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Søndag 28. juni: Tur på
Fåberg kultursti

V

i planlegger en fin rundtur søndag 28.
juni – langs deler av Kulturstien på Fåberg. Vi tenker å sende av gårde mindre
grupper, med 1 person som leder og informant
langs stien. Da bør vi kunne holde god avstand
til hverandre.
Vi starter ved Fåberg kirke kl. 10.00 og kjører egen bil dit. God parkeringsplass ved kirken.
Niste og drikke/kaffe må hver enkelt ha med
sjøl denne gangen. Vi starter ved runesteinen
ved kirken, og går oppover kulturstien. Vi passerer flere spennende steder, bl.a. gapahuken
«Pyramiden», som Søgarden har bygd, med
flere støttespillere. Vi går oppover mot flere
Jørstadgårder, og der får vi en fantastisk utsikt
over Lillehammer og Lågendeltaet. Vi går forbi
askefeltet som ga «vørkje» til Rustad skifabrikk,
og flere historiske steder. Ned igjen går vi om
enda en gapahuk, «Fotballen», hvor vi tar en
velfortjent kafferast. Vi avslutter rundturen ved
Fåberg kirke. Vi anslår turen til 2,5 – 3 timer inkl.
kaffepause.
NB Værforbehold! Turen er gratis. Vi må
vite hvor mange som blir med, og ber derfor
om påmelding med navn og telefonnummer innen 20. juni til:

Høsttur til Toten lørdag 29. august
(Vi må ta forbehold om coronasituasjonen)
08.30 Avreise fra Lurhaugen, Lillehammer.
Vi drar mot Kapp og Mjøsas Ark (Melkefabrikken
på Kapp). Fra Gjøvik får vi med kjentmann Olaf
Nøkleby, som blir med på hele turen. Vi får omvisning på Mjøsas Ark, en times tid, og deretter
finner vi et passende sted til en kaffekopp og
noe å biteti … Det blir en rundtur på Toten med
kjentmann Nøkleby.
Ca. kl. 12.30 Amtmannsgården Stenberg.
Omvisning på Amtmannsgården, hvor Eidsvollsmannen Lauritz Weidemann holdt hus. Det er
blitt hevdet at Camilla Collett hentet inspirasjon
fra livene til de tre døtrene på Stenberg da hun
1854–55 skrev Amtmannens døtre.
Kl. 13.45 er det 2 retters middag på Ditlevines Utsikt, som ligger ved siden av Amtmannsgården. Mange husker kanskje Lina og Tor som
drev Kulturstua i Ro? De har etablert seg der med
et utmerket spisested, med kortreiste delikatesser. Gled dere!
Vi drar fra Stenberg før kl. 15.00 og legger
turen om Hoff Kirke på veien hjem. Beregnet ankomst Lillehammer før kl. 17.00.

Prisen for turen er kr 700,- for medlemmer,
og kr 750,- for ikke medlemmer.
Bindende påmelding med telefonnummer
og gjerne epost innen 20. august til:
• Aud Hulberg,
aud.hulberg@gmail.com eller
908 64 553
• Eystein Brandt, eibrandt@bbnett.no
eller 472 76 512

Foto: Aud Hulberg

• Aud Hulberg,
aud.hulberg@gmail.com eller
908 64 553
• Eystein Brandt, eibrandt@bbnett.no
eller 472 76 512

Foto: Reidar Bostad

Husk mat og drikke, og evt. sitteunderlag. Ved behov for skyss ring Jostein Valved
tlf. 924 03 233

Turkomiteen på befaring, med god avstand. Aud Hulberg og Eystein Brandt på Fåberg kultursti.
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Plate med informasjon

Gangvei
Bunndekkende skogsbeplatning (bregner)
i tilknytning til merking

Ny benk

Merking:
20 stk plater med inntil 48 navn pr stk

Metallplate med merking

Eksisterende gravminne

Skog

Beplantning - bregner H: 30 cm
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Illustrasjoner
(1) Nå skjer nesten all aktivitet på området fra
porten til bautan 16 m innenfor (nederst på skisse 1). Sti med navnetavler og noen benker vil føre
til at folk kommer rundt inne på krigsgravplassen. De ytterste grå linjene er steingjerdet rundt
gravplassen. Denne natursteinmuren ble bygd
på 1950-tallet, blir reparert og beholdt.
(2) Navneplatene blir av ei bronselegering eller
kobber på steinsokkel. Hver navneplate blir 2
m høg, 80 cm brei og minst 1 cm tjukk, og får
ca. 48 navn (latinske bokstaver) med fødsels- og
dødsår.

