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Kulturminnerådetsårsrapport2011
Kulturminnerådetsarbeidsplan2012-2015
Reguleringsplan
for Hoensmarkapukkverk
Handlingsplan:Kulturminnerfor barn og unge
Replikaav Fiskumøksa
Grunnlovsjubileet2014
Treforedlingsarkiverfra Buskerud
Riksantikvarens
registreringav lokalekulturminner
Kulturminneskiltingi Gamle-Hokksund
og Dynge
Handlingsplan:Turstierog kulturminneløyper
Kulturminneforum2012
Årsplan2012
Ombyggingav Vestfossenkapell
Fordelingav midler 2012
Kulturminnetavleved Hoen-skatten
Utstilling ved Hokksundbarneskole
VestfossenBlandaKor
Innspill til Buskerudfylke om verneverdigekulturminner
Historiskspelom Hoen-skatten
Reguleringsplan
for Renningsåsen
pukkverk
Reguleringsplan
for Lialøkkai Dynge
Minnesmerkei Skriverparken
Årsplan2013
Gammelvei ved Røkebergbakkene
Reguleringsplan
for GamleRingeriksvei427
Reguleringsplan
for fortau langsSemsmoveien
Reguleringsplan
for Sundmoen
Retningslinjerfor Madseberget
Stemmerettsjubileet2013
Informasjonstavleved Turistinformasjon/Nøstetangen
Museum
Reguleringsplan
for Prestegårdsskogen
Reguleringsplan
for Dølebakkveien
KulturminnetavlerlangsHorneveien
Intervjuingav muntlige kilder
Fordelingav midler 2013
Kursved Buskerudbygningsvernsenter
Utstilling: Eikværingersom har satt spor etter seg(2014)
Oppummeringav møte med lokalhistoriskgruppei Skotselv
Oppsummeringav møte med Fiskumgrendeutvalg
Samarbeidetmellom Kulturminnerådetog kulturseksjonen
Kulturminneløyperpå lokalhistoriewiki
Modell av jernalderboplassenved Haug
Møte om bygningsverni Vestfossen
Markedsdagpå Fiskum(2013)
Kulturminneløypeved Bollerud
Kulturminneløypeved langsFiskumelva
Ønskeom byste av Petra(fra 91 Stomperud)
Rulleringav handlingsplanfor kulturminnevern
Søknadom støtte til bokutgivelse- BengtArne Røine
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Søknadom støtte til bokutgivelse- Trine Berggård
Reguleringsplan
for HellefossBoliggrend
Årsrapport2013
Årsplan2014
Reguleringsplan
for Loesmoenveien,øvre del
Reguleringsplan
for sprengstofflageri Knivedalen
Brannsikringi verneverdigtettbebyggelse
Disponeringav midler 2014
Teksttil kulturminnetavlerpå Haugkirkegård
Regionalplan for kulturminnevern
Forslagtil lokaleforskrifter for tilsyn med bygninger
Reguleringsplan
for Gartneriveien2
Reguleringsplan
for Harakollen
Reguleringsplan
for SundmoenNæringsområde
Reguleringsplan
for HakavikMotorbane
ØvreEikerkommunesrepresentasjoni StiftelsenLågdalsmuseet
Teksttil kulturminnetavleved Düvelgården
Deltakelsepå markensdagpå Fiskum2014
Opprettelseav EikerKulturminnelag
Minneinnsamling/intervjuer
PilegrimsledgjennomEiker
Kulturminneskiltingi Hakavik
Teksttil kulturminnetavleri Stryken
Reguleringsplan
for områdepå Strømbu
Strategifor formidling av lokalhistorieog kulturvern
Forslagtil veinavni Harakollen
Bevaringav brønn i Tregata
Bokprosjektom Finnemarka
Intern evalueringav handlingsplan2014-2015
Årsrapport2014
Årsplan2015
Strategifor kulturminnevern2016-2019
Kulturminneforum2015
Informasjonsbrosjyreom Eikerskulturarv
Eikværingersom har satt spor etter seg(2015)
Skiltingog merkingav bygdeborgen
Fordelingav midler 2015
Kulturminnedagene2015
Ombyggingav Dramdalskole
Nedhoggingav trær ved Haugkirke
Kulturlandskapetrundt Haugkirke
Kulturminnevandringunder laksefestivalen
KulturminnetavlerlangsHorneveien
Lokalerfor EikerArkiv
Nye retningslinjerfor kulturminnerådet
Kulturminnerådetsrapport for perioden2012-2015
Mal for avtaler med lokale samarbeidspartnere
Reguleringsplan
for Strømbo
Arkeologiskkontrollregistreringi ØvreEiker
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VEDLEGGB

OVERSI
KTOVERØKONOMISKEBEVILGNINGER
2012:
•
•
•
•
•

Kr. 15.900,-til Formidlingav kulturminner til barn og unge
Kr. 10.000,-i tilskudd til undersøkelseav bygdeborgeneved Junger
Kr. 2.100,-til vedlikeholdav kulturminnetavler
Kr. 1.000,-til deltakelsepå kurs/seminarer
Kr. 1.000,-til bevertningpå Kulturminneforum

