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Historielagets seterprosjekt
Seterprosjektet har i flere år arbeidet med innsamling
og registrering av setrene i Fåberg/Lillehammer. Det
er nedlagt et betydelig arbeid, men ennå gjenstår en
del registreringsarbeid i form av beskrivelser av
setrene, fotografering av hvert enkelt seterbol (her er
for øvrig mye allerede gjort), utarbeidelse av kartmateriell osv.
Det er et betydelig omfang på prosjektet. I alt 234 seterbol fordelt på 65 setergrender skal beskrives. Av disse
ligger 13 setergrender med 20 enkeltsetrer i andre
kommuner (Øyer, Gausdal, N. Land og Ringebu).

Vi tar sikte på å utgi en bok på ca. 300-350 sider. Planen
er at boka skal være ferdig til jul 2016, men tidspress
skal ikke gå foran kvaliteten på den endelige boka.
Prosjektet er reorganisert. Prosjektgruppen ledes av
Ådne Norheim, med medlemmene Grethe Borgen,
Jostein Valved, Inger Elisabeth Fryjordet, Kari Brennum, Ole H. Rønningen, Jarle Bergsjordet og Tore
Bjørnsgaard. I tillegg benyttes fjelloppsyn i Fåberg
Vest, Jarle Johansen, ved fotografering og tidl. fylkeskartsjef Paal Jørgensen som kartekspert.

Dinglia i Fåberg Vestfjell er én av de 234 setrene som skal omtales i seterboka.

Terje Holen orienterer turdeltagerne foran det nyrestaurerte størhuset på Sæterstylen i Roterudbygda.

Bynært seterbruk
Seterbruk i Lillehammer forbindes
gjerne med setrer langt til skogs og
høyt til fjells. Vår historie forteller også
om seterbruk langt nærmere byen. I
området fra Vårsetergrenda og østover
mellom Mesna og Messenlivegen finnes mange spor etter seterdrift. I området lå det ikke mindre enn 8-10 setrer
og, i tillegg, 10-12 enger.
Terje Holen, tidligere gardbruker på
Engjom i Roterud, nå føderådsmann,
har store kunnskaper om dette området. Han kjøpte en av de gamle setrene
for noen år siden. Det var setra som
kalles Sæterstylen, etter forrige eier
som var Sæter Nedre nordre i Søre Ål.
Terje Holen har overdratt garden sin til
datter og svigersønn. De har nedlagt et
betydelig arbeid i å restaurere bygningene på Sæterstylen. Men det er
spor etter flere setrer i området. Det

antas at det har vært seterbruk i området fra tidlig på 1800-tallet. Da avstanden til gardene, de fleste i Søre Ål, er
ganske kort har setrene vært typiske
”hemsetrer”, altså setrer som ble
benyttet uten at det var fast belegg
med budeier og gjetere. Det innebar at
tjenestefolket gikk til seters om ettermiddagen, gjorde kveldstellet, overnattet og gjorde morgenstellet. Deretter gikk de ned til hjemgarden og
arbeidet der hele dagen før de dro til
seters igjen om kvelden. Her var det
ikke snakk om noen åttetimers dag.
Dokumentasjonen til Terje Holen
viser at det var setrer på Skjellerudenga, Sæterstylen, Roterudsvestylen,
Suttestadenga, Langsethhageenga, Langsethenga, Breisethenga, og Vårsetra.
Mange av disse er i dag bare lysninger
i skogen og rester etter grunnmurer.

Men mange steder står fortsatt bygningene.
Lillehammer Byavis arrangerte i
august en søndagstur i samarbeid med
historielaget. Over 60 personer deltok
på turen. Terje Holen var guide, og
hans datter og svigersønn, Tove Holen
og Bjørn Bredvold, tok i mot på Sæterstylen med kaffe, kaker og interessante
orienteringer. Alderen på Sæterstylen
kan ikke nøyaktig fastslås, men på ei
vindski i låven står årstallet 1814.
Imidlertid benyttet man ofte bygningsmaterialene om igjen på andre steder,
og vi garanterer derfor ikke at låven
har stått på Sæterstylen i 200 år. Fjøset
er trolig bygd ca. 1850 og størhuset
med sikkerhet i 1882. Om noen vil gå
en tur i et lite benyttet turområde kan
sikkert Terje Holen bidra med tips og
gode råd.

