
Eiker historielag    -     Årsmelding for 2017 
 
Årsmøtet 2017  
Årsmøtet ble holdt søndag 30. april i Kiwanissalen på Fossesholm.       
Ca. 30 medlemmer møtte fram.  
I forkant av årsmøtet orienterte kultursjef i Nedre Eiker, Jorun Larsen, om 
Kulturminneplanen som er vedtatt i Nedre Eiker. 
 
Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker. 
 

a. Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader. 
b. Årsmøtet vedtok at posten bevilgninger går inn som egen årsmøtesak. 
c. Valget av styre, komiteer og utvalg gikk greit. Flere nye medlemmer ble 

valgt inn. Alle valg var enstemmige. 
d. Bevilgninger. Styret foreslo å bevilge kr. 20 000 til hvert av de to 

lokalhistoriske arkivene. Vedtatt mot en stemme. 
 
Medlemstall.   
Medlemstallet er nå på 306 medlemmer. Vi har mange eldre medlemmer, så 
noen faller fra. Heldigvis kommer også nye til, så medlemstallet har vært 
uvanlig stabilt i mange år. 
 
Styret  
Styret har bestått av Unn Sissel Ek, leder, Jonn Harry Eriksen, nestleder, Sissel 
Hole Brenden, kasserer, Stein Andersen, sekretær. Styremedlemmer var Eldar 
Steen og Dagfinn Stenseth. Varamedlemmer var Kjell Klokkerud og Mina Loe 
Elde. Ole Hagen Flesaker og Bente Krantz gikk ut av styret og ble takket for god 
innsats. 
Styret har hatt 7 møter, de fleste med arrangementskomiteen der bl.a. 
årsprogrammet er behandlet. 
 
Regnskapet  
Regnskapet har blitt ført av ”Regnskapssjefen” i Krokstadelva, og Thor Gunnar 
Bakkerud har vært revisor. 
 
Andre komiteer og utvalg. 
Arrangementskomiteen har bestått av Ståle Berdal, leder, Berit Lindbeck, Inger 
Tveten Steen, Grethe Lande og Sissel Hoel Nedberg. 
Komiteen har også hatt egne møter i tillegg til de som var sammen med styret. 
 
 
 
Festkomiteen. 



Festkomiteen har bestått av Berit Lindbeck, leder, Jan Lindbeck, John Ek, Kjell  
Brenden, Maria Skogstad Hauge, Arne Hauge, Ingeborg Sandnes, Liv Kiil 
Hansen, Terje Hansen 
 
Valgkomiteen. 
Valgkomiteen har bestått av Trond Bollerud, leder, Hans N. Kristofersen og 
Anne G. Wollertsen. 
 
Faste aktiviteter. 
Eiker Arkiv er et samarbeidsprosjekt mellom Historielaget og bibliotekene i 
Øvre og Nedre Eiker. Arkivet arbeider med innsamling og registrering av  
lokalhistorisk dokumentasjon. Resultatene presenteres bl.a. i ”Eikerminne”  og 
på internettsidene eikerarkiv.no, lokalhistoriewiki.no og historieboka.no. Leder 
for arkivet i Øvre Eiker er Bent Ek. Leder for arkivet i Nedre Eiker er Gjermund 
Glittfjell. 
 
Gotisk gruppe. Denne gruppen fortsetter som tidligere med Arnt Hole som leder. 
Det er møter annen hver torsdag på Øvre Eiker Arkiv, biblioteket i Hokksund. 
Dokumentene som transkriberes blir lagt ut på internett. Nye medlemmer ønskes 
hjertelig velkommen. Det kreves ingen forkunnskaper. 
 
Barnas historielag forsøker å skape interesse for fortiden og livet i ”gamle 
dager” hos barn og unge. Målgruppa er barn på barneskolen.  
I 2017 hadde de geologidag i mai, i områdene ved Hallhytta på Fiskum. 
Vi hadde med oss Reidar Andresen som ekspert og Knut Lande som kjentmann, 
men været skremte mange. De som møtte opp, hadde likevel en fin ettermiddag.  
I 2016 hadde Barnas historielag sin første Jonsokleir ved Fiskumvannet. 8-10 
barn deltok de tre første dagene etter at skolen tok ferie. Det var vellykket, og vi 
bestemte å fortsette med tiltaket. 
I 2017 var det plutselig 80 påmeldte barn. Aktivitetene var mye de samme som 
året før, med urtekunnskap, mat fra naturen og enkle legemidler de laget sjøl. 
Nytt av året var padling i stokkebåter, å lage ”ordentlige” buer og piler, kjerning 
av smør i kinne, maling av mel på håndkvern som ble til brød stekt på takke 
etterpå. Jonsokkvelden, eller St. Hans aften som vi helst kaller det her omkring,  
kom mange av barna med familiene sine og  smakte på kjøttet som de hadde lagt 
ned i kokegropa om formiddagen. Vi måtte ta en 50-lapp av de som møtte for å 
dekke utgiftene til kjøtt, men ellers var alt gratis. Om lag 50 personer møtte, og 
foreldrene ga uttrykk for stor begeistring både med leiren og kvelden. 
Det var fint at det deltok barn fra alle barneskolene i Øvre Eiker, og vi ser 
arbeidet med Barnas historielag som en investering i Historielagets fremtid. 
 
