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sluttrapport 30.05.2012

     kortversjon

Fortellerprosjektet

http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html
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vestregionens kommuner har arbeidet med å løfte frem utvalgte kulturelle 

  plasser med kunnskapsbaserte opplevelser om natur, kultur og historie. 

vestregionens fortellerprosjekt har vært et 
delprosjekt i Ikon, som er et skandinavisk 
eU-finansiert Interreg prosjekt. Prosjektet 
startet i august 2009 og ble avsluttet i mai 
2012. Fra vestregionen deltok kommunene 
Asker, Hole, Hurum, røyken, nedre eiker og 
Drammen. 

IKON – Interregionalt KulturOpplevelses Nettverk, 

er et grenseoverskridende samarbeid i Kattegatt/

Skagerrak regionen. IKON består av 48 parter: 

museer, universitet, kommuner og regioner i Nord 

Jylland, Vest Sverige og Syd Norge. 

Fortellerprosjektets målsetning har vært “å synlig-

gjøre utvalgte kulturelle plasser gjennom kunnskaps-

baserte opplevelser”. Fortellinger, kulturarrange-

menter, naturopplevelser og felles skandinavisk 

historie har stått i fokus. 

IKON-prosjektet har oppnådd sine målsetninger om 

økte besøkstall og utvikling av kulturopplevelser. 

Vestregionen har oppnådd de målsetninger som 

ble definert i prosjektets begynnelse og har utviklet 

et god relasjon til mange i IKON-nettverket. Det 

er utviklet et 20 tall kulturopplevelser, som kan 

oppleves på nett eller fysisk i Holmsbu, Slemmestad, 

Asker, Vollen, Portåsen og Hole.

Prosjektet er formelt avsluttet i Vestregionen 

og resultatene er overført til kommunene. 

Tilgang til webarkiv og materiell er tilgjenglig via 

Vestregionen og kommunene.  

AnbeFAlInger vIDere:

Det anbefales at Vestregionen fortsetter å bygge 

nettverk i Sverige og Danmark samt opprettholder 

kompetanse om eksterne finansieringsordninger. 

Kommunene som har deltatt anbefales å videreføre det 

som er utviklet i IKON å spre resultatene fra IKON. 

Videre anbefales at man fortsetter å arbeide med 

kultur som et satsingsområde for regional utvikling. 

Strategisk kulturplanlegging, kulturturisme og 

opplevelsesøkonomi er aktuelle og viktige områder 

”i tiden”, nasjonalt og regionalt. Kultur genererer 

oppmerksomhet, kunnskap, felleskap, besøk 

og inntekter som er viktige for kommunene i 

Vestregionen. 

EU/ Interreg prosjekt er en stor mulighet for kom-

muner til å bidra til regional utvikling, utvikle 

områder av virksomheten, tilføre kompetanse, 

midler, bygge nettverk og gjennomføre spennende 

prosjekter. Det krever en bevisst satsning fra alle 

involverte parter på alle nivåer, og må integreres 

i den vanlige virksomheten. Lederinvolvering og 

lederoppfølging av prosjekt og medarbeidere, samt 

strukturert innsats ift planlegging og gjennom-

føring bidrar til å få mest mulig ut av prosjektet. 

Mulighetene og midlene kommer sammen med 

noen premisser og krav som må oppfylles. Dette 

krever styring, fokus, forankring, gode måletall, 

aktivitets- og budsjettdisiplin fra prosjektets start til slutt. 

Vi håper at prosjektets erfaringer kommer 

Vestregionen og kommunene til gode, når nye  

prosjekter skal gjennomføres.

Sammendrag

For rask oversikt over prosjektet og noen av kulturopplevelsene som er utviklet i Ikon 

se: www.plassenforteller.no – vestregionens webarkiv

http://www.youtube.com/user/Ikonplassenforteller - filmer og billedspill

D E T T E  D O K U M E N T E T  E r  E N  K O r T V E r S J O N  A V  P r O S J E K T E T S  S L U T T r A P P O r T

http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html
http://www.youtube.com/user/IKONplassenforteller
www.plassenforteller.no


4 5 Innledning

Denne rapporten oppsummerer vestregionens fortellerprosjekt, som har vært et delprosjekt 
i Ikon, som er et skandinavisk eU-finansiert Interreg-prosjekt. Prosjektet startet i august 
2009 og ble avsluttet i mai 2012. Deltakende kommuner var Asker, Hole, Hurum, røyken, 
nedre eiker og Drammen. 

