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Tidspunkt: Onsdag 17.september kl.19.00-21.00

Sted: Vestfossen Bibliotek 

Innkalte 
deltakere: 

Arild Mikkelsen, Marit Wergeland Skarra, Brit Grønli, Ellen Pauline Steen og 
Bent Ek 

Dag Erlend Lohne Mohn og Jorunn Wiik fra Fortidminneforeningen i Buskerud 
deltok i behandlingen av sak 3. 

Forfall: Nils Petter Hobbelstad, Helge Grøstad og Eldar Steen

Møteleder: Arild Mikkelsen 

Referent: Bent Ek

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte 

Referatet fra forrige møte ble godkjent. Det var ingen nye saker på dagsorden. 

2. Orienteringssaker

Politiske og administrative vedtak:

Oppfølging fra forrige møte:

a. Det var sendt ut et notat om oppfølging av saker fra forrige møte. Det ble en kort diskusjon rundt neste 
kulturminneseminar. Karsten Alnæs har anledning til å komme 19/11, og det ble bestemt å flytte seminaret til denne 
datoen. Vi legger opp til en inngangspris på kr.150,- samt salg av kaffe i pausen. Bent undersøker honoraret. Vi må 
dessuten beregne utgifter til annonsering og til leie av salen på Heimtun. Arild og Bent samarbeider om å sette opp 
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budsjett og skrive pressemelding om dette. Eventuelt vurderes et samarbeid med Folkeakademiet om dette 
arrangementet. 

Politiske og administrative vedtak:

b. Formannskapet og kommunestyret har behandlet forprosjektet for ny bygdebok. Saksframstilling og vedtak var sendt 
ut sammen med innkallingen. Kulturminerådet tar dette til etterretning. 

Orienteringer fra Eiker Arkiv:

c. En uformell kvartalsrapport for perioden mai-august 2008 følger vedlagt var sendt ut sammenmed innkallingen og ble 
tatt til etterretning. Det ble kommentert at det er ønskelig å komme i gang med intervjuing i Hokksund og andre 
steder så snart som mulig. 

Innkomne skriv: 

d. Brev fra Buskerud fylke, med svar fra Kulturminnerådet. Dette ble behandlet i forbindekse med sak 3 på dagorden. 

e. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene ved Haug kirke ble delt ut på møtet. Vi kommer tilbake til denne saken 
seinere. 

Rapport fra seminarer: 

f. Sammen med innkallingen var det sendt ut en kort rapport fra seminaret i forbindelse med prosjektet "Mangfoldige 
Minner" lørdag 6.september 2009.

g. Sammen med innkallingen var det sendt ut en kort rapport fra seminaret tirsdag 9.september i anledning 
Kulturminneåret 2009. (Se også sak 5 på dagsorden). 

Invitasjon til seminarer, møter og kurs: 

h. Nettverksmøte for privatarkiver i Buskerud og Vestfold arrangeres i Drammen onsdag 22/10. 

Bent deltar på dette. Invitasjonen sendes også ut til ressursnettverket. 

3. Møte med Fortidsminneforeningen

Arild Mikkelsen orienterte om Kulturminnerådets organisering og aktivitet. Dag Erlen Lohne Mohn orienterte om 
Fortidsminneforeningens arbeid, blant annet om utdelingen av bevaringspriser, utgivelse av "Gode råd"- hefter og om lageret 
for bygningsdeler som foreningen har i Skotselv. 

Fortidsminneforeningen vil gjerne bli orientert om plansaker og rivningssaker som Kulturminnerådet får til behandling. 
Kulturminnerådets lokalkunnskap og Fortidsminneforeningens fagkompetanse kan utfylle hverandre, og det vil være en 
styrke å ha uttalelser fra to ulike institusjoner. Vi bør også samarbeide om å bruke media i saker der dette er nødvendig. 

Det var enighet om at vi også bør få til et samareide når det gjelder folkeopplysningsarbeid om kulturminner, for eksempel 
på skoler og med stands på ulike arrangementer. Kulturminnerådet bør kunne bidra til å skape kontakt mellom eiere av 
verneverdige bygninger og Fortidsminneforeningen, blant annet ved å spre infoformasjon om at det finnes et lager for gamle 
bygningsdeler. Et samarbeid om kursing av eiere av verneverdige hus er aktuelt. 

Fortidsminneforeningen ønsker flere medlemmer og styremedlemmer fra Eiker. Kulturminnerådet vil gjerne bidra til dette 
gjennom å spre kunnskap om Fortidsminneforeningen og eventuelt hjelpe til med å finne aktuelle kandidater. 

