
Øvre Eiker Kulturminneråds årsrapport 2010 
 
 
 
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 9 møter i 2010 og behandlet 32 saker, hvorav en del har vært oppe på flere 
møter, i tillegg til rene orienteringssaker.. I tillegg har Rådet hatt møte med fagkomité 3. 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): Det har ikke vært avholdt noe 
møte med fagkomiteen i år. Representanter for PRN-avdelingen har heller ikke hatt anledning til 
å komme på Rådets møter, men det har vært et godt samarbeid med PRN om skilting av 
kulturminner. 
 
Kontakt med Kulturseksjonen og Fagkomité 3: Kulturminnerådet var innkalt til møte med 
fagkomitéen 1.desember og orienterte der om sitt arbeid. Kultursjefen var med på møtet 
aprilmøtet i Kulturminnerådet og deltok også på årets  
 
Kontakt med Kulturvernavdelingen i Buskerud Fylke: Det har ikke vært noen direkte 
kontakt, men Kulturminnerådet har blitt holdt orientert om åpningen av det nye ”Senter for 
bygningsvern” og kurstilbudet der.  
 
Kontakt med Fortidsminneforeningen: Det har ikke vært noen kontakt med 
Fortidsminneforeningen i år. 
 
 
 
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: 
 
Kommuneplan 2010-2022: Rådet har behandlet høringsutkastet til kommuneplan og vedtatt en 
uttalelse. 
 
Kommunens kulturstrategi 2010-2022: Rådet har fått anledning til å komme med innspill til 
arvbeidet med rulleringen av Kulturstrategien. Høringsutkastet til ny kulturstrategi ble behandlet 
av Rådet på møtet i desember.  



 
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. Bent Ek har sittet i referansegruppa for arbeidet med en slik kommunedelplan i Nedre 
Eiker, og vi regner med å kunne bruke erfaringene herfra i vårt eget arbeid. Foreløpig har 
imidlertid heller ikke Nedre Eiker kommet i gang med dette arbeidet. 
 
Budsjett for kulturminnevern: Denne saken ble tatt opp på møtet med fagkomité 3, og det ble 
gitt tydelige signaler fra Kultursjefen om at Kulturminnerådet fra og med 2011 vil disponere et 
eget budsjett. 
  
Kulturminnefond:.Også dette ble nevnt som et ønske i møtet med fagkomitéen, men det har 
ikke vært arbeidet aktivt med saken.. 
 
Kulturhistorisk profilering i Øvre Eiker: Det har ikke blitt invitert til noe møte om dette fra 
kommuneadministrasjonen, slik det ble signalisert i fjor .Kulturminnerådet vil i løpet av våren 
2011 ta et initiativ til et møte med sentrale personer i lokalmiljøet for å drøfte hvordan saken bør 
gripes an. 
 
 
 
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. PRN-avdelingen har i år bevilget en god del midler til dette, i tillegg til 
de bevilgningene som ble gitt over kulturbudsjettet. Resultatet er at 9 tavler er montert i løpet av 
sommeren, mens ytterligere 9 tavler er bestilt og vil bli satt opp våren 2011. 
 
Buskerud fylkes kulturminneskilting: Dette prosjektet har blitt forsinket, på grunn av ubesatte 
stillinger i fylkeskommunen. Skiltingen ved Haug jernalderboplass, Fiskum gamle kirke og 
Düvelgården har derfor ikke blitt gjennomført. Kulturminnerådet forholder seg til fylkets 
framdriftsplan. 
 
Skilting ved Bergsgruvene: Tre kulturminnetavler er satt opp i dette området og bekostet av 
PRN-avdelingen.. 
 
Skilting ved Loesmoen Elvepark: Fem kulturminnetavler er satt opp ved turstien langs elva og 
ytterligere tre tavler skal monteres på Hagaøya. Prosjektet ble finansiert dels over kulturbudsjettet 
og dels av sponsormidler som Loesmoen Vel samlet inn. PRN-avdelingen finansierte selve 
monteringen, som ble gjort av kommunens STI-seksjon. Den nye løypa ble innviet med en 
kulturminnevandring i slutten av mai. 
 
