Himsjødammen
En demning ved Himsjø nevnes første gang i 1674,
da en kontrakt opplyser at Christopher Tollefsen
Hoen hadde rett til «Damstøe og Dam i HomlebeckEie, kaldet Hiemsiø-Dammen». Dette må ha vært
en tømmerdam, for de gamle gårdsregnskapene på
Hoen inneholder ﬂere regninger og kvitteringer for
leveranser av tømmer til denne dammens oppbyggelse.
Fra midten av 1700-tallet ble det satt i gang en planmessig utbygging av vassdraget av den nye eieren
av Hoenssagene, trelasthandler Jens Hofgaard på
Bragernes. Nye demninger ble bygd ved Prestvannet
og Hoensvannet, og ved Himsjø ble den nåværende
steindemningen oppført i 1771. Årstallet er hogd
inn i damkista ved bunnen av den 10 meter høye og
nesten 50 meter lange demningen. Den 18.oktober
1771 sendte Ole Homlebech regning til brukseier
Hofgaard «for kiørsel til den, dette aar opsatte Steen Dam
ved Hiemsiø..., samt endehl træer, og for den j hans Mark
tagne Rosentorv.»

Denne skissen viser hvordan den gamle torvdammen var konstuert,
med steinmurer ytterst og rosentorv i midten. På den måten ble
demningen både tett og solid.

Den gamle Himsjødammen gjorde antagelig tjeneste i bortimot 150 år. Det er ikke klart når den
første betongdemningen ble støpt her, men trolig
skjedde det omkring 1915, da kommunen kjøpte
opp vannrettighetene og Øvre Eiker kommunale
elektricitetsverk anla Hoen kraftstasjon der de
gamle vannsagene hadde ligget.
I 2007 foretok Øvre Eiker Energi en større utbedring av dammen, med nytt ﬂomløp og ny damkrone av granitt. Dermed sikret en også den gamle
steindammen fra 1771 mot ﬂomskader.
Alle anbefales å ta en avstikker nedenfor dammen,
slik at en får bedre inntrykk av dimensjonene på
dette byggverket.

På siste halvdel av 1700-tallet ble det bygd en rekke demninger i
Hoensvassdraget. I 1754 leverte Johannes og Peder Stuverud tømmer
til Hoensdammens oppbyggelse, og i 1763 betalte Jens Hofgaard
erstatning til grunneierne ved Prestvannet for den skaden de led på
grunn av oppdemningen der. I 1771 kom altså den store dammen ved
Himsjø, og i årene 1773-75 ble det bygd dammer ved Hoensvannet
og Engetjenn. Utbyggingen fortsatte under Gabriel Hofgaard, som
i 1795 inngikk en kontrakt med ﬂere grunneierne, som ga eieren
av Øvre Hoen rett til «ene at raade over Inddæmning, Slipning og
Uindskrenket Benyttelse af Krog Vandet», mot en årlig avgift på
2/11 tønne malt. Tre år seinere inngikk han et liknende forlik med
grunneierne rundt Bjørvannet i forbindelse med at dette ble demmet
opp slik at vannet ﬁkk avløp mot Prestvannet istedenfor vestover mot
Dørjavassdraget, slik det hadde fra naturens side.

Hjemmefronten tar seg en hvil på Himsjødammen under marsjen fra
Holtefjell ned til bygda den 8.mai 1945.

