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1924 Familien flytter til Rudshøgda i
Hedmark, og bor der i tre år.
Her kjører Anne-Cath. bil for første
gang.

1924-1927 Feirer julene på Rudshøgda med
		
tantene sine.
1926 Anne-Cath. begynner på hjemmeskole
med moren sin som lærer.

1927 Anne-Cath. begynner rett i andre klasse
på Furu skole på Rudshøgda. Samme 		
høst flytter familien til Jessheim, og da
begynner Anne-Cath. på skole der. De bor
på Jessheim i fire år.
1923 Johan Vestly blir født
24. november.
1920 Anne-Cath. blir født på Rena
15. februar, og bor der i fire år.

1942 Anne-Cath. tar eksamen på studentfaglinjen ved Oslo Handelsgymnasium.
Begynner å jobbe i bokhandel.

1929 Spiller teater for første gang.
På høsten blir Anne-Cath. 		
operert for blindtarmbetennelse, og ligger på
Lovisenberg sykehus i Oslo i 		
flere måneder på grunn av en
alvorlig bukhinnebetennelse.
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1931 Familien flytter til
Lillehammer, og
Anne-Cath. begynner
i femte klasse.
Faren til Anne-Cath.
dør 1. november.

1943 Anne-Cath. får tuberkulose og er flere
måneder på Vardåsen sanatorium i Asker.
Blir med i Amatørdramatikerforeningen av 1942,
der hun treffer Johan Vestly.

1940 Skriver sin første monolog.
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1944 Anne-Cath. og Johan blir kjærester.

1930

1948 Anne-Cath. og Johan blir foreldre for
første gang. Sønnen Jo blir født 7. mars.

1950

1933 Begynner på middelskolen.
1935 Haiket alene til Trondheim.

1937 Anne-Cath. begynner på gymnaset.
Hun reiser dette året på
utvekslingsreise til Tyskland.

1946 Anne-Cath. gifter seg med Johan Vestly
26. april. De flytter til Thomas Heftyes 		
gate i Oslo. Hun skriver tre skuespill om
Lars Pusekatt for Lørdagsbarnetimen.

1939 Anne-Cath. tar examen artium ved
Lillehammer kommunale 		
høiere almenskole. Anne-Cath.,
storebror Mentz og moren deres
flytter til Wergelandsveien 7B i Oslo.
Anne-Cath. begynner å studere
fransk ved Universitetet i Oslo.

1953 : Den første boka om Ole Aleksander
kommer ut: Ole Aleksander Filibom-bom-bom.
Teaterstykket Eventyret om Kvikko, som Anne-Cath.
har skrevet sammen med Alf Prøysen og Kåre Bing, 		
blir satt opp på Folketeatret i Oslo. Anne-Cath.,
Johan og Jo har sin første sommerferie i Lillesand.
Anne-Cath. fortsetter å reise dit hver sommer så
lenge hun lever.

1950 Anne-Cath., Johan og Jo flytter til
Wergelandsveien 7B. Der bor de
sammen med moren Aagot.

1952 Anne-Cath. lager sin første serie for
Barnetimen for de minste. Den handler
om Ole Aleksander Filibom-bom-bom.
1979 Hun spiller mormor i filmen Mormor 		
og de åtte ungene i skogen.
Anne-Cath. og Johan skriver manuset 		
til tv-serien om Guro. De seks episodene
blir første gang vist på NRK i 1980.

1954 Lager «Barnetime for de voksne»
om hvor barn kommer fra.
Teaterstykket Ole Aleksander blir
oppført på Den Nationale Scene i
Bergen.
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1977 Anne-Cath. spiller mormor i
filmen Mormor og de åtte
ungene i byen.

1990 Anne-Cath. skriver den
første boka om livet sitt, 		
Lappeteppe fra en barndom,
og hun begynner å lese inn 		
alle bøkene sine som
lydbøker. Teaterstykket
Heksen Innmaria og Frankogfri
blir oppført på Trøndelag Teater.
Teaterstykket blir til bok i 1997.

1975 Den første boka om Guro
kommer ut: Guro.

1955 Huset i Wergelandsveien skal rives, og
mor Aagot, Anne-Cath., Johan og Jo 		
flytter til Libakkfaret 4B på Brattlikollen.

1970-1974 Anne-Cath. synes det er ekstra
		
skummelt å skrive, så hun tar en
		
pause og reiser og gjør andre ting.
		
Det kommer likevel ut mange bøker i 		
		
disse årene, for hun har så mye stoff 		
		
liggende fra før, blant annet fortellinger
		
hun har fortalt i Barnetimen for
		de minste. I 1970 kjøper Anne-Cath.
		
og Johan hyttetomt i Lillesand.

1970

1957 Moren til Anne-Cath. dør 20. mai.
Anne-Cath. skriver den første boka om 		
mormor og de åtte ungene: Åtte små, 		
to store og en lastebil. Hun får Kulturdepartementets pris for denne boka.
Anne-Cath. og Johan får sønnen Håkon
6. november.

1966 Anne-Cath. skriver den
første boka om Aurora på
Tirilltoppen: Aurora i blokk Z.

1959 Teaterstykket Huset i skogen (basert på fortellingene 		
om mormor og de åtte ungene) blir oppført for 		
første gang på Oslo Nye Teater. Anne-Cath. og
familien flytter til Nøklesvingen 30 på Bøler.

1994 Anne-Cath. reiser til
Nigeria for å gjøre
research til boka
Mormor og én til hos
Rosa (1996).

2000

1960

2000 Anne-Cath. skriver enda ei bok
om livet sitt: Nesten et helt
menneske.
2004 Anne-Cath. gir ut sin siste
bok, Mormor og Monrad i
den store klubben.

1982 Den første boka om
Karl Oskar kommer ut:
Kaos og Bjørnar.
Anne-Cath. får mange 		
priser dette tiåret.

1992 Den første boka om
Ellen Andrea kommer ut:
Ellen Andrea og mormor.
Anne-Cath. blir ridder av
1. klasse av St. Olavs Orden.
1993 Johan dør 28. november.
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2008 Anne-Cath. dør 15. desember, 		
88 år gammel. Hun blir begravet
på Vestre gravlund i Oslo.

1962 Den første Knerten-boka kommer ut:
2006 I januar flytter Anne-Cath. til
Lillebror og Knerten.
Mjøndalen. Hun bor hos sønnen
1963 Sammen med mannen sin, Johan,
Jo og svigerdatteren Berit.
og vennen Alf Prøysen, lager Anne-Cath.
2007 I juli flytter Anne-Cath. til Bråta bo- og
de første tv-programmene om
aktivitetssenter. Hun bor der resten av 		
Kanutten og Romeo Clive.
sitt liv.

Les mer om
Anne-Cath. Vestly i den
nye biografien fra Gyldendal.
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