
Øvre Eiker Kulturminneråds årsrapport 2009 
 
 
 
A. Arbeidsform og nettverk 
 
Kulturminnerådet ble utpekt av kommunestyret 24/10-2007 og trådte i funksjon fra 1/1-2008. 
Rådet består av Arild Mikkelsen (leder), Nils Petter Hobbelstad (nestleder), Helge Grøstad, 
Marit W. Skarra, Brit Grønli, Eldar Steen og Ellen Pauline Steen. Eiker Arkiv v/Bent Ek har 
sekretærfunksjonen.  
 
Rådet har avholdt 10 møter i 2010 og behandlet 39 saker, hvorav en del har vært oppe på flere 
møter, i tillegg til rene orienteringssaker.. I tillegg har Rådet hatt møte med fagkomité 3, samt 
deltatt på befaringer sammen med Kulturseksjonen og Planavdelingen. Rådet har også 
arrangert et kulturminneforum, der alle institusjoner som arbeider med kulturminnevern på 
frivillig basis var invitert. 
 
Kontakt med PRN-avdelingen og Fagkomité 1 (Planutvalget): Kulturminnerådet har ikke 
vært innkalt til møte med Fagkomité 1, slik det skal ifølge vedtektene. Det harr imidlertid 
vært god kontakt med PRN-avdelingen, og flere plansaker, byggesaker og navnesaker er 
oversendt Kulturminnerådet til uttalelse. Rådet har blitt holdt orientert om de arkeologiske 
funnene som er gjort i undersøkelser som er gjort i forbindelse med reguleringsplaner, og 
20.oktober var Rådet invitert med på befaring sammen med PRN-avdelingen til 
Skarragruvene og kulturminnene i området Rudsåsen-Dunserudhagen.  
 
Kontakt med Kulturseksjonen og Fagkomité 3: Kulturminnerådet var innkalt til møte med 
fagkomité 3 29.april og orienterte der om sitt arbeid. Kultursjefen holdes orientert gjennom 
regelmessige rapporter. 9.juni ble det gjennomført en befaring i Loesmoen Kulturminnepark 
sammen med ansatte i Kulturseksjonen. En rekke saker er i løpet av året blitt oversendt 
Kulturminnerådet til behandling. 
 
Kontakt med Kulturvernavdelingen i Buskerud Fylke: Kulturvernavdelingen i Buskerud 
fylkeskommune var invitert til Kulturminnerådets møte 4.mars og stilte med tre 
representanter.  Det var enighet om en del retningslinjer for Rådets arbeid i forhold til 
fylkeskommunen: 

• Det er viktig at Kulturminnerådet varsles alt når planarbeidet startes opp, slik at det 
kan komme med innspill og kommentarer tidlig i prosessen. Saksbehandlerne i fylket 
vil også ha nytte av rådets lokalkunnskap i slike saker. Rådet behøver kanskje ikke å 
uttale seg i konkrete bygge-og rivingssaker, men kan ha uformell kontakt med fylkets 
saksbehandlere rundt dette. 

• Rådet bør engasjere seg i å få til en positiv utvikling i boligområder som er regulert til 
bevaring, slik som Gamle-Hokksund/Dynge og Fosshaugen. Det er ønskelig å bygge 
opp et fond som kan brukes i forbindelse med dette arbeidet. 

• Holdningsskapende arbeid er viktig og bør prioriteres høyt. 
• Kulturminnerådet bør bidra til å utarbeide skjøtselsplaner for kulturminner, blant annet 

i forbindelse med skolenes ”ryddeaksjon”-prosjekter. Dette er et  krav når det gjelder 
prosjekter som omfatter fredede kulturminner.  



• Arbeidet med en kommunedelplan for kulturminnevern er viktig. Å starte med 
geografisk avgrensede delprosjekter kan være en god løsning, men det kan ikke regnes 
med noen økonomisk støtte fra fylket til denne fasen. 

• Digital kartfesting av kulturminner er en viktig oppgave. Når det gjelder medvirkning 
fra publikum, bør vi se nærmere på de mulighetene som åpnes for dette gjennom ulike 
internettløsninger. 

• Det bør være et mål å markere det arkeologiske funnstedet ved Haug kirke/Eikertun 
med enkle midler. Det er ikke realistisk å sette opp kopier av langhus slik det er gjort 
på Veien.  

 
Kontakt med Fortidsminneforeningen: Etter et møte med ledelsen for 
Fortidsminneforeningen i Buskerud i 2008 ,var enighet om at vi bør ha et tett samarbeid både 
om konkrete vernesaker og når det gjelder folkeopplysning og formidling av  positive 
holdninger til kulturminnevern. Disse intensjonene har imidlertid ikke blitt fulgt opp. 
 
 
 
B. Generell kulturminnevernpolitikk 
 
Kulturminnerådet forsøker å holde seg orientert om det som skjer innenfor 
kulturminnevernfeltet i Øvre Eiker og sette viktige saker på dagsorden gjennom et samarbeid 
med kommunens kulturseksjon. I 2010 har det særlig vært fokus på følgende saker: 
 
Kommunedelplan for kulturminner: Kulturminnerådet konstaterer at det ikke har vært 
noen utvikling i denne viktige saken. Rådet har heller ikke greide å få i gang delprosjekter på 
frivillig basis 
 
Kommunens kulturstrategi: Kulturminnerådet har blitt holdt orientert om den planlagte 
rulleringen av Kulturstrategien. Dette er utsatt til 2010, slik at en kommer i takt med den 
generelle rulleringen av kommuneplanen. 
 