Skilting ved Hoensvannsdammen: Ei kulturminnetavle er satt opp ved sundet mellom 
Hoensvannet og Hoensvannsløken. Dette er utført av Himsjø & Hoensvannet Hytteeierforening, 
som også er interessert i et videre samarbeid om kulturminneskilting i dette området. 



 
Skilting i Skotselv: I samarbeid med Skotselv grendeutvalg er det utarbeidet tekst til fire 
kulturminnetavler som skal stå langs den nye stien langs nedre del av Bingselva. Tavler er også 
levert og vil bli satt opp til våren. Prosjektet er finansiert av PRN-avdelingen. Disse fire tavlene 
kommer i tillegg til den planlagte ved Düvelgården samt ei generell informasjonstavle som også 
vil inneholde en del opplysninger om Skotselvs historie. 
 
Skilting i Bingen: Det er bevilget kr.10.000,- til skilting ved Friderichsminde og ved 
bygdeborgen Slottet. Kulturminnerådet vil arbeide videre med dette i samarbeid med 
Bingsvassdragets Historielag. 
 
Skilting ved Gamle Hornevei: Det har ikke vært arbeidet aktivt med dette prosjektet, som bør 
prioriteres høyere i 2011.. 
 
Skilting i Gamle-Hokksund og Dynge: Det har ikke vært arbeidet aktivt med dette prosjektet, 
men Kulturminnerådet disponerer ca kr.12.000,- til å gå videre med prosjektet. 
 
Kulturminnesti ved Øvre Hoen: I samarbeid med utbyggeren og kart-og oppmålingsavdelingen 
i kommunen har Kulturminnerådet funnet en trasé som i minst mulig grad berører restene etter 
den gamle Thorne-mølla. Det er aktuelt med skilting i dette området i 2011. 
 
 
 
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 godt fornøyd med denne ordningen. Når det gjelder 
byggesaker, behandler Kulturminnerådet bare saker der kommunens saksbehandlere ønsker å 
innhente råd, og det har ikke vært tilfelle i 2010..Følgende saker har vært behandlet: 

 

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

 
Reguleringsplan for 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. 
 
Reguleringsplan for Skarsberget pukkverk: Kulturminnerådet kjenner ikke til at det er 
bevaringsverdige kulturminner i dette område og har derfor ingen merknader.  



 
Områdeplan for Løken næringsområde: Kulturminnerådet er fornøyd med at planen tar 
hensyn til at størstedelen av de viktige kulturminnene fra eldre jernalder i dette i området må 
vernes. Rådet mener imidlertid at det også er viktig å bevare kulturminner fra nyere tid, spesielt 
tufter og dyrkningsspor på det gamle småbruket Flårud. 
 
Reguleringsplan for Ormåsen: Kulturminnerådet kjenner ikke til at det er bevaringsverdige 
kulturminner i dette område og har derfor ingen merknader. Rådet ble imidlertid invitert til å sitte 
i gruppa som arbeider med denne store reguleringsplanen, og Arild Mikkelsen ble utpekt til dette. 
 
Reguleringsplan for Sagveien: Kulturminnerådet kjenner ikke til at det er kulturminner i dette 
området som bør få avgjørende betydning for reguleringsplanen, men kom med innspill om at det 
kan være aktuelt å sette opp kulturminneskilt som informerer om Eker Dampsag & Høvleri, som 
lå i dette området. 
 

Reguleringsplan for Himsjø-Hoensvannet hytteområde: Kulturminnerådet kjenner ikke til 
verneverdige kulturminner i området har derfor ingen innvendinger mot reguleringsplanen. 
 
Reguleringsplan for Hoensmarka pukkverk: Dette var en orientering om at det er søkt om å 
fortsette driften mens arbeidet med reguleringsplanen pågår. Dette ble tatt til etterretning. 
 