Etter initiativ fra Hole kommune i 2007 startet 

Vestregionen arbeidet med å få mer innsikt i 

ulike EU program og finansieringsordninger. 

Vestregionen besluttet at EUs strukturfondsprogram 

og Interreg IVa programmet var mest hensiktsmes-

sig å velge. Vestregionen ønsket å få til et samar-

beidsprosjekt innenfor kultur og fortellinger.

Vestregionen etablerte kontakt med partnere i 

Sverige og Danmark, og søknad om prosjektgjen-

nomføring ble sendt til EU sekretariatet som en del 

av en felles søknad fra IKON-nettverket. Søknaden 

ble godkjent og IKON-prosjektet startet opp høsten 

2009. 

Vestregionens fortellerprosjekt har løpende blitt 

dokumentert og rapportert til Vestregionens 

styringsorganer og til IKON Lead Partner Munkedal 

(prosjektledelse). 

IKON-prosjektets samlete sluttrapport blir ferdig 

i midten av august 2012 og vil i høst bli gjennom- 

gått av det svenske Tillväxtverket samt Østfolds 

fylkeskommune (for Norge).

HvA er Ikon?
IKON - Interregionalt KulturOpplevelses Nettverk, 

er et grenseoverskridende samarbeid i Kattegatt/

Skagerrak regionen. Prosjektet forener 48 parter, 

museum, universitet, kommuner og regioner i Nord 

Jylland, Vest Sverige og Syd Norge. Oversikt over 

partnerne i IKON se side 14 .

IKON-prosjektet var delt opp i tre hovedgrupper og 

undergrupper.

Alle prosjekter i de seks deltakerkommunene fra 

Vestregionen har inngått i undergruppen Platsen 

berättar.

Platsen berättar gruppen består i tillegg av Tanum 

kommune, Munkedal kommune, Äskhults by - 

Kungsbacka, Lysekils kommune, Stenungssunds 

kommune, Orust kommune og Bohusläns museum. 

Asker

rØYken

neDre eIker DrAMMen

HUrUM

Hole

Borger, slott 
og herregårder

Havet 
som forener Horisonter

Event
Platsen 
Berätter

Et skip 
kommer lastet

http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html


6 7 Målsetning

Løfte frem Asker sentrum 

og Vollen ved å bruke 

kulturhuset og biblioteket 

og utvikle nye kultur-

opplevelser basert på 

lokalhistorisk samling og 

tilknyttet skandinavisk 

historie 

resultat / gjennomførte aktiviteter

- Eventyrstunder og arrangementer på biblioteket.

- Storytellingworkshop for formidlere på Asker Kulturhus med 

Høyskolen i Oslo.

- Dramatisert vandring om Askers historie i Asker sentrum.

- Utveksling “Kloke koner” arrangement i Asker Bibliotek og  

Äskhults by.

- Vollen Kulturvandring om isskjæring, båtbygging, fruktdyrking og 

pappabåter. Kan lånes som mp3 spillere på spisesteder i Vollen.

- Vollen 6 stk lydfiler og informasjonsskilter og brosjyre  

med kart.

- Billedspill om Asker Sentrum Bakerløkka og lokalhistorie.

- Billedspill til lydfilene fra Vollen.

- Nytt bildemateriell Asker – Foto.

- Bearbeidet fortellinger om utvalgte plasser.

- Lanseringsplan for produktene.

- Avslutningsseminar 19. april 2012.

- www.plassenforteller.no

Forankring mot: Interreg-prosjektet “rekreative ruter”, mot reiselivet 

via Asker næringssjef, mot historielag og foreninger via vollen vel og 

Asker bibliotek.

A
sk

er

Målsetning for hver kommune  
 - resultater og aktiviteter       side 

7-13

Folkeliv

For hundre år siden var det en stor «begivenhet» i 
Vollen når pappaene skulle hjem på søndagene. 
Hjem til ny arbeidsuke i Oslo, mens koner og barn 
ble igjen på sommeroppholdet i Vollen. 

