
Forslag 1. fra Vestmarka Grendelag til ny plassering av 
Jerpsetbautaen og utforming av ny plass.

Den nåværende plassering er lite pent da beplanting bak ikke er mulig og flytting av 

bautaen hjelper lite. Området og omgivelsen bakenfor er lite passende for et  minnesmerke. 

Eiendommens areal en kun Svenskesteinen og den vesle flekken foran bautaen, som står 

like innenfor grensen. Utvidelse av areal er ikke mulig. Sammenlignet med områdene ved 

Krebs bautaene på Skotterud og Matrand er Jerpsetbautaen lite ærverdig.

Den nye plassen ligger ca 40 meter sørvest for dagens plassering. Grunnen avgis 

vederlagsfritt av Trond Jerpseth som gave, forutsatt at Eidskog kommune måler opp,  

tinglyser og tar kostnaden som sin eiendom, det nye areal er ca 300 – 400 m². Kommunen 

må også avklare bruk av veg eventuelt tinglyse heftelse og være delaktig i vedlikeholds 

utgifter. 

Den nye plassen er en fjellknaus som ligger litt høgere enn Svenskesteinen og får en mye 

beder bakgrunn enn slik det er i dag, det meste jorder. Eieren rundt Svenskesteinen 

bebuder at skaphengere o.l. skal fjernes. 

Bautaen er tenkt og plasseres på en liten plass som belegges med bruddskiferheller om de 

tåler vekten av bautaen. Kanskje tilføres noe matjord og noen lave stedegne helårsgrønne 

planter (maks 0,7m) kan stå bak og på hver side. Langs østkanten og bak legges det noen 

store steiner med øyebolt på toppen hvor det festen svart kjetting fra mellom steinene. Det 

står i dag en fin bjørk og et par furuer som med litt mer matjord, kan stå i mange år til. 

Dette vil kreve veldig lite årlig vedlikehold.

Ved siden av bautaen settes opp en lav informasjonstavle, en sittebenk med smijerns 

ben/armlener og det opparbeides 2 parkeringsplasser hvorav den ene universelt utformet.

Svenskesteinen bør ha nytt skilt hvor Jerpset er skrevet historisk riktig. Plassen hvor 

bautaen har stått tilføres noe matjord slik at noe lave stedegne helårsgrønne planter ellers 

fylles det singel over resten av plassen på vestsia steinen. Flaggstang fjernes da det ikke er 

det på de andre bautaene i kommunen og ikke vanlig ved bautaer ved krigsminneplasser. 



Forslag til ny plassering av Jerpsetbautaen og 
utforming av ny plass

Nytt skilt på svenskestien med uthevet 
tekst (se eksempel) denne behøves ikke 

vedlikeholdes: SVENSKESTEINEN
Slaget på Jerpset

25. Mai 1808

Informasjonstavle

Sittebenk

Eksempel: Kjetting mellom steiner, men 

naturstein ikke tilhugget eller sprengstein.

Det endelig forslag sendes til kommunen som Vestmarkas forslag til utbedring. Bautaen og 

plassen er kommunens eiendom og ansvar. Dersom Eidskog kommune bevilger brorparten av 

budsjettet kan Vestmarka Grendelag gjennomføre forslaget som sitt bidrag, samt at det finnes noe 

testamenterte midler, bebudet gaver og eventuelle andre bidrag. Budsjett vil bli utarbeidet og 

legges ved til kommunen. 

Kommentarer, tillegg og andre innspill må sendes inn innen 12. juni slik at det kan komme med 

til styremøte i Grendelaget 14. juni. sendes til: lars.rambol@hotmail.com


