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1. Godkjenning av dagsorden og referat fra tidligere møter  
Referat fra møtene 21/1 og 4/3 var sendt ut sammen med innkallingen. Begge referatene ble 
godkjent uten merknader. 
 
2. Orienteringssaker 

a. En oversikt over oppfølging av saker fra de to foregående møtene var sendt ut sammen 
med innkallingen. Det var enighet om å orientere PRN-avdelingen om forslaget om å 
markere langhusene ved Haug kirke/Eikertun med jordvoller eller liknende. Rådet 
etterlyser mer informasjon om Hokksund barneskoles ryddeaksjon ved Haug kirke. 

b. Bent har deltatt på et NLI-treffpunkt 11/3 der lokalhistoriewikien var tema. Det blir en 
større samling/workshop om dette temaet 9-10.mai, og Eiker Arkiv vil arbeide for å få 
med flere frivillige på dette. Vi avventer invitasjon med flere detaljer. 

c. Invitasjon til seminar på Averøy 14-15.april der tema er istandsetting og vedlikehold 
av gamle murer. Det er ikke aktuelt å delta på dette. 

d. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 6.mai med tema Helse, miljø og 
kulturarv. Bent deltar på dette.  

e. Invitasjon fra Fylkesarkivet for Vestfold til Lokalhistorisk seminar 25.april med tema 
”Dagliglivets kulturminner”. Det er ingen påmelding. Invitasjon legges ut på 
Kulturminnerådets nettsider og i arrangementskalenderen for Kulturminneåret 2009. 

f. Orientering fra Håvard Lind om utviklingen når det gjelder planene for en ny avdeling 
ved Nøstetangen Museum. Nils Petter orienterte om innholdet og framdriften i 
prosjektet.  

g. En uformell kvartalsrapport fra Eiker Arkiv for perioden desember 2008-mars 2009 
var sendt ut sammen med innkallingen. Det var ingen kommentarer til dette. 

h. Kultursjefen har lagt fram et forslag til nyordning for Kulturtorgene. Dette var sendt ut 
sammen med innkallingen. Dette ble tatt til etterretning. 

i. Presentasjonen av kultur og reiseliv på www.visiteiker.no er revidert foran årets 
sesong.  

j. Fossesholm Herregårds nettsider har fått en omfattende ansiktsløftning, men har 
samme adresse som tidligere – www.fossesholm.no.  



 
3. Invitasjon fra Gamle-Hokksunds Venner om samarbeidsarrangement 
Håvard Lind har foreslått et møte i regi av Gamle-Hokksunds Venner og Kulturminnerådet på 
Cecil’s eller Sorenskrivergården i løpet av våren. Tanken er å legge fram planer (jfr 
orienteringen i sak 2f) og samtidig komme i gang med intervjuer av den eldre garde i 
Hokksund, slik vi lenge har snakket om. Han foreslår også at dette følges opp med en tur til 
Skogmuseet på Elverum, slik at en kan få med impulser derfra. Han ber Kultrurminnerådet 
om å foreslå en dato. 
Rådet foreslår at det legges opp til ukentlige samlinger i forbindelse med dette prosjektet, der 
en kan intervjue, registrere bilder og samle inn annen dokumentasjon. Bent tar kontakt med 
Håvard for å finne dager som passer. Gamle-Hokksunds Venner inviteres til 
kulturminneforum 6.mai for å informere om prosjektet.  
 
4. Søknad fra Buskerud Folkehøgskole – Heimtun om støtte til bokutgivelse (sak 2009/6) 
Buskerud Folkehøgskole har søkt kommunen om støtte til utgivelse av jubileumsbok. En 
eventuell bevilgning vil bli tatt fra kulturseksjonens udisponerte midler, men Kultursjefen 
ønsker en uttalelse fra Kulturminnerådet om den kulturhistoriske verdien av prosjektet. 
Følgende vedtak ble fattet:  
Kulturminnerådet mener at Buskerud Folkehøgskole har vært en viktig kulturinstitusjon i 
Eikerbygdene og anbefaler at Kultursjefen støtter utgivelsen av ei jubileumsbok.  
 
