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Saksliste:  
 
1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 
Møteinnkalling og referatet fra møtet 15/4-2015 ble godkjent uten merknader. 
 
2. Situasjonen ved Eiker Arkiv 
Etter at det har kommet pålegg om å rydde bomberommet i Rådhuskjelleren, har mangelen på 
magasinplass ved Eiker Arkiv blitt akutt, og arkivet er inntil videre stengt for publikum. Øvre 
Eiker kommune vurderer nå ulike alternativer for å videreføre driften av lokalet på en forsvarlig 
måte, og Kulturminnerådet inviteres til å komme med innspill til dette. Rådet mente at det er 
viktig at arkivet fortsatt blir lokalisert i Øvre Eiker og at de beste alternativene er Thomasgården 
eller fortsatt lokalisering ved biblioteket, men Rådet vil inntil videre avvente behandlingen av 
saken i kommuneadministrasjonen. Det ble understreket at en gjenreisning av Thomasgården 
uansett er et viktig kulturminnevernprosjekt.   
 
3. Kulturminnevernplan 2016-2019 
Kommunens kulturminnevernplan med tilhørende handlingsplaner skal rulleres høsten 2015. 
Dette ble drøftet av Kulturminnerådet på møtet 21/1 i år og på bakgrunn av signalene fra dette 
møtet er det laget et utkast til ny kulturminnevernplan, som ble behandlet på dagens møte. 
Følgende punkter ble kommentert: 

• Konflikten ved Buskerudmuseene bør nevnes eksplisitt under beskrivelsen av dagens 
situasjon 



• Under handlingsplanen for barn og unge bør det tas med to nye punkter, nemlig 
formidling av gamle leiker og rekonstruksjon av jernalderboplassen ved Haug i snø 

• Turkartet “Eiker Vest” er nå gitt ut, men det er behov for et bedre kart over området øst 
for Drammenselva 

• Turstien over Horne og ved Bollerud bør fullføres i løpet av sommeren – i så fall tas dette 
ut av listen over prioriterte prosjekter 

• Kulturminnetavle ved Skarrud barnehjem tas med som nytt prosjekt   
 
Det ble drøftet å utfordre de politiske partiene til å besvare spørsmål om kommunens 
kulturminnevernpolitikk, men det ble konkludert med at det er mer naturlig at det frivillige 
kulturminnevernet tar opp dette.  
  

4. Kommunedelplanen: Aktuelle kulturmiljøer basert på fagrapport 1 
Kulturminnerådet og en del andre inviterte hadde et møte 27/5 med Inger Karlberg og Anja S. 
Melvær fra Kulturvernavdelingen i Buskerud Fylkeskommune, der de presenterte sine forslag til 
utvalgte kulturmiljøer i forbindelse med den arkeologiske fagrapporten. De ønsker innspill både 
til utvalget av områder og avgrensning av disse områdene. 
Kulturminnerådet hadde ingen merknader til avgrensningen av områder, men mente at Rudsåsen 
på Fiskum og Hobbelstadåsen ved Hokksund også bør vurderes. For øvrig er det viktig 
grunneierne blir holdt informert og at de blir invitert med til et samarbeid om å lage planer for 
skjøtsel i disse områdene.  
 
5. Historisk vandring under by- og laksefestivalen 
Kulturminnerådet er innstilt på å gjennomføre en vandring i forbindelse med ”By- og 
laksefestivalen 59 grader nord”, med start fra Sorenskrivergården kl.10. I forbindelse med dette 
vil vi forsøke å få til en avduking av bronsetavlene som skal settes opp ved Gundersgården, 
Kolbrækgården og Telthuset. Målet for årets tur blir Vendelborg, og Nils Petter kan være med 
som omviser her.   
 
6. Møteplan høsten 2015 
De tre møtene som er planlagt høsten 2015 ble flyttet fra onsdag til tirsdag, slik at møtedagene 
blir 25/8, 20/10 og 15/12. 
 
7. Orienteringssaker: 

a) En oversikt over oppfølging av saker ble tatt til etterretning. 
b) En oversikt over økonomistatus ble tatt til etterretning. 
c) Bokkomiteen og kultursjefen har nå godkjent 9 av 10 kapitler om Eikers historie etter 

1885. For å få til en bokutgivelse som planlagt i høst – men også fordi det samlede 
manuskriptet er stort – vurderes det å dele det på to bind. 


