
Protokoll fra møte i Underutvalg for kulturvern og museer (Museumsstyret). 

 

Dato: 16.juni 2020. 

Sted: Liverudstua. 

Til stede: Tove Onstad, Erik Børud, Tom Kristiansen, Torgunn Skjelle Sollid, Kjellaug Moseby, Jorunn 
Berger og Lars Sæther. 

Administrasjonen var også innkalt, men møtte ikke grunnet sykdom. 

 

1. Registering av nye gjenstander torsdag 25.juni klokka 11.00. 
Tove Onstad og Jorunn Berger registrerte en del tøy i fjor. 
Jorunn Berger har mottatt en del nye gjenstander, bl.a. en del bøker fra etterkommere fra 
Kastet i Vidnes.  
 
Jorunn har etterlyst protokoller/oversikt over tidligere registrerte gjenstander, disse er «sist 
sett» av Harald Frorud da han var kultursjef. Jorunn forhører seg med biblioteket om dette 
kan være på lokalhistorisk arkiv på biblioteket. 
 

2. Åpne dager på Bygdemuseet sommeren 2020. 
Museumsstyret ønsker å holde museet åpent søndagene 5.juli, 2.august og 6.september i 
tidsrommet 11.00-15.00. 
Vertskap 5.juli er Jorunn, Tom, Kjellaug og Torgunn. 
Vertskap 2.august er Tove og Tom. Jorunn og Kjellaug møter opp om de har mulighet. 
Vertskap 6.september er Jorunn, Tove og Lars. Da benytter vi anledningen til å pakke 
sammen tøy før vinteren. 
 
Vi spør Servicekontoret/Innbyggerservice om vi kan få låne håndsprit og noe for å vaske 
bord/stoler/dørhåndtak mellom ulike besøk. Vi skal være nøye på å holde avstand, og ikke 
slippe mange inn samtidig. Vi spør også om kommunen spanderer plastinnpakka lefse slik at 
vi har noe å servere. Vi koker kaffe og tilbyr de besøkende, vi skjenker i koppene. Husk også 
at vi spør om nøkkel til å åpne toalett i kjelleren i en av garasjene. 
 
Endres smittesituasjonen til det verre tar vi en vurdering om vi skal ha åpent. 
 

3. Åpne dager Nes lensemuseum. 
Erik Børud og Svein Mathis Aamodt vil gjerne være vertskap på resten av årets åpne dager på 
Nes: 5.juli, 2.august og 13.september (kl 11-15).  Også her ivaretas smittevern ved å holde 
avstand, og at evt kaffe kun skjenkes av vertskapet. Erik spør Servicekontoret om å få lånt 
hånddesinfeksjon og evt noe for å vaske bord/stoler/dørhåndtak. Spør også om kommunen 
spanderer innpakka lefse til dagene. 
 
Torgunn spør Liz Anthony og Åse Thorbjørnsen om det er interessant å sitte i Ingabrakka for 
å vise fram strikkemønster med tømmermerkemotiv. Annen type aktivitet i området vil også 
være verdifullt på en åpen dag. 
 



Endres smittesituasjonen til det verre tar vi en vurdering om vi skal ha åpent. 
 
Vi bør ha en ryddeøkt i spisebrakkene på Nes før vinteren for å pakke ned kjøkkenutstyr i 
musetette beholdere. 
 

4. Valg av nestleder. 
Torgunn Skjelle Sollid ble valgt til nestleder i Underutvalg for museer og kulturvern. 
Lars spør Terje Tangen om han vil bli varamann til museumsstyret. 
 

5. Honorar og utgiftsdekning. 
Vi har krav på møtegodtgjøring for innkalte møter i Museumsstyret. Lars tar kontakt med 
administrasjonen for å finne en ordning for hvordan dette skal registreres.  
Kultursjefen har også sagt at vi kan motta møtegodtgjøring for de gangene vi er vertskap på 
åpne dager.  
Har vi utgifter i forbindelse med åpne dager (f.eks. kaffe og bakst) kan kvittering for utgifter 
leveres Servicekontoret. 
 

6. Flytting av Gamleskolen fra Karlsrud. 
Skiptvet Historielag har tatt initiativ til å flytte den gamle Karlsrudskolen («speiderhuset») til 
Skiptvet bygdemuseum. Museumsstyret er svært positive til dette, og dette er første gangen 
saken formelt drøftes i Museumsstyret. Leder har hatt nær dialog med både Historielaget og 
kommunens administrasjon. 
 
Vi vurderte hvor vi helst vil plassere bygningen. Vi ønsker ikke at den bli stående mellom smia 
og kjona. Argumentet for dette er todelt: At det er museumsfaglig feil fordi smie og kjone 
skulle stå langt fra andre bygninger pga brannfare, og at skolebygget vil bli for bortgjemt sett 
fra bygdetunet. 
 
Sett fra Museumsstyret er en plassering øst for Mette-Maritstien nesten rett overfor 
Liverudstua en ideell plassering. Det står ei trerot i en forsenkning der vi tenker oss at stua 
bør stå. Inngangen bør fortrinnsvis være mot Mette-Maritstien, men dette må man se mer 
på. 
 
I kommunestyret kom det opp spørsmål om hva som er riktig navn på bygningen. Arne 
Lystad kaller den for «den gamle Karlsrudskolen» i sitt hefte Kulturminner i Sketve (2010).  
Ett sted skriver Lystad om «den lille Karlsrudskolen», og det må være snakk om samme 
bygning. Anton Skipperud skriver i sin bok Skiptvet Herred 1814-1914  om skolene i bygda, 
men omtaler ikke skolen med annet enn skolehuset i Karlsrud krets. Ett sted omtaler han 
«den nuværende smaaskolen paa Karlsrud». 
 

7. Venneforening for Nes. 
Vi må vurdere å få i gang en venneforening for Nes. Mange synes lensemuseet og området er 
viktig både som museum og rekreasjonsområde. En venneforeing kan mobiliseres til 
dugnader for å gjøre enkelt vedlikehold mv. 
 
Referert av Lars Sæther 