Budsjett for kulturminnevern:  Det har heller ikke i år vært et eget budsjett for 
kulturminnevern, og det er ingen signaler om at dette vil skje i 2010. Kulturminnerådet er 
tilfreds med at det er bevilget betydelige summer til kulturminnevern fra de frie kulturmidlene 
og som tilskudd i forbindelser med Kulturminneåret. Rådet mener imidlertid prinsipielt at det 
bør overlates til Kulturminnerådet å disponere disse midlene. 
 
Kulturminnefond:,.Rådet mener fortsatt et det vil være riktig å opprette et kommunalt 
kulturminnevernfond, fordi dette ville gjøre det enklere å drive langsiktig planlegging og 
utforme en helhetlig kulturminnevernpolitikk. Dette ble tatt opp med fagkomité 3 på møtet 
29.april, men for øvrig har ikke saken vært diskutert. 
 
Utredning av kulturhistorisk profilering i Øvre Eiker: Kultrurminnerådet har utarbeidet 
visjon om en Kulturminnepark basert på arkeologiske funnsteder rundt Hokksund, rundt et  
sentralt dokumentasjonssenter som presenterer Eikers geologi og forhistorie. Dette ble 
presentert for kommunestyret 21.januar. Rådet har også holdt seg orientert om planene for et 
slikt dokumentasjonssenter i tilknytning til Nøstetangen Museum, der en også hadde med 
nyere tids historie knyttet til laksefiske, tømmerfløting og elvetransport. Da disse planene ble 
skrinlagt høsten 2009, sendte Kulturminnerådet en henvendelse til kommunen v/rådmannen 
om og etterlyste en nærmere utredning rundt en slik av kulturhistorisk profilering av 



kommunen og betydningen dette vil ha for stedsutviklingsarbeidet i Gamle-Hokksund. Rådet 
har fått signaler om at det vil bli avholdt møte om denne saken på nyåret. 
 
C: Skilting og skjøtsel av kulturminner 
 
Kulturminnerådet arbeider videre med planer for skilting og skjøtsel av kulturminner i 
kommunen. Det fungerer som et bindeledd mellom fylke og kommune og det frivillige 
kulturminnevernet, som er involvert i ulike prosjekter gjennom grendeutvalg, velforeninger 
og frivillige enkeltpersoner. 
 
Buskerud fylkes kulturminneskilting: Kulturminnerådet har behandlet Buskerud 
fylkeskommunes forespørsel om hvilke tre kulturminner på Øvre Eiker som bør skiltes i 
forbindelse med fylkets nye skiltingsprosjekt.  Følgende tre steder ble foreslått: 
 

• Jernalderboplassen ved Haug kirke. Skiltingen bør utformes slik at den formidler at 
dette har vært et sentralt samlingssted fra eldre jernalder og fram til vår tid, inkludert 
kirkens historie. Bygdeborgene og deres plassering i forhold til denne sentrale 
boplassen kan også framheves.  

• Düvelgården. Dette bør gjøres slik at skiltene informerer om Hassel jernverk og den  
sentrale plassen dette har hatt i bygdas industrihistorie. Skiltingen må skje i samarbeid 
med Düvelgårdens Venner og inngå som et ledd i den skiltingen som Skotselv 
grendeutvalg legger opp til i forbindelse med Hassel jernverk.  

• Fiskum gamle kirke. Skiltingen her kan brukes til å informere både om kirken og om 
den adelige setegården Fiskum. Den bør også ses i sammenheng med eventuell 
skilting av kulturminner langs den kulturstien som er opparbeidet langs Fiskumelva. 
Skiltingen må foretas i samarbeid med Stiftelsen Fiskum Gamle Kirke. 

 
Fylkets kulturvernavdeling har gått inn for dette forslaget, og det er underskrevet en 
intensjonsavtale om dette. Skiltingen vil antagelig bli gjennomført i løpet av 2010.  
 
Skilting ved Bergsgruvene: Planavdelingen ønsker skilting ved Bergsgruvene, der det både 
informeres om kulturminner og om helseskadelige metaller i området. Planavdelingen dekker 
kostnadene ved dette inntil kr.25.000,- og har bedt Kulturminnerådet om å komme med et 
forslag til plassering av skiltene. Det tas sikte på å gjennomføre dette i løpet av 2010. 
 
Skilting ved Loesmoen Elvepark og Gamle Hornevei: Det er bevilget kr.40.000,- til disse 
to prosjektene, under forutsetning av at dette utløser private midler og frivillig innsats. Det 
arbeides med begge prosjektene, i samarbeid med henholdsvis Loesmoen Vel og Horne Vel, 
og Kulturminnerådet tar sikte på å gjennomføre skiltingen i løpet av 2010. 
 
Skilting i Gamle-Hokksund og Dynge: Kulturminnerådet har fått tillatelse fra 
Kulturvernavdelingen i fylket til å skilte de tre fredede bygningene i dette området. Det er 
tidligere satt av midler til dette fra kulturbudsjettet, og dessuten selges det CD/DVD til inntekt 
for prosjektet, slik at Rådet nå disponerer ca. kr. 12.000,- til skilting i dette området. Det tas 
sikte på å sette opp to eller tre skilt i løpet av 2010. 
 
