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Årsmeldinga som et flertall i styret vedtok på siste styremøte og som nå ligger ute på hedalen.no, kan 

ikke presenteres som noe hele styret står bak. På styremøte i forgårs hadde jeg følgende 

protokolltilførsel, som jeg ba om ble tatt med: ”Jeg kan ikke stille meg bak årsmeldinga for 

Bautahaugen Samlinger, da årsmeldinga delvis er misvisende og feil.» 

Og jeg ber om å få lov til å komme med noen forklaringer til årsmøtet. Årsmeldingen bærer preg av 

at det i hele perioden har vært et flertall og et mindretall. Dette er ikke riktig. Det er ikke til å stikke 

under en stol at jeg er en av dem som i årsmeldinga blir fremstilt som mindretallet.  

De av dere som kjenner meg,  vet godt at mitt hjerte brenner for Bautahaugen Samlinger  inkl Mølla, 

Badsstuggua og Bergsrud gård. Når jeg nå nærmest blir fremstilt som en som er med å mobbe øvrig 

styre, må jeg få lov til å ta til motmæle.  

Da jeg ble av valgt inn i styret og som formann for Bautahaugen i 1984, besto Bautahaugen av 3 hus, 

minnesteinene og med ca 2 mål tomt rundt.  Jeg var styreleder mer enn 25 år. Gjennom alle år 

jobbet styret målrettet og hardt for at Bautahaugen skulle bli et «levende»  museum med flere hus 

og anlegg og med et musealt innhold.  Det var alltid en konstruktiv og god tone i styret, men jeg fikk 

av og til høre at «du Elling sliter nesten ut styret ditt».  Gjennom alle år fikk styret god faglig 

veiledning og råd for vårt arbeid av fylkeskonservatorens folk, konservatorer ved Valdres 

folkemuseum m fl.  Da jeg overlot formannsvervet hadde Bautahaugen 15 hus med mye inventar og 

med et stort og rikt kulturlandskap. Vi maktet å få realisert Museumshuset Brakastuggua med 

brannsikkert rom, møterom etc. I tillegg mottok Bautahaugen  den store gava Bergsrud. Bautahaugen 

fikk kontinuerlig lovord fra museumsmyndigheter, presse, bygda på utviklingen og oppbyggingen av 

museet.  Bautahaugen ble etablert som stiftelse med klar formålsparagraf.  

De siste åra har det vært vanskelig å være en del av styret.  Personlig har jeg lagt ned mye energi og 

kjærlighet til Bautahaugen/Bergsrud.  Jeg har gjennom alle år sett muligheten i Bautahaugen – et 

kulturhistorisk senter i bygda. Gamle hedølinger og brødrene Bergsrud har fortalt meg mye om deres 

ønsker og begrunnelser for å gi bort noe av det edleste de har hatt gjennom livet. Gjennom alle de 

tillitsfulle samtalene jeg har hatt med avdøde «slitere» i Hedalen, klarer jeg bare ikke å glemme. Jeg 

har følt og føler at det er mitt ansvar nå å videreformidle og målbære deres ønsker i 

styresammenheng. Jeg har delvis opplevd i styret de siste årene av noen i styret at dette kan vi ikke 

ta hensyn til! Jeg har sikkert av og til overreagert i styret. Det ber jeg om unnskyldning for.  Jeg har 

bare ikke klart bedre. Det bare gjør meg så inderlig vondt, når minner etter avdøde folk blir tråkket 

på og deres siste ønsker ikke blir tatt hensyn til, bare blir avfeid, ofte med en vond replikk.  

De siste årene har vi ikke diskutert museum.  I årsmeldinga kan jeg ikke finne ett ord om utvikling av 

et museum. Det er ingen faglig forankring eller tenkning i årsmeldinga. Jeg har mange ganger tenkt: 

Sitter jeg i et museumsstyre, eller?  Det styret mest har jobbet med er salg av hytte! 

