
 

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING ULLENSAKER HISTORIELAG 2022. 

 

Styret valgt på årsmøte 15. mars 2022: 

Leder:                                            Jon Tore Beitnes 

Nestleder:                                     Knut Harald Nafstad 

Sekretær:                                      Anne Lene Walan Gjerstad 

Kasserer:                                       Mads Ljøgodt 

Medlemskartotek:                        Gro Irene Holt 

Styremedlem:                               Marius Enerud 

Styremedlem:                               Trygve Hansen 

Varamedlem:                                 Kristian Stanger 

Varamedlem:                                 Haakon Mangerud 

 

Gro irene Holt er redaktør og Anne Lene Walan Gjerstad har layout for Historiske Glimt. 

Sistnevnte har også ansvar for Facebook og Marius Enerud har ansvar for hjemmesiden. 

Laget hadde ved årets slutt 321 medlemmer. 18 flere enn ved utgangen av 2021. 

Det har blitt avholdt 11 styremøter i løpet av året. Historielaget har møterom og lager på 

Algarheim skole. 

 

Arrangementer: 

17. februar:           På sykkel gjennom Australia. Ved Jan Aurstad 

15. mars:                Årsmøte. Foredrag etter møtet: Husmannsplasser i Ullensaker. Ved Ivar 

                                Sannerud. 

21. april:                 Stein Ove Berg i ord og toner. Ved Vocus viseklubb. 

  7. mai: Tur til Terrorly. Samarbeid med Turlaget. 

17. mai:                  Støtta på Li. Årlig hedring av Skysskaren. 

11. juni:                  70-års jubileum for Historielaget på Kjerkestua. 



 

 

 

 

 

 

13. august:             100-års jubileum for Romerike Historielag på Raknehaugen. 

14. august:             Byvandring på Jessheim. Samarbeid med Turlaget 

10. september:      Mølledag på Kauserud. Historie og omvisning ved Haakon Mangerud. 

15. september:      Hovin kirke. Historie og omvisning ved Per Kristian Bandlien. Samarbeid  

                                med Kirkeakademiet. 

20. oktober:           På loffen. Ved Thor Gotaas. 

13. desember:        Husmannsplasser i Ullensaker Og andre mindre boplasser og bruk. 

                               Boklansering på Folkvang. Ved forfatter Ivar Sannerud. 

 

Andre arrangementer hvor Historielaget har bidratt eller har deltatt på: 

Vårmarkedet til Husflidslaget 2. og 3. april og høstmarkedet 22. og 23. oktober. 

7. juni var Jessheim Rotary på omvisning på Kauserud mølle. 

3. september deltok Historielaget på Barnas kulturdag. 

5. – 11. desember stand på Jessheim Storsenter. 

Andre aktiviteter: 

Historiske Glimt har kommet ut med to nummer. For ikke medlemmer kan det kjøpes på 

Jessheim og Kløfta bibliotek, samt Lenas gårdsbutikk, betaling med vipps.  

Historielaget har også dette året levert en innsigelse på utbygging av området ved 

Gotaasalleen. Nå gjelder det det gjenstående området kalt K2 i byplanen. 

Historielaget er høringsinstans og forslagsstiller til nye vegnavn i kommunen. 2 navnesaker 

har blitt behandlet dette året. I tillegg til dette har styret levert en høringsuttalelse til en 

navnesak angående om bruk av gårdsnavnet Ramby kan endres til Randby. Kartverket 

avgjorde at Ramby skal beholdes slik også Historielaget gikk inn for. 

Kauserudmølla: Historielaget inngikk høsten 2017 en leieavtale på 10 år. I 2022 har det blitt 

utført en nødvendig tetting av taket samt litt vedlikehold av inngangspartiet. 

Kjerkestua ved Furuset kirke: Historielaget leier også denne plassen. Årlig vedlikehold av 

uteområdet og reinhold blir utført av styret. Om kvelden kan man nå se litt lys i vinduene. 

Viking i Kisi: Vi har fortsatt noe penger igjen på dette prosjektet. Vi håper å få realisert 

rydding og skilting av enda et gravfelt som ikke har latt seg gjennomføre tidligere. 



 

 

 

 

 

 

Støtta på Li: 17. mai sto Historielaget for bekransning av støtta. Vi ser det som en viktig 

oppgave å holde denne tradisjonen ved like og sørge for at historien om «Skysskaren» holdes 

levende. 

Ullensaker Museum: På Kulturtinget 2022 ble det lansert en ideskisse til nytt museum med 

arbeidstittel «Pilen». Folk på vandring er en gjennomgående tanke. Historielaget jobber for å 

få et museum som har langt større lokal tilknytning enn vi har sett til nå. 

11. juni feiret Historielaget 70 år: Kjerkestua var pyntet for anledningen og det ble en verdig 

markering. Sverre Støverud og Einar Stokstad fikk tildelt tittelen æresmedlem og fikk overrakt 

plakett og diplom. 

Husmannsplasser i Ullensaker Og andre mindre boplasser og bruk bind I: Dette har vært 

årets store prosjekt. Ivar Sannerud har gjort en formidabel jobb med å få glemte bruk og 

slekter fram i lyset. 13. desember hadde vi stor lansering med en smak av vassgraut på 

Folkvang. 14. desember var det lansering på Kløfta bibliotek. Før årsskiftet ble det solgt 375 

bøker. 

I løpet av året har vi etablert ny hjemmeside som blir løpende oppdatert med arrangementer, 

artikler, bilder og filmer. Marius Enerud har produsert og sørget for at det har blitt lansert en 

rekke filmer i løpet av året. Mange arrangementer ligger nå godt dokumentert med film. En ny 

og spennende epoke er innledet i jubileumsåret. Som kronen på verket har vi også fått ny logo 

i 2022. 

Annet: Jan Johansen sitter i husstyret i Romerike Historielag. Knut Nafstad er Historielagets 

representant i brukerrådet for Ullensaker Museum. Han sitter også i styret for 

Kulturvernrådet i Akershus og representerer blant andre Historielaget i Ullensaker Kulturrråd. 

 

Vi takker våre forbindelser for godt samarbeid gjennom året. En spesiell takk til Ullensaker 

kommune, kulturkontoret for godt samarbeid og økonomisk støtte. 

 

Algarheim 12.03.2023 

Styret i Ullensaker Historielag 


