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Saksliste:  

 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referatet fra møtet 5/12 ble godkjent uten merknader.  
 
2. Kulturminnerådets årsplan 2013 
Det ble bestemt å flytte Kulturminneforum til onsdag 13/3 for å unngå kollisjon med politiske 
møter i kommunen. Trygve Bernt inviteres til å snakke om undersøkelsene ved Jungerborgene. 
Arrangementet i Vestfossen legges til 7/5, etter forslag fra Vestfossen grendeutvalg. Turen til 
Bingen utsettes til onsdag 22/8 for å unngå kollisjon med Historielagtets sommertur til 
Skarragruvene. Bingsvassdragets Historielag kontaktes om dette. Gjermund Glittfjell kontaktes 
om dato for åpning av utstilling ved Hokksund ungdomsskole. Skilting av husene i Dynge kan 
muligens legges til Hokksunddagene i juni – huseierne kontaktes om dette.     
 
3. Kulturminnerådets årsrapport 2012 
Et utkast til årsrapport. Enkelte skrivefeil ble rettet opp, men for øvrig ble rapporten vedtatt uten 
endringer. Det ble en diskusjon rundt behovet for å satse mer på intervjuing av muntlige kilder, 
og det var enighet om at dette bør prioriteres høyere. Saken tas opp på neste møte, samt på de 
planlagte møtene med grendeutvalgene.  
  
4. Paviljongen 
Paviljongen i Vestfossen park skal males og settes i stand slik at den blant annet blir tilgjengelig 
for funksjonshemmede. Teknisk seksjon i kommunen har spurt om Kulturminnerådet har noen 
gode råd å komme med i forbindelse med dette. Det var enighet om at endringene blir gjort mest 
mulig diskret og at en eventuelt vurderer en mobil løsning, der ei rampe kan lagres i hulrommet 
under paviljongen. Det bør tas fargeprøver for å se om en finner spor av den opprinnelige 
malingen. 



5. Kulturminner for barn og unge 
Et første utkast til handlingsplan var sendt ut sammen med innkallingen. Dette suppleres med 
eksisterende opplegg ved Fossesholm og Labro. Det var enighet om å konsentrere seg om å lage 
et opplegg for Fiskumøksa som kan komme med alt i denne perioden, mens det arbeides med å få 
til de øvrige oppleggene på lengre sikt. I forbindelse med Hassel jernverk er det ønskelig med et 
opplegg som i tillegg til kurs i ovnsrestaurering også omfatter besøk ved verket og gruvene, med 
en innføring i jernproduksjon.  
Vi er invitert til et møte med styringsgruppa for Den kulturelle skolesekken førstkommende 
mandag. Det var imidlertid ingen som har anledning til å stille på dette møtet, så vi ber om å få 
det utsatt. 
 
6. Monter til Fiskumøksa 
Saken ble utsatt til neste møte.  
 
Orienteringssaker: 

a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut sammen med 
innkallingen og ble tatt til etterretning. 

b. Budsjettstatus for kulturminnevern var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til 
etterretning. 

c. Årsrapport fra Eiker Arkiv var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til 
etterretning. 

d. En rapport for den lokal kulturminneregistreringen var sendt ut sammen med innkallingen 
og ble tatt til etterretning. Medlemmene gjennomgår lista med tanke på aktuelle 
kulturminner som kan være uteglemt, og dette tas også opp med grendeutvalgene. 

e. Et notat fra møte om videreutvikling av Hjemmefrontmuseet på Fossesholm ble tatt til 
etterretning. 

f. Spelet om Hoen-skatten: Kultursjefen ønsker å begrense antallet som sitter i juryen i 
manuskonkurransen, og det er derfor ikke plass til en representant for Kulturminnerådet. 
Isteden er det ønske om at Rådet fungerer som referansegruppe. Det innebærer at alle 
medlemmene får tilbud om å lese og kommentere manuskriptene før juryen tar sin 
avgjørelse. 

g. Nils Petter orienterte om at det vil bli utlyst en arkitektkonkurranse om de nye boligene på 
Lialøkka i Dynge. Rambøll har bedt om guiding gjennom Gamle-Hokksund/Dynge for de 
aktuelle arkitektene 6/3, og Nils Petter følger opp dette. 