2013:
•
•
•
•
•

Kr. 10.000,-til Skotselvgrendeutvalgsarbeidmed Bakkebygdeminnesamling
Kr. 10.00,-til Langgårdenboligsameietil istandsetting av bygningen
Kr. 6.300,-til kulturminneskiltingi Gamle-Hokksu
nd
Kr. 2.700,-til vedlikeholdog fornyelseav kulturminnetavler
Kr. 1.000,-til deltakelsepå kurs/seminarer

2014:
•
•
•
•
•

Kr. 10.000,-til Skotselvgrendeutvalgsarbeidmed Bakkebygdeminnesamling
Kr. 10.000,-.tilLanggårdenboligsameietil istandsetting av bygningen
Kr. 2.000,-til Trine Berggaardsutgivelseav Eivind Warlosdikt
Kr. 5.300,-til Kulturminneskiltingi Hakavik
Kr. 2.700,-til vedlikeholdog fornyelseav kulturminnetavler2.700.-

2015:
•
•
•
•
•

kr. 5.000,-til kulturminneskiltingi Hakavik
kr. 8.600,-til istandsettingog beskyttelseav brønnen i Tregata
kr. 5.000,-til Eikerspellemannslags
arbeid for ivaretakelseav tradisjonsmusikk
kr. 3.200,-til vedlikeholdav kulturminnetavler
kr. 3.000,-til egenarrangementerog deltakelsepå kurs/seminarer
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VEDLEGGC

OVERSI
KTEKSISTERENDE
KULKTURMINNETAVLER
Sted

Antall

Etablert

HolmefossElvepark
Gamle-Hokksund
Hobbelstadhaugen
Himsjødammen
1
Skarragruvene
LoesmoenElvepark
Hoensvannsdammen
Bergsgruvene
Skotselv/Hasselverket
Hoen-skatten
Stryken
3
Fiskumelva
Dynge
Bollerud
Gamlegata(Horne)
Hakavik
3
Bingen
Bygdeborgene

1
2007
3
2007
1
2007
2008
6
2009
8
2010 *)
1
2010
3
2012
5
2012
1
2012
2014
5
2014 **)
2
2015
4
2015
4
planlagtferdig 2016/17
planlagtferdig 2016/17
6
planlagtferdig 2018/19
8
planlagtferdig 2018/19

*) 3 tavler på Hagaøyaer foreløpigikke satt opp
**) Enav tavlenesettesikke opp før utbyggingennytt boligfelt i Prestegårdshagen
er fullført
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VEDLEGGE

OVERSI
KTOVERREGISTRERI
NGS-OGFORMIDLINGSPROSJEKTE
R
Replikaav Fiskumøksa
Kulturminnerådethar engasjertarkeologenMorten Kutscheratil å lageen replika
av Fiskumøksa,som regnessom ett av de viktigstearkeologiskefunnenesom er gjort i ØvreEiker.I regi av “Den
kulturelle skolesekken”har dennereplikaeni 2013/14 og 2014/15 vært utstilt ved barneskolenei ØvreEiker.
Utstillingsperiodenhar vært innledet med et foredrag v/EikerArkiv om temaet steinalderog historien bak
Fiskumøksa.
Modell av jernalderboplassenved Haug
Kulturminnerådethar engasjertHansW. Hornetil å lageen modell av den jernalderboplassensom har ligget på
jordet mellom Haugkirke og Eikertun.Modellen blir fra og med skoleåret2015/16 stilt ut ved skolenei regi av
“Den kulturelle skolesekken”.Utstillingsperiodenhar vært innledet med et foredragv/Eiker Arkiv om Eiker i
før-historisktid.
Bygdeborg-prosjektved Junger
Kulturminnerådethar gitt økonomiskstøtte til arkeologistudentTryggveBernt i hansarbeid med en
hovedoppgavei arkeologibasertpå bygdeborgenei Junger-området.Støttenble gitt for å gjøredet mulig å
gjennomførepollenanalyser.Ifølgefylkesarkeologen
e har arbeidet gitt sværtinteressanteresultater og bidratt
til nye muligheterfor tolkning av bygdeborgene.TryggveBernt har vært foredragsholderpå Kulturminneforum
og omviserpå en åpen tur til to av borganleggene.
Utstilling ved Hokksundbarneskole
Det har vært ønskeom å få til en utstilling ved Hokksundbarneskoleav gjenstanderknyttet til laksefiskeog
elvetrafikken.Dette har imidlertid foreløpigikke blitt gjennomført.
Ønskeom byste av Petra
Kultursjefenhar bedt rådet å uttale segom et forslag fra publikum om å lageen byste av Petra(91 Stomperuds
forlovede)i Hokksund.Rådetanbefalteat kommunenikke prioriterer denneoppgaven.
Brosjyre:25 ting du bør vite om Øvre Eiker
Det har vært arbeidet med å lageen brosjyresom presenterer25 av ØvreEikersviktigstekulturminner.Det
foreliggerutkast til tekst og bilder, men det har foreløpigikke vært mulig å finansieretrykkingenav dette.
Pilegrimsledgjennom Eiker
Kulturminnerådethar drøftet mulighetenefor en “pi legrimsled”som går via kirkenepå Eiker.Konklusjonen er
at rådet ikke kan engasjeresegdirekte i dennesaken, men ideen er formidlet videre til KirkeligFellesråd.
Istandsetting av brønn i Tregata
Skotselvgrendeutvalgønskerå bevareden gamlebrønneni Tregata,og Kulturminnerådethar vedtatt å støtte
dette prosjektet økonomisk.
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VEDLEGGG

