
Årsmelding for Bautahaugen samlinger og Bergsrud gard 2019 

Styret har utarbeidet både kort og langsiktige planer for det arbeidet vi ville fokusere på i 

denne perioden. 

• Skoghusværet/ Skogbruksmuseum. 

• Mølleprosjektet. 

• Markedsføring og grensejusteringer fram mot salg av hyttetomter 

• Planer om permanent scene ved Bautahaugen 

• Drenering ved søndre parkeringsplass 

• Radiomuseet på Fjellstad. 

• Utvikling av prosjektet Base Elg  

• Bergsrud 

• Kulturminneplan 

• Vedlikehold 

 Skoghusværet / Skogbruksmuseum. 

Søknader og planene for flytting av skogshusværet fra Bergsrud skog i Vassfaret, til 

Bautahaugen er godkjent i alle instanser. Flyttinga vil finne sted i 2020. Valdresmuseea vil 

bistå videre med råd og hjelp til forskjellige oppgaver. Prosjektet ble støtta med kr 10000,- 

fra Skogeierlaget i Sør Aurdal. 

Det vil bli oppretta ei undergruppe som vil arbeide med de ulike oppgavene som følger 

dette prosjektet, i likhet med Møllegruppa. 

Mølleprosjektet 

Den innvendige restaureringa er på det nærmeste sluttført, men det gjenstår godkjenning 

for å få restaurere det gamle damanlegget. Dette arbeides det videre med.   

 Markedsføring og grensejusteringer fram mot salg av hyttetomter 

Gjennom året er det foretatt grensereguleringer og tilrettelegging i samarbeid med 

kommunen, og to hyttetomter er solgt i denne perioden. 

Planer om permanent scene ved Bautahaugen 

Styret ser behovet for en permanent scene på Bautahaugen, og i samarbeid med Valdres 

muséa er det gjort en del forarbeid. Søknad om økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen 

ble avslått i første runde, men vi har sendt ny søknad. Økonomisk støtte er forutsetningen 

for å starte det videre arbeidet. Denne scena blir da Bautahaugens eiendom. 



 

Drenering ved søndre parkeringsplass 

Det har vært et stort problem at området bak låven i Brakadokka er blitt et forsumpa 

område. I forbindelse med utbedring og grøfting av hovedveien gjennom bygda, har styret 

vært i kontakt med Statens vegvesen, og det vil bli satt i gang grøfting og drenering 

våren2020.  

 

Radiomuseet på Fjellstad 

Det er lagt ned et stort arbeide i Radiomuseet.  Alle gaver er katalogisert og har fått sin 

plass på Fjellstad. Museet var åpent for omvisning i sommer, i samarbeid med 

venneforeninga.   

Utvikling av Base Elg 

 Dette prosjektet har ei svært dyktig arbeidsgruppe med stor kunnskap om Base Elg. Gruppa 

består av Arild Bjørnstad, Arild Haglund, Jan Warberg og Tom Lium. 

Det planlegges ei utstilling på Bautahaugen. 

 Bergsrud 

Leietakerene i Bergsrud flytta ut i august 2019. Det ble annonsert etter nye leietakere uten 

respons. 

Styret har hatt ryddedugnad, og ellers er det ført tilsyn med husene. 

Kulturminneplanen 

Vi fikk Temaplan for kulturminner i Sør-Aurdal til gjennomlesning. Bautehaugen var tatt 

med som et av 20 sentrale minner.  Vi har gitt tilbakemelding med kommentarer på direkte 

faktafeil . 

Vedlikehold 

Valdresmuseea har utarbeida en vedlikeholdsplan for bygningsmassen på Bautahaugen. 

 Dette året er det gjennomført restaurering av den doble løa fra Bergsrudsætera. Arbeidet 

har vært et kursobjekt i samarbeid med Valdresmuseea. 

Styret har utarbeidet både kort og langsiktige planer for det arbeidet vi ville fokusere på i 

denne perioden. 

• Skoghusværet/ Skogbruksmuseum. 

• Mølleprosjektet. 



• Markedsføring og grensejusteringer fram mot salg av hyttetomter 

• Planer om permanent scene ved Bautahaugen 

• Drenering ved søndre parkeringsplass 

• Radiomuseet på Fjellstad. 

• Utvikling av prosjektet Base Elg  

• Bergsrud 

• Kulturminneplan 

• Vedlikehold 

 Skoghusværet / Skogbruksmuseum 

Søknader og planene for flytting av skogshusværet fra Bergsrud skog i Vassfaret, til 

Bautahaugen er godkjent i alle instanser. Flyttinga vil finne sted i 2020. Valdresmuseea vil 

bistå videre med råd og hjelp til forskjellige oppgaver. Prosjektet ble støtta med kr 10000,- 

fra Skogeierlaget i Sør Aurdal. 

Det vil bli oppretta ei undergruppe som vil arbeide med de ulike oppgavene som følger 

dette prosjektet, i likhet med Møllegruppa. 

Mølleprosjektet 

Den innvendige restaureringa er på det nærmeste sluttført, men det gjenstår godkjenning 

for å få restaurere det gamle damanlegget. Dette arbeides det videre med.   

 Markedsføring og grensejusteringer fram mot salg av hyttetomter 

Gjennom året er det foretatt grensereguleringer og tilrettelegging i samarbeid med 

kommunen, og to hyttetomter er solgt i denne perioden. 

Planer om permanent scene ved Bautahaugen 

Styret ser behovet for en permanent scene på Bautahaugen, og i samarbeid med Valdres 

muséa er det gjort en del forarbeid. Søknad om økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen 

ble avslått i første runde, men vi har sendt ny søknad. Økonomisk støtte er forutsetningen 

for å starte det videre arbeidet. Denne scena blir da Bautahaugens eiendom. 

Drenering ved søndre parkeringsplass 

Det har vært et stort problem at området bak låven i Brakadokka er blitt et forsumpa 

område. I forbindelse med utbedring og grøfting av hovedveien gjennom bygda, har styret 

vært i kontakt med Statens vegvesen, og det vil bli satt i gang grøfting og drenering 

våren2020.  

Radiomuseet på Fjellstad 



Det er lagt ned et stort arbeide i Radiomuseet.  Alle gaver er katalogisert og har fått sin 

plass på Fjellstad. Museet var åpent for omvisning i sommer, i samarbeid med 

venneforeninga.   

Utvikling av Base Elg 

 Dette prosjektet har ei svært dyktig arbeidsgruppe med stor kunnskap om Base Elg. Gruppa 

består av Arild Bjørnstad, Arild Haglund, Jan Warberg og Tom Lium. 

Det planlegges ei utstilling på Bautahaugen. 

 Bergsrud 

Leietakerene i Bergsrud flytta ut i august 2019. Det ble annonsert etter nye leietakere uten 

respons. 

Styret har hatt ryddedugnad, og ellers er det ført tilsyn med husene. 

Kulturminneplanen 

Vi fikk Temaplan for kulturminner i Sør-Aurdal til gjennomlesning. Bautehaugen var tatt 

med som et av 20 sentrale minner.  Vi har gitt tilbakemelding med kommentarer på direkte 

faktafeil. 

Vedlikehold 

Valdresmuseea har utarbeida en vedlikeholdsplan for bygningsmassen på Bautahaugen. 

 Dette året er det gjennomført restaurering av den doble løa fra Bergsrudsætera. Arbeidet 

har vært et kursobjekt i samarbeid med Valdresmuseea. 

 

 

 

 

 