I dag reiser både mammaer og pappaer på jobb i 
Oslo, fram og tilbake med hurtigbåten, fra en 
annen brygge noen titalls meter unna den gamle 
trebrygga.

Og i sentrum kan du oppleve liv og røre når det er 
markedsdager eller andre aktiviteter. Musikk, 
dans, gode tilbud, noe godt å spise - eller bare rusle 
rundt og se på folkelivet. Og hver dag kl. 12 galer 
den gale Vollengjøken nær informasjonstavlen vår!

Gamle bilder: Med tillatelse fra Asker bibliotek
Nye bilder: Knut Førsund
Produksjon: Knut Førsund Informasjon
Trykk: Allkopi

VOLLEN

Tettsted i Asker kommune, Akershus fylke, med 
ca. 3000 innbyggere. Handelssted og sentrum med 
ca. 20 butikker, pluss seniorsenter, ny dagligvare-
butikk, kaféer, restauranter, legesenter, gjeste-
brygger, småbåthavner, badestrender, museum - og i 
2012 kommer Oslofjordens Trebåtmuseum. Og 
kanskje kommer «Maud»...

DENNE BROSJYREN ER ET SAMARBEID 

MELLOM IKON-PROSJEKTET 

«PLASSEN FORTELLER», ASKER 

BIBLIOTEK OG VOLLEN VEL.
SE OGSÅ WWW.PLASSENFORTELLER.NO

VOLLEN VEL, VOLLENVEIEN 1, 
1390 VOLLEN. WWW.VOLLENVEL.NO

†   EN KYSTPERLE   ¢

Tettstedet Vollen er Oslofjordens best bevarte 
strandsted. Kjent for alt fra hagebruk og 
fruktdyrking til skipsbygging, is-produksjon og 
eksport og sommersted for Oslo-fiffen i gamle 
dager. En sjarmerende liten perle med stadig mer 
å by på for noen og enhver. Du kommer hit 
sjøveien, med buss eller med egen bil via rv. 165, 
en halv time fra Oslo eller Drammen.

VOLLEN
«PLASSEN FORTELLER»

Lyst på å oppleve noe utenfor sentrum? Da kan 
du jo gå vår 5 km natursti. Den starter ved 
Linlandveien, går gjennom skog og mark, 
gammel og ny bebyggelse og bl.a. forbi gamle 
gravhauger. Gjennom 18 informasjonspunkter 
kan du lære enda mer om Vollen og historien. 
Og hvis du ikke har tid eller ork - så kan du 
«gå» turen på nettet. Der kan du også høre på 
fortellingene vi har laget. God tur!
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http://www.youtube.com/watch?v=s0OQh9FKq6U&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=YE9VvIhEmUM&feature=relmfu
www.plassenforteller.no
http://www.youtube.com/user/IKONplassenforteller
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Målsetning

Utvikle Kulturminneveien 

til en attraksjon, synlig-

gjøre Holmsbu og utvikle 

kulturopplevelser basert 

på lokalt særpreg, tilkny-

ttet skandinavisk histo-

rie. Stimulere til samar-

beid lokalt vedr Kultur/

reiseliv 

resultat / gjennomførte aktiviteter

- Kulturminneveien, brosjyre

- Lokale guider og turistansvarlige har deltatt på vertskaps- og  

storytelling workshop seminar i Asker og Bærum

- Artikkel i Hurums sommermagasin

- 6 lydfiler/ guidning Holmsbu

- 6 lydfiler/ guidning Støa

- Brosjyre om Holmsbu med fortellinger og illustrasjoner

- Bearbeidet fortellinger om utvalgte plasser

- Guidete turer langs Kulturminneveien m guideforeningen

- Fortellernatt i samarbeid med Äskhult Lysekil mfl

- Jubileum Holmsbumalerne m/foredragsholder fra Skagen Museum

- www.visithurum.no

- Lanseringsplan for egne produkter

- profilerte Holmsbu på TUr-messen i Göteborg 23. – 25. mars 2012

- Deltok på Avslutningsseminar 19. april 2012

- www.plassenforteller.no

- lokalt arbeid for økt samarbeid kultur/turisme

Forankring: ordfører, kultursjef, næringsråd, turistkontor, havnekontor 

guideforeningen mfl

H
u

ru
m Målsetning

Synliggjøre Hole og 

Krokskogen som 

besøksmål. Utvikle 

kulturopplevelser med 

utgangspunkt i Holes 

historie og viktigste 

attraksjoner tilknyttet  

skandinavisk historie.

resultat / gjennomførte aktiviteter

- Fortellervandring Krokkleiva.