OVERSI
KTOVERDELTAKELSE
PÅ SEMINARER,KURSETC.
2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2013:
•
•
•
•
•
•
2014:
•
•
•
•
•
•
•
2015:
•
•
•
•
•
•
•
•

Riksantikvarens
Verdiskapningskonferanse.
Riksantikvarens
Utviklingsnettom ”Kunst,kultur og kulturminner”
Riksantikvarens
Utviklingsnettom ”Møteplassersom kulturminner og
kulturminner som møteplasser”
Kursi fotobevaring,i regi av nettverket for privatarkivet i Vestfoldog Buskerud
Kursi ”Kulturminneløyperpå lokalhistoriewiki”ved NorskLokalhistoriskInstitutt
Buskerudfylkesarkiv- og museumsseminar
Buskerudfylkeskonferanseom stemmerettsjubileeti 2013
Kursi tilstandsregistreringav bygningerved Buskerud Bygningsvernsenter
NorskJernverksmuseums
årlige seminar

Riksantikvarens
Utviklingsnettom ”Krigenskulturminner”
Riksantikvarens
Utviklingsnettom ”Byenskulturminner”
Nettverksmøtefor privatarkiveri Vestfoldog Buskerud
NorskJernverksmuseums
årlige seminar.
Merke- og vardekursi regi av Drammensog OplandsTuristforening
Kursi DIVE-analyse

Riksantikvarens
Utviklingsnettom ”Organiseringav det lokale
kulturminnevernet”
Riksantikvarens
Utviklingsnett,med tema ”Kulturminnevern kommunene”
Nettverksmøtefor privatarkiveri Vestfoldog Buskerud
NorskJernverksmuseums
årlige seminar
Orienteringsmøteom regionalplan for kulturminnevern
Fagseminarom registreringav gravminner
Seminarom kultur og idrett, ØvreEikerkommune

Riksantikvarens
Utviklingsnettom ”Grav der du står - i lokalmiljøog nabolag”
Riksantikvarens
Utviklingsnettom ”Grønn skjøtselog kulturminner”
Riksantikvarens
Utviklingsnettom “Formidlingav krigenskulturarv”
Informasjonsmøteom tilskuddsordningfra Norskkulturminnefond
Buskerudfylkeskommunespilotdag: Ny registreringsplattform for kulturminner
Buskerudfylkeskommunesmuseumsseminar2015
Kursi merkingav stier, Drammensog OplandsTuristforening
NorskJernverksmuseums
årlige seminar
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VEDLEGGH

