
Øvre Eiker kulturminneråd 
Referat fra møte 2008-03

Tidspunkt: Onsdag 24.april kl.19.00-21.00

Sted: Vestfossen Bibliotek 

Innkalte 
deltakere: Arild Mikkelsen, Marit Wergeland Skarra, Brit Grønli og Bent Ek 

Forfall: Helge Grøstad, Eldar Steen, Ellen Pauline Steen

Møteleder: Arild Mikkelsen 

Referent: Bent Ek

1. Godkjenning av dagsorden 

Møteinnkallingen hadde datoen fra forrige møte i Rådet, og dette rettes opp før innkallingen arkiveres. Referat fra møtet 26/3
ble godkjent uten merknader. Tre nye saker ble lagt til lista, nemlig to seminarinvitasjoner og en søknad om prosjektmidler. 

2. Orienteringssaker

Innkomne skriv: 

a.
Skriv fra Kulturkontoret angående "Kulturverkstedene", der en oppfordres til å foreslå emner for kurs høsten 2008. 
Følgende forslag kom fram.
- Ornitologi (aktuelle kursledere: Magne Sjøblom, Bjørn Tore Bollerud m.fl.)
- Matkultur (aktuelle kursledere: Astri Varlo, Bertha Lundteigen, Inger Wigen Bergheim, Karin Sveaas) 
- Dokuemtar/reportasjefotografering (aktuelle kursledere: Bjørn Kristoffersen, Tore Jan Johnsen)
- Dokumentar/reportasjefilm (aktuelle kursledere: Sturla Martinsen, Tore Grøsland)

Bent orienterer Reidun Bollerud om disse forslagene. 

Orienteringer fra Eiker Arkiv :

b. En uformell kvartalsrapport for januar-mars 2008. En av formuleringene kan forstås slik at det er Zahra Khalili og Sissel 
Ek som arbeider med Elvekulturmuseet i Hokksund. Dette omformuleres. For øvrig var det ingen merknader eller 
spørsmål til rapporten. 

Referat fra møter: 

c. Oppsummering av møtet med Planutvalget/fagkomite 1. Kulturminnerådet var godt fornøyd med møtet, og det er 
enighet om at regelmesige møter med fagkomiteene er en positiv ordning. 

d.
Oppsummering av Kulturtorgene på Fiskum, Ormåsen og Røren. Til tross for lite oppmøte kom det mye positivt ut av 
disse møtene. Det er viktig å unngå kollisjoner med andre arrangementer. Kulturtorgene bør planlegges i samarbeid 
med grendeutvalgene, slik at det ikke legges folkemøter i grendeutvalgene nært opp til Kulturtorgene. Det ble stilt 
spørsmål om det er behov for så mange Kulturtorg i året som det legges opp til. Det bør vurderes å slå sammen 
torgene der frammøtet er lavt.

Rapporter fra kurs og seminarer:

e.
En rapport fra kurset "23 ting om tonull" var sendt ut sammen med innkallingen. 

f. En skriftlig rapport fra workshop om lokalhistorisk wikipedia, som ble holdt i Oslo 19/4, legges ved referatet. På møtet 
ga Bent en kort muntlig orientering om dette prosjektet.
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Invitasjoner til kurs og seminarer:

g. Seminar på Fylkesarkivet i Vestfold 3.juni. Invitasjonen ble delt ut på møtet. Påmelding tas opp på neste møte. 

h. Arbeidsseminaret "Berg som forteller" 3.-10.august. Påmelding tas opp på neste møte. 

3. Oppfølging av ressursnettverket (sak 2008/07) 

Unn Sissel Ek var invitert for å orientere om prosjektet som er satt i gang med å samle inn minnemateriale fra 
innvandrermiljøet på Øvre Eiker, samt om intervjuvirksomheten generelt i ressursnettverket. Prosjektbeskrivelsen var sendt ut 
sammen med innkallingen. Arbeidet er i godt gjenge, og materialet vil bli oppbevart av Eiker Arkiv. Det er planer om en 
utstilling på Vestfos Bruget sommeren 2009 der resultatene presenteres for publikum. 

Bare fire personer kom på arbeidsmøtet i ressursnettverket 22/4. Sissel Ek og Inger Mikkelsen vil sette i gang med intervjuing i 
Vestfossen-området. Håvard Lind og Bent Ek tar initiativ til å få i gang ei gruppe i Gamle-Hokksund. Åshild Woldstad har planer 
om å starte med intervjuing til høsten for å samle inn materiale til en gårdshistorie. 

Kulturminnerådet vil gjerne stille seg bak disse prosjektene. En viktig bieffekt er at vi får inn mange interessante dialektprøver. 
Det må tas sikte på å rekruttere flere intervjuere etter hvert. Eiker Arkiv tar ansvar for oppbevaring av intervjuene. Bent 
undersøker om det er nødvendig med noen lisens fra Datatilsynet ut over det kommunen alt har. 

4. Søknad om midler til kulturminnevernprosjekter 

Det ble sendt ut orientering til alle de registrerte prosjektene om mulighetene for å søke kulturmidler, og vi har fått respons fra 
flere av dem. Eiker Arkiv har utformet prosjektbeskrivelser i samarbeid med de lokale prosjektlederne. Kulturkontoret har 
oversendt søknadene til Kulturminnerådet for uttalelse. Dessuten har Skotselv grendeutvalg signalisert at de snart kommer 
med en søknad om skilting av kulturminner rundt Hassel jernverk. 

