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Møte tirsdag 12.september kl.19.00-21.00 på Vestfossen bibliotek 
 
Til stede: Unn Sissel Ek, Arild Mikkelsen, Bjørg Leret Grøstad, Nils Petter Hobbelstad, Eldar 
Steen og Bent Ek (sekretær) 
 
 
Saksliste: 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referatet var utsendt på forhånd. Godkjent uten merknader. 
 
2. Halvårsrapport fra Kulturminnerådet 
Rapporten var sendt ut på forhånd. Ingen merknader. 
 
3. Innkomne skriv, orienteringer, eventuelt 
a. Referat fra møte med fagkomité 3 i juni (vedlegges protokollen). 
b. Orientering om Temte gård (skriftlig orientering vedlegges protokollen). 
c. Sissel og Bent orienterte kort fra NLIs jubileumsseminar. Et kort referat fra seminaret 
ettersendes. 
d. Referat fra seminar om landbruksbasert næringsvirksomhet (vedlegges protokollen).  
e. Kvartalsrapport fra Eiker Arkiv var sendt ut på forhånd. Ingen merknader.  
f. Orientering om forprosjektet til bygdebok var sendt ut på forhånd. Ingen merknader. Saken 
overlates til prosjektgruppa (jfr. sak 9), men Kulturminnerådet fungerer som referansegruppe 
og kan komme med innspill. 
g. En skriftlig orientering var sendt ut på forhånd (vedlegges protokollen). Det var en kort 
diskusjon rundt Ullern-mælen. Sissel drøfter saken med Morten Lauvbu og ordfører Anders 
Werp, som er kommunens representant i Hellefos Kraft. Fylket holdes orientert om 
utviklingen. I tillegg til Skarragruvene, ble det påpekt at Kobbergruvene, Krambudalen, og 
Hasselgruvene er interessante bergverksområder som det er viktig å ta vare på. 
h. Sissel og Bent orienterte om arbeidet med ny kommuneplan, der det ser ut til at de fleste av 
rådets kommentarer er tatt til etterretning. Arbeidet med kommunedelplan blir en 
hovedoppgave for rådet i tida som kommer. Saken tas opp på neste møte. 
i. En orientering fra møtet Bent hadde med Morten Lauvbu var sendt ut på forhånd. Bent 
orienterte om kommentarer fra Morten Lauvbu, blant annet om at rådet må komme med 
budsjettinnspill til kulturkontoret. Sissel følger opp dette. Det var enighet om at vi forsøker å 
få til et fellesmøte med fagkomité 1/fagkomité 3 før jul. 
 
4. Ferdselsvei Rud-Klunderud 
Orientering og forslag til uttalelse var sendt ut på forhånd. Rådet vedtok følgende uttalelse:  
Øvre Eiker kulturminneråd har fått en henvendelse fra Fiskum grendeutvalg, som ber rådet 
om å uttale seg om den verdien den gamle ferdselsveien mellom Klunderud (gnr.125/2) og 
Rud (gnr.151/1) har som kulturminne. Dette er aktuelt i forbindelse med at ny bebyggelse på 
adressen Kongsbergveien 834 hindrer ferdselen på denne veien.  
 
 



 
 
Kulturminnerådet mener at gamle ferdselsveier er en viktig del av det tradisjonelle 
kulturlandskapet på Eiker, og mener at kommunen derfor bør legge til rette for at slike veier 
bevares og brukes når dette er mulig. Veier som ikke brukes regelmessig, vil snart gro igjen 
og forsvinne. Den gamle veien mellom Klunderud (gnr.125/2) og Rud (gnr.151/1) er en del av 
kulturlandskapsområdet Åssida på Fiskum og går over en eiendom der det tradisjonelle 
kulturlandskapet er særlig godt bevart. Fram til 1950-tallet var veien i alminnelig bruk som 
skolevei og til annen ferdsel mellom Klunderud-gårdene og Darbu sentrum, både med hest og 
vogn og med bil. Veien brukes fortsatt regelmessig av elevene ved Buskerud Folkehøgskole, 
og beboerne i området ønsker at veien skal være åpen for alminnelig ferdsel. Beboerne av 
Klunderud-gårdene har dessuten tinglyst veirett, i forbindelse med at Kongsbergveien 834 ble 
bebygd i 1995.  
 