OVERSIKT
OVERARRANGEMENTER
OGINFORMASJONSARBEID
Presentasjonav Fiskumøksa,Heimtun 25/3-2012:
Den”nye Fiskumøksa”,Morten Kutscherasreplika,ble presentert for publikum.Det skjeddepå
BuskerudFolkehøgskole,der lærere og eleverpresenterer kulturelle innslag,til delsinspirert av
historien om den berømtesteinalderøksa.ProfessorEinarØstmofra Universiteteti Oslofortalte mer
om Fiskumøksaog om den såkalte”Stridsøkskulturen”.
Kulturminneforum, Hakavik2/5-2012:
Rundt30 menneskerdeltok på årets forum. Nils Petter Hobbelstadinformerte om Kulturminnerådets
arbeid,og Bent Ekpresenterteutkastet til Kulturminneløyper.Det ble en interessantdialogrundt
dette, og det var spesieltgledeligat såmangefra Hakavikviste interessefor dette. Deretter viste
Arne Olssonbilder fra HakavikKraftstasjonog anleggelsenav denne.
Kulturdag på Skarragruvene10/6-2012:
I samarbeidmed Kolberggård ble det arrangerten kulturdag med teater og musikkinnslag,samt
omvisningi gruveområdet.Nærmere100 menneskervar innom området i løpet av dagen.
Middelalderdagenepå Fiskum28-29/6-2012:
Familiedagenpå lørdagmåtte i år avlysespå grunn av regn. Programmetpå søndaggikk imidlertid
som planlagt,med musikkinnslagsamt foredragom gravminnerved kirken og åpningav utstilling i
sakristiet,før arrangementetble avsluttet med den tradisjonelleolsokgudstjenesten.
Kulturminnevandringi Dynge12/8-2012:
I forbindelsemed By-og Laksefestivalenble det også i år arrangerten kulturminnevandringi
Hokksund-området,dennegangenpå Lerbergmoenog i Dynge.Nils Petter Hobbelstadguidet, og
oppslutningenvar meget bra, med 60-70frammøtte.
Jernverksseminar31/8-2/9-2012:
NesJernverksmuseums
seminarble i år arrangertpå Kongsberg,Hof og Fossesholm.Bent Ekbidro
med foredragom Eikerseldste gruvehistorieog om Hasseljernverk.
Åpning av utstillinger ved Düvelgården8/9-2012:
I forbindelsemed åpningenav en ny utstilling av Hasselovneri Skomakerhusetved Düvelgården,ble
det ogsåforetatt en offisiell åpningav kulturminnestien i området. Dessutenvar det foredragom
Hasselovneneog verketshistorie,
Kulturminnevandringi Lundeskauen23/9-2012:
I samarbeidmed EikerHistorielagog Drammensog OplandsTuristforening,ble det arrangerten
heldagsturblant kulturminner i området vest for Vestfossen,med blant annet besøkpå
jernaldergravhaugerog tufter etter gamlehusmannsplasser.
Seminarfor lærerne ved Ormåsenskole 23/10-2012:
EikerArkiv ble invitert med på et kveldseminarved Ormåsenskoleder tema var lokalhistoriei
nærmiljøet.Innspillherfra ble tatt med i det videre arbeidet med planen”Kulturminner for barn og
unge”.
Kulturminneforum, Ormåsen- 13/3-2013:
Det var stor interessefor TryggveBerntsforedragom Jungerborgene.FylkesarkeologBernt-Egil
Tafjordstilte ogsåopp og viste fram replikaerav gjenstanderfra jernalderog bronsealder.Nils Petter
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Hobbelstadinformerte om Kulturminnerådetsarbeid,og Bent Ekorienterte om arbeidet med
registreringav lokalekulturminner og prosessenmed utarbeidelseav en kommunedelplan.
Seminarfor lærerne ved Ormåsenskole - 7/5-2013:
Ogsåi år har EikerArkiv deltatt på et seminarved Ormåsenskoleder tema var lokalhistoriei
nærmiljøet.Dette ble gjennomførtsom en ekskursjontil bygdeborgeneved Jungersammenmed en
del av personaletved skolenog barnehagen.
Vestfossen24 timer - 10/6-2013:
Årets historiskevandringi forbindelsemed dette kulturarrangementetfokusertepå kvinnenepå
Fossesholmog Fosshaugen.
Det ble dermed et ledd i markeringenav Stemmerettsjubileet.
Vandringenble ledet av EldarSteenog Bent Ek.
Hundre år med stemmerett for alle - 11/6-13/6-2013:
Hovedmarkeringenav Stemmerettsjubileetble holdt i forbindelsemed Hokksund-dagene
2013.På
hundreårsdagenfor vedtaket om allmennstemmerett ble det åpnet en utstilling i vestibylenved
festsalenpå Øvre EikerRådhus.Fredag13/6 var det et arrangementmed historisketilbakeblikkved
Unn SisselEkog ÅseKlundelien.
Middelalderdagenepå Fiskum- 26-28/6-2013:
Årets arrangementstartet fredagkveld med konserti Fiskumnye kirke og prosesjonned til
middelalderkirken.Lørdagvar det familiedag,med mangeulike aktiviteter i området rundt kirken,
samt middelaldergjestebudom kvelden.Søndagvar det historiskforedrag,samt olsokgudstjenesten.
Kulturminnerådetsto for en utstilling om kjente middelalderkvinner.
Kulturminnevandringi Gamle-Hokksund- 11/8-2013:
