
NYHETSBREV OM  
KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER  

NR. 2 – 8.3.13 

 
Noen iherdige ildsjeler møtte opp i Kommunestyresalen onsdag 6.3.13 

for å arbeide videre med kommunedelplan for kulturminner. Bakgrunnen 
for møtet var å diskutere gjennomføring av registreringsarbeidet, 
temaer/områder som bør prioriteres i feltarbeidet og framdriftsplan 
videre. 
 

Sveinung Berg fra NIKU åpnet møtet. Han kunne fortelle at NIKU siden 

sist har arbeidet med å sammenfatte og analysere all tilgjengelig 
informasjon om kulturminner i Vestby. Det viser seg at det allerede 
finnes mye informasjon om mange av kulturminnene våre, men det som 
gjerne mangler er kartfesting og fotografier.  
 

Følgende tema er i stor grad dekket fra før: arkeologi, 

jordbruk/gårdsbebyggelse, havn/kyst/handelssted/ladested og 
kulturlandskap med nasjonal verdi. Dette betyr ikke at alt som er verdt å 
vite om disse tema er kjent, bare at det allerede finnes mye informasjon 
og at det kanskje ikke er så stort behov for nyregistreringer. 
 

Dette mangler/er truet: 
 Fritidsbebyggelse 

Mye av kommunens identitet ligger i stedet som destinasjon for 
rekreasjon og ferie. Hvilke områder bør med?  
 

 Tidlig sekundærnæring/lokal industri 
 

- Båtbygging: Son 
båtbyggeri, Iversens 
verft, Kugrava 

- Trevare: Grøstad 
dampsag og høvleri, 
Brevik sag, Røsholv 
sag, Norderås sag, 
Svaes sag, Teigen 
sag, Strøm sag, 
Jegstad sag 



- Ullvarefabrikk og mølle 1884 (Hølen) 
- Isbruk (Kolås, Stavenes, Brevik, Kjenn)  
- Skipsrederi (Hølen/Hvitsten) La Compania de Maderas, Fred Olsen 

& co 
- Vestby Mølle og Kornsilo 1921 (nytt silo- og tørkeanlegg 1952) 
- Stabil AS (maling og lakkprodukter)(Hvitsten) 
- Vestby Møbelfabrikk 

 

 Primærrelaterte 
- Meieri (Vestby 1907, Son 1879, Hvitsten 1916, Garder 1870 nå 

drengestue på Tomb) 
- Husmannsplasser 
- Torvproduksjon: Autenmosen, Jeksrudmosen, Kjærstadmosen, 

Galbymosen, Bylterudmosen 
 

 Fellesskapsbygninger 
- Skoler: 5 skoledistrikter fra 

1827 (Kirkebygda, 
Galbybygda, 
Tannumbygda, Såner, 
Erikstadbygda). Faste 
skoler fra 1860 (Hølen og 
Hvitsten hadde fra før) 
Vestby 1922, Hølen 1936, 
Solhøy 1933, Hvitsten 
1918, Garder 1913, Såner 
1907 

- Forsamlingshus: 
Festiviteten 1919 (Vestby), Gardarheim (Garder), Elverhøy 
(Hølen), Kjenn 1959 

- Idrettsanlegg 
- Kirker: Vestby 1886, Såner 1880, Garder 1881, Hvitsten kapell 

1903, Strømbråten kapell 1924 
- Helse: Erlandsens pensjonat 1947, Vonheim 1916 

 

 Infrastruktur/veier/transport 
- Veier 
- Smaalensbanen 1879 
- Bruer (Jernbanebrua Hølen 1878)  
- E-verk: Vestby 1915, Hølen 
- Telefon: Vestby + Garder, Hvitsten, 

Hølen 



 
 
 
 
Når arbeidet nå fortsetter er det viktig å få det klart for seg hva som er 

dekket fra før, hva som er mangelfullt, hva det er interesse for/hvilken 
kompetanse de som skal registrere har og hva som er viktig for den 
lokale historiefortellingen. Når det gjelder dette ønsker vi innspill fra dere! 
 

Vi vet at det er mye å be om at frivillige skal bruke tiden sin på 

skrivebordsarbeid og registrering i felt for at Vestby kommune skal få en 
brukbar kulturminneplan, og vi er veldig takknemlig for at det er noen 
som har kapasitet og lyst til å bidra. Vi ser imidlertid at vi kan ha behov 
for enda flere ildsjeler, kjentfolk, historieinteresserte, gamle og unge til å 
supplere kunnskap om kulturminnene og/eller til å registrere/fotografere 
dem. Kanskje du likevel går forbi et kulturminne på søndagsturen din? 
Fortell gjerne om dette til andre du tenker kan ha en interesse av å bidra!  
 

For dere som allerede nå vet at dere vil ut å registrere, har vi laget et 

registreringsskjema som er tilpasset vårt bruk (vedlagt, finnes også på 
kommunens hjemmeside). Feltene vi anser som obligatoriske er merket 
med rødt, og de som er valgfrie (men gjerne må fylles ut!) er merket med 
gult. Løpenr/ID er svært VIKTIG og må tildeles registratorene og 
samordnes med kart og bilder slik at alle skjema, foto og kart har en ID 
som består av Registrator-Kartblad-Objektnr. I tillegg er det mulig å fylle 
ut skjema for verdivurdering for de som har lyst. Dersom du trenger kart, 
kan dette sendes ut eller hentes på rådhuset. Ta kontakt før du starter! 
 
 

 
 
 

Kjenner du noen som har kunnskap om en eller flere av 
temaene ovenfor?  

Eller kanskje du selv har en historie å fortelle? 
Tips oss! 

Det er mulig dato for kurs i registrering endres, vi kommer tilbake med 
nærmere informasjon! 

mailto:b.l.stubberud@vestby.kommune.no

