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Styret i 2019. 

 

Styret i driftsåret har bestått av Arne Halvorsen, leder, Svein Fyksen, nestleder, 

Lise Thingvald, sekretær, Sofie Ågot Aulstad, kasserer, og styremedlemmer Ivar Lauritsen, 

Ivar Wold og Kari Batt-Rawden. Marit Hjelmstad har vært fast møtende vararepresentant. 

Andre vararepresentanter har vært Inga Pighaug og Håkon Kråbøl. På høsten ble Sofie Ågot 

Aulstad løst fra sitt styreverv og Marit Hjelmstad kom inn i hennes sted. Styret har hatt 10 

styremøter i 2019. Laget hadde 267 medlemmer, medregnet fem æresmedlemmer. 

Ivar Wold er bokansvarlig, Gunnar Rundtom leder for slektsgranskingsgruppa og 

kilderegistreringsgruppa, Tor Korsvold leder fotogruppa, Marit Hjelmstad bokutvalget og 

Kjell Håkon Reistad er arkivansvarlig. Ivar B. Blekastad tar seg av biblioteket vårt. Birgit 

Kraabøl leder Ulsrudutvalget. Torgunn Holm Maurset er leder for skulemuseumet. 

Kjell Håkon Reistad har tatt over regnskapsføringa og fungerer også som kasserer. Årsaken til 

at Kjell Håkon nå står for kassererjobben er at det ble oppdaget grovt underslag i laget. Dette 

har skjedd gjennom året 2019, men ble ikke oppdaget før på høsten. Det ble omgående tatt 

kontakt med banken, kontoer ble sperret, og Kjell Håkon ble bedt av styret om å stå for 

kassererjobben. Kassereren har latt andre få tilgang til brukskontoen vår, og denne personen 

har innrømmet underslaget. Bilag og kontoutskrifter har også blitt manipulert. Kassereren har 

tydeligvis ikke hatt kontroll over hverken fakturaer eller betalinger. Mange fakturaer har blitt 

betalt for sent slik at vi har blitt belastet med purregebyrer. Saken er av Historielaget anmeldt 

politiet.   

 

Aktiviteter. 

 

Gausdal Historielag har hatt et nytt aktivt år med flere arrangementer. Samarbeidet med 

Gausdal Husflidslag førte til at en tradisjonell Lauvålibåt kom på vannet, og den ble plassert 

på Tortjernet. Dessverre tok det lang tid å få godkjenning av båten, slik at den ikke kom til 

fjells før tidlig i august. Båten er nå i vinteropplag på låven på Vangum. 

I Ulsrud var det i løpet av sommeren flere arrangement. Se mere om dette i rapporten fra 

Ulsrudutvalget. Niende klasse på Gausdal Ungdomsskole var alle en dag i Ulsrud, der 

medlemmer av historielaget bidro med forskjellig innen historie. 

Markdagen i år gikk til Rudstuen sæter med Inga Pighaug som guide. Bra frammøte. 

Sammen med Frivillighetssentralen hadde vi Fortellerkveld i Jadratun, med mye folk og 

mange gode historier.  

Minnes Du kvelden ble lagt til Jadratun. Birgit Dalen viste gamle filmopptak fra Espedal, 

Svatsum og Olstad, og vi fant det naturlig å legge kvelden til en av de aktuelle grendene. 

Vi deltok med boksalg på Gausdalsdagen, Svatsumdagen og på julemesse på Follebu Skole 

sammen med husflidslaget. 

Det har også vært konsert i Amfiet med Ruth Olina Lødemel og Arnhild Vik, noe som vi ikke 

hadde en direkte finger med i spillet for, men likefult et arrangement i Ulsrud. I likhet med de 

siste årene så var det også i år gudstjeneste i Amfiet. 

I august hadde vi besøk av en turgruppe fra Gudbrandsdalslaget i Amerika, og de fikk servert 

kål. Vi viste rundt i kirkene i Østre Gausdal og Nykirke i Forset. 

 

Vi har satt i gang arbeidet med å registrere og samle informasjon om de mange 

husmannsplassene vi hadde i Gausdal. Ivar Lauritsen og Jørgen Moe er i gang med å samle 

stoff og bilder fra Follebu og Østre Gausdal, og de gjør en fantastisk jobb. De har samlet flere 



tusen bilder, noe som vil gjøre vår fotosamling atskillig større. De har også fått tilgang til 

bildene som ble brukt for identifikasjonekort under andre verdenskrig. Bare dette er mange 

tusen bilder. 

For Vestre Gausdal er arbeidet i startgropa, men en del informasjon er samlet. Vi håper å få 

med noen som vil engasjere seg i dette. 

 

 

Bokutgivelse og boknemnd. 

Gausdalsminner 18 ble lansert på Svatsumsdagen og uka etter på Gausdalsdagen. Boka har 

fått god mottagelse, og salget har gått bra. 

Årets bok er på 96 sider og har et variert utvalg av artikler. Den gamle boknemda sa takk for 

seg etter at Gausdalsminner 18 var ferdig, og ny boknemd med Marit Hjelmstad som leder, er 

allerede i full gang med forberedelser til neste bok i 2021. 

Kråbølsboka, del to, er til gjennomlesning, og nærmer seg endelig avslutning. 

 

 

 

Ulsrudrapport 2019. 

