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Vel gjennomført årsmøte

H

istorielaget hadde årsmøtet på Vegmuseet 14.3.2021 med 30 medlemmer til
stede. Der var det fastmonterte seter og
god plass, så smittevernet var godt ivaretatt.
Ådne Norheim ble valgt til møteleder, og ledet
årsmøtet på en ryddig og myndig måte. Årsmeldingen ble gjennomgått og viser et år med relativt høg aktivitet til tross for smittesituasjonen.
Regnskapet viser et overskudd på kr 62 000 og
en egenkapital ved utgangen av 2020 på kr 1 005
000, altså en solid økonomisk situasjon. Det ble
framlagt en fyldig og ambisiøs aktivitetsplan for
2021. Av i alt 9 definerte planlagte aktiviteter kan
nevnes deltagelse i feiringen av 1000-årsjubileet
Hundorp 21, avslutte bureisingsprosjektet med
boklansering og delta på bureisingsdager på
Maihaugen, starte renoveringen av Dompenhytta og fortsette arbeidet med stedsnavnkartfesting. Styret hadde fremmet forslag om endring av
vedtektene. Det var behov for å øke antall styre-
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Styrets leder, Grethe Borgen, takket av Reidar Bostad og Jostein Valved som gikk ut av styret.

medlemmer fra 4 til 5 i tillegg til styreleder. Endringen ble enstemmig vedtatt. Ved valget rykket
Aud Hulberg og Eystein Brandt opp fra varaplass
til styremedlemmer, og nyinnvalgt styremedlem
er Ragnhild Hjelle Carlson. Nye varamedlemmer
er Per Prestrud og Tove Pauline Bakken. Jostein
Valved og Reidar Bostad går ut av styret, og ble
takket av lederen for innsatsen de har gjort for

historielaget. Richard Fauskrud ble utnevnt som
æresmedlem i Fåberg og Lillehammer historielag. Etter årsmøtet fortalte Ådne Norheim om
boka «Bureising som utveg» som historielaget
nettopp har gitt ut, og pensjonert medarbeider
på Norsk vegmuseum, Tarald O. Koller, kåserte
om vegmuseets tilblivelse og drift.

Det nye styret består av, i øverste rekke Mikael Finsveen, Eystein Brandt og Tove P Bakken, rekke nr to Per Prestrud, Ragnhild Hjelle Carlson og Aud Hulberg, og nederst Anette Røsjorde og
Grethe Borgen.

Mesna kultursti
Lørdag 26. juni kl 10.00 (fra Strandtorget)
Vi planlegger tur langs Mesna kultursti for historielagets
medlemmer før sommeren. Mesna kultursti (https://www.
facebook.com/mesnakultursti/) var jubileumsgave til
Lillehammer kommune ved 175-årsjubileet i 2002. Stien
er vedlikeholdt og oppgradert ved dugnadsinnsats. Vi
starter fra Strandtorget kl 10. Vi følger stien oppover til
Lilletorget og videre opp til Badedammen med avslutning
der. Vi vil ha med kjentmann og ta korte stopp med
orientering underveis. Vi innretter oss etter gjeldende
smittevernregler. Dersom det blir mange deltakere, deler
vi opp i mindre grupper.
Bybuss rute B3 (Ekrom-Vingnes) og B6 (SkurvbruaØyresvika) har stopp på Strandtorget, Skysstasjonen
og Stampesletta/Haakons hall. Ved behov for skyss, ta
kontakt med Eystein Brandt, eibrandt@bbnett.no, eller
472 76 512.
NB Værforbehold!
Turen er gratis. Ta med niste og kaffe eller annen drikke. Vi
må vite hvem som blir med, og ber derfor om påmelding
med navn og telefonnummer innen 20. juni til:
• Aud Hulberg, aud.hulberg@gmail.com eller 908 64 553
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• Eystein Brandt, eibrandt@bbnett.no eller 472 76 512

Historielaget vil prøve å få gjennomført 4
lokalhistoriske seminarer på Litteraturhus
Lillehammer/ Biblioteket til høsten, og
ytterligere 4 våren 2022. Det arbeides nå
med programmet, og det vil bli offentliggjort så snart det er klart. Vi har spennende programposter som har ligget på
vent i disse koronatidene, og håper vi kan
tilby lærerike og trivelige kvelder utover
vinteren.

Digitalisering av gamle
stedsnavn

H

ar du brukt excel og internett og er interessert i gamle stedsnavn?
Vi trenger en person med noe datakyndighet i området rundt Nordre Ål.
På 1970- og 80-tallet ble gamle stedsnavn
nedtegnet for ettertiden. For Lillehammer kommune (tidligere Fåberg og Lillehammer kommuner) er den innsamlede dokumentasjonen
fordelt på og dokumentert i 4 permer, en for hver
del av kommunen. Disse ble nedtegnet både
på kartblad (til sammen 80-100 kartblad) og på
tilhørende lister (som inneholder utdypende forklaringer). Dette jobber vi nå med å gjøre tilgjengelig for alle på internett ved i første omgang å
få dem inn i excel. Til dette trenger vi hjelp av en
person i tillegg til gruppa. Gruppa består av Per
Prestrud, Ragnhild Hjelle Carlsson og Anette Røsjorde. Vi har i tillegg med oss lokalkjente fra de
ulike delene av kommunen i arbeidet. Er dette
interessant; ta kontakt med Anette Røsjorde på
rosjorde@hotmail.com.