- Krokskogfestivalplanlegging materiell.

- Etablert samarbeid med reiseliv lokalt – visit Hr.

- Forestilling ifm Krokskogfestivalen.

- 5 lydfiler Krokskogen og Hole.

- Bearbeidet fortellinger om utvalgte plasser.

- Animasjonsfilm Jørgen Moe.

- Ca 4 billedspill om Krokskogen, Jørgen Moe og Hole.

- Arrangement – ”Fortellernatt”.

- www.visitkrokskogen.no
- Lanseringplan for egne produkter.

- Profilerte Hole på TUr-messen i Göteborg 23 – 25. mars 2012.

- www.plassenforteller.no
Forankring: ordfører, kultur, visit Hurum, kultur og reiseliv lokalt
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Holtnesdalen

Gravrøyser

Steinaldergrav

Rødtangen

Holmsbu kirke2

1

3

3
4
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Holmsbu

Støa

www.visithurum.no

Kulturminneveien i Holmsbu

Mindre enn en times kjøretur fra Oslo sentrum fi nner du Hurum, 
en vakker halvøy midt mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. 
Den lange kystlinjen og et storslått kultur- og naturlandskap 
særpreger Hurum, men halvøya byr også på et rikt utvalg kultur-
minner som stammer helt fra steinalderen og fram til i dag. 
Kulturminneveien i Holmsbu slynger seg langs fjorden og knytter 
de to idylliske tettstedene Holmsbu og Rødtangen sammen.

Kulturminneveien kan oppleves til fots, på sykkel, i bil, buss eller 
båt. Du kan oppleve stedene på egen hånd eller med guide, med 
lydguiden Småtråkk eller med kunst i sekken langs Kunststi for barn.

For mer informasjon:
www.visithurum.no
www.holmsbuopplevelser.no

 Guidede turer

Hurumhalvøyas Guideforening tilbyr turer med guide 
langs hele eller deler av Kulturminneveien i Holmsbu. 
Kontakt Guideforeningen på telefon 976 83 239

 Småtråkk

 Vil du reise bakover i tid? Oppleve litt av stemningen 
i Holmsbu og i Støa for over 100 år siden? Høre hvordan 
det hørtes ut når det brant i ansjosfabrikken? Om hvordan 
det var å leke gjemsel i trollskogen? På Turistkontoret kan 
du låne MP3-spillere med lyd. Følg de historiske fotsporene 
og se om du klarer å svare på alle spørsmålene.

 Kunststi for barn
 Kunststi for barn er lagt opp for familier med barn 
og kan følges på egen hånd. Stoppestedene på kunst-
stien er foreslått ut fra kjente motiv malt i malerkoloniens 
storhetstid, og trekker frem landskapet med svabergene, 
den blå Drammensfjorden, de grønne frukthagene og den 
trolske urskogen. Kunstsekken, med alt du trenger, får du 
kjøpt i Holmsbu Billedgalleri og på Turistkontoret i Holmsbu.

Turistkontoret i Holmsbu
Storgaten 17, telefon 32 79 12 66 /41 633 995

Oslo

Drøbak

Drammen

Holmsbu

Hurum kommune
- trivsel gjennom mangfold og flott natur
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Hurum kommune
- trivsel gjennom mangfold og fl ott natur
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Kulturminneveien

http://www.youtube.com/watch?v=fbgQsKz8WWI
http://www.visithurum.no/
http://www.visithurum.no/
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Hurum/Hurum.html
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Hurum/Innlegg/2011/12/12_Kulturminneveien_i_Holmsbu.html
http://www.visitkrokskogen.no/Eventyrriket/Krokskogen.html
http://www.visitkrokskogen.no/Eventyrriket/Krokskogen.html
http://www.visitkrokskogen.no/Eventyrriket/Start.html
http://www.youtube.com/watch?v=fd4Yp_aoc7s&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=_Y1pNOSy1xg&feature=plcp
www.visithurum.no
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html
http://www.visitkrokskogen.no/Eventyrriket/Krokskogen.html
http://www.visitkrokskogen.no/Eventyrriket/Krokskogen.html
http://www.visitkrokskogen.no/Eventyrriket/Start.html
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Målsetning

Synliggjøre Drammen 

med ”elven som skapte 

byen”. Utvikle kultur-

opplevelser med ut-

gangspunkt i kultur og 

industrihistorien. 

resultat / gjennomførte aktiviteter

-  Guider fra Drammen deltok på storytellingworkshop i Asker.