I forbindelsemed By-og Laksefestivalenble det også i år arrangerten kulturminnevandringi
Hokksund-området,dennegangenmed fokus på kvinnersom har satt sitt preg på stedet opp
gjennomhistorien.Vandringenble ledet av HansKristofersenog Bent Ek..
Frivilligsentralen- 4/9-2013:
Pået arrangementi samarbeidmed Øvre EikerInnvandrerråd holdt Bent Eket foredragmed
lokalhistoriskperspektivom utviklingenav det norskedemokratiet fra 1814 og fram til innføringenav
allmennstemmerett i 1913.
Høstmarkedved Düvelgården- 14/9-2013:
Stemmerettsjubileetsatte ogsåsitt preg på årets høstmarkedi Skotselv.Arrangørenehaddelaget en
utstilling om kvinneligepersonligheterfra Skotselv, og Unn SisselEkholdt foredragom Mimmi
Swensenog AnnaKlem,som var de to første kvinnenei kommunestyretpå ØvreEiker.
Høstmarkedpå Fiskum,Anfinnshølen- 15/9-2013:
Fiskumgrendeutvalghaddeinvitert Kulturminnerådettil å delta på her for å presentereFiskums
steinalderhistorie,med fokus på ”den nye Fiskumøks
a” og det sensasjonellefunnet av en 11.000år
gammelsteinalderboplassi Prestegårdshagen
i 2009.Dessutenble planeneom en kulturminnesti
langsFiskumelvapresentert.Nils Petter Hobbelstad, ReidunBollerudog Bent Ekrepresenterte
Kulturminnerådetved denneanledningen.
Kulturminnevandringtil Jungerborgene- 29/9-2013:
I samarbeidmed EikerHistorielagog Drammensog OplandsTuristforening,ble det arrangerten tur
til bygdeborgeneved Jungermed TryggveBernt som omviser.Det ble svært god oppslutningom
denneturen.
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Utstillingen ”Eikværingersom har satt spor etter seg” – Rådhuset14/1-2014:
Kulturminnerådethar påtatt segå stå for en skiftende utstilling i vestibylenved festsaleni Øvre Eiker
Rådhus.Hensiktener å presenterebygdashistorie og kulturminner gjennomå fokuserepå
enkeltpersonersom har gjort segbemerketpå ulike områder.Den første utstillingen haddetittel en
”1814 – Eikerog Grunnloven”.
Foredragav forfatteren KarstenAlnæs– Rådhuset2/ 2-2014:
Foredragmed temaet “Hva skjeddei Norgeog Europasom førte til samlingenpå Eidsvolli 1814?”var
godt besøkt– over 100 menneskervar til stede.Arrangementetvar en del av programmetfor
Grunnlovsjubileet.
Hovedmarkeringenav Grunnlovsjubileet– Haugkirke 2/3-2014:
Historiskgudstjenesteog tablå for å minneskirkevalget som ble holdt der 4 mars1814.
Arrangementetvar en del av programmetfor Grunnlovsjubileet.
Frivilligsentralen– 26/3-2014:
Pået arrangementi samarbeidmed ØvreEikerInnvandrerråd holdt Bent Ekforedragom Eikers
historie i fjern og nær fortid.
Lokalhistoriskkveld, Øvre Eiker bibliotek - 2/4-2014:
“Begivenhetenei 1814 sett fra ØvreEiker” var tema for en lokalhistoriskkveld på Øvre Eikerbibliotek
i Hokksund.Arrangementetvar en del av programmetfor Grunnlovsjubileet.
Åpent møte om kulturarven, Fiskumbibliotek – 3/4-2014:
I samarbeidmed Fiskumgrendeutvalgble det arrangert et åpent møte på Fiskumbibliotek, med
presentasjonav arbeidet med en kommunedelplanfor kulturminner og kulturmiljøer.
Kulturminneforum, Fossesholm- 6/4-2014:
Årets Kulturminneforumvar viet kulturarvenfra 1814, men var samtidigden offisielle åpningenpå
arbeidet med en kommunedelplanfor kulturminner og kulturmiljøer. Hovedgjestvar riksantikvar
JørnHolme.Dessutenvar det innleggved Turid Kolstadløkkenfra Buskerudfylkeskommuneog
underholdningmed HokksundByteater.Arrangementetvar en del av programmetfor
Grunnlovsjubileet.
Besøktil Eidsvollsbygningen– 27/4-2014:
Vårtur i regi av EikerHistorielagtil det nyrestaurerte riksanleggethvor den norskegrunnlovenble t il
for 200 år siden. Arrangementetvar en del av programmet for Grunnlovsjubileet.
Utstilling ved NøstetangenMuseum – 11/5-2014:
Temafor utstillingenvar “ HansNielsenHaugeog de mektigemenn rundt ham”. Arrangementetvar
en del av programmetfor Grunnlovsjubileet.
Vestfossen24 timer – 31/5-2014:
Bent Ekholdt foredragom kulturarveni Vestfossenog presentertesamtidigarbeidet med en
kommunedelplanfor kulturminner og kulturmiljøer.
Lørdagsakademietved NøstetangenMuseum – 7/6-2014:
Foredragav Bent Ekom “Eidsvollsmennenefra Eiker“. Arrangementetvar en del av programmetfor
Grunnlovsjubileet.
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“Haugespelet”på Fossesholm– 6/7-2014:
Friluftsteaterom HansNielsenHauge,med skuespillere fra Haugestiftelsen.Arrangementetvar en
del av programmetfor Grunnlovsjubileet.