 
 
E. Saker fra Kulturseksjonen 
 
Saker som på ulike måter angår kulturminnevern sendes over fra Kulturseksjonen for uttalelse. 
Rådet har i 2010 behandlet følgende saker:  
 
Museumsstrategi for Buskerud fylke: Høringsutkastet som fylkeskommunen hadde sendt ut til 
kommunene i Buskerud ble sendt til behandling i Kulturminnerådet, som vedtok en uttalelse. 
 
Underholdning ved Torgscenen: Kulturminnerådet har ikke hatt kapasitet til å engasjere seg i 
dette. Imidlertid har Torill Furuheim i Hokksund Byutvalg påtatt seg å dele ut informasjon om 
kulturminnerådet, samt selge CD/DVDer til inntekt for kulturminneskilting i Gamle-Hokksund. 
 
Historisk spell på Fossesholm: Kulturminnerådet har drøftet saken med ledelsen for Fossesholm 
Herregård, og det er enighet om at det først og fremst må være opp til Fossesholm selv å utvikle 
dette konseptet. Rådet deltar imidlertid gjerne i et samarbeid dersom Fossesholm ønsker dette. 
Det er så langt skrevet et manuskript til spelet, men finansiering av oppsetningen er ikke i orden. 
 
Jubileet Buskerud 250 år: Det ble vurdert å markere dette jubileet samtidig som markeringen av 
kommunedelingen i 1885. Kulturminnerådet konkluderte imidlertid med at arrangementet da ville 
få for mange innslag. 
 
Grease-feber på Øvre Eiker: Det har vært vurdert å arrangere et kulturhistorisk arrangement 
med 1950-tallet som tema, slik at dette kan knyttes opp til kommunens satsning på ”Grease” i 



mars 2011. Kulturminnerådet har henvendt seg til Buskerud Folkehøgskole om et eventuelt 
samarbeid, men har foreløpig fått liten respons på dette. 
  
Tilskuddsportalen: Kulturminnerådet deltok på et informasjonsmøte om dette og legger ut 
opplysninger om aktuelle søkemuligheter på hjemmesidene. 
 
Søknader om kulturmidler: Kulturminnerådet ble bedt om å prioritere mellom søknader om frie 
kulturmidler fra prosjekter som dreier seg om kulturminnevern og lokalhistorie. Rådet innstilte på 
støtte til kulturminneskilting i regi av Bingssvassdragets Historielag og Skotselv grendeutvalg. 
 
 
 
 
 
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.  
 
Samarbeid med Frivilligsentralen om intervjuing: Det har ved flere anledninger vært kontakt 
med Frivilligsentralen for å få i gang et samarbeid med ungdomsskolene om intervjuing av eldre, 
som et ledd i forberedelsene til skolenes toleransereiser. Det ser ut til at dette prosjektet kan starte 
opp i løpet av våren 2011. 
  
Eiker O-lags utgivelse av turkart med stedsnavn: Samarbeidet med Eiker O-lag omkartfesting 
av stedsnavn og kulturminner har fortsatt i forbindelse med den nye utgaven av turkartet ”Eiker 
Vest”, som kommer til å bli utgitt neste år. 
 
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 er enighet om at Kulturminnerådet bør engasjere seg for 
å støtte denne typen søknader. 
 
 
 
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. 

1 Andre del av kurset ”Hus og landskap, som ble arrangert av Riksantikvaren. 

2 Nettverksmøte for privatarkiver i Buskerud og Vestfold, som ble arrangert på Kongsberg 
15/4. 

3 ABMu’s fotobevaringskonferanse på Lillehammer 26/4 



4 Åpning av Buskerud fylkes kompetansesenter for kulturminnevern på Laagendalsmuseet 
26/5 

5 Riksantikvarens Utviklingsnett i Trondheim 28/9, med tema ”Kulturminner og barn og 
unge”. 

6 Konferansen ”Museer og kultur som motor i reiselivet”, arrangert av Forum for Kultur og 
Næringsliv 21/9 på Lillehammer 

