
 

ÅRSMELDING 2021 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. Dette ble gjennomført 21.06 og 
styret har hatt følgende sammensetning i 2021: 

Styreleder: Odd Arne Klemmetsrud 
Nestleder: Lisbeth Garli 
Kasserer: Svein Gunnar Huset 
Sekretær: Tone Kjensrud 
Styremedlem: Tor Anders Perlestenbakken 
 

Første vararepresentant: Marianne Bjørnstad 
Andre vararepresentant: Anne Ingunn Grønhaug. 
 

Valgkomite  

Gunn Karin Fossholm, Ann Karin Samsing, 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 og 
for prosjekt Hedalsmølla, representant Trestikkevegen samt administrativ drift av 
Bautahaugen Samlinger 

Svein Gunnar Huset har vært kontaktperson for utleie av Bergsrud, og også 
kontaktperson for eventuelle kjøpere av hyttetomter. Han har også vært 
kontaktperson for prosjekt Base Elg. 

Marianne Bjørnstad har vært kontaktperson for Teknoteket.  

Tor Anders Perlestenbakken og Lisbeth Garli har hatt ansvar for oppstart av prosjekt 
Skogsmuseum. 

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.  

Årsmøtet ble utsatt til 02.06 på grunn av covid-situasjonen, slik at det kunne 
gjennomføres utendørs. Sommersesongen kunne avvikles som normalt dette året. 

I november ble bygda råkt av et voldsomt vindvær, som også herjet Bautahaugen. 
Mange av de store furutrærne blåste ned, men ingen av husene fikk skader. Det gikk 
litt hardt ut over kjørevandring og sittebenker, samt at et av infoskiltene ble ødelagt. 

På Bergsrud Gård ble skogen hardt rammet, og mye tømmer ligger og venter på å bli 
ryddet ut. Heldigvis hadde Bautahaugen forsikring som dekker noe av 
ekstrakostnadene. 

Fjellstad fikk skader på bygning og strøminntak. 

Stormens herjinger gjorde også at det ikke ble avviklet styremøter før etter nyttår. 

Bygningene på Bautahaugen blir holdt i orden i henhold til vedlikeholdsplan for 
Valdresmusea, og fra siste året kan det bl.a. nevnes: 

- Ferdigstille dobbelt-løe frå Bergesetra 
- Tak seterbu frå Kaputsetra 
- Reparasjoner på Manseterfjøset 

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

- Prosjekt med skogshus, som er hentet frå Vassfaret. 

 

Sommeren 2021 

Styret økte innsatsen på flere fronter for å få flere betalende gjester innom 
Bautahaugen i løpet av sommeren. Valdresmusea ordnet med opplæring av 
omvisere, drakter og egen Vippskonto til billettsalg. Alle pengene fra omvisning gikk 
derfor direkte til Valdresmusea i år. I tillegg engasjerte styret Ann Karin Samsing til 
opplæring av omviserne en dag. Til oppstart av sesongen satte Valdresmusea også 
opp 14 store plansjer med bilder og tekst som skal formidle noe av historien knyttet til 
Bautahaugen og bygda. 

Styret utarbeidet egen brosjyre for sesongen og sto for annonsering på 
www.hedalen,no og på vår facebookside. Vi annonserte også på hedalen.no etter 
omvisere, noe som var vellykket. Base Elg gruppa hadde utstilling og bemanning i 
Brakadokka. Teknoteket var ikke åpent denne sesongen. Billetten i år ble endret til å 
inkludere omvisning og inngang på alle utstillilngene. 

Venneforeninga bidro med salg av kaffe og vafler hver dag, salg av tradisjonsmat 
hver lørdag, jakt- og fiskeutstilling i låven og fokus på tradisjonshåndverk.  

810 besøk ble registrert og det var 190 betalende for omvisning i sommer. Dette er 
en god økning fra tidligere sesonger. Det var også ganske jevnt med omvisninger 
gjennom sommeren. Åpningssesongen var en uke kortere i år. Skolen har vært her i 
tre omganger på Jakt og fiskeutstilling i høst, samt SFO. 



Bergsrud Gard 

- Boligen i Bergsrud, og Fjellhytta er leid bort. Slått og jakt utleid som tidligere. 
- Trestikkevegen: tomt 3, som ikkje er solgt, har fått tilkomstvei sammen med 

nabohytte 
- Nils Olav Huset ble leid inn til å slå graset rundt Fjellstad 
- Styret fornyet avtale om jakt med Vassfaret jaktlag 
- Gravstedene til Bergsrud gård. Styret vedtok å overta ansvaret for gravstedet 

til Gunnar og Anders Bergsrud, og har orientert Elling Fekjær (som har tatt 
ansvar for dette til nå) om vedtaket. 

- Styret inngikk avtale med Vassfarbygg AS om adkomstvei over Bergsrud 
eiendom til leilighetsbygg under oppføring. 

- Styret hadde planlagt å avklare hva vi gjør framover med Bergsrud gard. Dette 
ble utsatt på grunn av ødeleggelser og behov for opprydding etter stormen. 
 

Skogbruksmusèum 

Styrets representanter er Lisbeth Garli og Tor Anders Perlestenbakken.  

Bygningene ble tatt ned og fraktet fra Vassfaret til Bautahaugen, og laftet opp igjen 
inne på museomsområdet. Det ble hogd tømmer i Vassfaret denne sommeren og 
lagt til tørk ved skogskoiene. Finn Rune Stabell laftet ferdig røst i september. 

Prosjekt Base Elg 

Prosjektgruppa har bestått av Arild Haglund og Jan Warberg.  

Gruppa har bl.a. en nettside under etablering og de jobber med å legge inn 
data på nettsida 
www.baseelg.netlify.app . Dette prosjektet skal kobles sammen med 
geocatching-prosjektet som er et samarbeidsprosjekt med idrettslaget og 
stolpejakta.  

Kjell Eriksen og Cato Skimten Storengen har jobbet med produksjon av film om Base 
Elg. Filmen skal være ferdig i løpet av våren 2022 og presenteres for bygdefolket da. 

Det ble laget en Base Elg utstilling som ble presentert i Brakadokka sommeren 2021. 
Utstillinga var åpen i perioden det var omvisning. 

 

Hedalen Mølle 

Prosjektgruppa har bestått av Harald Arne Haugen, Rønnaug Sørlie, Nils Garli, Helge 
Nordby og Jon Gudbrand Bjørnstad 

Prosjektet nærmer seg ferdigstilling, og den praktiske delen av prosjektet er i all 
hovedsak ferdig. Det er nå mulig å få vann inn på mølla. Sluttrapport er utarbeidet og 
blir sendt til Kulturminnefondet innen utgangen av mars. Det gjenstår noe praktisk 
arbeid, dette er det planer for å gjennomføre i løpet av sommeren. En tredje søknad 
om midler til dette vil bli sendt for å finansere siste del av prosjektet. 

 



Radiomuseet/Teknoteket 

Jon Gudbrand Bjørnstad, Kent Hømanberg, Espen Lien og Jan Warberg viderefører 
arbeidet med Teknoteket. 

Samlingene ble holdt i orden, men det var ikke kapasitet til å holde åpent denne 
sommersesongen. 

 

Oppsummering 

Styret opplever at det har vært et innholdsrikt år med utfordringer, men med i 
hovedsak positive opplevelser – spesielt at Bautahaugen kunne være åpen nesten 
som en normal sommer på tross av pandemien. 


