
 

Øvre Eiker Kulturminneråd 
 
 
Tidspunkt: onsdag 11. juni 2014, kl.19.00-21.00 
Sted: Fiskum Bibliotek  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åmund Tonna, Brit Grønli, Stein Andersen, Elin 
Evenrud, Ellen Pauline Steen og Eldar Steen 
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
 
Saksliste:  

 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referat fra møtet 23/4 ble godkjent uten merknader. 
 
2. Øvre Eiker kommunes representasjon i Stiftelsen Lågdalsmuseet 
Stiftelsen Lågdalsmuseet med avd. Vassdragsmuseet Labro ønsker en skriftlig bekreftelse på at 
Øvre Eiker kommune ikke lenger ønsker å være representert i styret for denne stiftelsen. 
Kultursjefen ønsker at Kulturminnerådet uttaler seg om saken. Det var enighet om at det ikke 
lenger er naturlig at kommunen er representert i styret for Stiftelsen Lågendalsmuseet, i og med 
at Eiker og Lågendalen Museum nå er oppløst og museene i Øvre Eiker trolig blir med i det nye 
konsoliderte Buskerud Museum. Det ble derfor enstemmig vedtatt å anbefale Kultursjefen om å 
sende en skriftlig bekreftelse på dette. 
 
3. Tekst til manglende kulturminnetavle ved Düvelgården 
Et forslag til dette følger vedlagt og ble godkjent uten merknader. Forslaget er også sendt til 
Skotselv grendeutvalg og deres lokalhistoriske gruppe. Eventuelle merknader derfra bør tas 
hensyn. 
 
4. Invitasjon til å delta på Markedsdag på Fiskum  
Fra Fiskum grendeutvalg har Kulturminnerådet fått en invitasjon til å delta på årets 
"Markedsdag" på Fiskum. Ingen av medlemmene kunne påta seg å stille på dette. Bent holder 
kontakt med grendeutvalget og bruker arrangementet til å spre informasjon om arbeidet med 
kommunedelplanen for kulturminner. 
 
 
 



5. Oppstart av Eiker Kulturminnelag  
Et forslag til vedtekter var sendt ut og ble drøftet. Det var enighet om at ved en oppløsning av 
foreningen, bør eventuelle midler tilfalle Øvre Eiker Kulturminneråd og ikke Eiker Historielag. 
Stiftelsesmøtet ble lagt til onsdag 3/9, slik at dette erstatter ordinære møte i Kulturminnerådet. 
 
6. Minneinnsamling (intervjuer) 
Det ble foretatt en statusoppdatering av listen som ble satt opp i fjor over aktuelle 
intervjuobjekter. Fra Randi Enger har vi fått en oppfordring om å intervjue Gina og Oddvar 
Johansen på Stenset, og Stein og Eldar vil følge opp dette. 
 
7. Orienteringssaker: 

a. En oversikt over oppfølgingen av saker fra tidligere møter ble tatt til etterretning. 
b. En oversikt over økonomisk status ble tatt til etterretning. 
c. Eldar og Bent orienterte fra seminaret om gravminner i Hurum 30/4. 
d. Bent orienterte fra møtet om regional kulturminneplan for Buskerud 8/5. 
e. Nils Petter orienterte fra møte mellom Idrettsrådet, Musikkrådet og Kulturminnerådet i 

Øvre Eiker, som ble holdt 26/4. 