Sesongens onsdagsforedrag
Vi fortsetter de populære onsdagsforedragene også kommende sesong. Det er én viktig endring:

Foredragene arrangeres i Litteraturhuset, Lillehammerbibliotek! Foredragene starter kl. 19.00.
Programmet er spennende! Det ser slik ut:
Onsdag 30. sept.: Maria Berg Reinertsen: Norgeshistorien
sett fra kjøkkenbenken. Henriette Schønberg Erkens liv
og oppskrifter.
Onsdag 14. okt.: Trond Feiring: Fra en ”lille flække på
kartet” til en moderne by. Lillehammer 1827 – 1914.
Onsdag 11. nov.: Egil Ulateig: Freden 8. mai 1945.

Onsdag 25. nov.: Tore Pryser: Da Marcus Thrane holdt
agitasjonsmøte på Lillehammer.
Onsdag 13. jan.: Ingrid Sollid: Musikklivet på Lillehammer på 1800-tallet.
Onsdag 27. jan.: Gudmund Moren: Var oppslutningen
om Nasjonal Samling et bygdefenomen?
Onsdag 10. feb.: Trond Feiring: Byliv mellom krigene.
Lillehammer 1918 – 1940.

Olav Bøhmers reiseskildringer utgis i bokform
Bøhmers reiseskildringer skal utgis i
bokform.
Ingen har skrevet så mangfoldig og
detaljert om en periode av Lillehammers historie som Olav Bøhmer. Ikke
om byens forvaltning og utvikling, men
om dagliglivet slik det utfoldet seg på
1870- og 1880-tallet, om folk i gatene,
på arbeidsplasser og i skjenkestuer, om
de underligste tildragelser i byen og
dens omgivelser. Ikke minst skrev Bøhmer om barnas og ungdommens
utforskning av Lillehammer, Mesnaelva, Mjøsa og skogen omkring og om
alle aktivitetene de tok del i over så store geografiske områder at det vil forbause mange i dag.
Likevel er Olav Bøhmers navn
ukjent for mange med lokalhistorisk
interesse. I byens kommunale historie
er han sitert én gang, men ikke omtalt, i
historielagets årbøker er han heller ikke
presentert.
Olav Bøhmer var født i 1869, i Storgata 55, som faren, bankkasserer N. G.
Bøhmer hadde oppført på 1850-tallet.
Etter artium i 1888 og den såkalte
annen examen (forberedende prøver)
ved Universitet i Kristiania dro han til
Amerika i 1889, utdannet seg til farmasøyt, og siden til lege, og startet opp
som allmennpraktiserende lege i et
polsk immigrantstrøk i Chicago i
1906.Veggene på ans venteværelse skal
ha vært dekket med fotografier fra det
gamle Lillehammer. Bøhmer giftet seg i
1915, ifølge 50-års jubileumsbok for
Studentene fra 1888, med ”en dame av
norsk byrd” og fikk en datter i 1917.
Det var sist på 1920-tallet at Olav
Bøhmer for alvor begynte å sende sine
såkalte ”composition albums” eller
”chicagobrev” til Lillehammerforeningen i Oslo. Disse merkelige lokalhistoriske dokumentene inneholdt så mangt, ulike former for erindringstekster fra
barndom og ungdom, reisebeskrivelser,
dikt, fotografier og tegninger og mye
annet rart om hverandre innført i kladdebøker som omtrent årlig ble avsendt
til hjemlandet. I 1949 ble det slutt på