 
 
 
 



D. Plan-og byggesaker 

 

Det er etablert rutiner slik at Kulturminnerådet blir varslet alt når arbeidet med nye 
reguleringsplaner startes opp, slik at rådet får anledning til å undersøke om det finnes 
verneverdige kulturminner i det aktuelle området og kan komme med innspill om dette på et 
tidlig tidspunkt i prosessen. Rådet er svært godt fornøyd med denne ordningen. Når det 
gjelder byggesaker, behandler Kulturminnerådet bare saker der kommunens saksbehandlere 
ønsker å innhente råd. I 2009 har følgende saker vært behandlet: 

 

Reguleringsplan for Oso: Kultrurminnerådet kjenner ikke til verneverdige kulturminner i 
området har derfor ingen innvendinger mot reguleringsplanen. 

 
Bebyggelsesplan for Eiker Sement, feltene B3 og B4: Kulturminnerådet kjenner ikke til at 
det er bevaringsverdige kulturminner i dette område og har derfor ingen merknader. 
 
Reguleringsplan for Roaskogen: Kulturminnerådet kjenner ikke til at det er 
bevaringsverdige kulturminner i dette område og har derfor ingen merknader. Det er 
imidlertid ønskelig med mer kontakt med Røren grendeutvalg i forbindelse med dette 
området. 
 
Reguleringsplan for Øvre Sandøra: Kulturminnerådet kjenner ikke til at det er 
bevaringsverdige kulturminner i dette område og har derfor ingen merknader. Rådet har 
imidlertid bemerket at detter er et område der det kan være  aktuelt med kulturminneskilting. 
 
Reguleringsplan Støperigata: Kulturminnerådet ser bolighusene i området som en del av 
den tidstypiske villabebyggelsen som vokste fram i utkanten av Hokksund sentrum i perioden 
før andre verdenskrig, og Rådet håper at den nye reguleringsplanen vil ta hensyn til dette.. 
Rådet anbefaler at disse bygningene 
får bli stående og at eventuell utbygging skjer i form av eneboliger som er tilpasset den eldre 
bebyggelsen. 
 
Områdeplan for Hokksund sentrum: Kulturminnerådet kjenner ikke til at det er 
kulturminner i dette området som bør få avgjørende betydning for reguleringsplanen, men har 
gjort oppmerksom på at traseen for den gamle, smalsporede jernbanen går gjennom området. 
Rådet synes det ville være positivt om dette kan komme fram, for eksempel gjennom 
navngiving av veier eller på andre måter.  
 
Veinavn på:Loesmoen ved Eker Cement: Kulturminnerådet kjenner ikke til at det har vært 
tradisjonelle stedsnavn eller virksomheter i dette området og vil derfor ikke komme med noen 
navneforslag. 
 
Brennatoppen/Kvikkbakken: En del beboere ønsker at en del av Brennatoppen forandrer 
navn til Kvikkbakken, som er det gamle navnet på bakken. Kulturminnerådet synes det er 
positivt at eldre navn bevares ved  at de tas i bruk som veinavn og støtter forslaget om en 
navneforandring. 
 
 
 



E. Saker fra Kulturseksjonen 
 
Saker som på ulike måter angår kulturminnevern sendes over fra Kulturseksjonen for 
uttalelse. Rådet har i 2009 behandlet følgende saker:  
 
Søknad fra Buskerud Folkehøgskole–Heimtun om støtte til bokutgivelse: 
Kulturminnerådet mener at Buskerud Folkehøgskole har vært en viktig kulturinstitusjon i 
Eikerbygdene og anbefaler at Kultursjefen støtter utgivelsen av ei jubileumsbok.  
 
Søknad fra Liv Andersen om støtte til utgivelse av lokalhistorisk bildebok fra Hassel 
jernverk: Kulturminnerådet mener at utgivelse av ei bildebok for barn med lokalhistorisk 
innhold er et interessant konsept, som kommunen i utgangspunktet bør støtte. Rådet synes 
imidlertid at den lokalhistoriske tilknytningen ikke kommer godt nok fram i teksten. Rådet 
synes heller ikke at det var en god nok kvalitet på det halvferdige produktet som var lagt ved 
søknaden.. 
 
Søknad om støtte til utgivelse av bok om Bingen Kvinneforening: Kulturminnerådet 
mener at denne boka har mye verdifullt lokalhistorisk innhold og anbefaler at kommunen 
støtter denne utgivelsen økonomisk. 
 
Gjerde ved  Madseberget: Kommunen ønsker å bruke ”Madseberget” i Vestfossen som 
galleri for Røkeberg Kunst & Kulturbarnehave. I den forbindelse er det aktuelt å sette opp et 
gjerde for å sikre skråningen på sørsiden av huset. Kulturminnerådet går innfor at det bør 
settes opp et enkelt stakittgjerde. Det bør inngås en avtale om vedlikehold av gjerdet enten 
med grendeutvalget eller med lokale lag og foreninger. 
 
Søknad om støtte til utgivelse av sangbok med Eikersanger: Kulturminnerådet mener at 
dette er et viktig kulturhistorisk prosjekt og anbefaler at det gis økonomisk støtte til dette. 
 