Eks.tre - furu
-innmålt

OPPDRAGSGIVER:

Kulturdepartementet

Prioritet
Krigsgravtjenesten holder nå på med navnemerking på minnesmerket på Vestre gravlund i Oslo
over sovjetiske falne og krigsfanger som er gravlagt der. Det blir ferdig i år. Oppgraderinga av
krigsgravplassen på Jørstadmoen er neste store
prosjektet, men Haakon Vinje kan ikke si noe om
når det vil skje. Prosjektet er avhengig av særlig
bevilgning.
Historielagets rolle
Det er forventa at Krigsgravtjenesten formelt
vedtar planen snart. Etter det vil historielagets
rolle bli å samarbeide med andre lokalt for at
prosjektet skal få bevilgning.

Eks. tre
-ikke innmålt

P

lan for oppgradering og navneplater er
i ferd med å bli vedtatt. I et møte på Jørstadmoen 13. november 2019 presenterte
Haakon Vinje og Arne Langås plan for oppgradering av krigsgravplassen på Jørstadmoen.
Haakon Vinje er leder for Krigsgravtjenesten i
Kulturdepartementet. Arne Langås arbeider på
Falstadsenteret i Trøndelag, som har ansvar for
at opplysningene om krigsfangene er riktige. Til
stede på møtet var varaordfører Terje Rønning
og representanter for Forsvaret, Forsvarsbygg og
historielaget.
Planen er utarbeidet av Asplan Viak. Etter
den blir det en gangsti rundt inne på krigsgravplassen med 20 navnetavler spredt utover. Hver
tavle vil ha ca. 48 navn. 954 krigsfanger ble gravlagt der 1942-45, de fleste sovjetiske, men 25 var
jugoslaviske. I planen er også ei informasjonstavle inne på gravplassen. De minnesmerkene
som er der nå, bautaen, steingjerdet og skogen
blir beholdt. Betonghellene mellom porten og
bautaen er foreslått skifta ut med skiferheller.
Det var høringsfrist i februar, og de som har
uttalt seg, har i all hovedsak støttet planen. Planen er også sendt til berørte ambassader.
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Lokalhistoriske bøker

I

tillegg til utgivelse og salg av egne bøker har
historielaget nå også tatt over salget av flere
andre lokalhistoriske bokverk. Det er viktig
for historielaget å bidra til at bøker med godt,
lokalhistorisk innhold blir gjort tilgjengelig for
historielagets medlemmer og andre som er interessert i lokal kulturhistorie.

land og er blitt kalt Norges beste skole. Dette var
en pikeskole og i sin 55-årige levetid var den eid
og styrt kun av kvinner. Boka er et viktig bidrag
for å bevare denne del av den lokale skolehistorien. Boka koster kr 200 pluss eventuell porto.

Historia om bureisingsbruk i
Fåberg:

Forsinka på grunn av korona. Ei prosjektgruppe i historielaget med Ådne Norheim
og Terje Holen som de drivende, arbeider
i 2019 og 2020 med historia om de ca. 40
bureisingsbrukene som ble dyrka i Fåberg
ca. 1920-1950. På grunn av tiltakene mot
koronasmitte, måtte mye av feltarbeidet
(fotografering, samtaler og intervjuer)
utsettes noen måneder. Nå er arbeidet i
gang igjen, men utsettelsene fører til at
boka om bureisingsbrukene ikke kommer
ut som planlagt i 2020, men i 2021.

Mesna kultursti
opprustes

M
Boka om Fjellkirka på Nordseter ble utgitt i
2014, 50 år etter vigslingen, av styret for fjellkirka og Thorsrud lokalhistoriske forlag. Forfatter
er Arvid Møller. Boka omfatter planleggingsarbeidet som startet i 1937, arkitekt Erling Viksjø,
tomtevalget og arbeidet med selve oppføringa
fram til vigslinga 15. mars 1964. Boka inneholder
også mye kulturhistorisk stoff om virksomheter
og bygninger på Nordseter og personer som var
sentrale i forbindelse med etableringen av fjellkirka. Boka koster kr 200 pluss eventuell porto.