Det ble også en diskusjon rundt skilting av kulturminner i samarbeid med Buskerud Fylke. Det var enighet om at Fiskum 
gamle kirke og Düvelgården peker seg ut som de mest aktuelle på Øvre Eiker. Dessuten kan det være aktuelt å skilte 
fornminner som bygdeborger, varder og jernaldergraver, samt kirkene i kommunen. Bent gir tilbakemelding til Buskerud 
Fylke om dette. 

4. Årsplan 2008 (sak 2008/01) 

Kulturminneseminaret flyttes til onsdag 19/11. Møtet i Kulturminnerådet som var berammet til denne datoen, flyttes til 
torsdag 6/11. Hovedsak på dette møtet blir kulturminneseminaret. Kjell Klokkerud og Terje Larsen inviteres til møtet som er 
satt opp onsdag 10/12, mens vi venter til over nyttår med å invitere representanter fra Fylket. Onsdag 29/10 er det lagt opp 
til en orientering til Planutvalget fra arkeologene som har undersøkt området ved Haug kirke. Kulturminnerådet vil også bli 

Page 2 of 3Referat fra møte 17/9-2008

20.05.2016http://eiker.org/Linker/KMR/kmr-referat-2008-06.htm



invitert hit. Det er mulig at det halvårlige orienteringsmøtet med fagkomite 1 (Planutvalget) og fagkomite 3 kan legges til 
samme dag. Revidert årsplan legges ut på internett. 

5. Kulturminneåret 2009 (sak 2008/12) 

Nils Petter, Ellen og Bent var til stede på seminaret som Buskerud fylke arrangerte 9/9 og fikk med mye nyttig informasjon 
derfra (se vedlagte rapport). Nedre Eiker er innstilt på et tett samarbeid. Tor Kristian Eriksen foreslo at 
arrangementskomiteene har en del felles møter og at det er aktuelt med en del felles arrangementer og tiltak. 
Organiseringen rundt Kulturminnerådet ble også tatt opp på møte i Kulturseksjonen 11/8, og det var enighet om ansatte i 
kommunen bør delta i en slik arrangementskomite sammen med representenater fra Kulturminnerådet, samtidig som Eiker 
Historielag inviteres til å delta. Kommunens representanter vil bli utpekt på neste møte. I mellomtiden får Kulturminnerådet 
fullmakt til å forberede søknader om midler til ulike prosjekter. 

Kulturminnerådet valgte Britt Grønli og Nils Petter Hobbelstad som sine representanter i en slik komite. Ellen Pauline Steen 
ønsket ikke å sitte i komiteen, men er innstilt på at Fossesholm blir en samarbeidspartner i forbindelse med 
Kulturminnerådet. Informasjon om Kulturminneåret vil bli spredt på Kulturtorgene i løpet av høsten. Foreløpig er det 
berammet Kulturtorg på Fiskum 19/9 og i Skotselv 13/10. 

6. Kopi av gammel veistein (sak 2008/13) 

Saken ble utsatt fra forrige møte. Knut Lande er blitt orientert, og han har ingen spesielle synspunkter på hvor steinen skal 
settes opp, bortsett fra at den bør stå et sted der den blir sett av folk. Han fortalte at det også er funnet en rodestein på 
gården hans med innskriften "Lille Hals". Det er derfor ingen grunn til å tro at veisteinen opprinnelig har stått på Fiskum. 
Kulturminnerådet greide ikke å samle seg om noe forslag. En plassering langs nye E-134, for eksempel på en rasteplass, 
kunne ha vært en god løsning, men foreløpig finnes ikke dette. Muligens vil det åpne seg nye muligheter med en ny 
nedkjøring til Darbu og Dunserud Industriområde. Den kunne da settes opp sammen med ei informasjonstavle om den gamle 
kongeveien. Det ble bestemt å utsette saken inntil videre. 

7. Forslag til veinavn i Harakollen boligområde (sak 2008/14) 

Saken ble utsatt fra forrige møte. Nils Petter har gitt tilbakemelding om at det lå ei gammel olle her, og han foreslår Olleveien 
som navn på vei nr.3. Olleveien finnes ikke fra før i Øvre Eiker, men det er brukt som veinavn i blant annet Solbergelva, 
Drammen og Tønsberg. Kulturminnerådet vedtok enstemmig å foreslå "Olleveien" som navnet på vei nr.3. 
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