-  Kulturvandringer ifm Kunst rett Vest.

-  Aktiv deltagelse fra lokal prosjektleder i Drammen.

 på felles møter, arrangementer og samlinger.

- Artikkel til iD-magasinet.

- www.plassenforteller.no
Forankring: kultursjef og kulturavdeling m.fl

D
ra

m
m

en

Målsetning

Synliggjøre Slemmestad 

og Geologisentret med 

fokus på geologi og 

industrihistorie i et 

skandinavisk perspektiv. 

Utvikle kulturopplevelser 

med IKON-nettverkets 

erfaringer og kom-

petanse 

resultat / gjennomførte aktiviteter

- Kulturvandringer om geologi og industrihistorie.

- Kart og brosjyre på norsk og engelsk til geologisk vandring.

- Den kulturelle skolesekken; produksjon om stenhuggerepoken og 

arbeidsinnvandringen fra Sverige på 1800 tallet.

- Animasjonsfilm Trilobitten, om geologi og industrihistorie. 

- Nytt bildemateriell – foto fra Slemmestad og røyken.

- Tv skjerm til biblioteket.

- Bearbeidet fortellinger om utvalgte plasser.

- Billedspill om Steinhoggerepoken og Slemmestad.

- 6 stk lydfiler/lydguidning om Slemmestads historie med brosjyre. 

- Arbeidersanger fra svensk/norske arbeidere steinhoggerepoken.

- Lanseringplan av egne produkter.

- www.plassenforteller.no

Forankring: rekreative ruter Ingrid buck, biblioteket, kulturutvalget. 

kommunen for øvrig. Ikon er integrert i andre satsninger ift geologi/

kultur.

r
ø
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en Målsetning

Løfte frem Portåsen i et 

skandinavisk perspektiv. 

Fokus på fortellinger.

resultat / gjennomførte aktiviteter

- Dikt Ix lix - digital interaktiv diktløsning www.portaasen.no
- Arrangement - ”Fortellernatt” i Holmsbu.
- Wildenveys plass, skilting.

- Nedre Eikers fortellinger – samarbeid med Historiestreker og DKS.

- Support fra Gunnlaug Moen til utvikling av webarkivet.

- www.plassenforteller.no

Forankring: ordfører, kultursjef, PortåsenN
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ET SKANDINAVISK SAMARBEID MED FORTELLINGEN I SENTRUM

F   RTELLERN   TT

LØRDAG 4. JUNI 22.00-01.00
STØA, HOLMSBU I HURUM
OPPMØTE VED PARKERINGSPLASSEN I STØA- FRI ENTRÈ- PASSER FOR VOKSNE

Inne i den
mørke, mørke
skogen, som

ligger bak
fjellet hvor

gnufsene bor,
rundt svingen
ved de gamle
eiketrærne,

får du denne
natten høre
historier om
kloke koner,
huldra, troll

og prinsesser.
Og andre
underlige

vesener og

Vendsyssel i
sør til

Krokskogen i
nord.

MUSIKERE - FORTELLERE - MIDNATTSUPPE - MINIKONSERTER

Museet for Thy og  
Vester Hanherred

Vendsyssel  
Historiske Museum

Kulturreservat  
fra 1700 - 1800 tallet

Hurum  
kommune

Nedre Eiker 
kommune

Hole
kommune

Røyken
kommune

Kungsbacka
kommune

http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Ryken/Ryken.html
http://www.youtube.com/watch?v=PbTHFzIdbkc&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=XDyg6UJ-rE4&feature=plcp
http://www.portaasen.no/
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Nedre_Eiker/Nedre_Eiker.html
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Drammen/Drammen.html
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html
http://www.portaasen.no/
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Drammen/Drammen.html
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Målsetning

Sikre Vestregionens 

forpliktelser til IKON 

og at bidra til synlig-

gjøring av plassene og 

kvalitet i produktene.
 