7 Nettverksmøte for privatarkiver i Buskerud og Vestfold, som ble arrangert på Fossesholm 
29/9. 

8 Riksantikvarens kulturminneseminar i Blaker 18/10. 

9 NLI’s seminar om oppdragshistorie i Oslo 28/10 

10 Nettverkstreff om ”Resandekultur” i Dals-Ed 29-30/10 

11 NLI’s seminar ”gresekryssende lokalhistorie” i Trondheim 5-6/11 

12 NLI’s kurs for administratorer på lokalhistoriewiki i Oslo 10/12 

 
 
 
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 en arrangementskalender, der arrangementer med tilknytning til kulturminnevern 
og lokalhistorie på Eiker blir presentert. Opplysningsarbeid har dessuten stått i fokus på de ulike 
arrangementene som Kulturminnerådet har stått bak i 2010: 
 
 
Årsmøte i Fiskum grendeutvalg 16/2: Kulturminnerådet orienterte om de interessante 
arkeologiske funnene i Prestegårdshagan og ved Løken næringsområde. Dessuten holdt Terje 
Larsen et foredrag om stedsnavn på Fiskum. 
  
Kulturminneforum på Rådhuset 21/4: Rundt 30 mennesker deltok på årets forum. 
Kulturminnerådet orienterte om arbeidet med kulturminneskilting, og Kultursjefen presenterte 
hovedpunktene i den nye kulturstrategien. Dessuten presenterte Norsk Motorhistorisk Senter 
v/Terje Kristiansen og Jostein Barstad det nye senteret på Burud og prosjektet ”De små gleders 
vei”. Jon Ola Tobiassen og Sidsel Sønju  fra prosjektgruppa ”Bingsvassdragets Historie” 
orienterte om arbeidet med å registrere kulturminner og lokalhistorie i Bingen. 
 
Kulturminnevandring på Loesmoen 29/5: Kulturminnerådet inviterte til en serie med 
”kulturminnevandringer i grenseland” i forbindelse med markeringen av kommunedelingen i 
1885. Den første av disse gikk langs Storelva fra Stenberg Hengsle til Nøsteelva og var samtidig 
en innvielse av kulturminnestien på Loesmoen. Turen samlet rundt 40 deltakere. 



 
Kulturminnevandring langs kommunegrensa 21-25/6: I løpet av fem dager ble det arrangert 
fem vandringer langs kommunegrensa mellom Øvre-og Nedre Eiker, fra Glitre i Finnemarka til 
Tryterud ved Eikeren. Strekningen kunne også gås som en sammenhengende tur, med overnatting 
i friluft. Til sammen deltok 9 personer på denne vandringen. 
 
Kulturminnevandring på Raset 8/8: Den siste av vandringene i grenseland ble gjennomført 
som en del av By-og laksefestivalen 59 grader nord og var samtidig en markering av av at det i år 
var hundre år siden det store jordraset på Sanden og Haga. Turen startet ved Sorenskrivergården 
og gikk via Raset og langs den gamle Kongeveien til Temte gård på Nedre Eiker. Det var mellom 
60 og 70 deltakere på turen. Jon og Arne Sanden var turledere. 
 
Middelalderuke på Fiskum 8-15/8: Årets ”middelalderuke” på Fiskum ble arrangert av 
kulturetaten i kommunen, med Kulturminnerådet som samarbeidspartner. Som en start på 
arrangementet arrangerte Kulturminnerådet en vandring fra Karlsvang langs Fiskumelva til 
Fiskum gamle kirke, der tema blant annet var ”spiselige urter og vekster i naturen”. Turleder var 
Knut Lande. Torsdag kveld var det konsert med Vox Antiqua, som framførte ”Cantigues de 
Sancta Maria”. Hovedarrangementet var lagt til søndag, og rundt 100 mennesker var innom og 
opplevde blant annet en middelalderleir med aktiviteter for barna, demonstrasjon av gamle 
håndverk som svarving og plantefarging, samt en forestilling av Fiskum Barne-og 
Ungdomsteater. 
 
