
Gausdal Historielag Ulsrud  Gardsmuseum 

 

 

 

Dette skjer i Ulsrud sommeren 2017: 

• Maleriutstilling av gausdalsmaleren Kristian Volden.  

• Salgsutstilling med bilder fra 1920-tallet i Auggedalen – fjorårets. 

• Gausdal Husflidslag viser teknikker og selger produkter. 

• Konsert med Nina og Ola Fjeldet 

• Olsokmesse 

 

Tidene er: 

•   2. juli kl 1900: Konsert med Nina og Ola Fjeldet -  inngang inkl kaffe og biteti kr 150,- 

• 16. juli kl 1100 – 1600: Omvisning i tun og hus, husflidsaktiviteter, utstillinger - inngang kr 50,- 

    kaffe og biteti kr 50,- 

• 23. juli kl 1100 – 1600: Omvisning i tun og hus, husflidsaktiviteter, utstillinger – inngang kr 50,-  

                                                   kaffe og biteti kr 50,-  

• 30. juli kl 1100 – 1600: olsokmesse, omvisning i tun og hus, husflidsaktiviteter,    

                                       utstillinger – omvisning kr 50,-  kaffe og biteti kr 50,- 

•  6. aug. kl 1100 – 1600: omvisning i tun og hus, husflidsaktiviteter, utstillinger – inngang kr 50,-  

                                       kaffe og biteti kr 50,- 

 

G r u p p e r    k a n    e t t e r   a v t a l e   f å 

• omvisning i tun og hus, orientering om historia 

• bruke tun, skog og sæter til ulike aktiviteter 

 

  

H e n v e n d e l s e 

 

Birgit Kraabøl, tlf 97682795, bkraabol@online.no 

Svein Fyksen, tlf. 95902777,  sveinfyk@bbnettno   

Ole Voldbakken, tlf. 95866488  

Kjell Håkon Reistad, tlf 90066640, kjellrei@bbnett.no 

E-post til Gausdal Historielag: post@gausdalhistorielag.no 



H i s t o r i e  

 

Steinalder  

Det er gjort steinøksefunn på stedet. Hull i steinen viser at den stammer fra sein steinalder. 

Jernalder/vikingtid  

Det er også funnet kniv av jern, ca 20 cm lang med blad og håndtak. 

Middelalder  

Garden ble rydda i middelalderen av en kar som het Ulf, derav navnet Ulsrud.  

Nyere tid 

300 år etter svartedauden ble ødegarden på nytt befolka. Den første brukeren nevnt i skriftlige kilder er 

ødegårds-mannen Pouell Ulsrud, 1631. Slekta til Pouell skal drive Ulsrud i 130 år, fram til 1760.  

Den neste slekta i Ulsrud starter med Amund Liqvernes og Astrid Kramperud. Deres etterkommere skal 

drive garden i 250 år, fram til Gausdal Historielag arver anlegget. 

Bebyggelsen i dag viser en typisk middels stor gard i Gausdal, slik den var fram til 1950-åra. Tunet i Ulsrud 

danner en lun atmosfære, omkranset av stall, låve, fjøs, grisehus, gardssag, skåle, stabbur, bu, smie, eldhus, 

føderådshus og hovedbygning. Utenom dette finnes 3 utlåver og sæter på Bentsætra. Ulsrud var levende 

bruk til 1970-tallet.        

 

 

K u l t u r a r v  i  H a ns   A a n r u d s  r i k e 

 

Ved testamente overleverte Asbjørn Ulsrud (1920 – 2001) sin fedrearv til Gausdal Historielag i år 

2001. Gausdal Historielag fikk i oppdrag å bevare garden Ulsrud som gardsmuseum til glede for bygda og 

alle som kom til gards. 

Bygningsmassen gir et vitnesbyrd om gammel bondekultur og gardshistorie, slik det var i området 

fram til midten av 1900-tallet.  

I nabolaget vokste Hans Aanrud (1863 – 1953) opp. Han har ved sitt forfatterskap som 

hjemstavnsdikter satt stedet inn i en fargerik ramme. Aanrud mottok kunstnerlønn som 60-åring. Ved siden 

av forfatterskapet var han litteratur- og teaterkritiker, konsulent ved Nasjonalteatret og teatersjef i Bergen. 

 

 
 

 

H v o r ? 

     Langs Bjørnsonsvegen finnes en rekke kulturperler. Ulsrud er en av disse. 

     Ved Forset, følg Brubakken til Brua Museum. Følg Tøftumsvegen som tar til venstre. 

     Etter 500 meter ved villabebyggelse, følg Ulsrudvegen som tar til høyre. Til vegens endepunkt, Ulsrud,  

     er det 4 km. Her er vegen stengt med bom utenom arrangementer og avtaler. 

 

Velkommen innom til en hyggelig reise gjennom en godt bevart gausdalshistorie. 