Prosjektstyring og 

kvalitetssikring.

Samarbeid IKON 

prosjektet.

resultat / gjennomførte aktiviteter

-  www.ikon-eu.org, IKON på Facebook, IKON magasinet.

-  www.plassenforteller.no - webarkiv.

-  Youtube kanalen IKONplassenforteller – viser de digitale produktene

 http://www.youtube.com/user/Ikonplassenforteller

-  Uttesting av Google maps og Qr koder i forbindelse med Kunst rett Vest 

(KrV) og IKON-nettverket.

- Digitale billedrammer til alle Vestregionenes kommuner ble innkjøpt og 

utdelt med billedspill til Kunst rett Vest.

-  Tre Vestregions kunstnere stilte ut i Munkedal. 

- To svenske kunstnere (IKON) var gjesteutstillere på Kunst rett Vest 2011.

-  Støtte og pådriver for kommunenes lokale arbeid.

-  Prosjektstyring og koordinering mot Lead partner og økonomi mot 

Fredrikstad.

-  Samarbeid med Visit Norway og lokalt reiseliv.

-  Norgesmagasinet 2012 - 50000 eks i Danmark og Sverige (Visit Norway)

-  Oppføring i www.visitnorway.com

-  Avgrensning mot “rekreative ruter” prosjektet, og Drammensregionen.

-  Bearbeidet tekstmateriell og fortellinger om utvalgte plasser.

-  Kompetanseheving og bevisstgjøring ift kulturturisme/

opplevelsesøkonomi.

-  Samarbeid rundt formidling- og teknikkutvikling med IKON-nettverket.

-  Bildemateriell fra Vestregionen - fotografier og illustrasjoner  

http://www.flickr.com/photos/profusions/

-  Storytellingworkshop i Asker i samarbeid med Høyskolen i Oslo.

-  Samarbeid med Kunst rett Vest, utveksling ifm KrV og KVirr (svenske 

kunstrunder).

-  Markedsføring i KrVs markedsmateriell.

-  Forskning og utvikling på området via IKON-nettverket.

-  TUr-messen i Göteborg 23. – 25. mars 2012 - synliggjøring av 

Vestregionens utvalgte plasser og prosjektet.

-  Mobil APP for IKON - www.kulturupplevelser.com

-  Avslutningsseminar 18. –19. april 2012 I Marstrand.

-  Sluttrapportering og økonomi.

-  Oppnådd økt samarbeide i Vestregionen og synergier mellom 

Vestregionens kulturprosjekter og prosjektledere.

Forankring mot Ikon, vestregionens administrasjon og styringsorgan,  

og flere kommuner, reiseliv, visit norway
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   Uttesting av ny teknologi som f.eks

lydfiler og Qr koder

noen Av nettsteDene I Prosjektet:

www.ikon-eu.org 

www.plassenforteller.no  

http://www.youtube.com/user/Ikonplassenforteller

http://www.flickr.com/photos/profusions/

www.kulturupplevelser.com

http://www.visitnorway.com/no/reisemal/Ostlandet/Vestregionen-/
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http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html
http://www.ikon-eu.org/
http://www.youtube.com/user/IKONplassenforteller
http://www.flickr.com/photos/profusions/
http://www.kulturupplevelser.com/
http://www.visitnorway.com/no/Reisemal/Ostlandet/Vestregionen-/
http://www.visitnorway.com/no/Reisemal/Ostlandet/Vestregionen-/
http://www.kulturupplevelser.com/
http://www.flickr.com/photos/profusions/
http://www.ikon-eu.org/
http://www.youtube.com/user/IKONplassenforteller
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html
http://www.ikon-eu.org/
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html
http://www.youtube.com/user/IKONplassenforteller
http://www.flickr.com/photos/profusions/
www.kulturupplevelser.com
http://www.flickr.com/photos/profusions/
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borger slott og herregårder
Länsmuseet, Varberg Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Tjörns kommun

