
 

 

Øvre Eiker Kommune 
Kulturminnerådet  

 
 
Tidspunkt: onsdag 4. september 2013, kl.19.00-21.00 
Sted: Vestfos Bruget Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åmund Tonna, Brit Grønli, 
Stein Andersen og Eldar Steen. Helge Nilsen og Bjørn Kristoffersen fra Vestfossen 
grendeutvalg deltok i behandlingen av sak 3.  
 
Forfall:  Elin Evenrud og Ellen Pauline Steen 
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
 
Saksliste:  

 
1. Godkjenning av saksliste og referat fra forrige møte. 
Referatet fra møtet 6/6 ble godkjent uten merknader.  
 
2. Modell av jernalderboplassen ved Haug 
Hans Horne viste fram modellen og fortalte om arbeidet med den. Kulturminnerådet var godt 
fornøyd med resultatet, men det var enighet om at også fylkesarkeolog Bernt-Egil Tafjord bør se på 
den og si sin mening. Det var ønske om å få med gravhauger. Når modellen skal stilles ut, er det 
viktig å få med kart som viser området i dag og tekst som forteller hva som er gjort av arkeologiske 
funn og at modellen er en tolkning av hvordan boplassen kan ha sett ut.   
 
3. Møte om bygningsvern i Vestfossen 
Helge Nilsen og Bjørn Kristoffersen fra Vestfossen grendeutvalg var invitert for å diskutere 
hvordan vi bør legge opp et folkemøtet i Vestfossen. Følgende punkter ble nevnt som aktuelle på et 
slikt møte: 

• Informasjon om tilskuddsordninger (Buskerud fylke og Norsk Kulturminnfond m.m.) 

• Trekke fram gode eksempler, for eksempel i forbindelse med bygningsvernprisen 

• Invitere håndverker til å fortelle om et restaureringsprosjekt 

• Informere om de veilederne som ble laget for 10-15 år siden 

• Visning av flyfoto og andre gamle bilder 
 
Det var enighet om at dette bør ses i sammenheng med den sentrumsplanen som skal utarbeides for 
Vestfossen. Det er også viktig å koordinere det med informasjonen rundt arbeidet med en 
kommunedelplan for kulturminner. Bent tar opp dette i arbeidsgruppa for kommunedelplanen. 
Grendeutvalget tar opp saken med sine kontakter i planavdeling/byggesaksavdeling for å 
understreke at dette er en viktig sak for grendeutvalget. 



 
4. Markedsdag på Fiskum 
I forbindelse med ”markedsdag” på Fiskum 15/9 ønsker grendeutvalget at det blir satt fokus på 
lokalhistorien, og spesielt på funnet av steinalderboplassen i Prestegårdshagen. Bent har laget 
ferdig infoplakater som kan brukes og låner med kopien av Fiskumøksa fra Darbu skole. Nils Petter 
kan stille opp og informere. Vi spør også Reidun Bollerud om hun kan delta. 
 
5. Kulturminneløype ved Bollerud 
Et utkast til kulturminnetavler langs løypa ved Bollerud er utarbeidet og ble godkjent av 
Kulturminnerådet. Forslaget oversendes til Bollerud Vel. 
 
6. Kulturminneløype ved langs Fiskumelva 
Et utkast til kulturminnetavler langs løypa ved Fiskumelva er utarbeidet og ble godkjent av 
Kulturminnerådet. Forslaget oversendes til Fiskum grendeutvalg. 
 
7. Eikværinger som har satt spor etter seg 
Det tas sikte på å få til temautstillinger fra og med januar 2014, og Kulturminnerådet har anledning 
til å bestemme tema og innhold i utstillingen. Det var enighet om at utstillingene neste år bør 
knyttes til Grunnlovsjubileet, med begivenhetene i 1814 og eventuelt også seinere 
stortingsrepresentanter som tema. Bent lager et utkast til neste møte. 
 
Orienteringssaker: 

a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut og ble tatt til 
etterretning. 

b. Rapport fra bygdebokforfatter Jon Skeie ble tatt til etterretning. 
c. Buskerud fylkeskommune har bevilget kr.80.000,- til istandsetting av Langgården i 

Vestfossen og kr.60.000,- til istandsetting av Vestfossen kapell. 