5. Søknad fra Liv Andersen om støtte til utgivelse av lokalhistorisk bildebok (sak 2009/7) 
Liv Andersen har søkt kommunen om støtte til utgivelse av ei bildebok for barn, der 
handlingen er lagt til Hassel Jernverk. En eventuell bevilgning vil bli tatt fra kulturseksjonens 
udisponerte midler, men Kultursjefen ønsker en uttalelse fra Kulturminnerådet om den 
kulturhistoriske verdien av prosjektet. Følgende vedtaket: 
Kulturminnerådet mener at utgivelse av ei bildebok for barn med lokalhistorisk innhold er 
et interessant konsept, som kommunen i utgangspunktet bør støtte. Rådet synes imidlertid 
at den lokalhistoriske tilknytningen ikke kommer godt nok fram i teksten. Rådet synes også 
at det er vanskelig å uttale seg om kvaliteten, dels fordi det ikke lagt ved tegninger og dels 
fordi Kulturminnerådet ikke har noen forutsetning for å vurdere kvaliteten som barnebok. 
Rådet anbefaler at Kultursjefen får et uttalelse fra Bibliotekssjefen om kvaliteten på 
teksten. Eventuelt kan det sendes et foreløpig svar om at søknaden vil bli vurdert når 
tegningene er ferdige.  
 
6. Kulturminneskilting i Buskerud Fylke (Sak 2009/4) 
Fylket v/prosjektleder Lars Groseth har gitt tilslutning til de innspillene Kulturminnerådet 
kom med på forrige møte. Samtidig bes Rådet om å bestemme seg for skilttype innen 3.april. 
Det var enighet om at Kulturminnerådet går inn for den typen skilt som er brukt i Sigdal, men 
at vi ikke ønsker å legge noe press på Fylket i forbindelse med valg av skilttype.. 
 
7. Kulturminneforum onsdag 6.mai 2009 (Sak 2009/8) 
På årsplanen er det satt opp ”Kulturminneforum” 6/5, der tema er presentasjon av prosjekter 
og aktiviteter i forbindelse med Kulturminneåret. Det var enighet om at møtet legges til 
Fossesholm Herregård, eventuelt Sorenskrivergården, dersom det ikke er ledig på 
Fossesholm. Tidspunktet blir kl.19.00. Vi legger opp til salg av kaffe og kringle 
(selvbetjening). Bent sender ut en invitasjon til aktuelle detakere. Denne lista gjennomgås på 
neste møte for å sjekke at ingen er uteglemt. Det var enighet om at også Nedre Eiker 
kommune inviteres til å presentere sine aktiviteter i Kulturminneåret. 
 
8. Rullering av kulturstrategien (Sak 2009/9) 
Den nåværende kulturstrategien vil bli rullert i løpet av året. Administrasjonen vil komme 
med et forslag som sendes ut til høring, blant annet til Kulturminnerådet. Dersom Rådet 



ønsker å komme med signaler i forhold til dette arbeidet, tar imidlertid administrasjonen 
gjerne imot innspill alt i den forberedende fasen. 
Det var enighet om at viktige emner er arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner, 
holdningsskapende arbeid generelt og spesielt overfor huseierne i Gamle-Hokksund/Dynge og 
Fosshaugen, samt kartfesting og skilting av kulturminner samt annet formidlingsarbeid knyttet 
til dette. 
 
9. Bebyggelsesplan for Eiker Sement (Sak 2009/10) 
Bebyggelsesplan for feltene B3 og B4 i det nye byggefeltet ved Eker Cementvarefabrikk er 
sendt ut til offentlig ettersyn. Følgende uttalelse ble vedtatt: 
Forslag til uttalelse: Kulturminnerådet kjenner ikke til at det er bevaringsverdige 
kulturminner i dette område og har derfor ingen merknader. 