Middelalderdagenepå Fiskum– 25-29/7-2014:
Ogsåi år satte den gjestendemiddelaldertruppenfr a Opatow i Polensitt preg på arrangementet.
Årets arrangementstartet fredagkveld med konserti Fiskumnye kirke og prosesjonned til
middelalderkirken,der det historisketablået “Kongemakt og folkemakt- fra HelligOlavtil 1814” var
en del av programmetfor Grunnlovsjubileet.Lørdagog søndagvar det familiedagermed aktiviteter
utendørsbådelørdagog søndag.Her medvirketogsåKulturminnerådet.Et nytt innslagvar det at
biblioteket arrangerteen utstilling med litteratur om og fra middelalderen.Arrangementetble
avsluttet med den tradisjonelleolsokgudstjenesten.
Kulturminnevandringi Hokksund– 10/8-2014:
I forbindelsemed By-og Laksefestivalenble det i år arrangerten kulturminnevandring"i
eidsvollsmennenes
fotspor". Vandringenble ledet av Bent Ek.Arrangementetvar en del av
programmetfor Grunnlovsjubileet.
Høstmarkedpå Fiskum,Anfinnshølen14/9-2014:
Kulturminnerådethaddeegenstand og gjennomførteblant annet steikingav lammelåri kokegrop.
Dessutenble replikaenav Fiskumøksavist fram, og det ble arrangertskattejaktfor de minste i
området rundt steinalderboplasseni Prestegårdshage
n.
Foredragav historiker ved UiO CarlEmil Vogt, Nedre Eiker bibliotek – 15/10-2014:
Foredragmed temaet “Grunnlovenav 1814i historiskperspektiv”Arrangementetvar en del av
programmetfor Grunnlovsjubileet.
Lokalhistoriskkveld, Øvre Eiker bibliotek – 12/11-2014:
Filmkveldmed temaet “17.mai i film og bilder”. Arrangementetvar en del av programmetfor
Grunnlovsjubileet.
Kulturminneforum, Rådhuset– 29/4-2015:
Årets kulturminneforumvar i sin helhet viet arbeidet med kommunedelplanfor kulturminner og
kulturmiljøer. FungerenderådmannMorten Lauvbuinnledet. IngvildTjønnelandfra Buskerud
fylkeskommuneog Bent Ekfra ØvreEikerkommuneinformerte, og møtet ble avsluttet med spørsmål
og debatt.
Utstillingen ”Eikværingersom har satt spor etter seg” – Rådhuset29/4-2015:
Årets utstilling ble brukt til å presenterearkeologiskespor etter de første eikværingeneog dermed
sette fokus på den arkeologiskerapporten som utarbeidesi forbindelsemed kommunedelplanen.
Modellen av Haugjernalderboplassvar ogsåen del av utstillingen.Åpningenskjeddei forbindelse
med Kulturminneforum.
Vestfossen24 timer – 6/6-2015:
I forbindelsemed dette arrangementetvar det åpendag ved VestfosBruget,med modellenav
Vestfossenanno 1950.Bent Ekholdt foredragom arbeidet med kommunedelplanenog fokuserte
særligpå bebyggelseni Vestfossensentrum og nærmeste omegn.
Fiskummiddelalderdager- 29/7-2/8-2015:
Årets middelalderdagerble innledet med olsokgudstjenesten.Middelalderleirenholdt åpeni fire
dager,fra torsdagtil søndag,med aktiviteter for barn og voksne.Ogsåi år var gjestenefra Opatowet
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viktig innslag,men det var ogsåmangelokaledeltakere. I kirken var det ogsåkonsert og foredragom
middelaldermusikk,samt en utstilling av rekonstruerte drakter fra bronsealder,jernalderog vikingtid
som var utlånt fra Buskerudfylkeskommune.FylkesarkeologBernt-EgilTafjordholdt et foredragom
nye og ukjente arkeologiskefunn på Øvre Eiker.
Kulturminnevandringi Hokksund– 9/8-2015:
Det ble igjen arrangertvandringi forbindelsemed “By- og laksefestivalen”,ledet av Bent Ek.Ruten
gikk gjennomGamle-Hokksund
og Dyngetil Vendelborg.
Kulturminnevandringi Vesle-Sverige– 26/8-2015:
I forbindelsemed “ansattedagen”i ØvreEikerkommune ble det arrangertto vandringerder temaet
var historien rundt Fredfossog Vesle-Sverige.
Jernverksseminar– 29-30/8-2015:
Temafor årets seminarvar jernverksdriftenpå 1600-tallet, og Bent Ekhaddeet innleggom
smeltehyttai Vestfossenog startfasenved Hasseljernverk.I andre foredragkom det dessutenfram
interessanteopplysningerom de vallonskejernverksarbeidernesom innvandrettil Norgepå 1600tallet og var ansatt ved blant annet Hasselverket.
Høstmarkedi Skotselv– 12/9-2015:
Kulturminnerådethaddestandi samarbeidmed EikerArkiv og EikerHistorielag,blant annet for å
informere om arbeidet med kommunedelplanenfor kulturminner og kulturmiljøet.
Høstmarkedpå Fiskum,Anfinnshølen– 13/9-2015:
Kulturminnerådethaddestandi samarbeidmed EikerArkiv og EikerHistorielag,blant annet for å
informere om arbeidet med kommunedelplanenfor kulturminner og kulturmiljøet.
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VEDLEGGJ

