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Møte i Øvre Eiker Kulturminneråd 
tirsdag 23.januar kl.19.00-21.00 2007 på Vestfossen bibliotek 
 
Til stede: Unn Sissel Ek, Nils Petter Hobbelstad, Arild Mikkelsen, Bjørg Leret Grøstad, 
Eldar Steen og Bent Ek. 
 
Ikke til stede: Ingrid Gevelt og Ellen Pauline Steen 
 
 
 
Referat: 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent. 
 
2. Innkomne skriv, orienteringer, eventuelt 

a. Kommunestyret har vedtatt å endre vedtektene slik at Stiftelsen Kongsberg, Øvre 
Eiker og Numedal Kulturhistoriske Museum får en representant i Kulturminnerådet. 
Rådet tar dette til etterretning og ser fram til et godt og nært samarbeid med museet.  

b. Tilbud fra  firmaet ”Bygdebok Service” om digitalisering av bygdebøker. Følgende 
vedtak ble fattet: ”Eikers historie” bind 1-3 er fortsatt i salg og er dessuten til utlån ved 
alle bibliotek i Øvre-og Nedre Eiker, samt tilgjengelig via fjernlån til alle landets 
bibliotek. Det er derfor lite aktuelt å bruke ressurser på å gjøre disse bøkene 
tilgjengelig på internett. Kommunen bør heller prioritere digitalisering av 
lokalhistoriske bøker og kildemateriale som er vanskelig tilgjengelig. Slik 
digitalisering utføres i dag av Eiker Arkiv kostnadsfritt og ved frivillig innsats 
gjennom prosjektet ”Eiker Digitale Bibliotek”. Tilbud om å utføre slik digitalisering 
på kommersiell basis har derfor ingen interesse.  

c. Møtet med fagkomité 1 som først var berammet til 21/2 er utsatt til 28/3. 
d. Rapport fra nettverksmøte ABM-Buskerud 1/2 var sendt ut sammen med innkallingen. 
e. Rapport fra Reiselivsseminar 7/2 var sendt ut sammen med innkallingen. Det var 

enighet om at Rådet bør gjøre seg bedre kjent blant alle som driver med reiseliv i 
kommunen, slik at vi kan få i stand et samarbeid der dette er naturlig. 

f. Orientering fra seminar om landbruk og opplevelsesøkonomi 14/2. Nils Petter 
orienterte. Det er lagt opp til en kulturvandring på Hobbelstad 30/8. 

g. Rapport fra ”Utviklingsnett” 14/2 var sendt ut sammen med innkallingen. På sikt kan 
det være aktuelt å se nærmere på internasjonalt samarbeid, men dette vil ikke bli 
prioritert i første omgang. 

 
3. Samarbeid om profilering av kulturminner i Gamle-Hokksund/Dynge 

Håvard Lind var invitert for å presentere idéer og drøfte hvordan Kulturminnerådet kan 
bidra til å profilere kulturminner gjennom utstillinger, skilting m.m., i samarbeid med 
Hokksund Laksefestival og andre aktører i nærmiljøet. Han fortalte om nettstedet ”Gamle-
Hokksund”, der det presenteres foto og historie. Det er spesielt viktig å samle inn muntlig 
dokumentasjon fra de eldre som fortsatt er i live. Flere opplysninger om bygninger og 
deres historie, samt fotografering av bygninger og bygningsdetaljer er også aktuelt. Ei 
gruppe som består av Håvard, Nils Petter, Erik Fagerli Olsen og Einar Mathiesen arbeider 



med planer for et  kulturhistorisk dokumentasjonssenter knyttet opp til Drammenselva og 
historien om laksefisket. museum. Dette bør ligge i området rundt Sorenskrivergården. 
Det er også planer om å starte et gammeldags landhandleri i Storgata, i samarbeid med 
Eiker gårdsysteri, basert på salg av lokale produkter.  
Kulturminnerådet synes at disse planene er svært interessante og vil gjerne delta i et 
samarbeid.  Vi ser for oss en opplevelsesakse fra Sorenskrivergården via Gamle-
Hokksund og Dynge til Hellefossen, der Hellefoss Kraft har antydet en mulighet for å 
krysse elva på demningen, og der laksetrappa kan bli en attraksjon. På motsatt side av elva 
kan laksebua på Hoen bli en attraksjon. Rådet bør også bidra til å få i gang 
intervjuvirksomhet og innsamling av annen dokumentasjon, samt oppsetting av skilter. 
Det er viktig å se dette i sammenheng med den reguleringsplanen som nylig er vedtatt for 
området og de signalene som er kommet om at det er ønskelig med skilting. 
Kulturminnerådet vil ta initiativ til et møte med Planavdelingen v/Anders Stenshorne, som 
har hatt ansvaret for reguleringsplanen. Vi kom også inn på at Tingstua er dårlig 
vedlikeholdt, og at det er behov for en større restaurering. Rådet sender brev til 
kommunen om dette, i forbindelse med ønsket om å få utarbeidet en byggeskikkveileder. 
Den veilederen vi har fått fra Grue kommune kan brukes som eksempel på hvordan dette 
kan gjøres. 
Selv om Kulturminnerådet får en sentral rolle, er det viktig at disse prosjektene også har 
lokal forankring. Det er naturlig å ta utgangspunkt i miljøet rundt laksefestivalen og de 
tankene som foreligger om et museum/dokumentasjonssenter om laksefisket. På sikt er det 
imidlertid viktig å involvere flest mulig av innbyggerne og gjerne få Velforeningen på 
banen. 
  

 
4. Årsplan 2007 
Et utkast til årsplan var utsendt sammen med innkallingen. Det ble bestemt å flyttet ett av 
møtene fra 17/4 til 24/4, for å unngå kollisjon med Det nasjonale arkivmøtet.  
Det ble bestemt å legge møtet 19/6 til Skotselv, med befaring på en del av kulturminnene fra 
Hassel jernverk. Samtidig tar vi en diskusjon om hva Rådet kan bidra med i denne 
forbindelse. Bjørg tar opp dette med Grendeutvalget og Düvelgårdens Venner.  
Seminarekskursjon med presentasjon av skiltmaler (Harakollen/Gamle-Hokksund) ble fastsatt 
til 22/5 kl.18. Bent sjekker med Gjermund Glittfjell om dette passer. Det ble foreslått at vi 
samtidig leier Elvehuset og presenterer de planene som ble diskutert under sak 3. Bent 
kontakter Håvard Lind om dette. 
Det ble berammet et seminar 12/9, der vi tar sikte på å presentere ”ressursgruppa” og 
presentere et opplegg for kulturminneregistrering og intervjuing av eldre. 
Det ble forslått å presentere de ulike kulturminneprosjektene på Vestfos Bruget i sommer, i og 
med at Brugets Venner ikke har planer om noen annen utstilling. Sissel følger opp dette. 


