
 

 

Øvre Eiker Kommune 
Kulturminnerådet  

 
 
 
Tidspunkt: onsdag 13.juni 2012, kl.19.00-21.00 
Sted: Øvre Eiker Rådhus (møterom Lempäälä)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Åmund Tonna, Stein Andersen og 
Eldar Steen  
Forfall: Elin Evenrud og Ellen Pauline Steen  
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
Saksliste:  

 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referatet fra møtet 25/4 ble godkjent uten merknader. Det var enighet om at referatsaker heretter 
kan sendes ut fortløpende med e-post, og at det ikke er nødvendig at det sendes ut papirkopi av 
disse sakene.  
 
2. Kulturminneplan for barn og unge 
Nils Petter, Åmund og Bent hadde møte med Liv Andersen og Hilde Glesne fra Den kulturelle 
skolesekken, og vi ble enige om en del retningslinjer for det videre arbeidet (se vedlegg). Det var 
også enighet om at vi tar sikte på å presentere dette på et rektormøte rett over sommeren og at vi 
der foreslår at det i løpet av høsten holdes et halvdagsseminar der vi presenterer 
Minnefinnekurset og eventuelt andre forslag til undervisningsopplegg. Kulturminnerådet 
bestemmer program for dette seminaret, og det inviteres to lærere fra hver skole. Det var enighet 
om å konsentrere seg om følgende emner: 

• Minnefinnekurs 
• Rydd et kulturminne 
• Fiskumøksa  
• Hasselovner 
• Utstillinger 

 
3. Plan for Kulturminneløyper 
Det var laget et foreløpig utkast til kulturminneløyper samt brev til grendeutvalg, foreninger og 
andre instanser. Det var enighet om å endre overskriften fra ”kulturminneløype” til 
”turforslag/turløyper”, men for øvrig ble følgebrevet godkjent. Det var enighet om at en må 
vurdere en begrensning i antall løyper i forbindelse med en eventuell publisering. Friluftslivets 
Fellesorganisasjon bør kontaktes angående mal for merking av løyper. 
  



 
4. Innspill til Buskerud fylke om verneverdige kulturminner 
Kulturvernavdelingen i Buskerud fylke ønsker innspill når det gjelder verneverdige kulturminner 
som er underrepresentert blant de kulturminnene som i dag har en offisiell. Saken er oversendt til 
Kulturminnerådet. Det kom følgende innspill under de ulike kategoriene: 

• Vassdragsrelatertindustri: Himsjødammen, Grølla, Åbortjenn, Løkendammen, 
Røkebergtjenn, Branestjenn. 

• Bergverksindustri: Krambudalen, Skarragruvene, Skarraenga, Masovn ved Hassel, 
Bergsgruvene. 

• Annen industri: Fiskum teglverk, meieriene i Fiskum, Vestfossen, Skotselv, Torvhus ved 
Storemyr. 

• Jordbruk og skogbruk: Kulerud, Jørnseplassen, Flårud. 
• Samferdsel: Dunserud, Rudstøa, Dunserud, Sundhaugen, Vestfossen paviljong  
• Byer og tettsteder: Sønju skole, Berg, Halvorsethgården, Madseberget. 
• Minoriteters kulturminner: Dravollsletta, Vinsvoll (Dragonbråtan), Bråten Bilco, 

Sundmoen. 
 
5. Monter til Fiskumøksa 
Utforming av monter/transportkasse for Fiskumøksa samt eventuell tekst må avklares nærmere. 
Saken utsettes til neste møte. 
 
6. Historisk spel om Hoen-skatten 
Hokksund byutvalg og Kultursjefen vil utlyse en manuskonkurranse og ønsker en representant 
for Kulturminnerådet i juryen. Stein Andersen ble utpekt til dette. 
 
7. Reguleringsplan for Renningsåsen pukkverk 
Sakspapirer for offentlig ettersyn i forbindelse med arealplanen følger vedlagt, inkludert rapport 
fra Buskerud fylkes arkeologiske undersøkelser i området. Dette tas til etterretning. 
 
8. Årsplan 2012 - temakvelder 
På årsplanen er det satt opp temakvelder for lokalhistorie/kulturminnevern i Gamle-Hokksund og 
Vestfossen (Fosshaugen). Det var enighet om at dette for Hokksunds del kan kobles til en 
lakefiskeri-utstilling på Hokksund barneskole. Nils Petter orienterte om at eierne av gjenstandene 
er positive til dette. Det tas kontakt med Vestfossen grendeutvalg for å planlegge en ”Husker du?-
kveld”, der det blir satt fokus på verneverdig bebyggelse. Åmund informerte om St. 
Hansarrangement på Øra i Skotselv, der et er aktuelt med åpning av den nye elvestien. 
 
9. Årsplan 2012 - middelalderdager 
På grunn av vanskelig økonomi har det lenge vært usikkert om det blir middelalderdager på 
Fiskum i år. Nå har imidlertid kultursjefen gitt klarsignal. Kulturminnerådet blir bedt om å stå for 
den delen av programmet som består av historiefaglige foredrag og/eller kulturminnevandringer, 
inkludert finansiering av dette. Det ble enstemmig vedtatt at Kulturminnerådet ikke vil påta seg 
denne oppgaven. 
 
10. Budsjett 2012 
Det ble vedtatt å innføre som en fast ordning at det settes hvert år settes av et beløp til 



vedlikehold av kulturminnetavlene tilsvarende kr.100,- per tavle. Det vil si at kr.2.100,- avsettes 
til dette på årets budsjett.  
 
11. Orienteringssaker 

a. Oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut sammen med innkallingen. 
b. Budsjettstatus for kulturminnevern var sendt ut sammen med innkallingen. 
c. Bygdebokprosjektet: På grunn av sykdom i nærmeste familie har Jon Skeie fått innvilget 

en måneds ulønnet permisjon. Seminaret med diskusjon av manus, som skulle vært i 
midten av juni, blir derfor utsatt. 

d. Trygve Bernt har ringt og takket for pengestøtten til Jungerprosjektet. Han har også sendt 
over en kort orientering om framdriften. 

e. Team Kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune har oversendt sin årsrapport, som ble 
sendt ut sammen med innkallingen. 

f. Rapport fra arkeologiske undersøkelser på Lerberg. 
g. Rapport fra arkeologiske undersøkelser på Kofstad. 
h. Melding fra Bernt-Egil Tafjord om funn i Hoensmarka. 

 