Sesongstart kom i mai med vimpelen til topps, fjerna bølgeblikkstengsler, benker og traktor 

på plass og noe renhold.           

På arrangementssiden ble det en aktiv sesong. Før juni var omme, var fire besøk gått av 

stabelen.             

Først ute var Aktiv i Hundre i samarbeid med Turistforeninga, så kom Fortellerkveld i 

samarbeid med Frivillighetssentralen den 17.6. Ved skoleslutt 19.6. kom Ungdomsskolens 9. 

trinn vandrende på egne bein. De fikk sin leksjon om Ulsrud, Aanrud og utvandrerhistorie 

samt en orienteringsløype innafor tunet. En stor publikumssuksess  den 30.6. var presentasjon 

av Lauvålibåt i samarbeid med Husflidslaget. Kjell Solberg hadde gjennom vinteren veileda ei 

ungdomsgruppe i trebåtbyggekunsten.         

Fra slutten av juli til midten av august kom Ulsrudsøndagene.     

Det starta med olsokkonsert  28.7. ved Nina og Ola Fjeldet. Påfølgende søndag den 4.8. var 

det gudstjeneste med barnedåp og sang ved Ingun Listuen. I fortsettelsen ble det konsert med 

Ruth Olina Lødemel og Arnhild Vik, også med innslag ved Ingun Listuen og Magne 

Skjevesland. Siste Ulsrudsøndag den 11.8. ble viet Det hemmelige teaters dramatisering av 

Aanruds Et klipp i øret, samt presentasjon av Aanruds forfatterskap med fokus på 

kvinneskikkelsen Sidsel Sidserk. Husflidslaget stilte opp ved flere anledninger og 

billedvevutstilling med Anne Kleivens design smykket amfiet. Andre besøkende var Det 

Hemmelige Teaters rekognoseringsvisitt og ei vennegruppe v/Annemor Johnsen.  

Så langt ble tilstelningene velsigna med bra sommervær og godt besøk. Med innsats fra flere 

hold, var det kaffe og biteti av beste slag. 

Sesongen ble avslutta med syklende overnattingsbesøk av skoleklasse fra Gausdal 

videregående skole. Med stor interesse for historia rundt stedet, trossa de regnet og frista 

tilværelsen i telt på tunet. 

Pianoet i Ulsrud ble tilgodesett med stemming, dette med tanke på Arnhild Vik og organist 

Jan Martin Listuen. Tunet trengte hyppig klipping gjennom en frodig sommer. Hele anlegget 

fikk ellers nye hengelås. 

Øvrig dugnadsarbeid ble konsentrert om rydding og trefelling rundt utlåvene og oppkjøring av 

trevirket. En betryggelse var det å ha feierinspeksjon denne sommeren. Dugnadstimene lå 

denne sesongen på ca 200. 

 

 



Gausdals-minner nr.19. 

Arbeidet med Gausdals-minner nr.19 er godt i gang, og skal komme ut høsten 2021. 

Den første boka kom ut i 1985, og siden da har den kommet fast hvert annet år. Til glede for 

mange, og det gir gode inntekter til Historielaget. Nå er det også laget et arkiv på 

Historielaget sin side som gjør det lett å finne ut i hvilken bok en bestemt artikkel stod. 

Bokutvalget nå er nytt: Guro J. Steine, Ola Fyksen, Per Audun Øvstehage, Odd Arild 

Stubberud og Marit Hjelmstad. 

Vi har allerede hatt 5-6 arbeidsmøter, og har samlet inn mye stoff. Alt blir ikke med nå, men 

kan bli med neste gang. Eller det lagres i arkivet. 

Gausdals-minner har til vanlig ikke noe fast tema, men er litt av smått og stort, slik at alle kan 

finne noe de liker å lese. Det er også viktig at det er noe fra alle deler av bygda, og at det også 

er noe av "nyere " dato. 

Vi satser fortsatt på å ha mange bilder. Fotogruppa har et stort arkiv, og det kommer stadig 

inn bilder. 

Ellers er det nytt av året at vi registrerer spesielle stedsnavn, og prøver å finne ut hva det 

kommer av. Har du noen slike navn? Eller har du forslag til stoff eller noen som bør 

intervjues? 

Ta kontakt med en av oss! 

På Bygdakalenderen for 2021, kan dere lese små avsnitt fra boka. Vi mener at det er god 

reklame. Ellers er det godt salg på Gausdals-dagen, Svatsum-dagene og Husflidsmessa før jul. 

I tillegg er boka lagt ut for salg på lokale butikker og bokhandlere på Lillehammer. 

 

 

Fotogruppa. 

Skanning av Historielagets arkiv av bilder på fotokort innsamlet i perioden 1981-2005 ble 

fullført i begynnelsen av året.  Mye av tiden etter det har gått med til å registrere bildene i 

dataprogrammet Primus og publisere noen av bildene på digitalmuseum.no 

Men det har også vært lånt inn bilder for kopiering til arkivet.  Og vi har fått inn bilder som 

gaver, bl.a. har vi fra Terje Wold fått 274 avfotograferte passfoto tatt av Bjarne Wold i 1942. 

Dere som har bilder Historielaget kan få låne og kopiere bes fortsatt om å ta kontakt med 

fotogruppa v/Tor Korsvold. 

 

 

 