Øvre Eikers helter: Kulturseksjonen ønsker å profilere kjente eikværinger gjennom et 
fotogalleri på Rådhuset. Dette er et prosjekt som Kulturminnerådet ikke ønsker å involvere 
seg i.  
 
Markering av 125-årsjubileum for kommunedelingen i 1885: Kulturminnerådet mener at 
det ikke er noen grunn til å bruke store ressurser på en markering av dette jubileet. Det har 
imidlertid påtatt seg å stå for et seminar med faghistorisk tilnærming til kommunedelingen, 
der det også åpnes for innslag fra Bibliotek, Kulturskole og Hokksund Byteater. 
 
 
 
F. Saker fra det frivillige kulturminnevernet: 
 
Også frivillige organisasjoner og enkeltpersoner kan be Kulturminnerådet om å ta opp saker 
til behandling, og medlemmene av Rådet kan selv ta initiativ til at saker tas opp til diskusjon.  
 
Skrivemåte for stedsnavn i bokprosjektet ”Fuglelivet i Øvre Eiker”: Etter en henvendelse 
fra redaksjonen, ble skriveformen på en del konkrete stedsnavn diskutert og kommentert. 
  
Eiker O-lags utgivelse av turkart med stedsnavn: I forbindelse med den nye utgaven av 
turkartet ”Eiker Sør”, ble prosjektleder Kjell Klokkerud invitert til et møte i 



Kulturminnerådet. Det var enighet om at det er viktig å ha et samarbeid om kartfesting av 
stedsnavn og andre kulturminner. 
 
Flytting av gammel drosjebu fra Hokksund: Rådet fikk en henvendelse fra eieren av bua, 
som ikke ønsker å ha den på sin eiendom lenger. Rådet formidlet kontakt med Eiker 
Motorhistorisk Senter, som er svært interessert i bygningen og vil flytte den til Burud i løpet 
av våren. Bua er bygd i mellomkrigstida og var i bruk som drosjebu i Hokksund fram til 
1970-tallet. 
 
Fjerning av hekk i Skriverparken: Nedhoggingen av denne hekken, som var et viktig 
element i parken og må betraktes som et kulturminne, har skapt sterke reaksjoner. Rådet har 
bedt kommunen om en orientering om hvorfor dette ble gjort og hvordan en skal unngå 
liknende ting skjer i framtida. 
 
Avslåtte søknader til Norsk Kulturminnefond:. Rådet har registrert at Kulturminnefondet 
har avslått søknader om midler til restaurering av svært viktige kulturminner på Øvre Eiker, 
blant annet hovedbygningen på Berg gård. Det var enighet om at Kulturminnerådet bør 
engasjere seg for å støtte denne typen søknader. 
 
Gamle kollerkverner i Vestfossen: I et brev til Kulturminnerådet kritiserer Vestfossen 
Arbeiderlag at slipesteinene fra Vestfos Cellulosefabrik skal brukes i den nye kirken i 
Vestfossen. Kulturminnerådet ønsker ikke å gripe inn i denne saken og har tillit til at 
utsmykningskomitéen for kirken vil greie å finne en fornuftig bruk av disse kvernsteinene.  
 
 
 
G. Deltakelse på seminarer, kurs og møter 
 
Både medlemmene og sekretæren har deltatt på en rekke seminarer og kurs, og rådet ser dette 
som et viktig ledd i arbeidet med å bli en del av nasjonale og regionale nettverk. Rådet har 
vært representert på følgende steder. 

• Frokostmøte 30/1 om markedsføring av kultur og reiseliv på Sanden Hotell, arrangert 
av Øvre Eiker kommune. 

• Seminar 5/2 om ”Trender i reiselivet”, arrangert av Rådet for Drammensregionen. 

• Kulturtorg i Skotselv 16/2, arrangert av Skotselv grendeutvalg. 

• Treffpunktmøte 11/3, samt to dagers workshop 4-5/9 i prosjektet ”lokalhistoriewiki”, 
arrangert av Norsk Lokalhistorisk Institutt. 

• Riksantikvarens Utviklingsnett  6/5 og 7/10, med tema helse/miljø og kulturvern. 

• Miljøverndepartementets seminar om kulturminner og friluftsliv 15-16/9 

• Riksantikvarens kommunekonferanse 10-11/11 

• Første del av kurset ”Hus og landskap, som ble arrangert av Riksantikvaren . Vi ser 
fram til fortsettelsen av kurset  i februar. 

• Riksantikvarens Utviklingsnett 2/12, med tema ”Etterkrigsbebyggelsen”  

 
 
 



H.Informasjon og folkeopplysning:  
 
Rådet presenterer nyheter og legger ut møtereferater og annen informasjon på nettstedet 
www.eiker.org. ”Månedens tema” og ”månedens kulturminne” har også blitt presentert her, 
sammen med informasjon om Kulturminneåret 2009. Nytt av året er en arrangementskalender, 
der arrangementer med tilknytning til kulturminnevern og lokalhistorie på Eiker blir 
presentert. Av andre konkrete ting som er lagt ut, kan nevnes en oversikt over alle fredede 
bygninger i kommunen.  
 
