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Møte i Øvre Eiker Kulturminneråd 
tirsdag 24.april 2007, kl.19.00-21.00 på Vestfossen bibliotek 
 
Til stede: Unn Sissel Ek, Arild Mikkelsen, Bjørg Leret Grøstad, Ingrid Gevelt, Ellen 
Pauline Steen og Bent Ek. 
 
Ikke til stede: Nils Petter Hobbelstad 
 
Eldar Steen var til stede under behandlingen av sak 6, 7 og 8. 
 
 
Referat: 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent uten merknader. 
 
 
2. Innkomne skriv, orienteringer, eventuelt 

a. Kulturminneseminar 22/5: Hokksund barneskole vil sørge for å få opp et skilt ved 
Harakollen, og Gjermund Glittfjell orienterer om prosjektet. Lynn F. Johansen er 
positiv til at det settes opp skilt på Falchegården (se vedlagte forslag til tekst). På 
møtet i Cecil’s Cafe kommer Anders Stenshorne og orienterer om arealplanen, og 
spesielt om turstien fram til Sundstedtråkka og planene for Risøra. Terje Kristiansen er 
invitert for å fortelle om planene for videreutvikling av Laksefestivalen. Håvard Lind 
legger fram en del av de idéene som ble diskutert på møtet med Kulturminnerådet i 
februar. Invitasjon (se vedlagte forslag) sendes til aktuelle foreninger, grendeutvalg, 
politikere, kommuneansatte og enkeltpersoner på mailliste. 
Det ble foreslått å servere kaffe og rundstykker. Sissel tar kontakt med kommunen og 
spør om å få dekket utgifter til dette. 
Innholdet i forslaget til invitasjon ble godkjent, men datoen bør gjøres mer synlig. 
Håvard ordner distribusjon av invitasjonen i Gamle-Hokksund/Dynge, mens Bent 
sørger for at den blir sendt ut til alle på Kulturminnerådets liste. 

 
b. Nærmiljøprosjektene: De registrerte nærmiljøprosjektene inviteres spesielt til 

seminaret 22/5. Samtidig orienteres de om at det ikke er blitt øremerket kommunale 
midler til kulturminnevern i 2007, men at det er anledning til å søke om prosjektmidler 
fra kulturbudsjettet. Det orienteres også om andre mulige finansieringskilder, samt om 
planene om å opprette ei ressursgruppe. Det var ingen merknader til forslaget til skriv. 
Bent sørger for at dette blir sendt ut.  

 
 



c. Lytteposten på Skar: Det er vanlig at eiendomssjefen tar kontakt med grunneierne i 
slike saker, og han er informert om henvendelsen fra Hokksund barneskole. FRODE + 
GJERMUND 

 
d. Harakollen: Vi har fått følgende tilbakemelding fra PRN-avdelingen v/Marthe Helene 

Lie: Takk. Nils Petter har også vært i kontakt med meg med de samme opplysninger 
om snauhogst rundt Søren Enkemanns plass. Av reguleringsplanen er ikke dette tillatt. 
Saken følges opp og det skal sikres at dette ikke kommer til skje i forhold til de andre 
boplassene. 

 
e. Sem: Varsel om oppstart av arbeid med bebyggelsesplan var utsendt som vedlegg. 

Rådet hadde ingen kommentarer til dette. 
 

f. Skotselv grendeutvalg: Vi har fått positiv tilbakemelding fra grendeutvalget på 
forslaget om å legge Rådets juni-møte til Skotselv. Vi har også fått en kort orientering 
om saker som Grendeutvalget ønsker å ta opp med oss, blant annet planer om et 
”Hassel-seminar” til høsten. Bjørg og Bent holder kontakt med grendeutvalget. 

 
g. Vestfossen grendeutvalg: Bent presenterte tankene rundt ”Det historiske Vestfossen” 

på årsmøtet 12/4. Møtet var dessverre dårlig besøkt (6 personer i tillegg til 
medlemmene av utvalget), men vi fikk positive signaler om at dette er et prosjekt som 
Grendeutvalget ønsker å arbeide videre med sammen med Kulturminnerådet, Vestfos 
Bruget og de institusjonene som er involvert. 