Det har vist seg at det er mest behov for tiltak i feriene, så i høstferien var det 
Nedre Eiker som hadde besøk fra Middelalderen. En ridder med sverd og 



rustninger, en bonde med redskaper og skattekiste og ei gammal kone som 
skulle fortelle om fortiden var på plass hele torsdagen og samlet mange rundt 
seg. I vinterferien var det keramikkurs på Fredfoss, og noen hadde glede av det. 
 
Arrangementer. 
Vintermøtet i februar var på Fossesholm og Einar Sørensen kåserte om 
”historiske hager” Mest begeistring vakte imidlertid Ellen Pauline som fortalte 
om planene for hage og lysthus her på Fossesholm. 
I mai hadde vi besøk av Historielaget på Jevnaker. De ble tatt i mot på 
Fossesholm der de fikk lunsj og omvisning før de dro videre til Eidsfoss. 
Trivelig bekjentskap. 
Sommerturen i år gikk i strålende vær til museene i Sigdal. Vi var om lag 30 
som besøkte Laulia og Skredsvig-Hagan der vi ble tatt i mot av meget dyktige 
guider. Besøket ble avsluttet i Eggedal sentrum der vi forsynte oss av nydelig 
lunsjbord på ”Borgerstua”. 
Eiker matfestival ble holdt på Fossesholm for første gang 2-3 september. Det ble 
en stor suksess. Historielaget hadde stand begge dagene og hensikten var å drive 
litt reklame for laget og, om mulig, få flere til å melde seg inn i Historielaget. 
Høstmøtet i oktober var på Fossesholm. Det begynner etter hvert å bli så dyrt å 
leie lokaler andre steder, at vi oftest ender opp her. Tema for høstmøtet var ØL. 
Terje Aass fortalte om ølets betydning bakover i tiden, men mest om sin egen 
bedrift, Aass bryggeri, en hjørnestein i norsk bryggerihistorie. 
Midt i desember deltok vi på arrangementet ”Jul i parken”. Historielaget hadde 
stand og solgte 40 eksemplarer av det nye ”Eikerminne”, og kapret flere nye 
medlemmer. Det var lokale og ekte varer hos utstillerne, og det ble en trivelig 
dag for de som var med. 
 
Buskerudmuseet. 
De siste ukene i 2017 ble en vanskelig tid for Ellen Pauline og for styret i Eiker 
historielag. 
Ellen og Fossesholm har, etter vår mening, blitt dårlig behandlet av 
Buskerudmuseet. Vi mener vi ikke får de pengene til drift som leieavtalen skulle 
sikre oss, og vi har heller ikke får noe til vedlikehold. Slik kan det ikke fortsette.  
Dette er en sak som styret må jobbe videre med når leieavtalen endelig skal 
justeres.  
Vi fikk imidlertid en ny sak i fanget de to siste ukene før jul. 
Buskerudmuseet viste til leieavtalen der det tydelig står at BM ikke skulle bygge 
eller eie hus. De forlangte derfor at Eiker historielag overtok utgifter og eierskap 
til Lysthuset, mens BM skulle fortsette å bekoste hage- og damanlegg. 
Mye kan sies om prosessen, men nå har vi inngått en avtale med BM om at 
ansvaret for Lysthuset ligger hos Eiker historielag. Vi må likevel fortelle at dette 
fant BM ut i desember etter at de har betalt alle regninger til prosjektet i to år. 



Tilbakebetalingen skjer ved at Historielaget ikke får utbetalt husleie i om lag to 
år, så det koster oss ikke noe direkte. Det dreier seg om ca 800 000 kr. At 
husleiepengene hadde vært et kjærkomment tilskudd til vedlikehold på 
Fossesholm, er en annen sak. 
De utgiftene som gjenstår på Lysthuset, må Historielaget bekoste, og det vil vi 
klare, uten å svekke Historielagets økonomi.  
Reforhandling av leieavtalen med Buskerudmuseet har vært varslet i mer enn et 
år, men har fremdeles ikke kommet i gang. Det som er bestemt i BMs styre, er at 
alle leieavtalene med de 13 museene skal reforhandles i løpet av 2018. 
 
 
 
Unn Sissel Ek 
styreleder 