OVERSIKT
OVERNÆRMILJØPROSJEKTER
M.M.
Harakollen- Hobbelstadåsen
I samarbeidmed Hokksundbarneskoleer det utpekt flere verneverdigekulturminner som skolener
interesserti å drive skjøtselmed i forbindelsemed prosjektet“Ryddet kulturminne” i regi av
StiftelsenNorskKulturarv.Det er satt opp kulturminnetavleved en av gravhaugenei området.På
grunn av boligbyggingeni dette området har det prosjektet vært lagt på is de sisteårene,men de
aktuellekulturminneneer lagt til friarealer og ut byggerneer orientert om dette. Ved sidenav skolen,
kan en framtidig velforeningi området væreen potensiell samarbeidspartner.Kulturminnerådethar
foreslått at dette er ett av områdenesom vurderessom bevaringsområdei forbindelsemed
kommunedelplanenfor kulturminner og kulturmiljøer.
Gamle-Hokksundog Dynge
I 2007 ble det satt i gangskiltingav noen av de mest verneverdigebygningenei dette området i
samarbeidmed foreningen“Gamle-Hokksunds
Venner”.Denneforeningenhar dessverreikke vært i
virksomhetde sisteårene,og Kulturminnerådetønsker å etablereet samarbeidmed andre lokale
aktører. Aktuellekandidaterkan væreHokksundBy-og grendeutvalg,Hokksundbarneskole,GamleHokksundVelforening,NøstetangenMuseumog Sparebanken Øst, som har planer om å innredeet
bankmuseumi Tingstua.Områdeter regulert til bevaring og vil bli vurdert i forbindelsemed
kommunedelplanenfor kulturminner og kulturmiljøer.
Hoenselva
Rørengrendeutvalgønskerå få etablert en tursti med kulturminnetavlerlangsHoenselva.EikerArkiv
er engasjertfor å skriveen historikk om området,og dennevil foreliggei nærmesteframtid. Dette
bør ogsåseesi sammenhengmed mulighetenefor kulturminneløyperi Hoensmarka.
Hasseljernverk og Düvelgården
I samarbeidmed Skotselvgrendeutvalger det etablert en tursti med kulturminnetavleri området
rundt Düvelgårdenog området der SkotselvCellulosefabrik lå. Det er foreløpigsatt opp 5
kulturminnetavler,og det er aktuelt med en ny tavle i Tregatai forbindelsemed resteneav den
gamlebrønnensom står der. Dessutener Fiskumgamle kirke ett av de kulturminnenesom er
planlagtskiltet i samarbeidmed Buskerudfylkeskommune som et kulturminne av regionalverdi.
Bingsvassdraget
Kulturminnerådethar hatt en dialogmed Bingsvassdr
agetsHistorielagom oppsettingav
kulturminnetavleri Bingen,blant annet i forbindelse med bygdeborgene,men det er foreløpigikke
tatt noen avgjørelseom plasseringenav dissetavlene. Det er ogsåaktuelt å få med Motorhistorisk
Senteri denneprosessen,i forbindelsemed konseptet “De smågledersvei”.
Fiskumelva
I samarbeidmed Fiskumgrendeutvalger det satt opp 4 kulturminnetavlerlangsFiskumelva,og det er
avsatt midler til en femte tavle ved steinalderboplasseni Prestegårdshagen,
som blir en del av
friarealet i forbindelsemed det nye boligfeltet som er planlagtder. Dessutener Fiskumgamlekirke
ett av de kulturminnenesom er planlagtskiltet i samarbeidmed Buskerudfylkeskommunesom et
kulturminne av regionalverdi. Det er ogsånaturlig å trekke inn FiskumKulturminnelagog
Middelalderdagenei det videre samarbeidetrundt dette området.
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Hakavik
HakavikVelforeninghar tatt initiativ til rydding av gamlestier og oppsettingav kulturminnetavleri
forbindelsemed disse.Kulturminnerådethar bevilget midler til tre tavler, og det pågåren dialogom
plasseringog utforming av disse.
Gamlegatapå Horne
Veistrekningener registrert i samarbeidmed HorneVelforening,og det er satt av midler til
oppsettingav kulturminnetavler.Dette må imidlertid avklaresmed grunneierne.
RideveilangsEikeren
Veiener registrert mellom Torrud i Hof kommuneog Østerud.I forbindelsemed eventuellmerking
og tilretteleggingvil Hof Historielagvære en aktuell samarbeidspartner.
Den gamle Sandsværveien
Veiener registrert mellom Grosvolli Kongsbergkommune og Muggerud.I forbindelsemed eventuell
merkingog tilretteleggingvil SandsværHistorielagvære en aktuell samarbeidspartner.
Rideveived Kofstad
Veiener registrert mellom Kofstadog Gamleveienved Skogen.I forbindelsemed eventuellmerking
og tilretteleggingvil Fiskumgrendeutvalgog Fiskum kulturminnelagværeaktuelle
samarbeidspartnere.
LoesmoenElvepark
I samarbeidmed LoesmoenVel er det satt opp 5 tavler langsturstien langsDrammenselva,og planen
er at ytterligere 3 tavler skalsettesopp på Hagaøya.
Husmennpå Horne
Det er registrert flere husmannsplasser
i dette området, som ligger rett ved nettverket av
kulturmineløyperrundt Portåsen.I forbindelsemed eventuellmerkingog tilretteleggingvil HorneVel
og StiftelsenPortåsenvære aktuelle samarbeidspart
nere.
Det historiske Vestfossen
Kulturminnerådethar lengehatt en dialogmed Vestfossengrendeutvalgom Fosshaugenog området
rundt VestfosCellulosefabrik.I dette området ligger ogsåVestfosBruget,med modellen“Vestfossen
anno 1950”, museetGamleVestfossenKraftstasjonog det gamleelektriskelokomotivet “Maskin”.
