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Saksliste:  
 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referatet fra møtet 7/3 ble godkjent uten merknader. 
 
2. Fordeling av midler 
Kulturminnerådet disponerer kr.30.000,- som kan deles ut til kulturminnevernformål i 2012. 
Innen hovedfristen for søknader til kulturetaten, som er 1.april, hadde det kommet inn en søknad 
som faller inn under denne kategorien, nemlig Tryggve Bernts søknad om støtte til 
”Jungerprosjektet”, der målet er å framskaffe ny kunnskap om bygdeborgene, blant annet 
gjennom datering av pollenanalyser. Bernt var på møte i Kulturminnerådet og presenterte dette 
prosjektet i august 2011, og det resulterte i at det ble gitt kr.5000,- til prosjektet, som var det 
restbeløpet som Kulturminnerådet disponerte for 2011. Samtidig fikk Bernt beskjed om at 
søknaden ville bli tatt opp til ny behandling ved hovedfordelingen av midler i 2012. 
Kulturminnerådet fattet følgende vedtak:  
Det bevilges kr.10.000, - til Jungerprosjektet på årets budsjett. Det kan være aktuelt å vurdere 
nye bevilgninger til prosjektet på et seinere tidspunkt. Kr.20.000,- på årets budsjett blir 
foreløpig stående udisponert. 
  
3. Hoen-skatten 
Tirsdag 22.mai planlegger Øvre Eiker Lions en avduking av den nye tavla ved stedet der Hoen-
skatten ble funnet. Alle medlemmer av Kulturminnerådet som har anledning stiller opp på dette. 
Bent samarbeider med Lions om markedsføring av arrangementet. 
 
4. Monter til Fiskumøksa 
Nils Petter orienterte om at vi har fått positive tilbakemeldinger om arrangementet på Heimtun og 
måten Buskerud Folkehøgskole la til rette for dette.  
Tormod Solløs har sagt seg villig til å bygge kombinert monter/transportkasse for Fiskumøksa. 



Elin holder kontakt med ham og får med skisse og prisoverslag til neste møte. Bent lager forslag 
til tekst på monteren. 
 
5. Kulturminneforum 2012 
Invitasjoner til kulturminneforum 2.mai er sendt ut. Vi får bruke Hakavik grendehus gratis og 
disponerer kjøkkenet der. Nils Petter ønsker velkommen og orienterer om Kulturminnerådets 
arbeid generelt, mens Bent gir en kort presentasjon av arbeidet med en plan for 
kulturminneløyper og inviterer til innspill. Det var også ønske om en omvisning på Hakavik 
Kraftstasjon før kaffepause og fotovisning. Bent avklarer dette med Arne Olsson. 
 
6. Årsplan 2012 
Saken ble utsatt fra forrige møte. Det ble kommentert at vi er på etterskudd i arbeidet med en plan 
for barn og unge og kulturminner. Et opplegg rundt Fiskumøksa, kurs in restaurering av 
Hasselovner og en utstilling av gjenstander fra laksefisker ble nevnt som eksempler på aktuelle 
temaer. Det settes av tid på et seinere møte til å diskutere dette.  
Bent orientert om at kommunen har valgt å si opp avtalen med IKA Kongsberg om oppbevaring 
av det eldre kommunearkivmaterialet. Rådet er bekymret både over dette og over mangelen på 
forsvarlige magasiner for privatarkiver og vil gjerne bli holdt orientert om utviklingen. 
Åmund orienterte om planene for åpningen av Hasselovnssamling i Skotselv 8/9. Det er mulig at 
åpningen av den nye kulturminnestien bør legges i forbindelse med dette arrangementet, men det 
må avklares nærmere.  
 
7. Utstilling ved Hokksund barneskole  
Bent har vært i kontakt med Gjermund Glittfjell på Hokksund barneskole, som er positive til å 
stille ut gjenstander knyttet til det tradisjonelle laksefisket. Nils Petter kontakter eierne av de 
aktuelle gjenstandene og avtaler et møte om dette. 
 
8. Kolbrækgården 
Kulturminnerådet har fått en henvendelse fra miljøvernrådgiver Tore Lagesen angående 
sanitærforholdene på Kolbrækgården i Dynge. Denne bygningen er fredet, og det er derfor viktig 
at Kulturvernavdelingen i fylket kobles inn snarest mulig. Bent kontakter Lagesen om dette. 
 
9. Vestfossen blanda kor 
Eldar orienterte om at Vestfossen blanda kor regner 2007 som stiftelsesår, selv om det har 
eksistert et kor med dette navnet helt siden 1942. Dette har skapt reaksjoner fra gamle 
medlemmer av det opprinnelige koret.  
Det var ikke stemning for at Kulturminnerådet engasjerer seg ikke i denne saken. 
 
10. Orienteringssaker 

a. En orientering om oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut og ble tatt til 
etterretning. 

b. Budsjettstatus for 2012 var sendt ut og ble tatt til etterretning. 
c. Rapport fra møte om Grunnlovsjubileet 2012 var sendt ut og ble tatt til etterretning. 

Kulturminnerådet er innstilt på å følge opp dette som ett av temaene i det videre arbeidet 
med undervisningsopplegg for barn og unge. 

d. Møtereferater fra bygdebokkomitéen var sendt ut og ble tatt til etterretning. Medlemmene 
av Kulturminnerådet vil bli invitert med som ”modell-lesere” i dette prosjektet. 