 
h. Skarragruvene: Prosjektet ”Hesten med sølvskoa” er i godt gjenge og har blant annet 

skaffet midler til oppsetting av seks kulturminneskilt i området ved Skarragruvene. 
Det er også laget et undervisningsopplegg for Den kulturelle skolesekken, samt et 
opplegg for ”Skattejakt” som skal gjennomføres de siste ukene før skuespillet skal 
oppføres ved Kolbergsetra 7-8.september.  Eiker Arkiv har kontakt med Ormåsen 
skole angående ”Ryddeaksjonen”, og Landbrukskontoret har lovet å bistå med rydding 
som ikke kan gjøres av elevene (sprøyting, bruk av motorsag). 

 
i. Bingenprosjektet: Bent representerte Kulturminnerådet på et møte 12/3 der tema var 

gårdene Sønju og Ødeskogens historie. Rundt 50 mennesker møtte fram, og det ble 
bare tid til å ta opp Ødeskogen. Det blir berammet nytt møte i mai der Sønju er tema. 
Lørdag 16/6 er det planlagt en tur langs Letmolielva. 

 
j. Arkivet fra A/S Holmen-Hellefos: Eiker Arkiv har overtatt arkivet etter A/S Holmen-

Hellefos (3-400 hyllemeter, fra 1890-tallet til 1990-tallet), som må flyttes fordi den 
gamle kontorbygningen er solgt. Kommunen har skaffet midlertidig lagringsplass i 
kjelleren på Rådhuset, og Hellefoss stilte med folk til flyttingen, som startet 19/4 og 
ble fullført i løpet av fire dager.  

 
k. Besøk fra Statsarkivet: I forbindelse med overtakelsen av Hellefosarkivet, hadde Eiker 

Arkiv kontakt med Statsarkivet (som ikke kunne påta seg å overta arkivet), og vi 
hadde besøk av førstearkivar Kjell Kleivane. Vi har en god dialog med Statsarkivet 
når det gjelder arbeidet med å bevare privatarkiver.  

 



l. Seminar ved Norsk Vassdrags og Industristadmuseum i Tyssedal: Bent representerte 
Kulturminnerådet på seminaret ”Arkiv – den skjulte ressursen”. En kort rapport var 
sendt ut sammen med innkallingen, og alle foredragene kan leses på 
http://abm.pantarei.no/old_events/innlegg-arkivkonferanse/. 

 
m. Seminar på Brårtunet i Ramnes: Bent representerte Kulturminnerådet på seminaret, 

som ble arrangert av Fylkesarkivet i Vestfold i samarbeid med Ramnes Historielag. 
Tema var lokalhistorie og etiske dilemmaer, og en kort rapport var sendt ut sammen 
med innkallingen. På seminaret var også Tor Bjørvik (mannen bak Vestfold-
prosjektet), som gjerne kommer til Eiker for å snakke om registrering av kulturminner 
i utmark. 

 
n. Arkivmøtet 2007: Eiker Arkiv v/Bent deltok på den nasjonale Arkivmøtet ”Spor etter 

oss”, som i år ble arrangert i Oslo. En rapport var sendt ut sammen med innkallingen. 
 
o. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 25.april: Tema er ”Rom for kunst, kultur 

og kulturminner. Invitasjon og program var sendt ut sammen med innkallingen. Bent 
er påmeldt. 

 
p. NLI-seminar 23.mai: Norsk Lokalhistorisk Institutt planlegger et seminar der tema er 

”bygdebøker på internett”. Invitasjon kommer seinere og vil bli sendt ut til 
Kulturminnerådet og til Bygdebokkomitéen.  

 
q. ABM-workshop 14-15.juni: I regi av ABMu’s lokalhistoriske nettverk planlegges det 

en ”workshop” der tema er lokalhistoriske leksikon på internett. Invitasjon kommer 
seinere og vil bli sendt ut til Kulturminnerådet og til Bygdebokkomitéen. 

