
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

Møtetidspunkt Tirsdag  19. november 2013 

Møtested Rica 

Møteleder Asbjørn Lund 

Gjester Einar Henriksen, Anne Grete Skurdal, Bjørgulf Noraberg (første er 
observatører, de to siste skal gjenopptas som medlemmer) 

Tre minutter Ikke 

Annet Anne Grete Skurdal og Bjørgulf Noraberg ble tatt opp som medlemmer. De 
har begge vært medlemmer før. De ble ønsket hjertelig velkommen ”hem 
att”, og de skal få muligheter på nyåret til å presentere hva de nå er opptatt 
av. Anne Grete er leder av PP-tjenesten i Oppland fylkeskommune, mens 
Bjørgulf offisielt er pensjonist, etter mange år som konsulent og rådmann 
flere steder, men har nå mange styreverv spesielt innen idretten, spesielt 
Birkebeiner-arrangementene. 

Hovedtema ”Lillehammerisme” 

Foredragsholder Trond Feiring 

Kort om foredraget Feiring definerte begrepet til å være: En form for ”avfeldig 
konservatisme, frykt for og motstand mot forandring, særlig 
den som truer etablerte interesser og etablerte livsmønster. 
I Lillehammer har dette ofte vært handelsstanden, da dette 
har vært en viktig næring her. Feiring hadde fått begrepet 
fra Bærøe, og det stammet fra 1870 tallet, og et eksempel 
ble vist til var diskusjoner mellom kjøpmenn og 
handelsbetjenter om arbeidstid. Videre i foredraget trakk 
Feiring inn flere eksempler på entreprenører i byen slik som 
Ludvig Wiese og Knut Morterud, som møtte stor motstand mot 
sin virksomhet og etter hvert forlot byen med dårlige 
minner. Det var kun korte notiser i avisene når de dro. 
Feiring nevnte også eksempler på radikale intellektuelle 
slik som Marcus Thrane og Sylvester Sivertson, som fikk 
problemer her fordi de var annerledes og utfordret etablerte 
miljøer og sannheter. Feiring kom inn på hva han kalte 
sneversynt lokalpatriotisme, og trakk også fram senere tids 
eksempler: redsel for kjøpesentra (bedre samarbeid med 
Strandtorget nå, skepsis mot høgskolen, sykehusstrid og 
universitetsstrid. Etter det interessante og litt 
provoserende foredraget, ble det en livlig 
meningsutveksling. Flere var enig i Feirings beskrivelser, 
mens andre mente at tilsvarende kjennetegn også fantes i 
andre byer. Uansett, takk for et spennende foredrag, som vi 
nok kan ta opp igjen senere. Referenten fikk for øvrig 
assosiasjoner til Brøste sitt foredrag om Lillehammer 2034, 
som også tok sitt utgangspunkt i at Lhmr er for passive og 
reaktive.    

Referent Svein Bergum 

 