Kulturminneseminar på Fossesholm 7/11: Årets seminar ble brukt til å markere at det var 125 
år siden kommunedelingen i 1885. Eiker Strykeorkester framførte musikk som var aktuell på 
denne tida, Camilla Sørbye holdt foredrag om hva folk leste og Unn Sissel Ek om hva folk spiste. 
Den nyansatte bygdebokforfatteren, Jon Skeie, holdt foredrag om sine førsteinntrykk av Eiker i 
tida rundt kommunedelingen, og Hokksund ByTeater framførte sin versjon av historien i det 
elleville skuespillet ”La det skje”. I pausen ble det servert tradisjonell ertesuppe med kjøtt. 
 
Årsmøte i Røren grendeutvalg 9/11: På vegne av Kulturminnerådet holdt Bent Ek et foredrag 
om kulturminnene langs Hoenselva og historien rundt disse. 
 
 
 
I. Orienteringssaker: 
 
I tillegg til de sakene som Kulturminnerådet har behandlet, har det blitt orientert om arbeidet i 
Kulturseksjonen generelt, herunder arbeidet med et nytt bind av Eikers historie” for perioden 
etter 1885. Rådet har også blitt holdt orientert om kommunens samarbeid med Nøstetangen 
Museum og om prosjektet ”Jernverksteater” i Skotselv, samt om Fiskum grendeutvalgs planer om 
å utrede mulighetene for et middelaldersenter på prestegården. Hakavik Kraftstasjon har kommet 
på NVEs liste over verneverdige anlegg, og Kulturminnerådet ønsker å bidra til å sette fokus på 
dette. Rådet har også fått en invitasjon fra Stiftelsen Norsk Kulturarv i Vågå og er innstilt på å 
forsøke å få til en ekskursjon dit i 2011. 
 
 
 



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: Det har ikke vært noen aktivitet i dett prosjektet i år, men det arbeides for 
at det skal videreføres som et ledd i den intervjuvirksomheten som blir et samarbeid mellom 
Kulturminnerådet, Frivilligsentralen og ungdomsskolene. 
 
Gamle-Hokksund og Dynge: Det har vært gjennomført en samling der det ble gjort opptak av 
10-12 laksefiske-veteraner. Ellers har det vært liten aktivitet i dette prosjektet i år. 
 
Loesmoen Elvepark: Fem kulturminnetavler er satt opp på strekningen fra Nedre Eiker grense 
til Nøsteelva. Dermed gjenstår monteringen av tre tavler på Hagaøya, som skal utføres neste 
sommer. 
 
Gamle Hornevei: Det har vært kontakt med ny leder i Horne Vel, som bekrefter at det fortsatt er 
interesse for skilting av denne veien, men det har ikke vært noen framdrift i prosjektet. 
 
Hakavikprosjektet: Arne Olsson fortsetter å samle inn og digitalisere bilder i samarbeid med 
Eiker Arkiv. Det er planer om å åpne en liten utstilling på Mastebogen skole i løpet av våren 
2011.  
 
Skarragruvene: Det har i år ikke vært noen rydding i området i regi av Ormåsen skole, men 
skolen er innstilt på å komme i gang med dette igjen til neste år. Kulturminnerådet vil også 
henvende seg til Eiker Historielag og Sølvverkets Venner for å forsøke å få opprettet ei gruppe 
som kan følge opp skjøtselen av kulturminnene i området. 
 
Kulturminner ved Himsjø/Hoensvannet: Det er satt opp ei ny kulturminnetavle ved 
Hoensvannsdammen. Himsjø & Hoensvannet Hytteeierforening er innstilt på et videre samarbeid 
om skilting i området. 
 
Minnestøtte ved Bollerud: Bollerud Vel har påtatt seg å rydde vegetasjonen rundt minnesttøtta. 
 
Bergsgruvene: Det er satt opp tre kulturminnetavler i samarbeid med PRN-avdelingen. Teksten 
som dreier seg om kulturhistorien er ferdig utarbeidet, men det mangler en tekst fra 
PRN/kommunelegen om helsefarlige mineraler i området. Det tas sikte på å få dette på plass i 
løpet av våren 2011. 
 
