
 

 

 
Øvre Eiker kommune 
kulturminnerådet 
 

  
 
Møte i Øvre Eiker Kulturminneråd 
tirsdag 19.juni 2007, kl.19.30-21.30 på Düvelgården, Skotselv 
 
Til stede: Unn Sissel Ek, Arild Mikkelsen, Bjørg Leret Grøstad, Ingrid Gevelt, Nils 
Petter Hobbelstad og Bent Ek. 
 
Ikke til stede: Ellen Pauline Steen og Eldar Steen. 
 
Åmund Tonna og Roar Hovland deltok i behandlingen av sak 5 og 6. 
 
 
Før møtet ble Kulturminnerådet vist rundt av Åmund Tonna og Bjørg Leret Grøstad på 
tomtene etter Hassel Jernverk, der vi så restene etter masovnen. Deretter ble vi tatt imot av 
Per P. Fossen på Daler gård, som fortalte oss gårdens historie og viste fram kjellerhvelvet, 
som stammer fra den gang huset var administrasjonsbygning for jernverket. 
 
 
Referat: 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent uten merknader. 
 
2. Innkomne skriv, orienteringer, eventuelt 

a. Kulturminneseminaret 22/5: Rundt 50 stykker deltok på kulturvandringen og enda 
flere møtte på Tingstua, slik at hele arrangementet samlet anslagsvis 80-90 mennesker. 
Møtet resulterte i dannelsen av foreningen Gamle-Hokksunds Venner (se 
www.gamlehokksund.no). Vi har fått mange positive tilbakemeldinger etter seminaret, 
som også fikk fin pressedekning.  

b. Veinavn på Loesmoen: Kulturminnerådet ble bedt om å uttale seg om veinavn i 
forbindelse med nytt boligfelt på Loesmoen, med svarfrist 1.juni. Eiendommen heter 
Pålsplass (navnet er dokumentert så tidlig som i 1803), og Eiker Arkiv foreslo derfor 
dette som veinavn. Medlemmene av Rådet ble orientert på e-post og ingen 
motforestillinger ble registrert. Forslaget ble derfor oversendt til saksbehandler. 

c. Lyttepost på Skar: Enkelte av grunneierne ved Skar er skeptiske til skilting av 
lytteposten. Frode Bolstad kommer til å avtale en befaring i nærmeste framtid. 

d. Utstilling på Bruget: Det har ikke vært noen respons på tilbudet om å presentere 
kulturminneprosjekter på Vestfos Bruget. I løpet av sommeren lager vi en liten 
fotoutstilling som presenterer Kulturminnerådets arbeid, planene om en 
kommunedelplan for kulturminnevernet og eventuelt noen av prosjektene. 

e. Skarragruvene: Ormåsen skole hadde ryddeaksjon rundt Pukkverket 8/6 og legger opp 
til at to nye skoledager brukes etter sommerferien. Skolen er innstilt på at skjøtsel av 



området blir en fast ordning. 6 skilter er under produksjon. Disse finansieres gjennom 
prosjektet ”Hesten med sølvskoa”, og oppsetting er klarert med grunneierne. Eiker 
Arkiv vil utarbeide et forslag til tekst. Det legges opp til en befaring i løpet av 
sommeren med Sølvverkets Venner, som faglig veileder, og Landbrukskontoret i 
kommunen, blant annet med tanke på sprøyting av vegetasjon rundt murene. 

f. Bingenprosjektet: Bent var med på ekskursjonen til Letmolia 9/6. Drøyt 50 mennesker 
deltok. Mer informasjon på www.bingselva.no.  

g. Skilting av tramhelle ved Eikertun: Eikertuns Venner er innstilt på å bruke 
Kulturminnerådets skiltmal nr.1 og søker om penger til skiltet. Eiker Arkiv har 
utarbeidet forslag til tekst, samt en liten brosjyre om Skjøls/Eikertuns historie. 

h. Skilt ved Himsjødammen: Øvre Eiker Energi ønsker å sette opp skilt ved 
Himsjødammen og bruket Kulturminnerådets skiltmal nr.2b. Øvre Eiker Energi betaler 
for skiltet og tar seg av transport og montering. Eiker Arkiv har utarbeidet forslag til 
tekst.  

i. Referat fra Riksantikvarens Utviklingsnett 25.april: Tema er ”Rom for kunst, kultur og 
kulturminner (se vedlagte rapport). 

j. HIFO-seminaret 11-13.mai: Mange interessante foredrag. Dessuten informasjon om 
HIFOs skoleseksjon, prosjektoppgavekonkurransen. 

k. Nettverksmøte for privatarkiver i Buskerud, Vestfold og Telemark 5.juni: Bent deltok 
på møtet, som ble arrangert av Fylkesarkivet for Vestfold (se vedlagte rapport).  

l. ABM-seminar 3-4.mai: Kultur-og kunnskapsløftet (se vedlagte rapport).  
m. NLI-seminar 23.mai: Seminar på Riksarkivet, der tema var ”bygdebøker på internett”. 

Sissel og Bent representerte Kulturminnerådet (se vedlagte rapport). 
n. ABM-workshop 14-15.juni: Bent representerer Kulturminnerådet (se vedlagte 

rapport).Kvartalsrapport fra Eiker Arkiv (se vedlegg). 
o. Invitasjon til arbeidsseminar om bergkunst: Arrangeres i Brunlanes 19-26/8 av 

Stiftelsen Natur og Kultur. Nils Petter og Bent deltar. 
p. Invitasjon til jernverkshistorisk seminar: Arrangeres i Larvik 31/8-2/9. Bent deltar. 
 