Kungälvs kommun Tjolöholms Slott Statens fastighetsverk

Forsvarsbygg/

Nasjonale Festningsverk Handelshøyskolen BI Kristiansand Bangsbo Museum og Arkiv 

Fredrikstad museum Try Museum Sæby Museum 

Havet som forener
Events: Limfjordsmuseet Sotenäs kommun  Kragerø kommune 

 Fredrikstad kommune  Isegran

Platsen berättar
Lysekils kommun Orust kommun Munkedals kommun 

Tanums kommun Stenungsunds kommun Bohusläns museum

Kungsbacka kommun/Äskhult by Vestregionen Asker kommune

Nedre Eiker kommune röyken kommune Hole kommune

Hurum kommune Drammen kommune

et skip kommer lastet: 
Skagen By- og Egnsmuseum Norsk Sjøfartsmuseum

Vendsyssel Historiske Museum Museet for Thy og Vester Hanherred Bangsbo Museum og Arkiv

Horisonter
Stenungsunds kommun Telemarks Museum Skagens Museum

Göteborgs Universitet/ Handelshøyskolen BI Kristiansand APEX/Aalborgs Universitet

Handelshögskolan/

Centrum för Turism

Forskningsgruppe:
APEX/Aalborgs Universitet Göteborgs Universitet/ Østfoldforskning AS

 Handelshögskolan/

 Centrum för Turism

Partnere i IKON

hurra hurra hurra

 lokal prosjektleder Involverte 

Bente Andresen fra 2010 Per Berger - Styringsgruppen, politisk referansegruppe IKON

 Nina B. roed - rådmannsansvarlig 2009 - 2010. 

                          Kontaktperson fra 2008

 Siri Gythfeldt - Prosjektleder start - 2009

Grethe Utvei Ingrid Buck - Prosjektdeltaker røyken

 Liv Holmesland - Prosjektdeltaker røyken

 Nina With – Prosjektdeltaker 

 Inger-Marie M.Gabrielsen - Prosjektdeltaker

Beate Norgaard fra 2010 Frid Feyling - Prosjektleder 2009- 2010  

                      deretter prosjektdeltaker

 Eline B. Poulsson - Prosjektleder fra 2010

 Morten Bastrup - koordinering mot rekreative ruter

 Lars Bjerke - rådmannsansvarlig 2010

Bård Kråkevik fra 2010 Tone Ulltveit Moe - Kultursjef

 Lars Aaserud - Prosjektleder 2009-2010

 Gudrun Flatebø fra 2011

Lise F. Tveit Anne Hilde rese - Styringsgruppen, 

                                    politisk referansegruppe IKON

 Ann Kristin røysland - Holmsbu havn

 Anne Berit Sørlie - Kultursjef

 Mette Indrehus - Ass prosjektleder Kultur

Elin Skomsøy Jorunn Larsen - Kultursjef

 Gunnlaug Moen - Prosjektdeltaker 2010-2011

 Elly Thoresen - Ordfører

Stina Gellein Hans Hagene - Daglig leder, Styringsgruppen 2009 - 2011

 Nina Solberg - Daglig leder 2011–2012 

 Lena Hansson - Kunst rett Vest - samarbeid

 Unni Larsen - Prosjektleder samarbeid

Prosjektdeltakere fra Vestregionen: 

Prosjektgruppene lokalt har forandrets under prosjektets gang. Nedenfor er en oversikt over de lokale 

prosjektlederne og de som deltatt på fellessamlinger og i Vestregionens prosjektmøter. I tillegg har det 

vært trukket inn flere personer og eksterne leverandører i ulike deler av prosjektet. Dette er ikke en kom-

plett oversikt over de lokale prosjektgruppene, men viser noe om hvem som vært involvert i prosjektet.

