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Årsmøtet ble holdt på Soltun forsamlingslokale 1. mars. Foruten vanlige årsmøtesaker 

og kaffepause fikk vi høre dyrlege Øyvind Trondsen. Han holdt et festlig og 

opplysende kåseri om den første dyrlegen i Valdres, dyrlege Bolling. .  

 

Utdrag av årsberetning 2011 

 

Sør-Aurdal historielag hadde 99 medlemmer ved utgangen av 2011. 4 av disse er 

æresmedlemmer 

  

Styrets sammensetning: 

Leder Bjørn Gjerdalen, nestleder Kari Grimsrud, 

kasserer Eldor Bråthen, sekretær Solveig Ottosen,   

styremedlem Torunn Øyhus 

1.varamedlem Dagny Dahlen, 2.varamedlem Sigrid Haugen 

 

Kari Grimsrud sa nei til gjenvalg. Som nytt styremedlem ble valgt Arne Erik Fønhus. 

På styremøte 12.april ble han valgt til nestleder. For øvrig er styret i 2012 som det var 

i 2011. 

 

Årets tur gikk til Kjerraten i Åsa.  

Arvid Frydenlund møtte oss ved museet, der han holdt et langt og interessant foredrag 

om Kjerratens historie. Frydelands åpnet med å si at Sør-Aurdal hadde han ventet på, 

ettersom en del av skogene som Peder Anker kjøpte, ligger i Sør-Aurdal. Han navnga 

også en del av disse eiendommene.  

Peder Anker fikk bygd Kjerraten fordi han ønsket å transportere tømmer fra sine 

skoger i Land og Valdres over til Lysakerelva, der han hadde sin sagbruksvirksomhet. 

Etter omvisning på Kjerratmuseet, dro vi til Hjulhus 5. Dette hjulhuset er restaurert og 

viser hvordan det var da Kjerraten var i bruk. Middag på Ringerike Gjestegård.  

 

Etter at vi måtte flytte lageret av bøker og hefter fra biblioteket, har vi tatt i bruk 

”Blårommet” på Bangsmoen. Nyinnkjøpt reol er plassert her, og rommet blir brukt til 

utstilling og lager for materiell som laget har ervervet gjennom åra. En komite 

bestående av Kari Grimsrud, Solveig Ottosen, Anette Hougsrud og Siri Olea Gjerdalen  

har vært ivrige med å sette materiellet i system. Laget takker dem for godt utført 

arbeid.  

Histoielaget har vedlikeholdsansvar for Ulekyrkjetomta. Graset har blitt slått flere 

ganger i løpet av sommeren. Grinda oppe ved vegen er beiset.  

 

Redaksjonskomiteen er godt i gang med nytt hefte av Sagn og Soge, som vi regner 

med å kunne presentere utpå senhøsten. . .  

Tidligere hefter, unntatt de aller første, er fortsatt å få kjøpt. Pris kr. 50 per hefte fram 

til 2004. Kr. 120 for nyere hefter. Hvis du ikke har Sagn og Soge komplett, pass på 

å komplettere!  Henvendelse til kasserer eller en annen i styret. 

Sagn og Soge har kommet ut annethvert år fra 1982. Foruten den kulturhistoriske verdi 

alle disse heftene representerer, er salgsinntektene den absolutte hovedårsaken til 

lagets solide økonomi. Stor takk til de som har arbeidet og arbeider med Sagn og 

Soge! 



Medlemstur  2012  

 

Turen vår dette året går til Prøysenstua og Prøysenhuset i Ringsaker, lørdag 11.august. 

  

Avreise fra Begnadalen kirke kl. 09.00, fra Statoil på Bagn kl.09.30, og videre over 

Tonsåsen. 

Ankomst Prøysenstua ca. kl. 11.00 Ca. kl 11-11.30 Fortellerstund for gruppe 1, ca. kl 

11.30-12.00 Fortellerstund for gruppe 2.(Vi håper å bli for mange til å være inne 

samtidig!) ”Gruppa som ikke har fortellerstund, kan nyte sommeren i hagen.”  