 
 

 
3. Utforming av skilt 

Et nytt fellesmøte med Nedre Eiker ble holdt 18/4, for å få de siste detaljene på plass i 
utforming av skiltene. Kultursjefen på Nedre Eiker har laget et forslag til 
retningslinjer, som var sendt ut sammen med innkallingen. Det var enighet om at 
skiltene kun bør brukes til informasjon om kulturminner, men at det ikke burde være 
noen restriksjoner på hvem som kan søke om å sette dem opp. Rådet mente også at det 
for ordens skyld bør presiseres at grunneier må ha gitt tillatelse til skiltingen. Bent tar 
opp dette med Nedre Eiker og forsøker å få inn disse endringene. Det endelige 
forslaget oversendes til kommunalsjef Morten Lauvbu for godkjenning eller eventuelt 
politisk behandling. Når det gjelder skilting av bygninger, har det dukket opp enda et 
innspill i form av skilt som for noen år siden ble produsert for prosjektet ”Sølvveien”. 
Disse skiltene vil bli vist på møtet. Ellen informerte om at disse skiltene var laget ut 
ifra halvferdige tekster, og at det er lite aktuelt å henge opp flere av dem. Bent ser på 
saken og kommer med forslag om noen av dem eventuelt bør settes opp. 

Rådet holdt fast ved den typen skilt som er vedtatt tidligere. Forslag til tekst på skilt til 
Falchegården var sendt ut, og innholdet er klarert med ekteparet Funnemark Johansen, som 
eier gården. Størrelsen er 40x50 cm. Bent sørger for at et slikt skilt blir bestilt og at det henges 
opp før seminaret 22.mai. 
 
 



4. Opprettelse av ”ressursgruppe” 
Saken ble behandlet på forrige møte, og det ble bestemt å fortsette drøftingen rundt 
arbeidsoppgaver og aktuelle personer på dette møtet. Nye navn ble foreslått var Tore 
Kopperud, Ole O. Dramdal, Gullaug Holte, Astrid Varlo, Tove Bakkerud, Per Øystein 
Klunderud, Marit og Nils Skarra, Leif Ove Sørby, John Skott Myhre, Kari Ween, Kari 
Bergan Røren, Stein Andersen, Gunnar Flata. 
Det ble foreslått å legge presentasjonen av dette til det planlagte Hassel-seminaret og 
stille spørsmålet om hva ei slik ressursgruppe kan bidra med i forbindelsen med 
synliggjøringen av Hassel jernverk. Bent tar opp dette med Skotselv grendeutvalg. 
Det var også enighet om å invitere noen av de aktuelle til et møte om saken, mens flere 
kan trekkes med etter hvert. Bent tar initiativ til dette. 
 

 
5. Reguleringsplan for Hellefoss 

Kulturminnerådet har fått oversendt reguleringsplan for Hellefoss boliggrend, gbnr. 
79/71, som er lagt ut til offentlig ettersyn. Rådet har behandlet saken på møter den 
20.mars og 24.april 2007, samt foretatt en befaring i området 28.mars. Rådet har 
kommet fram til følgende enstemmige uttalelse: 

 
Det aktuelle området er et helt spesielt boligområde, i og med at det har vært eid av A/S 
Holmen-Hellefos og blitt brukt dels til arbeiderboliger, dels til funksjonærboliger. Dette er et 
boligmønster som er karakteristisk for industrialismens storhetstid omkring midten av 1900-
tallet (1920-1970) og som det har kulturhistorisk interesse å bevare. 

 
Kulturminnerådet synes det er positivt at flere av bygningene i området er markert som 
bevaringsverdige, samt at haven omkring den gamle disponentboligen (Ø.Hellefossvei 23) er 
regulert til bevaringsområde, og at området rundt Nedre Hoens laksebu ved elva er regulert 
til friluftsområde.  
 
Rådet mener at også de øvrige arbeider-og funksjonære helst bør bevares som de er eller 
tilbakeføres til det opprinnelige utseendet. Vi mener likevel ikke at det kan forsvares å gi noe 
pålegg om bevaring av disse bygningene, men Rådet vil gjerne arbeide for å bidra til at 
framtidige eiere oppdager de historiske verdiene som også disse bygningene representerer. 
 
Når det gjelder selve reguleringsplanen, har Kulturminnerådet to konkrete innsigelser: 
 

1) Kulturminnerådet er svært skeptisk til at det skal kunne settes opp brygger for 
fritidsbåter i friområdet langs elva. Etter Rådets mening bør denne strekningen av 
elvebredden bevares mest mulig slik den er, i og med at den utgjør et naturlig miljø 
rundt Nedre Hoens laksebu, som Rådet ser på som et meget interessant og verdifullt 
kulturminne.  