Medlemmer av Rådet stilte også opp og delte ut informasjon om Kulturminneåret ved 
åpningen av den nye Torgscenen i Hokksund lørdag 2.mai. Opplysningsarbeid har dessuten 
stått i fokus på de ulike arrangementene som Kulturminnerådet har stått bak i 2009: 
 
Presentasjon for kommunestyret onsdag 21.januar: Arkeolog Bernt-Egil Tafjord orienterte 
om funnene av en jernalderboplass ved Eikertun, og Kulturminnerådet presenterte sin visjon 
om en ”Kulturminnepark” i tilknytning til dette og andre arkeologiske funn i området rundt 
Hokksund. 
 
Kulturminneforum på Fosseshom onsdag 6.mai: Lokale organisasjoner og institusjoner var 
invitert til å presentere sin aktivitet i Kulturminneåret, og hele 23 forskjellige arrangementer 
og prosjekter ble presentert. Rådet konkluderte med at et slikt forum er viktig for å sikre 
Kulturminnerådet god informasjon om hva som  skjer på kulturminnefronten, men også for å 
informere andre om Kulturminnerådets arbeid. 
 
24 timers kulturminnevandring lørdag 6.juni: Som et ledd i Kulturarrangementet 
”Vestfossen 24 timer” arrangerte Rådet en tur som startet med nattevandring på Fossesholm 
og i Vestfossens gater og fortsatte som skogtur i traktene rundt Vestfossen. Turen var delt inn 
i etapper, og oppslutningen varierte fra etappe til etappe. I alt deltok rundt 30 personer. 
 
Middelaldermesse og gjestebud ved Fiskum gamle kirke onsdag 29.juli: Dette var den ene 
av kommunens hovedmarkeringer av Kulturminneåret, og det ble arrangert i samarbeid 
mellom kommunens kulturseksjon, Stiftelsen Fiskum Gamle kirke og Fiskum Menighet. Det 
ble finansiert av Øvre Eiker kommune og prosjektmidler fra Sekretariatet for Kulturminneåret 
2009. Et prosjektkor, som besto av medlemmer fra Øvre Eiker og nabokommunene, framførte 
en gregoriansk olsokmesse under ledelse av den kjente musikkpedagogen Trond Kverno. 
Kirken var fylt, og det ble satt opp høyttalere slik at de som sto utenfor fikk høre messen. 
Etter gudstjenesten ble det arrangert middelaldergjestebud på kirkebakken, med røkt sik og 
grillet lam, og personer fra Eikers middelalder dukket opp og fortalte sin historie. Rundt 60 
mennesker deltok i gjestebudet. 
 
Vandring i jernalderhistorie 59 grader nord søndag 9.august: I forbindelse med ”By-og 
Laksefestivalen 59 grader nord” arrangerte Kulturminnerådet en vandring blant fornminner i 
utkanten av Hokksund. Arrangementet startet på Eikertun med en orientering om boplassen 
som er funnet der, og fortsatt forbi hulveier og jernaldergravfelt på Hoen til stedet der Hoen-
skatten ble funnet. Drøyt 60 mennesker deltok på vandringen. 
 
De første eikværingenes dagligliv” i Skriverparken lørdag 22.august: Dette arrangementet 
hadde status som kommunens hovedmarkering av Kulturminneåret og var et samarbeid med 
komunens kulturseksjon, Hokksund Byteater og Eiker Historielag. Det ble finansiert av Øvre 
Eiker kommune og prosjektmidler fra Sekretariatet for Kulturminneåret 2009. Byteateret 



hadde skrevet et vandreteater om eikværingenes vandring gjennom historien, fra steinalder til 
middelalder. Dette ble framført tre ganger i Skriverparken i løpet av dagen. Dessuten var det 
vikingeleir med aktiviteter for barna, smedene fra Hammer Touch Design lagde kopier av 
jernaldergjenstander, og det ble servert lam som var tilberedt i kokegrop. På scenen var det 
musikalsk underholdning med historiske instrumenter ved Stein Villa. Inne i 
Sorenskrivergården var det utstilling av steinaldergjenstander som var utlånt fra 
Kulturhistorisk Museum i Oslo, og arkeologene Mieko Matsumoto og Bernt-Egil Tafjord 
holdt foredrag. Anslagsvis var rundt 500 mennesker innom arrangementet. 
 

Utstilling på Eiker Matfestival lørdag 5. og søndag 6.september: Tema for utstillingen, 
som ble satt opp på låven på Varlo gård, var ”Eikværingenes matvaner gjennom tidene”. 
Mattradisjoner fra steinalder til vår egen tid ble presentert i tekst og bilder. Mer enn 1000 
mennesker var innom i løpet av de to dagene. 

 
 
 
I. Orienteringssaker: 
 
I tillegg til de sakene som Kulturminnerådet har behandlet, har det blitt orientert om arbeidet i 
Kulturseksjonen generelt, herunder planene for en videreutvikling av Nøstetangen Museum. 
Rådet får regelmessig informasjon om arbeidet i Eiker Arkiv gjennom uformelle 
kvartalsrapporter og rapporter fra kurs og seminarer. Rådet har også blitt holdt orientert om 
framdriften i bygdebokprosjektet, og det har fått aktuell informasjon fra Buskerud fylkes 
kulturvernavdeling, blant annet om funnet av den 11.000 år gamle steinalderboplassen på 
Fiskum. 
 
