
 Årsmelding for Bautahaugen samlinger og Bergsrud Gard 2018.   

Fokus i inneværende periode: 

Styret har utarbeida både kort- og langsiktige planer for det arbeidet vi ville fokusere på i denne 

perioden. 

Ferdigstillelse av Damanlegget ved Bautahaugen.  

Ny skigard mot hovedveien, og utskifting av gammel gard videre ned mot seteranlegget. 

Rydding på Fjellstad for å plassere radiosamling.  

Utstillingen «Base Elg», (Hedalens krigshistorie) er også tenkt plassert der. 

Aktiv markedsføring og tilrettelegging for salg av hyttetomter. 

Mølleprosjektet. 

 Bautahaugen med uteområdet 

 I samarbeid med vaktmesteren har styret bidratt til å rydde opp rundt Dammen. 

Våren 2018 ble området rundt dammen ferdigstilt med opprydding, inngjerding, beplanting og 

sittegruppe. I 2017 mottok Bautahaugen kr 30000,- som gave fra Venneforeninga til dette tiltaket. 

I løpet av sommeren 2018 ble det planlagte arbeidet med skigarden ferdig.  Venneforeninga støtta 

også dette prosjektet med kr 25000.- 

Styret har hele tiden hatt et nært samarbeid med Valdresmusea, og bygningsrådgiveren, Odd Arne 

Rudi som har utarbeida en omfattende tilstandsrapport over bygningsmassen på Bautahaugen. Den 

viser at det er store vedlikeholdsbehov på stort sett alle hus. Dette året har Valdresmusea valgt å 

begynne arbeidet med å sette i stand låven i Brakadokka, samt skifte ut flere råtne stokker på 

Bergsrudløa. 

Skoghusværet og stallen i Vassfaret 

Det står heller dårlig til med husa som er plassert i Bergsrud skog i Vassfaret, og tilgjengeligheten er 

vanskelig for et ev. publikum. Det er planlagt og vedtatt at husene flyttes til Bautahaugen samlinger, 

og at de skal framstå som et skogmuseum i ei skogbruksbygd som Hedalen. Vi har drøfta saken med 

Valdresmuséa, og Bygningsvernkonsulenten vil være behjelpelige med nødvendige søknader.  

Bergerud  

 På Bergerud har vi leietakere, et yngre par med barn. Det har vært en del vedlikeholdsarbeid der 

gjennom året. Verandaen er skifta ut, det er satt inn ny utgangsdør. Mangler etter kontroll på det 

elektriske anlegget er også retta opp. Det har vært ryddedugnad på stabburet der og vi har leid 

beitestussing. Enga blir leid ut, og vi leier også ut jaktterreng under Bergerud. 

Fjellstad: 

Styret har hatt et godt samarbeid med Bergsrudgruppa når det gjelder rydding både inne og 

utomhus. Gruppa består av Hallstein Nerbye, Marianne Bjørnstad, Lisbeth Garli og Geir Øverby. Vi 

har hatt fellesdugnad på utearealet, så området framstod etter hvert som representativt. 

 Arild Bjørnstad har ellers brukt utallige timer på å lage og å sette opp hyller, for å få på plass ei stor 

radiosamling som Bygda/Bautahaugen arva etter Asbjørn Nordby. Etterhvert har det også kommet 



flere gaver til samlinga. I samarbeid med Jan Warberg er dette nå katalogisert og sommeren 2018 

kunne samlinga åpnes for publikum. 

 Fjellhytta 

På Fjellhytta fortsetter leieforholdet med samme leietaker. 

Hyttetomtene 

Styret har beslutta å selge en eller flere av de godkjente hyttetomtene. Helge Nordby og Svein 

Gunnar Huset har utarbeida prospekt med tanke på salg. I samarbeid med Sør Aurdal kommune er 

det foretatt oppmerking, grensejusteringer og tilrettelegging for vei til tomtene. I 2018 ble en tomt 

solgt og det er gjort muntlig avtale om salg av en tomt til. 

Mølla 

 Møllegruppa består av Rønnaug Sørlie, Nils Garli, Helge Nordby, Harald Arne Haugen, Gudbrand Lia 

og Hallstein Nerbye. Disse har gjort en formidabel jobb, med å skaffe penger fra ulike stiftelser, slik at 

arbeidet med teknisk istandsetting inne har kommet godt i gang. I 2018 er dammen rensket, det er 

støpt såle, laftet sider i denne med malmfuru. Bunnen i dammen har blitt fylt med torvjord og det er 

laget damluke med vannregulering. Vannrenna er ferdigstilt. Inne er tørka blitt renovert og drift til 

røring i denne satt i stand og koblet til vasshjul med reimhjul og skinnreim. Anlegget ble prøvekjørt 

på åpen dag med godt besk høsten 2018. 60.000 liter vann ble pumpet opp fra elva til dammen og 

begge kvernkallene ble prøvekjørt. Kvernkall til møllestein gikk ujevnt og nytt lager til denne må lages 

før ny kjøring av denne. Tørka fungerte greit. Ovn til tørka vil ferdigstilles, vegg tettes og tekniske 

justeringer vil utføres sommeren 2019.Det planlegges ny åpen dag høsten 2019. Maling av korn 

krever imidlertid vanntilførsel fra elva via kanalen og dette arbeides det med å finne løsning på for 

sommeren 2020. 

Vedtektsendring 

Styret har gjort en vedtektsendring 21.02.2018.  

Vedtektenes § 5 første ledd er med dette endret fra: «Styret innkaller bygdefolket i Hedalen til 

årsmøte annet hvert år. Møtet avholdes i mars måned.» til: «Styret innkaller bygdefolket i Hedalen til 

årsmøte hvert år. Møtet avholdes i mars måned.»  Beslutningen er enstemmig. 

Styret ser tilbake på enda et interessant år, og vi har hatt de beste samarbeidsforhold.  

 

Styret vedtok årsmeldinga for 2018 den 15.03.2019. 

 

___________________                  _____________________             ______________ 

Odd Arne Klemmetsrud                        Svein Gunnar Huset                    Arild Bjørnstad 

 

___________________                   ____________________ 

Bente Fekjær Skogly                                  Rigmor Brenden 

 

 



 


