
Øvre Eiker kulturminneråd 
Referat fra møte 2008-04

Tidspunkt: Onsdag 21.mai kl.19.00-21.00

Sted: Vestfossen Bibliotek 

Innkalte 
deltakere: Arild Mikkelsen, Nils Petter Hobbelstad, Marit Wergeland Skarra, Helge 

Grøstad , Eldar Steen og Bent Ek 

Forfall: Brit Grønli, Ellen Pauline Steen

Møteleder: Arild Mikkelsen 

Referent: Bent Ek

1. Godkjenning av referat og dagsorden 

Referat fra forrige møte, innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

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 :

a. Kulturmidler til kulturminneprosjektene. Kultursjefen har bevilget kr.25.000,- til skilting i Gamle-Hokksund 
og Dynge og kr.8.000,- til prosjektet ”Mangfoldige minner”. Samarbeidspartnerne er blitt orientert om dette 
(se vedlagte skriv).

b. Orientering om fortellerprosjektet ”Vestenfor sol…”. Hovedhensikten med prosjektet er å formidle det 
materialet som samles inn i forbindelse med prosjektet "Mangfoldige minner" ved hjelp av profesjonelle 
fortellere. Det er aktuelt med utgivelse av CD og bok, samt opptredener og arrangementer. Kulturkontoret 
vil søke om midler til et slikt prosjekt høsten 2008, og Kulturminnerådet vil eventuelt bli involvert i 
oppfølgingen. 

Rapporter fra kurs og seminarer:

c. Rapport fra workshop om lokalhistorisk wikipedia (se vedlegg). Det ble en kort diskusjon rundt dette, og det 
var enighet om at det er aktuelt å holde kurs til høsten for dem som er interessert.. 

d. Rapport fra "Nullkonferansen" (se vedlegg). KUlturminnerådet ønsker en presentasjon av den nye internett-
teknologien i løpet av høsten. 
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Invitasjoner til kurs og seminarer:

g. Seminar på Fylkesarkivet i Vestfold 3.juni. Ingen hadde anledning til å delta på dette. 

h. Arbeidsseminaret "Berg som forteller" 3.-10.august. Påmeldingsfrist er 1.juli. De som eventuelt ønsker å 
delta, melder seg på individuelt. 

3. Kartfesting av kulturminner i skog og mark  (sak 2008/08) 

Oppsummering av Kulturminneseminaret 14/5-2008. Kulturminnerådet var godt fornøyd med gjennomføringen av 
seminaret, som smalet rundt 40 deltakere. Vi har fått positiv respons fra felere av deltakerne, ikke minst på 
serveringen av kveldsmat. Foredragene var interessante og passe lange. Det var enighet om at tema for seminaret 
bør følges opp, og at det er naturlig å gjøre dette i samarbeid med Eiker O-lag. Rådet ønsker også til å bidra til et 
samarbeid mellom lokale navnegranskere og eksperter på området. Det var enighet om å invitere Kjell Klokkerud 
og Terje Larsen på ett av møtene til høsten for å drøfte dette nærmere. Samtidig er det Kulturminnerådets 
oppgave å stå på i forhold til kommunen for å få registrert kulturminnene på det kommunale kartverket.

4. Oppfølging av nærmiljøprosjektene (sak 2008/06): Skilting i Gamle-Hokksund og Dynge 

Det er et sterkt ønske både fra Gamle Hokksunds Venner og fra arrangørene av Hokksund By-og Laksefestival at 
de nye skiltene kan avdukes den 10.august i forbindelse med festivalen. Dette betyr i så fall at utvelgelse av 
bygninger og utforming av tekst må skje i løpet av de nærmeste 2-3 ukene. Det ble besluttet å sette opp skilt ved 
Ihlengården, Madsengården og Jordmorgården. Bent utarbeider forslag til tekst, som sendes ut for godkjennelse 
per e-post. Det tas kontakt med huseierne via "Gamle-Hokksunds Venner". 

5. Reguleringsplan for gbnr.78/120 (sak 2008/11)  
Saken er oversendt fra Planavdelingen v/Arne Tronrud. Kulturminnerådet fattet følgende vedtak:
”Kulturminnerådet støtter Buskerud Fylkeskommunes krav om kulturminneundersøkelser. Hoens øvre 
mølle skal ha ligget i den delen av området som er regulert til friområde, men det er neppe synlige spor 
igjen etter dette. Rådet er fornøyd med at det er lagt til rette for en tursti langs elva, i samsvar med de 
planene Kulturminnerådet og Røren grendeutvalg har for kulturminnesti langs Hoenselva.” 

6. Eventuelt

Det ble reist forslag om å kontakte Bollerud Vel med en oppfordring om å ta seg av rydding av vegetasjon rundt 
minnestøtten ved Gunhildrud. Bent følger opp dette. 
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