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Til justis- og beredskapsdepartementet. 
 
Oppegård historielag viser til utlysning i avisene i Oslo-området vedrørende høring for ovennevnte 
reguleringsplan med konsekvensutredning, og til info-møter i Oppegård-/Ski-miljøene. 
 
I forhold til kulturminnefovaltningen i området generelt, og til forslag om å bevare deler av 
bygningsmassen på Taraldrud gård, viser vi til samarbeid med, og egne uttalelser, fra Ski historielag 
(vedr. stabburet og låven) og Gjersjøelva natur- og kulturpark (vedr. svalgangsbygningen). 
 
Oppegård historielags spesifikke ansvars- og interessefelt i dette, gjelder, som planleggerne nok 
allerede vet, ivaretakelse av minnebautaen og kulturminnet jordkjelleren i skogsbeltet mellom 
gårdsanlegget og E6, som følge av at Hjemmevernsforeningen som reiste den i 2003, ikke finnes 
lenger. I denne rollen har vi primært støttet forslag om å etablere en tilkomstkorridor langs E18 fra 
området Taraldrudhytta, og opp til et inngjerdet (skjermet) område rundt bautaen og jordkjelleren. 
Dette er verbalt avvist av prosjektutviklerne som en løsning, men er fortsatt vårt førstevalg til 
løsning. 
 
Vårt 1. alternativ til løsning går på å flytte selve bautaen fra nåværende plassering og fram til en 
lomme ved turveien – på høyde med kuturminnerestene/grunnmur etter Taraldrudhytta - som 
planlegges gjennom området i sør, der den vil kunne plasseres sammen med en informasjonstavle. 
Restene etter jordkjelleren forutsettes gjerdet inn med en enkel infotavle der den er. Denne 
løsningen er imidlertid usikker av to grunner: 1. Er det mulig å flytte bautaen uten å skade den?, og 2. 
Bautaen er satt opp som en personlig hyllest og takk til familien Holum for innsatsen overfor Milorg, 
“gutta på skauen”, under krigen, og familien er lite villig til å være med på en slik flytting. 
 
Vårt alt. 2 blir da å la bautaen stå der den er, og inngjerdet sammen med jordkjelleren, med port for 
mulige avtalte besøk av grupper for vising/feiring/markering. Ved den nevnte turveien, i området 
Taraldrudhytta, settes det opp en kopi av bautaen, sammen med en info-tavle. Vi viser til uttalelsen 
fra Ski historielag, som kommenterer dette utførlig. Beredskapssenteret/staten forutsettes å bekoste 
produksjon av kopi av bautaen og infotavla. 
 
Hilsen Oppegård historielag 
v/Egil Wenger (aktivitetsansvarlig på vegne av leder). 


