
Møte i Øvre Eiker kulturminneråd 
10/12-2008

Tidspunkt: Onsdag 10.desember kl.19.00-21.00

Sted: Vestfossen Bibliotek 

Innkalte 
deltakere: 

Arild Mikkelsen, Nils Petter Hobbelstad, Marit Wergeland Skarra, Brit Grønli, 
Eldar Steen, Ellen Pauline Steen og Bent Ek 

Forfall: Helge Grøstad

Møteleder: Arild Mikkelsen 

Referent: Bent Ek

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte 
Referat og dagsorden ble godkjent uten merknader.

2. Orienteringssaker

a. Oppfølging av saker fra forrige møte. Et notat om dette var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til 
etterretning. Det ble bestemt at informasjon om Kulturminneåret og muligheter for å søke om midler til arrangementer 
og prosjekter sendes ut til aktuelle lag og foreninger og til grendeutvalgene.

b. Oppsummering av møtet med fagkomité 3. Arild og Brit representerte Kulturminnerådet her. Nils Petter og Eldar 
hadde også møtt fram, men måtte gå igjen fordi tidsskjemaet for møtet sprakk og møtet med Kulturminnerådet startet 
nesten to timer etter planen. Det ble et relativt kort møte, men vi fikk likevel orientert fagkomiteen om de viktigste 
sakene som Rådet arbeider med. Bent kontakter sekretærene i de to komiteene for å se på mulighetene for å endre 
denne møteformen, eventuelt legge møtene i forbindelse med at komiteene er på befaring av kulturminner.

c. Oppsummering av kulturminneseminar med Karsten Alnæs. Seminaret var vellykket, og vi har fått positive 
tilbakemeldinger fra de frammøtte. Det kom imidlertid bare 36 betalende. I forbindelse med seinere seminarer må det 
vurderes om billettprisen var for høy, og om det er mer aktuelt å arrangere slike ting i Hokksund. Det ble konkludert 
med at vi bør fortsette å arrangere denne typen arrangementer. Som tema neste år ble det foreslått norrøn mytologi, 
med Gro Steinsland som aktuell foredragsholder.

d. Referat fra møte i styringsgruppa for Kulturminneåret 2009. Referatet var sendt ut sammen med innkallingen. 
Det ble en diskusjon rundt hovedarrangementet. Rådet er åpne for et samarbeid med Nedre Eiker, men mener at 
arrangementet bør legges til Sorenskrivergården/Skriverparken og ikke til Temte. Det ble også stilt spørsmål ved om 
ikke arrangementet burde holdes tidligere enn 19.september, men konklusjonen ble at dette er vanskelig, både på 
grunn av kollisjon med andre arrangementer og fordi det da er andre utstillinger på Sorenskrivergården. Det ble 
vedtatt å søke om kr.20.000,- fra fylket til dette arrangementet, og at det stilles med kr.20.000,- som egenandel av de 
midlene Kulturminnerådet disponerer.

e. ”Ring of the European cities of iron works”. En orientering om dette fra Skotselv grendeutvalg var sendt ut 
sammen med innkallingen. Rådet synes at dette høres ut til å være et spennende konsept og setter pris på å bli holdt 
orientert.

f. “Bedre skilting til din virksomhet”. En orientering fra Rådet for Drammensregionen var sendt ut sammen med 
innkallingen. Denne ble tatt til etterretning.

g. Nettverksmøte for privatarkiver 22/10 i Drammen. En kort rapport var sendt ut sammen med innkallingen og ble 
tatt til etterretning.

h. Utviklingsnett 28/10 i Oslo: Levende kulturminner. En kort rapport var sendt ut sammen med innkallingen og ble 
tatt til etterretning.

i. Kurs 30/10 i Ål: Kulturminnevern i kommunene. En kort rapport var sendt ut sammen med innkallingen og ble 
tatt til etterretning.

