
 

 

Øvre Eiker Kommune 
Kulturminnerådet  

 
 
Tidspunkt: onsdag 16.oktober 2013, kl.19.00-21.00 
Sted: Øvre Eiker Rådhus (møterom Lempäälä)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åmund Tonna, Brit Grønli, Stein Andersen, Elin 
Evenrud, Eldar Steen og Ellen Pauline Steen 
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
 
 
Saksliste:  

 
1. Godkjenning av saksliste og referat fra forrige møte. 
Referatet fra møtet 4/9 ble godkjent uten merknader.  
 
2. Eikværinger som har satt spor etter seg 
Et utkast til utstilling for første halvår 2014, med Grunnlovsjubileet som tema, ble vedtatt uten 
endringer. For andre halvår ble det bestemt å gå videre med Eikers stortingsrepresentanter gjennom 
tidene som et aktuelt tema, men her er det nødvendig å begrense antallet på hvem som skal 
presenteres. Det bør legges vekt på å få med representanter fra ulike tidsperioder og knytte 
presentasjonen opp mot politiske temaer og saker som var aktuelle i disse periodene. Bent lager et 
forslag til dette.  
 
3. Kulturminnerådets rolle i arbeidet med kommunedelplan for kulturminner 
Arbeidsgruppa for kommunedelplanen har hatt sitt første møte, og referat fra dette er sendt 
Kulturminnerådet til orientering. Rådet er innstilt på å ha rollen som bindeledd til grendeutvalgene 
og lokalmiljøet. Det er viktig at det legges opp til lokale møter og ikke bare store folkemøter som er 
ment å være for hele kommunen. Grendeutvalgene er naturlige samarbeidspartnere når det gjelder 
å planlegge og gjennomføre slike møter, og de bør derfor trekkes inn i prosessen på et tidlig 
tidspunkt. Bent tar med disse innspillene til arbeidsgruppa. 
 
4. Møte om bygningsvern i Vestfossen 
Det planlagte møtet i Vestfossen bør ses i sammenheng med den prosessen som nå settes i gang i 
forbindelse med kommunedelplanen for kulturminner. Dette utsettes derfor inntil videre. Et 
alternativ møter med visning av bilde og foredrag om forskjellige lokalhistoriske emner, og her kan 
også Kulturminnerådet bidra dersom det er ønskelig. Stein tar med dette innspillet til 
grendeutvalget. 
 



5. Ønske om byste av Petra 
Kultursjefen har fått inn et forslag fra publikum om å lage en byste av Petra (91 Stomperuds 
forlovede) i Hokksund og ønsker at Kulturminnerådet skal uttale seg om saken. Det var enighet i 
Rådet om å anbefale at kommunen ikke prioriterer denne oppgaven. 
 
6. Rullering av handlingsplan for kulturminnevern 
Den to-årige handlingsplanen for kulturminnevern som ble vedtatt høsten 2011, ble gjennomgått 
og hvert enkelt punkt ble kommentert. Kultursjefen bes om å legge disse kommentarene til grunn 
for en ny handlingsplan for perioden 2014-2015. 
 
Orienteringssaker: 
a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter ble tatt til etterretning. 
b. Budsjettstatus for kulturminnevern 2013 ble tatt til etterretning. 
c. Rapport for markeringen av Stemmerettsjubileet 2013 ble tatt til etterretning. 
d. Program for markeringen av Grunnlovsjubileet 2014 ble tatt til etterretning. Rådet synes at 
komitéen har gjort en god jobb som har resultert i et innholdsrikt program. 
e. På Fiskummarkedet 15/9 var Kulturminnerådet representert med Nils Petter Hobbelstad, 
Reidun Bollerud og Bent Ek. Det ble gitt skriftlig og muntlig informasjon om Fiskums historie og 
planene om kulturminnetavler langs Fiskumelva. Vi hadde med kopien av Fiskumøksa og viste 
også fram andre lokale steinalderfunn. Været tatt i betraktning var frammøtet brukbart. 
f. Onsdag 1/10 ble det gjennomført en tur til bygdeborgene ved Junger sammen med 
PRN-avdelingen i Øvre Eiker kommune, som stilte med seks deltakere. Fra Kulturminnerådet stilte 
Åmund Tonna, Stein Andersen og Bent Ek.  
g. Invitasjon til Riksantikvarens utviklingsnett 31/10, med tema ”Krigens kulturminner” var sendt 
ut sammen med innkallingen. De som ønsker å delta, melder seg på individuelt. 
h. Invitasjon til filmvisning og debattmøte på Hokksund byplankontor var sendt ut sammen med 
innkallingen. Nils Petter, Åmund og Bent deltar på dette. 