 
 
J. Prosjekter 
 
Kulturminnerådet har på ulike måter vært involvert i en rekke prosjekter, som 
samarbeidspartner, rådgivende organ og formidler av økonomiske tilskudd. 
 
Kulturminneåret 2009: Aktiviteten i forbindelse med Kulturminneåret 2009 har blitt 
koordinert av en komité med medlemmer fra Kulturminnerådet, Eiker Historielag og 
Kulturseksjonen i Øvre Eiker kommune. De ulike arrangementene i forbindelse med året er 
nevnt ovenfor under avsnitt H. 
 
Mangfoldige minner: Dette prosjektet er et ledd i ”Mangfoldsåret 2008”. Gjennom frivillig 
innsats har det blitt gjort intervjuer med en rekke innvandrere, som forteller om sin bakgrunn 
og om møtet med Norge og Øvre Eiker. Prosjektet ble avsluttet sommeren 2009 med en 
utstilling på Vestfos Bruget. Den fikk tittelen ”Eiker og verden. Kulturelle impulser gjennom 
4000 år.”, men det var hovedfokus på innvandringen etter andre verdenskrig og på 
Romanifolkets historie. I løpet av utstillingen, som var åpen på søndager i juni og august, var 
det også flere arrangementer med foredrag og ulike kulturelle innslag. Selv om dette 
prosjektet er avsluttet, vil Kulturminnerådet forsøke å bidra til at arbeidet med innsamling av 
slikt materiale fortsetter. 
 
Gamle-Hokksund og Dynge: I samarbeid med Gamle-Hokksunds Venner har det blitt 
arrangert to samlinger på Tingstua med blant annet visning av gammel film, og det har vært 



svært god oppslutning om dette. Dette har resultert i at det er gjort to intervjuer med film-og 
videoopptak, og det er samlet inn en stor mengde interessante fotografier. Det er viktig at 
dette arbeidet fortsetter i 2010. Videre har Kulturvernavdelingen i Buskerud fylke gitt 
klarsignal til at de tre fredede bygningene i området kan skiltes, og det bør tas sikte på å få 
gjennomført dette i løpet av 2010. Dessuten har Kulturminnerådet uttalt at det ønsker å være 
en pådriver i forhold til kommunen når det gjelder istandsetting av Tingstua og Arbeidern. 
 
Loesmoen Elvepark: Det er bevilget kr.20.000 til kulturminneskilting, og sammen med 
Loesmoen Vel arbeides det med å utforme skiltene og samle inn økonomisk støtte fra private. 
Skiltingen vil antagelig bli gjennomført i løpet av våren 2010. Etter den befaringen som ble 
gjennomført i juni er Loesmoen Vel godt fornøyd med framdriften når det gjelder utbedring 
av turstien, og de håper at dette vil bli fulgt opp neste år med gjennomføring av det lenge 
planlagte bruprosjektet til Hagaøya.  
 
Gamle Hornevei: Det er bevilget kr.20.000 til kulturminneskilting, og sammen med Horne 
Vel arbeides det med å utforme skiltene og samle inn økonomisk støtte fra private. Det bør 
være et mål å få gjennomført skiltingen i løpet av 2010. 
 
Hakavikprosjektet: Arne Olsson har gjort en stor jobb med innsamling av bilder og muntlig 
dokumentasjon fra eldre menneskeri Hakavika, samt fotografering og kartfesting av stedsnavn 
og kulturminner. Materialet stilles til disposisjon for Eiker Arkiv. Det er bevilget kr.5.000,- i 
støtte til prosjektet.  
 
Skarragruvene: Seks kulturminnetavler ble satt opp i dette området i 2008. Det er bevilget 
kr.3.000,- til merking av sti mellom kulturminnene. Skarragruvenes Venner og Kolberg gård 
samarbeider om vedlikehold av løypa, , og det er bevilget kr.1.500,- i støtte til dette arbeidet. 
Ormåsen skole har også i år ryddet rundt kulturminnene i området Skolen får støtte fra 
Stiftelsen Norsk Kulturarv til dette prosjektet. 
 
Kulturminner ved Himsjø/Hoensvannet: Det ble satt opp kulturminnetavle ved 
Himsjødammen i 2008. Neste år er det planer om å sette opp ei slik tavle også ved den gamle 
Hoensvannsdammen. Det er bevilget kr.500,- i støtte til dette. Samarbeidet med Hoensvannet 
og Himsjø Hytteeierforening og eventuelt med Hoensvannets Venner bør formaliseres før en 
går videre med skilting i dette området. Det er vel da også naturlig å se den eksisterende 
kulturstien på vestsiden av Hoensvannet i sammenheng med dette prosjektet. 
 
Minnestøtte ved Bollerud: Bollerud Vel har påtatt seg å rydde vegetasjonen rundt 
minnesttøtta. Det er bevilget kr.500,- i støtte til dette. 
 
Bergsgruvene: Planavdelingen har tatt initiativ til skilting i dette området, der det informeres 
både om gruveområdets historie og om forholdsregler som bør tas når en ferdes der. 
Planavdelingen har bevilget kr.25.000,- til prosjektet, og det tas sikte på å gjennomføre 
skiltingen i løpet av 2010. Det bør inngås avtale med Ormåsen skole eller Ormåsen Vel om 
skjøtsel  og vedlikehold av denne kulturminnestien. 
 