Det var enighet om at alt dette er gode prosjekter som det er aktuelt å støtte økonomisk. Etter en diskusjon samlet 
Kulturminnerådet seg om å foreslå at det bevilges kulturmidler i år til følgende prosjekter, i prioritert rekkefølge: 

a) "Skilting av historiske bygninger i Gamle-Hokksund og Dynge". Kulturminnerådet sto bak oppsettingen av et 
skilt på Falchegården våren 2007, og det er derfor naturlig å gå videre med dette prosjektet. Ved å konsentrere 
innsatsen om Gamle-Hokksund og Dynge i 2008, vil skiltingen få et omfang som gjør at den blir lagt merke til. Rådet 
anbefaler derfor at det bevilges midler til fem kulturminneskilt, i tråd med søknadssummen. Det forutsettes at skiltene 
skal utformes på samme måte som skiltet som er satt opp på Falchegården. Teksten utformes i samarbeid med Eiker 
Arkiv og godkjennes av Kulturminnerådet. 

b) "... og så kom vi til Øvre Eiker" (Mangfoldige minner). Kulturminnerådet synes at dette er et svært verdifullt 
arbeid, som det bør satses på å få gjennomført i løpet av "Mangfoldsåret 2008", slik det legges opp til i søknaden. Det 
legges vekt på at utstyret som anskaffes i til prosjektet også kan brukes i forbindelse med annen intervjuvirksomhet. 
Rådet anbefaler derfor at det bevilges midler i tråd med søknadssummen. Det forutsettes at materialet som samles inn 
oppbevares og gjøres tilgjengelig i Eiker Arkiv, med de klausuler som eventuelt avtales med informantene. 

c) "Det historiske Vestfossen". Kulturminnerådet mener at det er viktig å følge opp det arbeidet som er gjort i 
forbindelse med Fosshaugen, samt det frivillige arbeidet i forbindelse Vestfos Bruget, Trikkens/Maskins Venner, Gamle 
Vestfossen Kraftstasjon m.m. Rådet anbefaler derfor at det bevilges midler i tråd med søknadssummen.

d) "Portrett av Ragna Jørgensrud". Kulturminnerådet synes at dette er et positivt initiativ, som fortjener støtte. 
Dokumentariske videopptak er en viktig form for historisk dokumentasjon, og det er viktig å utnytte den kompetansen 
Tore Grøsland har på dette området. Det er likevel ønskelig med en mer detaljert beskrivelse, med nærmere skissering 
av emner og spørsmål. Kommunen må ha full rett til å bruke det ferdig produktet, for eksempel til utlån på 
bibliotekene. Under disse forutsetningene går Rådet inn for at det bevilges midler i tråd med søknadssummen.

Kulturminnerådet mener at også de øvrige søknadene er svært interessante, og at det bør bevilges kulturmidler til dette alt på 
årets budsjett i den grad dette er mulig. Hvis ikke dette lar seg gjøre, bør prosjektene få signal om at de vil bli prioritert høyt i 
2009. De bør oppfordres til å arbeide videre med prosjektene, blant annet med utforming av tekster og illustrasjoner til 
kulturminnetavlene og med å skaffe private sponsorbidrag. 

Bent tok opp muligheten for å finne en lokal produsent av kulturminneskiltene beregnet på bygningerDette var et spørsmål som 
ble reist i møtet mellom Kulturminnerådet og fagkomite 3 i fjor. Rådet var enig i dette. Bent undersøker om Arek Gawecki kan 
levere slike skilter til en tilsvarende pris. 

Til slutt gjentok Kulturminnerådet ønsket om at en pott av de frie kulturmidlene øremerkes til kulturminneprosjekter. Rådet 
synes det er vanskelig å uttale seg om prioriteringen av slike søknader når en ikke har fått noen rammer å forholde seg til på 
forhånd. 
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5. Kulturminneseminaret 14/5 (sak 2008/08) 

Seminaret går som planlagt onsdag 14/5. Eiker O-lags lokaler var imidlertid ikke ledige, så sekretæren har i samråd med 
lederen flyttet arrangementet til det nye mediateket ved Ormåsen skole. Det er gjort avtaler med Tor Bjørvik, Øyvind 
Sveinsson og Kjell Klokkerud. Seminaret er meldt inn til "Kulturkalender for Øvre Eiker", som trykkes i Eiker Avis. Forslaget til 
program og invitasjon ble godkjent uten merknader. 

Eiker Videregående skole og Buskerud Folkehøgskole settes opp på lista over institusjoner som inviteres. Eventuelt andre 
forslag til deltakere som bør inviteres spesielt mailes eller telefoneres til Bent. 

Rådet gikk inn for servering av kveldsmat istedenfor kringle. Bent undersøker muligheter for lagring av matvarer. Marit, Brit og 
Nils Petter hjelper til med innkjøp og servering, etter nærmere avtale med Bent. Arild og Bent tar seg av forhåndsomtale i 
lokalavisene og annen markedsføring.

6. Reguleringsplan Skotselv skole (sak 2008/09) 

Saken var oversendt fra Planavdelingen v/Anders Stnshorne. Sakspapirene var sendt ut sammen med innkallingen. Følgende 
vedtak ble fattet enstemmig: "Kulturminnerådet kan ikke se at verneverdige kulturminner blir berørt og har derfor ingen 
merknader." Bent sørger for at uttalelsen blir oversendt. 

7. Reguleringsplan for gbnr.39/14 (sak 2008/10) 

Saken var oversendt fra utbyggeren, Hokksund Mur og Betong. Sakspapirene var sendt ut sammen med innkallingen. Følgende 
vedtak ble fattet enstemmig:"Kulturminnerådet kan ikke se at verneverdige kulturminne blir berørt og har derfor ingen 
merknader. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at bnr.138 og bnr.140 har veirett og rett til båtstø på gbnr.39/14, ifølge heftelser 
som er innført i panteregisteret." Bent sørger for at uttalelsen blir oversendt. 
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