2) Kulturminnerådet mener at hagen rundt ingeniørboligen (Ø.Hellefossvei 42) bør 
reguleres til bevaring, slik at det ikke kan settes opp et hus til på denne tomta. Etter 
Rådets mening vil en ny bygning på denne tomta helt klart forringe verdien av 
ingeniørboligen som kulturminne. 

 
Ut over dette har ikke Kulturminnerådet innsigelser mot at det bygges nye bolighus i området 
i samsvar med kommunens reguleringsbestemmelser. 



6. Søknad om riving av Hammergata 6 (gbnr.49/48) 
Sakspapirer med to alternative forslag til vedtak var sendt ut sammen med 
innkallingen. Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt: 

 
Bebyggelsen i Hammergata/Støabakken er en viktig del av tettstedsbebyggelsen i 
Vestfossen. Området har bevart preget som boligområde, selv om de fleste av bygningene er 
ombygd eller er blitt erstattet av nye i løpet av de siste 20-30 årene. Hammergata 6 (hus 
no.57 i Vestfossen) er, til tross for en del ombygninger, en av de bygningene som i størst 
grad har bevart sitt opprinnelige preg. Det har dessuten en interessant historie, i og med at 
Bjørnstjerne Bjørnson skal ha overnattet her og holdt et spontant politisk foredrag for 
Vestfossens befolkning. Det  var dessuten bosted for Vestfossens siste skomaker, som også 
hadde verksted her. Bygningen har derfor betydelig lokalhistorisk verdi. 
På bakgrunn av dette, mener Kulturminnerådet at det ikke bør gis tillatelse til at 
Hammergata 6 rives, med mindre det skulle vise seg at bygningen er i så dårlig forfatning 
at det vanskelig lar seg gjøre å sette den i stand. Dette er en faglig vurdering som Rådet helt 
og holdent overlater til Kulturvernavdelingen i Buskerud fylke. 
Dersom det likevel gis tillatelse til rivning, må det stilles krav til at et nybygg tilpasses den 
øvrige bebyggelsen i Hammergata og Støabakken. 
 
 
7. Søknad om riving av våningshuset Harstad (gbnr.167/1) 

Sakspapirer med to alternative forslag til vedtak var sendt ut sammen med 
innkallingen. Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt: 

 
Våningshuset på Harstad var opprinnelig en bygning i enkel sveitserstil fra omkring 1890, 
men har etter flere ombygginger fått karakter av et moderne bolighus. Det har derfor liten 
kulturhistorisk verdi og heller ingen spesiell miljøverdi, verken for gårdstunet eller for 
kulturlandskapet omkring. Kulturminnerådet har derfor ingen innsigelser mot at det gis 
tillatelse til riving. Det er imidlertid viktig at det nye våningshuset tilpasses 
kulturlandskapet.  
 
  
8. Søknad om tilbygg på våningshuset på Lilleby (gbnr.104/1) 

Sakspapirer med tre alternative forslag til vedtak var sendt ut sammen med 
innkallingen. Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt: 

 
Våningshuset på Lilleby ble oppført av lensmann Barth i 1856 og var i nærmere 30 år hans 
embetsresidens. Det er en karakteristisk bygning, som skiller seg ut fra våningshuset på 
andre gårder i bygda. Det har dessuten en beliggenhet som gjør det til et viktig og verdifullt 
bidrag til kulturlandskapet nordøst for sentrum av Hokksund. 
Kulturminnerådet mener at dette i høyeste grad er et verneverdig kulturminne, der en bør 
være varsom med å gjøre forandringer på den nåværende bygningen. Rådet mener likevel 
at det kan forsvares å innvilge søknaden, i og med at det tidligere har vært en fløy på 
samme sted som det nå søkes om å sette opp et tilbygg. Det må imidlertid være et absolutt 
krav at tilbygget noenlunde tilsvarer den tidligere fløyen når det gjelder grunnflate og 
høyde, samt at det gis en utforming som er tilpasset hovedfløyen. At tilbygget vil bli lite 
synlig fra hovedveien, er ikke noe viktig argument for at det ikke bør stilles krav til 
utformingen. Rådet anbefaler derfor at det blir stilt krav om at det må legges fram 
tegninger av tilbygget og at disse må godkjennes før det gis noen endelig byggetillatelse.  



 