Kulturminnerådet anbefaler at Øvre Eiker kommune støtter Fiskum grendeutvalg i 
bestrebelsene på å få gjenåpnet denne veien for alminnelig ferdsel. 
 
Uttalelsen sendes til Fiskum grendeutvalg. 
 
5. Opprettelse av et kulturminnefond 
Eiker Arkiv bes om å lage et utkast til retningslinjer for et kulturminnefond, gjerne i 
samarbeid med Eiker Historielag. Dette behandles på neste møte. 
 
 
 
6. Skiltmaler 
Nils Petter hadde med eksempler på skilting i tettsteder, blant annet fra Fredrikstad. Det var 
enighet om at vi bør forsøke å få til en ekskursjon dit i løpet av oktober. Nils Petter følger opp 
dette og sender ut forslag til dato. Det kan være aktuelt med flere ulike skilttyper på ulike 
typer bygninger, gatenavn o.s.v. Bent har kontakt med Jonn Harry Eriksen angående skilter 
som kan brukes i utmark, med utgangspunkt i skiltene som er brukt i Portåsen. Det tas sikte på 
å legge fram ”prototyper” i løpet av høsten.  
 
7. Uttalelse om nye veinavn 
Rådet er bedt om å uttale seg om fem nye veinavn i Ormåsen, samt ett på Loesmoen og ett i 
Vestfossen. Historielagets behandling var oversendt til orientering. Rådet går enstemmig inn 
for de foreslåtte fuglenavnene i Ormåsen, ”Sementen” på Loesmoen og ”Halte-Birthes vei i 
Vestfossen.  
 
8. Aktuelle kurs og seminarer høsten 2006 
En oversikt over aktuelle seminarer var sendt ut. Bent kommer til å delta på de fleste av disse, 
men det er ønskelig at flere deltar. Eiker Arkiv dekker kostnadene. Sissel kunne tenke seg å 
delta på Riksantikvarens nettverksmøter 27/9 og 25/10. Arild kan muligens delta på 
ABM/NLI/HiO-seminaret 7/12. Dersom det er aktuelt for andre å delta, gis det tilbakemelding 
til Bent innen påmeldingsfristen. 
 
 9. Nedsetting av prosjektgruppe for bygdebok 
Nedre Eiker har utpekt tre personer til sin prosjektgruppe (Trond Bollerud, Randi Stensmyren 
og Pål Ødemark), og det kan vel også være et passe antall på Øvre Eiker. Fagkomité 3 ønsker 
å ha ett av medlemmene, og det er naturlig at kulturadministrasjonen er representert, men 
Kulturminnerådet har fått fullmakt til å utpeke prosjektgruppa. Ingen av medlemmene i 
Kulturminnerådet ønsket å sitte i gruppa. Det ble foreslått å forespørre Steinar Karlsen som 
representant for kulturadministrasjonen og Einar Mathisen fra fagkomitéen. Som tredje 
medlem forespørres Terje Larsen, Arild Bogen eller Jan Henrik Eriksen. Eventuelt andre 
forslag sendes på mail til Bent. 



 
 
10. Seminar høsten 2006 
Det er tidligere bestemt at bygdebokprosjektet skal være tema for dette seminaret, og det kan 
være naturlig å be prosjektgruppa om å ta ansvar for gjennomføringen. Bent kontakter 
prosjektgruppa på Nedre Eiker om dette. Inge Eidsvåg, Thomas Hylland Eriksen og Rune 
Slagstad ble nevnt som mulige foredragsholdere. 
 