  

3. Utforming av skilt 
Kulturminnerådet hadde mandat til å utarbeide et forslag til mal for skilting, og dette kan vel 
anses som utført med presentasjonen på seminaret 22/5. Eiker Arkiv hadde utarbeidet et 
utkast, og ordlyden i dette ble godkjent av Kulturminnerådet. Forslaget oversendes 
Rådmannen til godkjenning (se vedlegg).  
 
4. Opprettelse av ”ressursgruppe” 
Aktuelle navn og arbeidsoppgaver ble drøftet videre. Det var enighet om at vi starter med å 
invitere potensielle gruppeledere til et møte tidlig neste høst. Sissel og Bent tar kontakt med 
de aktuelle. 
 
5. Vegvesenets skilting av kulturminner 
Henvendelse fra Rådet for Drammensregionen v/Anne Wollertsen som ber om synspunkter 
når det gjelder Vegvesenets skilting av kulturminner. Det var enighet om at masovnen ved 
Hassel bør skiltes, men først må det ordnes med P-plasser. Det samme gjelder Fiskum gamle 
kirke. Bedre skilting til Nøstetangen Museum fra E 134 bør også vurderes, og på sikt vil det 
bli aktuelt å skilte Hasselparken fra RV 35. Bent orienterer Rådet for Drammensregionen om 
disse synspunktene. 
 



6. Samarbeid med Skotselv grendeutvalg - Hasselseminaret 
Åmund Tonna og Roar Hovland orienterte om planene for Hasselseminaret, og delte ut et 
foreløpig utkast til program. Seminaret setter fokus på bevaring av restene etter jernverket 
som kulturminne og utstilling av ovner fra verket. Det er lansert planer om et nytt overbygg 
over restene av masovnen, bygd i glass og stål og med samme form som det gamle 
masovnhuset. I Hasselparken finnes det bygninger som egner seg som utstillingslokaler, der 
blant annet Bakke Bygdeminnelags samlinger kan vises for publikum. Det arbeides også for å 
få tak i flere Hassel-ovner, eventuelt som langsiktige lån fra ulike museer. Det er også aktuelt 
å stille ut gjenstander, foto m.m. fra Manometerfabrikken og Cellulosefabrikken. Dessuten ble 
tanken om et veteranbilprosjekt med historisk kjøretur i Bingen nevnt. 
Kulturminnerådet syntes at både selve seminaret og de planene som ble skissert var et svært 
positivt tiltak. Planene om et overbygg i glass over restene av masovnen fikk full tilslutning, 
så lenge det gjøres på en måte som godkjennes av kulturvernavdelingen i Fylket. 
Kulturminnerådet bidrar gjerne til skilting av dette, for eksempel med et kulturminneskilt på 
P-plassen som er tenkt opparbeidet i nærheten.  
Når det gjelder oppbyggingen av en utstilling/museum, er det naturlig å se dette i 
sammenheng med planene for et laksefiskemuseum i Hokksund og et industristedmuseum i 
Vestfossen. Disse tre prosjektene bør kunne ha nytte av å samarbeide med hverandre, og 
Kulturminnerådet vil gjerne også være en samarbeidspartner, blant annet når det gjelder 
økonomi og anbefalinger i forhold diverse instanser. Hva Rådet ellers kan bidra med konkret, 
vil i stor grad avhenge av det nettverket av ressurspersoner som vi er i ferd med å bygge opp. 
Det samme gjelder samarbeidet med grendeutvalgene generelt. 
I første omgang vil Kulturminnerådet bidra til å gjøre sommerens Hasselseminar kjent, 
gjennom nettsidene og gjennom e-postlistene. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Sluttrapport 
Kulturminnerådet bør skrive en sluttrapport som oppsummerer hele prøveperioden 2006-
2007. I tillegg til en kortfattet oversikt over arbeidsoppgaver og resultater, bør den inneholde 
anbefalinger om videre organisering og arbeidsform. 
Det var enighet om Rådets møter bør inn på oversikten over kommunale møter. Det må vedtas 
nærmere regler for hvordan medlemmene av Rådet utnevnes. Kontakten med PRN-avdelingen 
bør bli enda tettere, gjerne med en egen kontaktperson. Det er behov for et eget budsjett for 
kulturminnevernet, slik at det blir ryddigere forhold rundt bevilgninger til 
nærmiljøprosjektene og slik at Rådet blir direkte involvert i dette. Dessuten er det nødvendig å 
utvide 20%-stillingen ved Eiker Arkiv dersom den fortsatt skal ha en sekretærfunksjon i 
Rådet. For øvrig bør det understrekes at Kulturminnerådet bør fortsette å ha en offentlig 
profil, der informasjon, holdningsskapende arbeid og kontakt med frivillige organisasjoner og 
ressurspersoner prioriteres høyt. 
Bent skriver et utkast til sluttrapport, og denne behandles på møtet i august. Det var enighet 
om at rapporten bør leveres til den nye kultursjefen, og at det kan være naturlig å invitere 
henne på møtet i september for å diskutere den nærmere. 
 
 



 
 
På grunn av arbeidsseminaret om bergkunst, ble det bestemt å flytte de neste møtene til:  
tirsdag 28.august 

tirsdag 25.september 