For flere år siden ble det, slik det står i meldinga satt i gang arbeid med å lage utenomhusplan for 

selve Bautahaugen. Den ble bare påbegynt. Jeg ble vår  2015 forespurt om å lage utenomhusplan. Jeg 

sa ja til oppdraget og la ned mye arbeide med planforslaget.  Jeg tok kontakt med flere eksterne 

fagfolk, for å få veiledning og råd på ulike elementer i planen som for eksempel kulturlandskapet, 



dammen, skilting. En utenomhusplan ved et museum er etter min mening en plan som krever faglig 

ekspertise. Det er en plan som skal være overordnet alt annet for hvordan Bautahaugen skal utvikle 

seg og se ut i framtida. Jeg opplevde derfor oppgaven særdeles ansvarsfull og stor. På styremøte hvor 

jeg la fram utkast 2 foreslo jeg å sende planen  ut på høring til bygda, fylkeskonservatoren, 

Valdresmusea mfl.  Dette ble det en vond diskusjon ut av. Deler av styret inkludert  styreleder  sa  

bla: «Det er jeg i mot! Vi i styret er suverene og ønsker derfor ingen innbalnding!.»  Jeg blir betenkt 

og redd når vi som amatører ikke har respekt og tillit til fagfolk og vi ikke ser verdien i at museet  

Bautahaugen skal bli så bra som mulig. I stedet ble hele saken utsatt.  

I årsmeldinga står det blant annet: « Styret for Bautahaugen har tidligere solgt eiendom tilhørende 

Bergsrud. I 2004 solgte styret 6 tomter på Trestikka. Likeså solgte styret litt av en skog tilhørende 

Bergsrud i Vassfaret ifbm et makeskifte i 2012.» Det som er riktig er: Daværende styre solgte i 2003 6 

bortbygslede hyttetomter for å delfinansiere Museumshuset. Tomtene hadde EGET BRUKSNUMMER 

og var ikke en del av 93/3, som i tinglyst skjøte av april 2002 har tinglyst klausul om salg av 93/3,som 

er  Bergsrud gård inkl hytte.  Salget av de 6 bygslede tomtene i 2003 ble gjennomført i nært 

samarbeid med Gunnar og Anders Bergsrud. Flere av oss husker sikkert godt hvordan Gunnar 

Bergsrud ivret for å få til et brannsikkert rom for arkiv på Bautahaugen. Jeg kjenner ikke til at vi har 

solgt litt av en skog.  Dette er feil.  

Etter å ha forelagt alle papirer som tinglyst skjøte, Kontrakt mm for Bergsrud for  advokater, revisorer 

etc sier de klart: «Det er uomtvistelig at det foreligger en forkjøpsrett forankret i skjøte med 

tilhørende avtale datert 21.3.2001». Jeg mener derfor det er feil det som står i meldinga.  

Jeg ønsker ingen bygdestrid. Jeg ønsker Hedalen, Bautahaugen, nåværende og fremtidige styrer alt 

godt. Jeg har gjennom alle år forsøkt å ta del i utviklingen av Bautahaugen/Bergsrud/Mølla/ 

Badsstuggua til å bli et levende museum. Et museum vi hedøler føler noe godt ved å  å besøke, stolte 

av ved å vise fram.   Jeg har gjennom alt mitt arbeid hatt særdeles respekt for givernes ønsker, for 

alle som har lagt ned en formidabel dugnadsinnsats for å skape et flott museum. Mitt arbeid har vært 

tuftet på ærlighet og utvikling av museet i nært samarbeid med faginstanser, Sør-Aurdal kommune, 

fylkeskommunen, fylkesmannen og ikke minst bygda inkludert utflyttede hedøler. 

Jeg kunne si mye mer om årsmeldinga, men velger å la folket gjøre seg opp en mening selv. 

Jeg har fått mange henvendelser om at jeg må fortsatt stille meg til disposisjon for kommende års 

styrearbeid. Jeg har tenkt mye på dette, hatt mange våkne netter. Det ble en utrolig flott opplevelse 

å delta på Bautahaugen venneforeningen sitt årsmøte sist tirsdag. Her var skikkelig museumsånd. 

Takk skal dere ha! Kvelden gjorde meg meget godt. Jeg er kommet fram til at om jeg blir foreslått og 

bygda vil ha meg, sier jeg ja til å stille på valg. Dette under forutsetning av at det kommende styre 

arbeider målrettet med museet. At styret har fokus på stiftelsens formålsparagraf og at vi ønsker 

faglig veiledning fra ulike faginstanser.  
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