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1. Godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte
Referat fra møtet 21/5-2008 var sendt ut sammen med innkallingen og ble godkjent uten merknader.
Nye saker til dagsorden: Brev fra Tone Bjurstrøm angående bok om bygdeoriginaler, seminar på Eiker gårdsysteri 4/9,
orientering om kulturhistorisk registrering ved Dunserud næringsområde.

2. Orienteringssaker
Oppfølging fra forrige møte:
a.

Skilting i Gamle-Hokksund: Det har tatt tid å få avklart tekstene med huseierne, blant annet fordi en av dem er bosatt
i Oslo. Dermed var det ikke mulig å få bestilt skiltene slik at de ble ferdige til byvandringen 10.august. Rut Hauge vil
at vi bruker navnet Kolbrekkgården” istedenfor ”Jordmorgården”. Ellers har vi ikke fått noen innvendinger fra
huseierne. Kulturminnerådet synes det er synd hvis ikke betegnelsen "Jordmorgården" kan brukes, siden denne
betegnelsen har vært i alminnelig bruk og det er nokså uvanlig med bygninger som har fått navn etter kvinner eller
kvinneyrker. Nils Petter og Bent tar opp dette med Rut Hauge. I mellomtiden bestilles det skilt til Madsengården og
Bråthengården, slik at de kan henges opp i løpet av høsten.
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b.

Rydding rundt minnestøtten ved Gunhildrud: Bent har vært i kontakt med leder i Bollerud Vel, Reidun Bollerud, som er
positive til å påta seg rydding rundt minnestøtten ved Hakavikveien. Det er aktuelt å ha dette som "Månedens
kulturminne" når ryddingen er utført.

c.

Orientering angående Fosshaugen: Bent orienterte om at Cappelens gate 19 nå er kjøpt av Ivar Johansen. Cappelens
gate 21 er nå til salgs. Det ble en kort diskusjon rundt hva som skjer med Kapellet når Vestfossen kirke står ferdig.
Bent undersøker eierforholdene til denne eiendommen.

Innkomne skriv:
d.

Brev fra Idun Winge angående steder der en kan etablere virksomhet som "kaospilot". Flere steder ble nevnt, blant
annet Fiskum prestegård, Røkeberg gård og Stablum gård. Ingen av disse stedene er til salgs i dag, men det er ikke
utenkelig at eierne er interessert i å selge. Det er i så fall nødvendig med en del restaurering av bygningene. Bent tar
kontakt og undersøker om noe av dette kan være av interesse.

e.

Brev fra Christian Berset angående bok om bygdeoriginaler, der kommunen bes om å forslå en kandidat.
Kulturminnerådet ønsket ikke å komme med noe forslag til dette.

Invitasjon til seminarer:
f.

Seminar i forbindelse med prosjektet "Mangfoldige Minner" lørdag 6.september 2009. Påmeldingsfrist 22/8 (se
vedlegg). Bent deltar på dette, samt muligens Zahra Khalili.

g.

Seminar tirsdag 9.september i anledning Kulturminneåret 2009. Arrangør er Buskerud Fylkeskommune.
Påmeldingsfrist 1/9 (se vedlegg): Bent deltar, og Ellen er påmeldt gjennom Fossesholm. Helge tar kontakt med Bent
dersom han har anledning til å være med.

h.

Seminar om utvalgsprinsipper for fotografi fredag 17/10. Arrangør er ABM-utvikling og Preus Fotomuseum.
Påmeldingsfrist 17/9. Vi avventer nærmere invitasjon. Bent tar kontakt med Arne Olsson om dette.

i.

Riksantikvarens Utviklingsnett tirsdag 28/10 og onsdag 10/12, samt Kommunekonferansen 12-13.november (se
vedlegg).

j.

Seminar på Eiker gårdsysteri torsdag 4/9: "God design - økt lønnsomhet!" (se vedlegg). Arrangør: Rådet for
Drammensregionen. Nils Petter og Brit vurderer å delta, melder seg på selv.

Orienteringer fra Eiker Arkiv
k.

Kulturhistorisk registrering ved Dunserud næringsområde. Rapport fra Buskerud Fylkeskommune. Dokumentet ble delt
ut til orientering (se vedlegg).

3. Møteplan høsten 2008 (sak 2008/01)
Det ble bestemt å invitere Fortidminneforening i Buskerud og Kulturvernavdelingen i Buskerud Fylkeskommune til møtet
17.september. Oktobermøtet flyttes til onsdag 22/10 for å unngå kollisjon med andre kommunale møter. PRN-avdelingen og
Kart-og Oppmåling inviteres til dette møtet. Novembermøtet flyttes til onsdag 19/11 for å unngå kollisjon med
Riksantikvarens kommunekonferanse. Hovedsak på dette møtet blir oppfølging av prosjektet med registrering og kartfesting
av stedsnavn, og vi inviterer Kjell Klokkerud og Terje Larsen. Til Kulturmineseminaret 29/10 inviterer vi Karsten Alnæs til å
snakke om formidling av historie. Seminaret legges til Heimtun. Datoen kan eventuelt endres dersom 29/10 ikke passer for
Alnæs. Bent gjør de nødvendige justeringene i Kulturminnerådets årskalender.

4. Kulturminneåret 2009 (sak 2008/12)
Det var enighet om at det bør dannes en egen arrangementskomite for dette, med representanter for Kulturkontoret og
Kulturminnerådet, samt at Historielaget inviteres til å delta. Bent tar opp dette med Kultursjefen. Vi kommer tilbake til hvem
som eventuelt skal representere Kulturminnerådet i en slik komite.

5. Kopi av gammel veistein (sak 2008/13)
For seks år siden kjøpte Øvre Eiker kommune en kopi av en veistein fra 1770 som har stått langs Kongeveien. Originalen
befinner seg på Norsk Teknisk Museum, og ifølge Knut Lande ble den funnet på gården hans, Rud på Fiskum.
Kulturminnerådet har nå blitt bedt om å uttale seg om hvor steinen bør settes opp. Foto av veisteinen og brev fra Eirik
Mathisen var lagt ved innkallingen. Flere alternativer ble drøftet, og de mest aktuelle var Smedbrua på Gamleveien eller
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Sundbakken i Hokksund. Medlemmene ser nærmere på de to stedene, og saken tas opp igjen på neste møte. Bent
undersøker om Knut Lande har noen synspunkter på hvor steinen bør stå.

6. Forslag til veinavn i Harakollen boligområde (sak 2008/14)
Oppmåling og Byggesaksavdelingen v/Anete Knoll ber om at Kulturminnerådet uttaler seg som veinavn i det nye
boligområdet Harakollen. Brev og kart var lagt ved innkallingen. Navn bør avspeile lokale historiske forhold og stedsnavn. Det
var enighet om at Vei 1 fortsetter å hete Lauvtjernveien. Vei 2 foreslås døpt "Søren Enkemanns vei" etter enkemannen Peder
Sørensen, som bodde på en husmannsplass her på slutten av 1800-tallet. "Søren Enkemann" har vært en vanlig betegnelse
på dette stedet i flere generasjoner etter at plassen var borte. Når det gjelder Vei 3, var det ingen som hadde noe
umiddlebart forslag. Nils Petter drøfter saken med andre lokalkjente, og saken utsettes til neste møte.
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