DessutenønskerKulturminnerådetå bidra til at den gamleSagfogdgården
kan settesopp igjen i
området nedenforfabrikken. Områdetmellom Fabrikkgata og Fossesholmer regulert til bevaringog
vil bli vurdert i forbindelsemed kommunedelplanenfor kulturminner og kulturmiljøer.
Kulturminnerådetvil ogsåarbeidefor at dette området ivaretasi forbindelsemed den nye
sentrumsplanenfor Vestfossen.
Eikerplomma
Kolberggård og NøstetangenGlasshar vært opptatt av å bevareden sjeldnefruktsorten og gjøre den
mer kjent. Kulturminnerådetønskerå bidra til dette opplysningsarbeidet.
Skarragruvene
I samarbeidmed SkarraSølvgruversVenner,som er en underavdelingav SølvverketsVennerpå
Kongsberg,er det satt opp 6 kulturminnetavleri dette området. BådeOrmåsenskoleog Eiker
avdelingav Drammensog OplandsTuristforeninghar vært involvert i ryddingav kulturminner i
området, men det er behovfor en skjøtselsplansom sikrer mer regelmessigskjøtselav området.
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Området rundt Himsjøog Hoensvannet
I samarbeidmed Himsjøog HoensvannetHytteeierforening er det satt opp kulturminnetavlerved
Himsjødammenog den gamleHoensvannsdammen.
Det har vært drøftet å sette opp flere tavler,
blant annet ved noen av de gamleboplassenerundt Hoensvannet,men det er foreløpigikke satt av
midler til dette.
Bollerud
I samarbeidmed BollerudVel er det laget en kultursti, og det er satt av midler til 4 tavler i dette
området. Dessutenhar Velforeningenpåtatt segskjøtsel av krigsminnesmerketved Hakavikveienog
satt i stand den gamleportalen ved Skarrudbarnehjem. Det bør vurderesom det ogsåskalsettesopp
kulturminnetavlerpå disseto stedene.
Bergsgruvene
I samarbeidmed Ormåsengrendeutvalger det satt om 3 kulturminnetavleri dette gruveområdet.De
brukesogsåav kommunelegenfor å informere om helserisikoeni gruveområdet.Kulturminnerådet
har ogsået nært samarbeidmed Ormåsenskole,som bruker dette området i undervisningen.
Mangfoldigeminner
Dette har vært ledd i et nasjonaltprosjekt i regi av Institutt for folkeminnegranskning.
Personlige
minner samlesinn gjennomå gjøre intervju/lydopptak med eldre mennesker,og disseoppbevaresav
EikerArkiv. Kulturminnerådetønskerå bidra til at dette frivillige arbeidet kan trappesopp.
Veier og stier i Bakke
BakkeBygdekvinnelaghar stått for merkingav en flere stier i området rundt Skotselv.
Kulturminnerådetønskerå bidra til å gjøre dette t ilbudet kjent og til at det eventuelt settesopp
kulturminnetavlerder dette kan være aktuelt, blant annet ved bygdeborgenepå Murfjell og
Ullelandsåsen.
Navneregistrering
GjennomEikerArkiv har Kulturminnerådethatt et samarbeidmed EikerO-lagom registreringav
gamlestedsnavnog kartfestingav disse.Navnenehar kommet med på O-lagetsnye utgaverav
turkart.
Området ved Haugkirke
HokksundBarneskolehar satt i standog vedlikeholdt en del gravminnerved Haugkirke, og Øvre
EikerRotaryhar registrert en del av de eldste gravminnenerundt kirken. Det er satt av midler til 3
kulturminnetavler,som vil informere bådeom kirken/kirkegårdenog om jernalderboplassensom er
funnet på jorden mellom kirken og Eikertun.Dessuten er Fiskumgamlekirke ett av de kulturminnene
som er planlagtskiltet i samarbeidmed Buskerudfylkeskommunesom et kulturminne av regional
verdi. Nylig har KirkeligFellesrådtatt initiativ til en systematiskregistreringav gravminnerved alle
kirkenepå Øvre Eiker,og Kulturminnerådeter representert i arbeidsgruppafor dette prosjektet.
Gravminnerfra Fiskumgamle kirke
I sakristiethar StiftelsenFiskumGamlekirke laget en utstilling av gamlegravminner.
Kulturminnerådethar vært involvert i dette prosjektet gjennomEikerArkiv.
Kverk – Hellefoss
RosthaugVideregåendeSkolehar etablert en tursti langsDrammenselvamellom Kverkog
Hellefossen.GjennomEikerArkiv har Kulturminnerådet vært involvert i utformingenav
informasjonsskiltene,og gjennomsitt informasjonsarbeid ønsketRådetå bidra til økt brukt av denne
stien.
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Skilting av Hoen-skatten:I samarbeidmed Øvre EikerLionser det satt opp ei kulturminnetavleved
stedet der Hoen-skattenble funnet. Kulturminnerådet ser dette som en mulig start på etableringav
ei kulturminneløypei Krillåsen/Hoensmarka.
Stryken
Eikeravdelingav BuskerudDiabetesforbundhar etablert en tursti i området rundt HokksundBåt &
Camping,og det er satt opp 2 kulturminnetavlerher.
Nettsider for krigs- og okkupasjonshistorie
HjemmefrontmuseetsVenner,Celleforeningen1412-2,MilitærhistoriskForeningog
Veteranforbundetsamarbeiderom nettsider for å presenterehistoriskstoff fra krigenog
okkupasjonstidenpå ØvreEiker,samt arbeidet for å bevarekrigsminner.Kulturminnerådethar vært
involvert i dette arbeidet gjennomEikerArkiv.
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