 

Ca. kl. 12.00 Vandring langs Præstvegen til Prøysenhuset (ca. 1 km.) Buss for de som 

ikke ønsker å gå.   

Ca. kl. 12.15 Utstillingen ”Tone, tekst og trubadur”.i Prøysenhuset.  Guiding ved 

grinda før utstillingen. ”Om det er interesse for det, kan vi vise dokumentarfilmer inne 

i vår teatersal/kino” 

 

Middag på Eurostop kro, rett over E 6, ca. 13.45. Buffet med to kjøttretter, en fiskerett, 

salat, tyttebær, dessert og kaffe. Alle spiser så mye de vil. 

 

 Avreise ca.kl.15.45. (Vi må være tilbake. kl.18, pga. bussavtalen. . Pris kr. 400- 

inkluderer buss, guiding i Prøysenstua og Prøysenhuset og middag, dvs. ”hele pakka.”  

  Påmelding til tlf. 918 11277 / 988  66005 – Bjørn og Siri Olea Gjerdalen  

eller 416 02935 Solveig Ottosen   Påmeldingsfrist: 4.august.   

 

                 

Kontingent 

Kontingenten beholdes uforandret. Den er kr. 50 for enkeltmedlem og kr. 80 for 

familie. Bes innbetalt til kto. 6185 56 13238 

Vennligst oppgi hvem betalinga gjelder for. Hvis du har e-postadresse, er det fint om 

du oppgir den med det samme. . .  

Laget har fått nye medlemmer fra nyttår. Det er vi glade for. I tillegg håper vi alle 

”gamle” medlemmer vil følge med videre og oppfordre andre til å melde seg inn. 

 

Historia er selve grunnlaget for vår kultur, nasjonalt og lokalt. Derfor er det viktig å ta 

vare på dette grunnlaget og gjøre det allment kjent.  

Sør-Aurdal har rike tradisjoner innen gards- og seterbruk, håndverk, kulturliv og ikke 

minst skogbruk. 

Kontingenten er beskjeden, og alle er velkomne som aktive deltakere på turer og 

møter, eller som støttemedlemmer.  

  

Økonomi  

Økonomien er sterk. Ved utgangen av året hadde vi innestående kr. 267 680, selv om 

regnskapet for 2011 ble gjort opp med et underskudd på kr. 9786. Årsaken til 

underskuddet er at vi valgte å få laget et solid og vakkert bokskap til ”Blårommet” på 

Bangsmoen. Skapet kom på 27 550 kroner og er en investering vi regner med å ha 

glede av i svært mange år framover.  

 

Merking av stier 

Sør-Aurdal historielag har mottatt og drøftet forespørsel. Våre forslag til Sør-Aurdal 

kommune vedlegges. l 



  

 

Merking av stier 

Sør-Aurdal historielag har mottatt skriv vedr. merking av stier i Sør-Aurdal. Laget har 

overfor Sør-Aurdal kommune fremmet tre forslag:   

1. Gamlebakka mellom Begnadalen og Hedalen.  

Begrunnelse: Vegen starter ved Vegamotet i Begnadalen og går over Hedalen kirke. 

Sør-Aurdals eidsvollsmann (jubileum 2014) prost Stabell fikk bygd vegen i 1825.  

2. Stabell-vegen på Bagn.  

Gammel ferdselsveg mellom Bagn og Bruflat. Også denne vegen var det prost Stabell 

som fikk bygd.  

3. Farin og Forskrekkelsen 

To gamle boplasser fra 1800-tallet som viser folks vanskelige levekår på den tid.  

 

Vi mener stiene har stor historisk betydning for oss som lever i Sør-Aurdal i dag, og 

for de som kommer etter oss.   

Stiene bør merkes, og det bør settes opp informasjonsskilt underveis og på boplassene.  

 

Styret vil ellers oppfordre medlemmene til å sende oss forslag og ideer. Det kan gjelde 

temaer laget bør ta opp på møter, ”bli kjent-turer” til interessante historiske steder 

innenfor hele kommunen vår, og hva du ellers måtte komme på.  