Hassel jernverk og Düvelgården: Skotselv grendeutvalg har gitt signaler om at det er 
ønskelig å sette opp fire kulturminneskilt i tilknytning til den nye kulturstien langs nedre del 
av Bingselva. Grendeutvalget er innstilt på å bruke av sine stedsutviklinger dersom dette 
utløser midler fra kulturbudsjettet. Saken vil bli behandlet i forbindelse med utdeling av de 
frie kulturmidlene i 2010. 



 
Kulturminner i Bakke: Bakke Bygdekvinnelag har tatt initaitiv til registrering og merking 
av gamle ferdselsveier i Bakke. I første omgang vil stiene bli merket i samarbeid med 
Turistforeningen, men på sikt kan det være aktuelt å sette opp tavler ved en del utvalgte 
kulturminner.  
 
Det historiske Vestfossen: Det pågår en dialog mellom Kulturhovedstaden Vestfossen, 
Vestfos Bruget og Øvre Eiker Energi når det gjelder planer for det området av Vestfos 
Cellulosefabrik som inngår i prosjektbeskrivelsen av ”Det historiske Vestfossen” og som 
blant annet omfatter Gamle Vestfossen Kraftstasjon, Vestfos Bruget, ”Trikken” og den gamle 
smia, samt uteområdene rundt fosseløpet og parkeringsplassen. Kulturminnerådet avventer 
resultatet av dette. Kulturminnerådet ønsker også økt fokus på området Fosshaugen, men 
konstaterer at det  heller ikke i 2009 er gjort mye for å få til en positiv utvikling i dette 
verneverdige boligområdet. 
 
Kultursti langs Fiskumelva: Arbeidet med å forlenge den eksisterende kulturstien er i godt 
gjenge, i regi av Fiskum grendeutvalg. Kulturminnerådet har fått signaler om at det på sikt vil 
være aktuelt å sette opp kulturminnetavler langs stien og avventer et utspill fra grendeutvalget 
når prosessen har kommet så langt.  
 
Kultursti langs Hoenselva: Eiker Arkiv arbeider fortsatt med å skrive en historikk om nedre 
del av Hoenselva, fra Kattsund til Grøslandsfossen. Dette vil danne grunnlag for en nærmere 
planlegging av kultursti med kulturminnetavler. 
 
Bingsvassdragets historie: Kulturminnerådet er orientert om at prosjektgruppa har planer om 
å skrive en gårdshistorie for gårdene i området og er innstilt på å støtte dette prosjektet. I 
forbindelse med prosjektet er det registrert en rekke kulturminner og stedsnavn, og dette 
materialet er stilt til disposisjon for Eiker Arkiv. Når det gjelder skkilting av kulturminner, 
avventer Kulturminnerådet et utspill fra prosjektgruppa. 
 
Registrering av navn på Holtefjell: Eiker O-lag har satt i gang registrering og 
kvalitetssikring av navn i området, i forbindelse med utgivelse av nytt turkart. Eiker Arkiv 
deltar i prosjektet og holder Kulturminnerådet orientert. 
 
Harakollen og Hobbelstadåsen: Hokksund barneskole har ryddet rundt en gravhaug og to 
tufter etter husmannsplasser i dette området. Det tas sikte på å skilte kulturminner som blir en 
del av friområdene i det planlagte boligfeltet, men dette vil ikke bli gjort før utbyggingen er 
fullført. Eventuell skilting av arkeologiske kulturminner i området må avklares med fylket og 
med grunneierne. 
 
Husmenn på Horne: Eiker Arkiv har vært i kontakt med Terje Hansen på Nedre Eiker, som 
registrerer boplasser i dette området på begge sider av kommunegrensa. På sikt kan det være 
aktuelt å etablere en kultursti som kan knyttes sammen med kulturstiene rundt Portåsen. 
 
Eikernveien: Det har ikke vært arbeidet med dette prosjektet i 2009. I løpet av neste år bør 
det være et mål å GPS-registrere hele denne gamle ferdselsveien. 
 
Den gamle Sandsværveien: Det har ikke vært arbeidet med dette prosjektet i 2009. I løpet av 
neste år bør det være et mål å GPS-registrere hele denne gamle ferdselsveien. 
 



Ridevei ved Kofstad: Det har ikke vært arbeidet med dette prosjektet i 2009. I løpet av neste 
år bør det være et mål å GPS-registrere hele denne gamle ferdselsveien. 
 
Eikerplomma: Eikerplomma gikk i år til landsfinalen i konkurransen ”Det norske måltid”. 
Kulturminnerådet vil fortsatt samarbeide med Kolberg gård og Nøstetangen glass om 
profilering av Eikerplomma som et biologisk kulturminne. 
 
Kulturhistorisk spel på Fossesholm: Kulturseksjonen har tatt initaitiv til å få laget et spel på 
Fossesholm Herregård, og Eiker Arkiv har fått i oppdrag å samarbeide med Fossesholm om 
dette. Kulturminnerådet har blitt orientert om dette, men har ikke vært involvert i selve 
prosjektet. 
 
Kulturminner ved Haug kirke: Hokksund barneskole har ryddet rundt en del gamle 
gravminner ved Haug kirke. Prosjektet støttes av Stiftelsen Norsk Kulturarv. 
Kulturminnerådet har blitt orientert om dette, men har ikke vært involvert i selve prosjektet. 
 