Høsttur til Toten lørdag 11. september
Vi forsøker igjen – med godt mot! Denne turen ble utsatt to ganger i 2020 pga
koronasituasjonen, og vi må fortsatt ta et lite forbehold.
Kl. 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 Olaf Nøkleby, alternativt besøk i Hoff kirke.
Ca. kl. 12.45 Amtmannsgården Stenberg.
Omvisning på Amtmannsgården, hvor Eidsvollsmannen Lauritz Weidemann i sin tid holdt
hus. Det sies at Camilla Collett hentet inspirasjon fra livet til de tre døtrene på Stenberg da
hun i 1854–55 skrev Amtmannens døtre.
Kl. 14.00 er det 2 retters, kortreiste smaker på Ditlevines Utsikt, som ligger ved siden av
Amtmannsgården. Mange husker kanskje Lina og Tor som drev Kulturstua i Ro?
Vi drar fra Stenberg etter kl. 15.00 – 15-30 og avslutter med en avstikker på Toten.
Beregnet ankomst Lillehammer før kl. 17.00.
Prisen for turen er kr 800,- for medlemmer, og 850,- for ikke medlemmer.
Bindende påmelding med telefonnummer og gjerne epost innen 1. september til:
• Aud Hulberg, aud.hulberg@gmail.com eller 908 64 553
• Eystein Brandt, eibrandt@bbnett.no eller 472 76 512

Stenberg i Vestre Toten. Foto: Halvor Vreim

Ny årbok godt på vei

Å

rbok nummer 40 er nå kommet så langt
at vi har det meste av teksten klar. Noen
forandringer kan det fortsatt bli når vi får
satt inn alle artiklene og kan anslå hvor mange
sider det blir. Vi synes vi har fått til en ganske
variert blanding av nytt og gammelt, litt kjent og

noe totalt fremmed. Hvor mange av leserne våre
har for eksempel kjennskap til landssvikfengselet Trarabu, som lå i Søre Ål? Alle spor etter
bygninger er borte for flere tiår siden. Adventistkirken står omtrent der den største fangebrakka
med 200 sengeplasser sto. Frederik Colletts veg
går tvers gjennom øvre del av fengselsgården.
Vi har flere saker knyttet til andre verdenskrig,

men også en sak om bruene over Mesnaelva, et
intervju med Jon Thorsrud, en dramatisk historie
om skjebnen til en landkremmer i Fåberg, flere
bildesaker, historien om Lillehammer fiskeforretning og om førstereisgutter i Sørishavet. For
å nevne noe.
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Nytt æresmedlem!

F

åberg og Lillehammer historielag har noen
få æresmedlemmer, det er folk som har
vært til stor hjelp for laget og som over lang
tid har gitt ekstraordinære bidrag til historielagets arbeide. Etter forslag fra styret i historielaget ble Richard Fauskrud på årsmøtet 14.3.2021
utnevnt som æresmedlem.
Richard Fauskrud har et langvarig medlemskap i historielaget bak seg, og har i alle år
vært en svært god støttespiller for laget. Hans
eminente kunnskap om Fåberg-slekter har vært
viktig i historielagets arbeide. Svært mange skriver til historielaget og etterspør opplysninger om
eldre slektninger, eller andre arkivspørsmål. Richard har alltid velvillig stilt opp og hentet fram
mengder med opplysningen fra sin enormt store private database. Han begynte å interessere
seg for slektsforsking allerede som konfirmant.
Med tusenvis av navn lagt inn i sin base, finner han alltid mange opplysninger. Mange blir
overveldet av detaljrikdommen i svarene hans.
Mest oppsiktsvekkende var det da et brasiliansk
TV-team ville til Fåberg for å finne etterkommere etter en utvandrer på 1800-tallet. Dette brasilianske «Tore på sporet»-TV-programmet fikk
laget fine innslag med besøk på tuftene etter
husmannsplassen, besøk på Maihaugen og i
Fåberg kirke. Og selvfølgelig hadde Richard funnet fram til mye slekt, her var det bare å velge
og vrake, ikke alle kunne komme på brasiliansk
TV, men et utvalg slektninger kunne historielaget
stille med.
Richard bestyrer den tekniske delen av historielagets hjemmeside, og er ansvarlig for layout
og utleggelse av tekster og bilder. Richard er
også den historielaget bruker når gamle brev,
protokoller o.l. skal tydes. Han er en kløpper
på gotisk skrift, og deltar også i ei gruppe som
i regi av fylkesarkivet tyder og oversetter gamle
gotiske protokoller. Mye viktig informasjon blir
gjort tilgjengelig for allmennheten på denne
måten. Richard er til god hjelp for historielaget
i den daglige drift, og er alltid lett å konsultere
i spørsmål om lokalhistorien for Fåberg og Lillehammer.
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Leder Grethe Borgen overleverte diplomet som bevis på æresmedlemskap til Richard Fauskerud.

