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Historikk. 

Ulsruds historie går langt tilbake. Det tidligste vitnesbyrdet er fra steinalderen. Det er ei 

steinøks, hull i steinen viser at den stammer fra sein steinalder (ca 4000 – ca 1800 år f. kr.). 

Fra jernalder/vikingtid (ca 700 – 1066 e.kr) finnes en jernkniv, ca 20 cm lang og med 

håndtak.  Selve bruket/garden Ulsrud ble trolig rydda i middelalderen (middelalderen er i 

Norge grovt regnet fra vikingetiden, ca år 1066 og fram til reformasjonen i 1537). Garden ble, 

etter navnet å dømme, ryddet av en Ulf (Ulfsrud – Ulfs rydning). Etter svartedauden (1349) 

ble Ulsrud, som de andre gardene i Auggedalen, liggende øde. Det skulle gå 300 år før Ulsrud 

ble gjenryddet som en ødegård.  

  

Den første brukeren nevnt i skriftlige kilder, er ødegårdsmannen Pouell Ulsrud, som er første 

gang nevnt ca 1630. Slekta til Pouell skal drive Ulsrud i 130 år, fram til 1760.  

 
Pouell wllsrud – 1 dr  - fra skatteliste- Landskatt 1630. 

I 1760 bli Ulsrud solgt til Christopher Svendsen, fra Rønningen i Follebu. Han er ikke eier og 

bruker av garden i mer enn fire år. I 1764 selger han garden til Tosten Christensen Kjos (mer 

om Tostens slekt kan man finne i boka Garder og slekter i Engjomskretsen). Tosten var gift 

med Asgjerd Kramperud fra Øyer. Hun hadde før vært gift med Amund Christensen Rud (mer 

om slektene til Amund Christensen Rud og Tosten Christensen Kjos kan man finne i boka 

Garder og slekter i Engjomskretsen). Det ble Amund Rud og Asgjerd Kramperuds sønn 

Christen som tok over Ulsrud. 

 

Christen Amundsen og Anne Amundsdatters etterslekt skulle drive Ulsrud fram til deres tipp-

tipp oldebarn, Asbjørn Ulsrud, testamenterte garden til Gausdal Historielag.  
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