Da Lillehammer kommune i 1993 vedtok å utarbeide Lillehammer og Fåbergs historie i tre
bind, var det en stor og framfor alt viktig satsing.
Historielaget ga vesentlig økonomisk bidrag
til utarbeidelse av bokverket og var under hele
prosjektet en viktig pådriver i arbeidet. Bokverket består av 3 bind, Der veger møtes, Byen og
bygda og Dølaby, verdensby. I tillegg er det utarbeidet et registerbind. Bokverket tar oss med
fra yngre steinalder, som er den tiden en har de
første bevis på at mennesker hadde kommet til
området der Lågen og Gausa møtes, og til avslutningen av verdensbegivenheten de 17. olympiske vinterleker. Alle 4 bøkene koster samlet kr
500. Prisen ved kjøp av enkeltbøker er kr 200 pr.
bok og kr 50 for registerheftet. Eventuell porto
kommer i tillegg.
Ytterligere omtale av bøkene samt bestillingsskjema finnes på historielagets nettside
https://www.faberghistorielag.no under menyen «bøker». Bøkene kan også bestilles ved å
ringe Kjell Helge Moe direkte på tlf. 952 42992.

esna kultursti følger elva Mesna fra
osen (Strandtorget) til Colletts bru
(ved Svarga). Kulturstien driftes av
Mesna Rotaryklubb, Lillehammer Rotaryklubb
og Fåberg og Lillehammer historielag. Dessverre
er kulturstien og opplysningsskiltene langs stien
utsatt for graffiti og øydelegging, særlig gjennom
sentrum.
Organiseringa av arbeidet er under endring.
Kari Slorbak fra Mesna Rotary Kulturstigruppe
har tatt initiativ til dugnad og møte. Hun fungerer som leder for gruppa, Ressursgruppa for
Mesna kultursti. Arne Edsberg er fortsatt med,
men har trekt seg som leder. Koordinator for historielagets innsats er Norodd Bakkeberg.
I vår har Rotary hatt dugnad og reparert stien,
rydda kratt o.l. Sammen håper vi å få erstatta
noe opplysningsskilt langs stien til ferien. I tillegg arbeides det med å få satt opp skilt som
viser til kulturstien. Og en folder om stien blir
trykt opp. Ressursgruppa arbeider også for å
gjøre hoteller, turistkontor m.fl. bedre kjent med
kulturstien.

Historielaget i koronatid
1000-årsmarkering i 2021

Boka om Pensjonatskolen på Hammerseng
ble utgitt i 2007 på Thorsrud lokalhistoriske forlag. Forfatter er Åshild Paulsen. Hammerseng
pensjonatskole hadde elever både fra inn- og ut-

Gudbrandsdal historielag planlegger en
større markering av klubbeslaget på Hundorp i 2021. Hendelsen der Kolbein sterke
møtte Olav den hellige på Hundorp i 1021.
Det er tenkt at Gudbrandsdalens historie
får et eget fokus med ulike arrangementer
i løpet av året i regi av de lokale historielagene. Fåberg og Lillehammer historielag
har hatt foreløpige tanker om et seminar
om litteraturen i dalen gjennom tidene.
Det jobbes videre med disse tankene.

Det er mulig at ulike fellesaktiviteter blir
begrenset i tiden framover. Dette kan
berøre medlemsutflukter, årboklansering
og lokalhistoriske seminarer. Vi følger de
retningslinjene vi får og deltar i dugnaden
for å begrense smitte, og håper at vi får
komme i gang igjen med slike aktiviteter
snart. Arbeidet i gruppene til historielaget
går videre og mye godt arbeid blir gjort.
Årboka kommer til høsten, krigsgravgruppa og fotogruppa jobber på. Arbeidet
med kulturstiene og koordinatfesting av
stedsnavn er godt i gang.

