
Torgeir Lauvdal (1880-1971) 

Torgeir Lauvdal var lærer og lokalhistoriker. Han var født i Fyresdal i Telemark 

hvor han også vokste opp. Han gikk lærerskole på Notodden og kom i 1900 

til Vardal, der han ble ansatt ved Sollien skole. Fra 1906 til 1913 var Lauvdal 

lærer i Lundstein skolekrets. Deretter var han ansatt ved Haug skole, der han 

skulle bli fram til han ble pensjonert i 1945. 

 

I tida ved Haug var Lauvdal fra 1916 engasjert som forfatter av Vardal bygdebok. 

Han skrev det meste av manuset, og det tok hele 25 år å fullføre det fire bind 

sterke verket. Etter krigen ble Torgeir Lauvdal engasjert som redaktør for Biri og 

Snertingdal bygdebok. Dette arbeidet var fullført i 1954. 

 

Etter krigen tok Lauvdal initiativ til dannelse av et museumslag for Vardal. 

Formålet var å etablere et bygdetun for å samle kulturminner i form av gamle hus 

og gjenstander. Dette kom i stand og Eiktunet ble realisert i samarbeid med 

Snertingdal Museumslag. 

 

 

Anna og Torgeir Lauvdal med barna Helene, f. 1902,  Aslaug f. 1903, Marie, f. 1905, Emma f. 1907 og 

Torbjørg f. 1909 
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På 1950-tallet ble Torgeir Lauvdal engasjert av Norsk Rikskringkasting til å holde 

foredrag om så vel historiske som dagsaktuelle temaer. Han forfattet en rekke 

skrifter av historisk karakter som ikke har blitt utgitt. 

 

Læreren og kulturarbeideren var svært allsidig og drev sitt eget lille 

snekkerverksted i det gamle bryggerhuset ved Haug skole. Her produserte han 

skap, stoler, bord og til og med hele spisestuer, delvis for salg. Flere av maskinene 

han brukte var selvkonstruerte. 

 

I 1970 kunne Lauvdal motta kulturprisen for Gjøvik kommune for sin innsats for 

bygdehistorien. 

 

 

Søsknene Lauvdal: Torgeir,  F. 1919, Synnøve f. 1916, Arne, f. 1914, Torbjørg, f. 1909, Emma, f. 

1907, Marie, f. 1905, Aslaug, f. 1903, Helene, f. 1902 


