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Referat: 
 
 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Dagsorden og referatet fra møtet 1/4 ble vedtatt uten merknader. 
 
 
2. Orienteringssaker 

a. En orientering om oppfølging av saker fra forrige møte var sendt ut sammen med innkallingen 
og ble tatt til etterretning uten kommentarer.  

b. Et utkast til invitasjon til Kulturminneforum på Fossesholm 6.mai ble godkjent uten endringer.  
 
 

3. Skrivemåte for stedsnavn i bokprosjektet ”Fuglelivet i Øvre Eiker” (sak 2009/11) 
Henvendelse fra Steinar Stueflotten med råd om skrivemåten for en del stedsnavn på Eiker i forbindelse 
med et bokprosjekt. Terje Larsen hadde sendt over en del kommentarer og betraktninger. Navnene ble 
gjennomgått og diskutert. Bent sender et svar i tråd med dette. 
 
 
4. Stedsnavnregister og arbeidet med stedsnavn og kartfesting (sak 2009/13) 
Terje Larsen og Kjell Klokkerud var invitert i forbindelse med at Kulturminnerådet ønsker å sette fokus 
på kartfesting av kulturminner og på stedsnavn som en form for kulturminne, men Terje Larsen måtte 
dessverre melde forfall.  
 
Kjell Klokkerud orienterte om Eiker O-lags arbeid med kart generelt og spesielt om den nye utgaven av 
turkartet ”Eiker Sør”, som kommer fra trykkeriet i morgen. Navn er et sentralt tema i forbindelse med 
turkart, og både plassering og skerivemåte er ofte omstridt. O-laget har valgt å legge seg nær opp til den 
dialekten, men det er vanskelig å være helt konsekvens.  
 
Det var enighet om at et slikt turkart er også et kulturminnekart. Eiker O-lag utfører et svært viktig 
arbeid, og utgivelsen av kartet bør få mest mulig publisitet. Bent sørger for omtale på Eiker Arkivs og 
kommunens nettsider. Stedsnavn kan være et tema for framtidige diskusjonsmøter, der en tar opp 
kartfesting, dialektuttale, skrivemåte og opphav. Dette kan legges opp som en dialog mellom salen og et 
panel, der medlemmene har ulik kompetanse.  
 



 
5. Program for Kulturminneforum 6.mai (Sak 2009/8) 
Det legges opp til allsang, med Eldar på piano. Bent lager utkast til program, som gjennomgås i 
forbindelse med møtet med fagkomité 3 den 29.april.  
 
 
6. Møte med fagkomité 3 (Sak 2009/14) 
Det blir møte med fagkomitéen onsdag 29.april kl.17.00 på Kolberg gård. Bent sender ut Eiker Arkivs 
årsrapport samt en kort skriftlig orientering om Kulturminnerådets arbeid siden forrige møte.  
 
 
7.  Torgscenen (Sak 2009/15) 
Kulturminnerådet er invitert til å spre informasjon om Kulturminneåret i forbindelse med åpningen av 
Torgscenen i Hokksund lørdag 2.mai kl.12-14. Vi legger opp til å spre informasjon om arrangementene 
og prosjektene i løpet av året, samt om Kulturminneforumet 6.mai. Bent undersøker om det er aktuelt å 
samarbeide med Byteateret. Saken drøftes nærmere i forbindelse med møtet med fagkomitéen 29.april. 


