. 930 54 984
eller på mail: nina@skurdal.net innen 25. september.

Historielaget på Skibladner.

Sommerturen på Stenberg gård og Skibladner 1. juni
Søndag 1. juni dro 50 medlemmer i Lillehammer og Fåberg
Historielag i strålende vær på sommertur med Haverstad
Turbiler. Turen gikk til friluftsmuseet Stenberg gård på Vestre Toten, amtmannsgården hvor sorenskriver og Eidsvollmann, senere amtmann Lauritz Weidemann, fru Ditlevine
og barn bodde fra 1802. Han var en opplagt representant
ved riksforsamlingen på Eidsvoll. I kraft av Weidemanns
stilling som amtmann ble sentraladministrasjonen for Christians Amt, dvs Oppland, plassert på Stenberg gjennom de
første tiårene av 1800-tallet. Gården har også 30 mål stor

landskapshage som vi ruslet rundt i etter at vår omviser
Olaf Nøkleby hadde vist oss rundt på Stenberg. Litt kaffe i
”Kafe Ditlevines utsikt” ble det også tid til.
Turen gikk videre til Gjøvik og vi gikk ombord på D/S
Skibladner og ”seilte på Mjøsa”. På båten ble vi servert gammeldags husmannskost ”flesk og duppe” i den nyoppussete
Første Plads Madsalong. Etter maten satt vi på dekk og
nøt Camilla Granlien og hennes musikere som presenterte
Prøysens musikk for oss. En vellykket tur .

SLEKTSFORSKERDAGEN

Guiding på Stenberg. Begge foto: Kjell Helge Moe.

arrangeres lørdag 25. oktober
2014 kl 10.00–15.00
på FIRST HOTEL BREISETH,
LILLEHAMMER.
Tema: "Det skjedde i 1814"
Foredrag av bl.a. Morten Jostad
og Hans Jørgen Wallin Weihe.
Veiledning.
Salg av bøker, materiell, kaffe.
Nærmere opplysninger om
programmet kommer
i avisene.
Se vår hjemmeside:
op.disnorge.no
Arrangør: DIS-Oppland

Mesna Bruk
gjennom 200 år
26. juli 1814 undertegnet eieren av storgården Lysgård på Lillehammer, Erich
Iversen Lysgård, et skjøte som overdro
et område ovenfor Mesna bru til Peder
Erichsen Bue. Det som skulle bli Mesna
Brug var grunnlagt.
Historien om Mesna Brug, senere
Kværner Mesna og A/S Mesna Bruk,
er fortellingen om en bedrift med
mange opp og nedturer. Fra å være en
liten gjørtlerbedrift som produserte
bjeller, klokker og låser, ble det en
fabrikk som leverte maskiner og utstyr
til industrien. I perioder var det den
største industribedriften på Lillehammer, med mange hundre ansatte, i
andre perioder med bare noen få. Det
var en bedrift med lokal tilhørighet,
men også med sterke bånd til sentrale
aktører i norsk industri som Kværner

Bruk og Myrens Mekaniske Verksted i
Oslo.
Bedriften lå i Lillehammer sentrum
fram til 1981. Da flyttet virksomheten

til Mesna kartongfabrikks lokaler ved
Strandtorget og var også en periode i
Moelv, før bedriften gikk konkurs i
2008.

Mesnaelva
– vandretur
Lørdag 27.september kl. 10
arrangerer historielaget en
vandretur opp langs Mesnaelva.
Vi starter på Strandtorget
(ved Europris). Thorstein Hernes vil
guide oss oppover – og fortelle
eventyret om industrien langs elva
med fokus på Mesna Bruks historie.
Vi ender opp på Maihaugen der
vi kan studere Lillehammermalernes verker,
inspirert av Mesnaelva.
Turen er gratis.
Museumsbillett på Maihaugen.

Utsnitt fra tegning utført av Steinar Oddløkken.
Gjengitt fra bind 2 i serien Lillehammer og Fåbergs historie.

Gavetips! Lillehammer ca. 1830

Hele tegningen i ulike formater
kan du få kjøpt direkte av Steinar Oddløkken tlf. 61 25 55 29 eller 936 92 582.

Nytt om gammelt

B

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

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

Lokalhistoriske
seminarer
på HiL
Høstens og vinterens lokalhistoriske seminarer i samarbeid med høgskolen i Lillehammer er i rute. Også
i vinter vil vi invitere til onsdagskvelder kl 19.00 i høgskolens auditorium. Programmet vil også bli
annonsert i lokalavisa.

2014 høst
15/10: Simen Sætre: «Den store løgnen om OL på Lillehammer»
29/10: Magnhild Bruheim: «Med
beina i bygda og blikket mot
verda. Jan-Magnus Bruheim
100 år»
12/11: Inge Eidsvåg: «Glimt fra
Nansenskolens historie»
26/11: Anne Holbø Wendelbo: «Lillehamringer representert på
Jubileumsutstillingen på
Frogner 1914»

2015 vår
7/1:

Knut Korsæth: «Kongens
Amt og folkets fylke. Christians Amt og Oppland fylke
gjennom 200 år.»
21/1: Tore Pryser: «Brennpunkt
Lillehammer. Den tyske
kapitulasjonen på Lillehammer 1945»
4/2: Ivar Skeide/Gudmund
Moren: «Fra Landbruksskole
til universitet?»
18/2: Tore Pryser: «40 års lokalhistorie på høgskolen i Lillehammer. Slutt?»

Arnfinn Engen døde brått 13. juni 2014
I de siste årene var Arnfinn leder for
redaksjonskomiteen for Fåberg og Lillehammer Historielags årbok. Publisering av lokalhistorisk kunnskap er noe
av det viktigste for historielaget og det
satses mye på at årbøkene våre skal
være gode. Innholdet i denne høstens
årbok rakk Arnfinn i store trekk å få
sendt til forleggeren rett før han døde.
Men mye arbeid med årboka sto igjen
og det har Anne Holbø Wendelbo og
Live Sætre gjort en stor innsats for å
fullføre.
Arnfinn Engen har gjennom mange
år lagt ned et vesentlig arbeid for å ta
vare på lokal historie og kunnskap.
Han var alltid blid og imøtekommende,
og vi er svært takknemlige for den store innsatsen han har gjort for Fåberg og
Lillehammer Historielag.

Årboklansering
Vi gleder oss til å
presentere årbok
nr. 33 i vår lokalhistoriske bokserie. Møt opp på
Lillehammer bibliotek
søndag 26. oktober
kl. 13.00
og få smakebiter
av boka og
anledning3
til å sikre deg
et eksemplar
til medlemspris!
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