Bøhmers årlige brev. I følge slekten i
Norge skal han ha omkommet i en
brann sammen med sin datter i 1950.
Noen av Olav Bøhmers tekster har
tidligere vært gjengitt i to av mine
bøker om det gamle Lillehammer, forteller Per R. Bærøe, som nå har tatt et
initiativ for å få utgitt Bøhmers fortelling om sin Lillehammerreise i 1910 i
bokform i Historielagets regi.
Per Richard Bærøe har samlet og bearbeidet reisebrevene fra Bøhmer. Styret i
historielaget har vedtatt at disse skal
gis ut i bokform. Når de blir utgitt er
ennå noe usikkert. Det må ses i
sammenheng med det pågående seterprosjektet. Ingen vil være tjent med at
to ”praktverk” utgis samtidig, og ødelegger litt for hverandre. Men bok skal
Olav Bøhmer i yngre dager.
det bli, lover styret i historielaget.
Olav Bøhmer
mellom sin far,
N. G. Bøhmer,
nr. 2 fra høyre,
og morfar Ole
Solberg, som var
på besøk i gamlelandet. Moren
Otilie Bøhmer
sitter til venstre.
Til høyre for
henne står
Nicolai Bøhmer,
senere distriktslege i Gaupen.

Fjellturen avlyst
I forrige nummer av ”Nytt om
gammelt” inviterte vi til fjelltur til
Kittilbu i Vestre Gausdal den 20.
september. Oppslutningen var
svært dårlig, og turen måtte dessverre avlyses.

Til venstre kinobestyrer Albert Hougner som etterlot seg et verdifullt filmmateriale fra det
gamle Lillehammer. Ved siden av ham, Olav Bøhmer, norskamerikaneren fra Chicago på
besøk i hjembyen i 1912. I midten på bildet ser vi Oluf Pedersens aviskiosk på Mesnabrua.
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Jon Thorsrud har tatt seg av produksjonen.

Historielaget på Facebook
Historielaget har vært på Facebook
siden august 2012. Her legges det ut
fersk informasjon om smått og stort.
”Nytt om gammelt” kommer ut kun tre
ganger i året, men Facebooksidene er
”ferskvare”. Det ﬁnnes ingen bedre
måte å holde seg oppdatert enn ved å
følge med på disse sidene. Her legges
det ut påminnelser om kommende hendelser, referat fra avholdte arrangement og mange interessante opplysninger for øvrig. I skrivende stund har
sidene fått 380 ”likes”. Det er kanskje
ikke noe imponerende tall i løpet av tre
år, men det viser samtidig at mange
følger denne moderne informasjonskanalen. Bli bruker du også!
Ellers vil dere også ﬁnne mye oppdatert informasjon på historielagets hjemmesider
www.faberghistorielag.no
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Grasrotmidler til historielaget
Du kan nå gi fem prosent av spillerinnsatsen din til historielaget, uten ekstra utgift
for deg.
Ønsker du å bli grasrotgiver må du
være kunde hos Norsk Tipping. Du
kan bli kunde hos Norsk Tipping via
norsk-tipping.no eller hos en kommisjonær. Grasrotandelen gir deg som
spiller mulighet til å være med å fordele noe av overskuddet til Norsk Tipping.
Det er enkelt å bli grasrotgiver. Du
kan ordne det hos en kommisjonær
ved hjelp organisasjonsnummer. Du
kan også bli grasrotgiver via både
norsk-tipping.no eller via mobilspill.

Hvis ditt mobilnummer er registrert
på ditt kundeforhold hos Norsk Tipping kan du sende <Grasrotandelen
[org.nr]> til 2020 for registrering. Meldingen er gratis.
Grasrotandelen går ikke ut over din
innsats eller eventuell premie. Din tilknytning gjelder fram til du endrer
mottaker eller sletter denne. Du kan
bytte din grasrotmottaker når som
helst og så ofte du ønsker.
Fåberg og Lillehammer historielag
har organisasjonsnummer 989 704 656.
Vi er svært takknemlige overfor
dem som velger historielaget som sin
grasmiddelmottaker.

Årboklansering

Som vanlig når høsten
kommer er det klart for
ny årbok. Årets bok,
nr. 34, lanseres i
Litteraturhuset,
Lillehammer bibliotek.
Tidspunktet er
onsdag 4. november
kl. 19.00. Møt opp,
få smakebiter fra
boka – og aller
viktigst: Sikre deg
et eksemplar
til medlemspris!