 
 
K. Konklusjoner 
 
I 2009 gikk Kulturminnerådet inn for å prioritere følgende oppgaver: 

• 1. Arbeide for en vellykket gjennomføring av Kulturminneåret 2009. Kommentar: 
Kulturminnerådet mener at dette målet ble oppfylt på en bra måte. 

• 2. Gjennomføre to kulturminneseminarer. Kommentar: Det ble gjennomført ett 
kulturminneforum i mai, mens seminaret i november ble avlyst. 

• 3. Gjennomføre registreringer på Horne og i Hakavika, som en forberedelse av 
arbeidet med en kommunedelplan for kulturminnevern. Kommentar: En del 
registreringsarbeid er gjort, vesentlig i Hakavika, men ikke noe av dette er bearbeidet 
med henblikk på å kunne brukes i forbindelse med en kommunedelplan. 

• 4. Samarbeide med Planavdeling og Kart-og oppmåling om digital kartfesting av 
kulturminner. Kommentar: Innsatsen på dette viktige feltet har ikke vært 
tilfredsstillende. 

• 5. Arbeide for skilting og dokumentasjon av funnene ved Eikertun. Kommentar: 
Stedet har kommet med på Buskerud fylkes plan for skilting av kulturminner. Det er 
lansert en visjon om hvordan stedet kan inngå som del av en større kulturminnepark 
med dokumentasjonssenter, men dette er noe det må arbeides videre med. 

• 6. Arbeide for opptrapping av den frivillige intervjuvirksomheten. Kommentar: 
Innsatsen på dette viktige feltet har ikke vært tilfredsstillende. 

• 7. Følge opp stedsnavnregistreringen. Kommentar: Arbeidet følges opp av Eiker 
Arkiv i samarbeid med ulike prosjekter. En uferdig versjon av Eiker Stedsnavnregister 
er lagt ut på internett. 

 
Kulturminnerådet konstaterer at det er gjort lite for å komme i gange med forberedelsene til 
en kommunedelplan for kulturminner. Dette gjelder både de planlagte delprosjektene på 
Horne og i Hakavika og arbeidet med å finne tekniske løsninger på digital kartfesting. Dette 
er viktige oppgaver. 
 
 Intervjuing av eldre mennesker er en annen oppgave der Kulturminnerådet mener det er 
viktig å øke innsatsen. Det er innledet en dialog med Frivilligsentralen om dette. 
 



Kulturminnerådet vil arbeide for å få en avklaring når det gjelder profileringen av Øvre Eiker 
som en kommune med en interessant forhistorie. Dette er aktuelt i forbindelse med de nye 
funnene av steinalderboplassen på Fiskum og jernalderboplassen ved Haug, men også i 
forhold til eldre funn som Fiskumøksa og Hoen-skatten. 
 
Når det gjelder skilting og skjøtsel av kulturminner, er dette arbeidet i godt gjenge, og Rådet 
vil arbeide for at denne positive trenden fortsetter. 
 
Rådet merker seg at bygdebokprosjektet og utvikling av middellalderfestival på Fiskum er 
nevnt som budsjettmål. Dersom det viser seg å være nødvendig, vil Rådet involvere seg for å 
få på plass økonomien rundt bygdebokprosjektet. Rådet er også innstilt på å delta som en av 
flere samarbeidspartnere rundt dette arrangementet. 
 
For øvrig vil Kulturminnerådet fortsatt drive med informasjon og folkeopplysningsarbeid. 
Spesielt ønsker Rådet å ha fokus på den verneverdige bebyggelsen i Gamle-Hokksund/Dynge 
og på Fosshaugen i Vestfossen og forsøke å bidra til en positiv utvikling her.  
 
 
 
L. Prioriteringer for 2010 
 

• Det bør tas sikte på at Kulturminnerådet i 2011 kan disponere et eget budsjett. 
• Forberedelser til arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner må komme i gang 
• Stillingen som Kulturminnevernrådgiver bør utvides til 60%,og innsatsen bør 

konsentreres om arbeidet med en kommunedelplan, samt registrering og synliggjøring 
av kulturminner 

• Det tas kontakt med Frivilligsentralen for å få i gang et samarbeid om intervjuing av 
eldre 

• Det bør utarbeides en strategi for oppbygging av et kommunalt kulturminnefond og 
hvordan dette kan brukes for å sikre en positiv utvikling i Gamle-Hokksund og på 
Fosshaugen 

• Tilskuddsportalen må tas i bruk for å spre kunnskap om tilskuddsordninger blant eiere, 
organisasjoner og ildsjeler i det frivillige kulturminnevernet 

• Fortsette skiltingen av kulturminner på samme nivå. Det bør lages en langsiktig plan 
for denne skiltingen 

• Gjennomføre kulturminneforum og kulturminneseminar, samt historiske vandringer 
og delta i arbeidet rundt middelalderfestivalen på Fiskum 

• Arbeide for en avklaring i bygdeboksaken 
• Arbeide for en avklaring når det gjelder satsning på museum/dokumentasjonssenter 

som kan profilere Eikers kulturhistoriske skatter 
 
 
 
 
Rapporten er vedtatt av Øvre Eiker Kulturminneråd i møte 27/1-2010 