Hassel jernverk og Düvelgården: I samarbeid med Skotselv grendeutvalg er det utarbeidet 
tekster til fire kulturminnetavler, som vil bli satt opp våren 2011. Det er også utarbeidet tekst til ei 
informasjonstavle ved parkeringsplassen som skal inneholde opplysninger om Skotselv både i 



nåtid og fortid. 
 
Historiske veier og stier i Bakke: Bakke Bygdekvinnelag registrerer og merker gamle 
ferdselsveier i Bakke i samarbeid med Turistforeningen. På sikt kan det være aktuelt å sette opp 
tavler ved en del utvalgte kulturminner.  
 
Det historiske Vestfossen: Arbeidet med modellen ”Vestfossen anno 1950” på Vestfos Bruget er 
snart fullført, og det er satt i gang bygging av et overbygg over”Trikken”. Vestfos Bruget har 
imidlertid ikke vært åpent for publikum, og det er ikke avklart hva som skjer med bygningen og 
området rundt. Kulturminnerådet er spesielt opptatt av å få til en positiv utvikling på Fosshaugen 
og vil ta initiativ til et møte med Vestfossen grendeutvalg om dette. 
 
Kultursti langs Fiskumelva: 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: Det er bevilget støtte til skilting ved Friderichsminde 
Isenkramfabrikk og bygdeborgen Slottet. Bingsvassdragets Historielag avklarer skilting med 
grunneier og kommer med et forslag til tekst, mens kommunen klarerer skilting med 
kulturvernavdelingen i Buskerud fylke 
 
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: 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 2010. I løpet av neste år bør det 
være et mål å GPS-registrere hele denne gamle ferdselsveien. 
 
Den gamle Sandsværveien: Denne veien har blitt gått opp og GPS-registrert i  samarbeid med 
Sandsvær Historielag fra Grosvold i Sandsvær til Muggerud på Eiker. Det er foreløpig ingen 
planer om skilting eller merking.. 
 
Ridevei ved Kofstad: Det har ikke vært arbeidet med dette prosjektet i 2010. I løpet av neste år 
bør det være et mål å GPS-registrere hele denne gamle ferdselsveien. 



 
Eikerplomma: Kulturminnerådet vil fortsatt samarbeide med Kolberg gård og Nøstetangen glass 
om profilering av Eikerplomma som et biologisk kulturminne. 
 
Kulturhistorisk spel på Fossesholm: Det er enighet med ledelsen ved Fossesholm Herregård 
om at Fossesholm selv står for framdriften i dette prosjektet, men at Kulturminnerådet er innstilt 
på å delta i et samarbeid dersom det viser seg nødvendig. 
 
 
 
K. Konklusjoner 
 
I 2009 gikk Kulturminnerådet inn for å prioritere følgende oppgaver: 
 1. Det bør tas sikte på at Kulturminnerådet i 2011 kan disponere et eget budsjett. 

Kultursjefen har gitt signaler om at dette vil bli gjort. 
2. Forberedelser til arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner må komme i 
gang. 
Kommentar: Det har ikke skjedd noe konkret i denne saken. Dette har dels sammenheng 
med at Nedre Eiker har blitt forsinket med sin plan og dels at pkt.3 ikke er gjennomført. 
3. Stillingen som Kulturminnevernrådgiver bør utvides til 60%,og innsatsen bør 
konsentreres om arbeidet med en kommunedelplan, samt registrering og synliggjøring 
av kulturminner. 
Kommentar: Dette er ikke gjennomført. 
4. Det tas kontakt med Frivilligsentralen for å få i gang et samarbeid om intervjuing av 
eldre. 
Kommentar: Frivilligsentralen har hatt kontakt med Hokksund ungdomsskole om dette, 
og det er håp om å få i gang prosjektet i løpet av våren. 
5. 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. 
Kommentar: Dette er ikke gjennomført. 
6. Tilskuddsportalen må tas i bruk for å spre kunnskap om tilskuddsordninger blant 
eiere, organisasjoner og ildsjeler i det frivillige kulturminnevernet. 
Kommentar: Kulturminnerådet legger ut informasjon om tilskuddsordninger på sine 
nettsider, men har ikke hatt kapasitet til å følge opp dette med å ta kontakt med aktuelle 
søkere. 
7. Fortsette skiltingen av kulturminner på samme nivå. Det bør lages en langsiktig plan 
for denne skiltingen. 
Kommentar: I løpet av året er det utarbeidet 18 kulturminnetavler, hvorav 9 er ferdig 
montert. Dette må ansees som et bra resultat. Det er imidlertid ikke utarbeidet noen 
langsiktig plan. 
8. Gjennomføre kulturminneforum og kulturminneseminar, samt historiske vandringer 
og delta i arbeidet rundt middelalderfestivalen på Fiskum. 
Kommentar: Dette er gjennomført. Kulturminnerådet er spesielt opptatt av å utvikle 
kulturminneforum til en møteplass mellom kommune, private eiere og det frivillige 
kulturminnevernet. 
9. Arbeide for en avklaring i bygdeboksaken. 