Hole  

Asker  

røyken

Drammen  

Hurum  

nedre eiker
 

vestregionen
 

kommune



Hurum
kommune

– trivsel gjennom
  mangfold og flott natur

ASKEr KOMMUNE
Postboks 353, 1372 Asker, telefon: +47 66 90 90 00 
e-post: post@asker.kommune.no
Kontaktperson Asker Bibliotek:
Frid Feyling (bibliotekar) frid.feyling@asker.kommune.no
Beate Norgaard (bibliotekar) beate.norgaard@asker.kommune.no

HOLE KOMMUNE
Viksveien 30, 3530 røyse, telefon: +47 32 16 11 00 
epost: postmottak@hole.kommune.no 
Kontaktperson:
Bente Andresen (kulturkonsulent) bente.andresen@hole.kommune.no
Per Berger (ordfører) Per.Berger@hole.kommune.no

rØYKEN KOMMUNE
Katrineåsveien 20,  3440 røyken, telefon +47 31 29 60 00
e-post: postmottak@royken.kommune.no
Kontaktperson:
Grethe Utvei (kulturkonsulent) Grethe.Utvei@royken.kommune.no

HUrUM KOMMUNE
Prestegårdsalleen 4, 3490 Klokkarstua, telefon: +47 32 79 71 00
e-post:  postmottak@hurum.kommune.no 
Kontaktperson:
Lise Fløtberg.Tveit (kulturkonsulent) Lise.Flotberg.Tveit@hurum.kommune.no
Anne-Berit Sørlie (kultursjef) Anne-Berit.Sorlie@hurum.kommune.no

NEDrE EIKEr KOMMUNE
rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen, telefon: +47 32 23 25 00
e-post: post@nedre-eiker.kommune.no
Kontaktperson:
Elin Kjærvik Skomsøy (kulturkonsulent) 
ElinKjaervik.Skomsoy@nedre-eiker.kommune.no
Jorunn Larsen (kultursjef) Jorunn.Larsen@nedre-eiker.kommune.no

DrAMMEN KOMMUNE
Engene 1,3008 Drammen, telefon: +47 03008
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no 
Kontaktperson:
Bård Kråkevik (kulturkonsulent) Bard.Krakevik@drmk.no
Tone Ulltvedt Moe (kultursjef) Tone.Ulltveit.Moe@drmk.no

Røyken Kommune
grønn, nær og levende

Forside: Ola Eggen/Profusion,

 Illustrasjoner Gunnlaug Moen

S 2:   Jane & Guro, Ola Eggen/Profusion

S 3:  Illustrasjon Gunnlaug Moen

S 4:  Illustrasjon Gunnlaug Moen

S 5:  Asker kommune, Tormod Aune  

Ola Eggen/Profusion, Jane & Guro 

S 6:  Ola Eggen/Profusion,  

Stina Gellein

S 7:  Knut Førsund, Asker kommune 

Ola Eggen/Profusion

S 8:  Stina Gellein, Ola Eggen/Profusion, 

Illustrasjoner Pirk Animasjon

S 9: Stina Gellein, Ola Eggen/Profusion

S 10:  Jane & Guro, røyken kommune

 Illustrasjoner Gunnlaug Moen

S 11:  Ola Eggen/Profusion

S 12:  Illustrasjoner Gunnlaug Moen, 

Stina Gellein, Jan Olof Karlsson

S 13:  Ola Eggen/Profusion

S 17  Ola Eggen/Profusion, 

 Mette Indrehus

Bakside: Illustrasjoner Gunnlaug Moen

Design: Pippip Ferner
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FrA VENSTrE TIL HØYrE

Portåsen, Nedre Eiker

Fortellernatt, Holmsbu

http://www.asker.kommune.no/
http://www.hole.kommune.no/
http://www.royken.kommune.no/
http://www.hurum.kommune.no/
http://www.nedre-eiker.kommune.no/
http://www.drammen.kommune.no/


EUROPEISKA
UNIONEN
Europeiska
regionala
utvecklingsfonden

vestregIonen 
kommunegården i sandvika
1304 sandvika
www.vestregionen.no 

Fungerende daglig leder
Nina Solberg
Epost: nina.solberg@vestregionen.no
Telefon: +47 906 13 953

Prosjektleder Kunst rett Vest
Lena Hansson
Epost: lena.hansson@vestregionen.no
Telefon: +47 410 40 416

Prosjektleder Fortellerprosjektet
Stina Gellein
E-post: stina@stina.gellein.com
Telefon: +47 473 15 379

http://www.vestregionen.no/artikkel.aspx?s=1108&cat=1271&id=1728&mid=1271
http://www.ikon-eu.org/
http://www.interreg-oks.eu/se
www.vestregionen.no
http://www.plassenforteller.no/Plassenforteller.no/Plassen_forteller.html