NYTT OM GAMMELT
utgis av Fåberg og Lillehammer
historielag, Postboks 331, 2602
Lillehammer.
BANKKONTO: 2000.24.19115
VIPPS-NR. 51 31 6
post@faberghistorielag.no
www.faberghistorielag.no
Formgitt av Vegard Gundersen

Årsmøte på Krokvang

H
F

otogruppa har måttet ta en pause i arbeidet
i disse koronatider, men er nå i gang igjen
med å samle gamle bilder fra Fåberg og Lillehammer og få disse lagt inn i det digitale fotoarkivet med så korrekte opplysninger som mulig
om personer, steder, aktiviteter mv. Alle kan nå
gå inn på historielagets nettsider, https://www.
faberghistorielag.no, og se på bildene. På en PC
er det i menyen på venstre side et valg som heter
«Historielagets fotodatabase». På en smarttelefon ligger denne menyen lenger nede. Ved å velge denne menyen kan du se og søke i de bildene
som er lagt i digitalarkivet. Foreløpig er det 80
gamle bilder fra kommunes ulike områder. Det
arkiveringssystemet som benyttes er «Omeka».
Flere andre historielag bruker samme systemet.
Søkemulighetene og brukervennligheten bearbeides og skal bli noe bedre etter hvert. Ved å
klikke på bildet kommer det fram mer detaljerte
opplysninger. Under bildeopplysningene er det
et felt for kommentarer. Dersom noen oppdager
feil i de opplysningene som er angitt eller det er
mangelfulle opplysninger, er det fint om dere gir
tilbakemeldinger om dette slik at det blir rettet
opp.

Snøballkrig på Hauklien sæter, Ruka ca. 1920.

Foto: Anette Røsjorde
Terje Holen og Thorstein Hernes under årsmøtet på Krokvang.

berg, og mange andre lokalhistoriske artikler i
Fåberg og Lillehammer historielags årbøker.
Sitt aktive yrkesliv hadde han som lensebas og senere arbeidsformann på Lillehammer
Dampsag.
Om ryggen begynner å bli dårlig, så er hodet
og hukommelsen like klar. Han blir ofte konsultert når historielaget trenger hjelp til å stedfeste
navn eller hendelser i tidligere tider.
Ole har vært en drivkraft i Fåberg og Lillehammer historielag gjennom mange år, og ble
utnevnt til æresmedlem i historielaget i 2014.
Han har også fått Kongens fortjenestemedalje i
sølv for sitt lokalhistoriske arbeid.

Historien om flygelet i Banken
Foto: Anette Røsjorde

Se gamle bilder i
fotoarkivet

istorielaget var heldige og fikk avholdt
sitt årsmøte på Krokvang i Roterud søndag 8. mars. 44 medlemmer deltok og
det sittende styret ble enstemmig gjenvalgt. På
hjemmesida til historielaget www.faberghistorielag.no kan du lese protokollen fra årsmøtet.
Etter de ordinære årsmøtesakene kunne vi
hygge oss med kaffe, bløtkake og et meget interessant foredrag om Roterudbygdas historie
ved Terje Holen. Det var trivelig å kunne møtes
på denne måten, ei uke senere var slike møter
umulige å gjennomføre.

Ole H. Rønningen 90 år
19. mai
Godt minne og sterk interesse for den lokale
historien kjennetegner denne sønnen av en
husmann under Bleken i Rudsbygd. Solid forankra i arbeiderbevegelsen har han vært politisk
aktiv i kommunestyre og andre politiske verv.
Han har også vært leder av kommunens gatenavnkomite i en årrekke.
Sammen med Anita Smestad skrev Ole H. de
to bøkene om husmannsplassene i Fåberg. Han
har skrevet om utvandringen til Amerika fra Få-

Johnny Libakken, byens pianostemmer,
holder på med historien om det første
flygelet som sto i festsalen i Kulturhuset
Banken. Er det noen av historielagets medlemmer som sitter med opplysninger om
dette flygelet, hvem som fikk det innkjøpt
og når det kom til banken? Han ønsker seg
også historier fra kulturlivet rundt dette
flygelet i festsalen, fra 1920-tallet og oppover, om arrangement og konserter og hvem
som spilte på flygelet. Dette flygelet har
ikke bare betjent de berømte pianistene
som besøkte byen, og de lokale stjernene
Leif Ramsøy og Mons Michael Lie i samspill
flygel og fiolin, men også vært til glede
for et utall unge pianistspirer, etter at Leif
Ramsøy i sin tid kjøpte flygelet og brukte
det i undervisningen av pianoelevene
sine. Inn i denne historien vil det komme
en artikkel om pianostemmer Hallvard
Halvorsen. Så alle som vet noe om hans liv
og virke, særlig slikt som ikke allerede har
kommet på trykk, kan også ta kontakt med
Johnny Libakken.

