ÅRSMELDING 2020 FOR STIFTELSEN BAUTAHAUGEN SAMLINGER.

Stiftelsen Bautahaugen Samlinger har eieransvar for alle hus med innbo på
Bautahaugen, garden Bergsrud med tilhørende badstue som står i Bronbakke og
Hedalen Mølle.
For alle husa på Bautahaugen, har stiftelsen samarbeidsavtale med Valdresmusea
A/S. Styret drifter selv Bergsrud, Mølla og Badstua.

Styret
Styret består av 5 medlemmer, og to vararepresentanter.
Vedtektene sier at styret skal konstituere seg selv, og styret har hatt følgende
sammensetning i 2020.
Styreleder: Odd Arne Klemmetsrud
Nestleder: Lisbeth Garli
Kasserer: Svein Gunnar Huset
Sekretær: Tone Kjensrud
Styremedlem: Arild Bjørnstad

Første vararepresentant: Tor Anders Perlestenbakken
Andre vararepresentant: Ann Karin Samsing.

Valgkomite: Gunn Karin Fossholm, Olaf Ødegaard Søbekkseter, og Bente Fekjær
Skogly
Andre verv/roller:
Lederen for Venneforeninga, Sigrid Haugen, har hatt møte- og forslagsrett i styret, og
har vært til stede på de fleste møtene.
Odd Arne Klemmetsrud har vært kontaktperson til Hovedstyret for Valdresmuseea.
Svein Gunnar Huset har vært kontaktperson for utleie av Bergsrud, og også
kontaktperson for eventuelle kjøpere av hyttetomter.
Arild Bjørnstad var kontaktperson for Hedalsmølla, og kontakt for samarbeidet med
den tidligere etablerte Møllegruppa. Arild Bjørnstad var også styrets kontaktperson
for Radiomuseet og for Prosjektet Base Elg.
Halstein Nerby er ansatt av Valdresmusèa som vaktmester, og har også dette året
gjort en kjempejobb med anlegget.

Dette året var veldig spesielt for Bautahaugen på flere måter.
På samme tid som årsmøtet for 2019 skulle avholdes ble hele landet mer eller
mindre stengt ned på grunn av pandemien, som vi etter hvert ble kjent med som
Cowid 19, eller Korona. Årsmøtet ble da utsatt slik at det kunne gjennomføres
utendørs.
Venneforeninga kunne ikke holde oppe med servering og utstilling, Valdresmusea
reduserte omvisning til 4 helger på slutten av sommeren, og 17. mai var det uvanlig
stille på Bautahaugen. Gruppa som har jobbet med prosjektet Base Elg fikk vist fram
noe av sitt arbeide i låven på Bautahaugen, og Teknoteket på Fjellstad hadde åpent
noen helger.
Bygningene på Bautahaugen blir holdt i orden i henhold til vedlikeholdsplan for
Valdresmusea, og fra siste året kan det bl.a. nevnes:
-

Ny never og torv på stabbur fra Bergsrud
Vedlikehold på dobbelt-løe fra Bergesetra
Reparasjonsarbeider på låven i Brakadokka
Skifta og rettet opp feil i vindskier

Styret har for egen regning hatt kostnader til bl.a.:
-

Avløp parkering felles med Joker. Det ble noe dyrere enn antatt, og det står
igjen opprydding av området.
Avløp parkering Solstad. Levert til avtalt pris, men det står igjen litt arbeide
som blir utført sommeren 2021.
Fiskebua; har hatt sett på restaureringsbehovet sammen med Valdresmuseet.
Det er behov for full restaurering av bua. Tilbud/anbud er innhentet fra Håkon
Hjelleset

Bergsrud Gard
-

Boligen i Bergsrud, og Fjellhytta er leid bort. Slått og jakt utleid som tidligere.
Det er solgt 3 hyttetomter for til sammen kr. 750.000,-, og utført noe
tilrettelegging for nye tomter.
Styret vil arbeide med videre planer for gården i 2021.

Skogbruksmusèum
Styrets representanter er Lisbeth Garli og Tor Anders Perlestenbakken. Det skal
lages en permanent utstilling av historien til skogbruket i området. Styret har bevilget
50.000 kroner til oppstart av prosjektet.
Brødrene Lindelien har donert merkeøkser til prosjektet, og det er startet innsamling
av bilder som kan være aktuelle til utstillinga.
Bygningsmessig er prosjektet basert på gammel koie og stall fra Vassfaret. Det ble
gjennomført dugnad for å ta ned, transportere og sette opp skogshyttene på

Bautahaugen sommeren 2020. Nils Olav og Lars Andreas Huset gjorde i den
forbindelse såpass mye jobb, at styret valgte å gi de en påskjønnelse for arbeidet.
Det blir vurdert kjøp av ytterligere et hus /Urula-brakke. Arbeidene med bygninger og
prosjektet fortsetter i 2021.

Prosjekt Base Elg
Prosjektgruppa har bestått av Arild Bjørnstad, Arild Haglund og Jan Warberg. De har
til sammen motatt støtte på 295 000 kroner fra Forsvarsdepartementet, Sparebanken
Hallingdal/Valdres og fra DNB.
Gruppa har gjort en enorm innsats med å samle inn dokumentasjon og informasjon
om Base Elg. De har også fått bildearkiv fra Nils Viker. I tillegg har de jobbet med å
utarbeide datakart via Google Earth, Geocatch og egen web-side. Dette er
delprosjekter som det fremdeles jobbes med.
Det skal lages en egen film om Base Elg. Styret har tegnet avtale med AS
Videomaker der Bautahaugen Samlinger får fri tilgang til bruk av filmen. Det skal
lages en versjon der Bautahaugen logo brukes. Bautahaugen Samlinger har bidratt
med kr. 200 000 til prosjektet. Prosjektet har en totalramme på 1,2 millioner kroner.
Kjell Eriksen og Cato Skimten Storengen står som ansvarlige for gjennomføring av
filmen. Filmen skal være ferdig i løpet av høsten 2021.
Det ble laget en Base Elg utstilling som ble presentert i låven på Bautahaugen
sommeren 2020. Utstillinga var åpen i perioden det var omvisning.

Hedalen Mølle
Prosjektgruppa har bestått av Harald Arne Haugen, Rønnaug Sørlie, Nils Garli
Prosjektet nærmer seg ferdigstilling, men det var nødvendig å sende en søknad til
Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjonsfritak for å føre vann inn i
mølla. Gruppa har gått gjennom vilkårene for konsesjonsfrihet, og det som
etterspørres er svært omfattende.
Ved bygging av en dam i elva vil en også kunne få utfordringer med både snø og
issmelting om våren og problemer med ising gjennom vinterhalvåret. Gruppa
vurderer på bakgrunn av de samla utfordringene derfor en annen løsning med i
stedet å pumpe vann fra elva og inn i kanalen. Dette jobbes det videre med.
Prosjektet er ikke sluttført og vi har derfor sendt søknad om utsettelse/forlenget frist
med ferdigstillelse før utbetaling av tilskudd.

Radiomuseet/Teknoteket
Det arbeides videre med utstillingen, som hadde åpent på Fjellstad sommeren 2020.