Kommentar: Det er avklart at prosjektet fortsetter innenfor en kostnadsramme på 3,5 
mill.kr. Kulturminnerådet vil arbeide for at denne rammen utvides til 4,7 mill. kr. i tråd 
med forprosjektet. 
10.Arbeide for en avklaring når det gjelder satsning på museum/dokumentasjonssenter 
som kan profilere Eikers kulturhistoriske skatter. 
Kommentar: Det er fortsatt ingen avklaring i denne saken. 

 
Kulturminnerådet konstaterer nok en gang at det er gjort lite for å komme i gange med 
forberedelsene til en kommunedelplan for kulturminner. Dette bør være en høyt prioritert 
oppgave i 2011. 
 
Intervjuing av eldre mennesker er en viktig oppgave som kan gjennomføres uten bruk av store 
økonomiske ressurser. Rådet håper at dialogen med Frivilligsentralen om ungdomsskolene vil gi 
konkrete resultater i løpet av året som kommer. 
 
Arbeidet med skilting og skjøtsel av kulturminner er i svært godt gjenge. Det er viktig å gå videre 
med dette, selv om det kanskje ikke er realistisk å sette opp like mange kulturminnetavler hvert år 
som i 2010. Rådet ser også behovet for en langsiktig plan for skiltingen, samt planer for skjøtsel 
og vedlikehold. 
 
Rådet innser at etableringen av et senter/museum som profilerer Eikers historiske utvikling vil 
innebære et betydelig økonomisk løft. Det samme gjelder etablering av et fond som kan 
oppmuntre private huseiere til vedlikehold og restaurering av verneverdige bygninger. Rådet vil 
likevel fortsette å arbeide for dette som langsiktige mål. 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. 
 
Kulturminnerådet vil fortsatt drive med informasjon og folkeopplysningsarbeid. Spesielt er dette 
viktig blant barn og unge, og Rådet vil arbeide for at det blir gjennomført ”minnefinnekurs” på 
skolene. Kulturminneforum bør utvikles som en sentral møteplass i det lokale kulturminnevernet. 
For øvrig vil Rådet prioritere å være til stede på aktuelle arenaer framfor å bruke store ressurser 
på egne arrangementer.  
 
Den nye kulturstrategien blir et viktig redskap i arbeidet med alle disse punktene. Med 
ytgangspunkt i strategien, vil Kulturminnerådet i 2011 i samarbeid med kulturetaten utarbeide en 
generell handlingsplan for kulturminnevern, samt arbeide fram konkrete handlingsplaner for 
avgrensede områder. 
 
 
 
L. Prioriteringer for 2011 
Kulturminnerådet vil i 2011 prioritere arbeidet med følgende saker: 

1 Handlingsplan for kulturminnevern 
2 Handlingsplan for barn og unge og kulturminner 
3 Handlingsplan for skilting av kulturminner 
4 Kommunedelplan for kulturminner 
5 Arkivmagasiner 



6 Gamle-Hokksund og Fosshaugen 
7 Starte bygging av en modell av urgården på Haug 

 
 
 
 
Rapporten er vedtatt av Øvre Eiker Kulturminneråd i møte 26/1-2011 