j. Seminar 8/11 på Kongsberg: Arkivenes dag. En kort rapport var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til 
etterretning. Det ble kommentert at Britt Karin Larsen kan være en aktuell foredragsholder når det gjelder romani-
folkets historie.

k. Kommunekonferansen 12-13/11 i Trondheim: Lokale arenaer og aktører i endring. En kort rapport var sendt ut 
sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning.
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l. Seminar 27-28/11 på Noresund: Digitale temaplaner. En kort rapport var sendt ut sammen med innkallingen og 
ble tatt til etterretning. Det ble kommentert at dette er et viktig arbeidsfelt, og at det er aktuelt å få til et prosjekt 
felles med Nedre Eiker.

m. Møte om museum i Vestfossen. Øvre Eiker Energi inviterer til møte om dette 27/1-09. Bent stiller på møtet som 
representant for Kulturkontoret og Ellen som representant for Fossesholm.

n. Landbruksdagene 2009. Tor Bjørvik har informert oss om at gårdshistorie blir tema for neste års ”landbruksdager” i 
Buskerud, Vestfold og Telemark, som arrangeres på Kongbserg 14-15/2. Mer informasjon om dette kommer seinere. 

3. Samarbeid med PRN-avdelingen om  registrering av kulturminner (sak 2008/19)

På forrige møte kom det fram et forslag om å sette i gang ett eller flere prosjekter med registrering av kulturminner i 
begrensede geografiske områder. Dette kan eventuelt følges opp med skilting og andre informasjonstiltak. Slike prosjekter vil 
ha verdi i seg selv, men kan også bidra til å få i gang arbeidet med en kommunedelplan, ved at en får bedre kjennskap til 
prosessen og oversikt over omfanget av en slik plan. 

Det ble plukket ut seks aktuelle områder: Horne, Loesmoen, Vesle-Sverige, Gamle-Hokksund, Hakavika og Hasselverket. Til 
sammen skulle disse områdene dekke et brukbart tverrsnitt av de verneverdige kulturminnene i kommunen. I første omgang 
prioriteres arbeidet med Horne og Hakavika. 

Bent planlegger denne kartleggingen nærmere, i samarbeid med PRN-avdelingen og Fylkets kulturvernavdeling, og 
undersøker mulighetene for å skaffe midler til dette arbeidet.

4. Kulturminnerådets årsrapport 2008 (sak 2008/20)
Det ble vedtatt å bruke det notatet som ble lagt fram for fagkomité 3 som Kulturminnerådets årsrapport. I tillegg kommer er 
punkt om hvilke oppgaver som bør prioriteres høyt i 2009. Under dette punktet nevnes markering av Kulturminneåret, 
arrangering av seminarer, gjennomføring av registreringsprosjekter på Horne og i Hakavika, starte opp med digital 
kartfesting, arbeide for skilting og dokumentasjon rundt Eikertun, opptrapping av intervjuvirksomheten og oppfølging av 
stedsnavnregistreringen.

5. Reguleringsplan for Skarsberget (sak 2008/21)
Firmaet plan & landskap har varslet om igangsettelse av arbeidet med ”Reguleringsplan for pukkverk, Skarsberget” og 
inviterer Kulturminnerådet til å komme med opplysninger og synspunkter. Kulturminnerådet kjenner ikke til at det er 
verneverdige kulturminner i dette området og har ingen kommentarer.

6. Årsplan 2009 (sak 2009/01) 
Et utkast til årsplan for 2009 var sendt ut sammen med innkallingen. Dette ble vedtatt uten endringer. Det ble bestemt at det 
ene seminaret blir et internt seminar, der Kulturminnerådet og andre aktører presenterer sin aktuelle planer og prosjekter. 
Bent undersøker om det er mulig å kombinere dette med fagkomiteenes møteplan, slik at det kan erstatte den møteformen vi 
har hatt med fagkomiteene hittil. 
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