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Saksliste:  

 
1. Godkjenning av saksliste og referat fra forrige møte. 
Referatet fra møtet 17/4 ble godkjent uten merknader.  
 
2. Oppsummering av møtene med lokalhistorisk gruppe i Skotselv og Fiskum grendeutvalg 
Skotselv grendeutvalg fikk skryt for arbeidet som er gjort med å ta vare på gjenstandene fra 
Bakke Bygdeminnelag og få dem fram i lyset. Åmund orienterte om planer for utstilling i 
Vendelborgsmia. Han sa også at den lokalhistoriske gruppa i grendeutvalget var godt fornøyd 
med møtet og den tilknytning en har fått til Eiker Arkiv. Det var også enighet om at møtet med 
Fiskum grendeutvalg var positivt. Det resulterte i at en var enig om å sette opp fem 
kulturminnetavler ved stien langs Fiskumelva. Dette prosjektet kan det være aktuelt å 
gjennomføre alt i sommer. 
 
3. Eikværinger som har satt spor etter seg 
Dette var en sak som Kultursjefen ønsket å drøfte denne saken med Kulturminnerådet. Hun 
redegjorde for den politiske behandlingen. Det ble konkludert med at kommunestyret, 
administrasjon og Kulturminnerådet har relativt likt syn på dette prosjektet. Det v ar enighet om 
at tittelen bør vurderes, men Eiker må med. Begrepet ”eikværing” kan tolkes vidt. Det er viktig å 
gjøre konseptet offentlig kjent, og tekst og bilder bør også sendes til skolene og legges ut på 
internett. Det lages en revidert utgave av konseptet, som tas opp i Kulturminnerådet etter 
sommeren. Kulturminnerådet kommer med forslag til emne for den første utstillingen. 
 
4. Samarbeidet mellom Kulturminnerådet og kulturseksjonen 
Det var lagt opp til en generell diskusjon rundt Kulturminnerådets rolle og hvilke saker og 
områder som bør prioriteres innenfor kulturminnevernet.  Lidia orienterte om organisasjonen i 
kulturseksjonen og om planlagte arrangementer, blant annet den internasjonale ”Ring of Iron 



Works”, som skal samles i Skotselv i 2014.  Videre orienterte hun om museumskonsolideringen, 
som bare er oversendt kommunestyret som orienteringssak. Eldar kommenterte dette og 
orienterte om behandlingen av saken i styret i Eiker og Lågendalen Museum, der 
fylkeskommunen heller ikke ønsket noen debatt om saken. Videre ble det orientert om prosessen 
med videreutvikling av Hjemmefrontmuseet. Det ble kommentert at det er viktig å være klar over 
at det er politisk kontroversielt å slå sammen Hjemmefrontmuseet og frigjøringsjubileet med en 
markering av internasjonale operasjoner. Dessuten ble det orientert om manuskonkurransen om 
Hoen-skatten, som ble vunnet av Kikki Øktedalen, samt at det er vedtatt å starte arbeidet med en 
kommunedelplan for kulturminnevern og kulturminner. 
Kulturminnerådet kommenterte at et budsjett på bare 30.000 begrenser rådets muligheter sterkt, 
og at dette ikke står ikke i forhold til uttalelsene om å profilere kommunen gjennom kulturminner 
og historisk identitet. Lidia svarte at de kommunale støtteordningene skal revurderes og at dette 
skal sendes ut på høring i høst. Det er viktig for Kulturminnerådet å uttale seg om dette. 
 
5. Fiskumøksa 
DKS har satt opp en turnéplan for Fiskumøksa i skoleåret 2013/2014. Et forslag til tekster som 
kan følge med utstillingen var sendt ut sammen med innkallingen og ble godkjent.  
 
6. Kulturminneløyper på lokalhistoriewiki 
En oversikt over løypene er lagt inn på lokalhistoriewiki.no. Visningen av dette ble utsatt til et 
seinere møte. 
 
Orienteringssaker: 

a. Oppfølging av saker fra tidligere møter ble tatt til etterretning. 
b. Budsjettstatus for kulturminnevern 2013 ble tatt til etterretning. På grunn av prisøkning 

har skiltene til Gamle-Hokksund blitt ca.6000 kroner dyrere enn budsjettert. Dette dekkes 
av de udisponerte bevilgningene for 2013.  

c. En orientering fra seminar med Buskerud fylkeskommune om kommunedelplaner for 
kulturminner var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning. 

d. Norsk Kulturminnefond har bevilget kr.104.000,- til istandsetting av Dunserud 
skysstasjon. Tilsagnsbrevet var sendt ut sammen med innkallingen.  

e. Bent orienterte om at Buskerud fylkeskommune har bevilget kr.80.000,- til istandsetting 
av Langgården i Vestfossen. 

f. Eldar orienterte om at Eiker Historielag og Fossesholm igjen har overtatt ansvaret for 
vedlikeholdet av Cappelen-familiens gravkammer ved Haug kirke. 


