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Et meget spesielt år 
Vinteren 2019/2020 ble verden rammet av pandemi forårsaket av et virus kalt Covid 19. For 

Norges del ble alle sosiale aktiviteter og sammenkomster stanset 12. mars. Dette rammet også 

Eiker Historielag. Lagets virksomheter opphørte fra nevnte dato og fram til midten av juni. I 

nevnte periode skulle laget ha avholdt sitt årsmøte. Dette lot seg ikke gjennomføre, og styret 

besluttet å utsette årsmøtet til høsten. Styrets leder har informert medlemmene om denne 

beslutningen, og har i tillegg også sendt ut annen informasjon. Informasjon er også lagt på 

lagets Facebook-side og hjemmeside på Internett. 

 

Årsmøtet 2019 
Eiker Historielags årsmøte ble holdt på Temte gård den 28. april 2019. Årsmøtet ble satt med 

42 medlemmer til stede. Etter årsmøtet ble det gitt en orientering om styrets arbeid med å 

vurdere en overføring av eiendommer til Stiftelsen Fossesholm. I denne forbindelse ble det 

lagt fram ei underskriftsliste, der underskriverne ba styret avslutte dette arbeidet. I tillegg ga 

Berit Lindbeck, Ole Hammerborg, Synøve Vinsvold og Ståle Berdal korte portretter av 

enkeltmennesker fra Eiker. 

 

Medlemstall 
Det er p.t. registrert 260 medlemmer. Kontingentinnkrevingen og medlemsoversikten er 

ivaretatt av Medlemsnett ved Sparebank 1 Modum.  

 

Økonomi 
Regnskapet er som foregående år ført av firmaet «RegnskapsSjefen A/S» i Krokstadelva, og 

revisor har vært Thor Gunnar Bakkerud. 

Det vises for øvrig til framlagt regnskap for årsmøteperioden. 

 

Styret 
Styret har bestått av: Leder Stein Andersen, nestleder Marit Sauren, kasserer Nils Skarra, 

sekretær Kjell Klokkerud og styremedlemmene Eldar Steen og Gunnar Nicolai Halvorsen. 

Varamedlemmer: Mina Loe Elde og Pål Ødemark. 

Styret har i perioden hatt 10 møter, og behandlet 80 saker.  

Noen av de mest arbeidskrevende sakene:  

• Historielagets forhold til Buskerudmuseet har også i år stått jevnlig på saklista. Etter 

ekstern vurdering har Buskerudmuseet funnet ut at tidligere organisering ikke fungerte 

etter intensjonene. Hele ordningen er derfor under revisjon. Historielaget avventer 

situasjonen.  

• Historielaget eier tomta og størstedelen av bygningsmassen på Fossesholm. Det øvrige 

eies av Stiftelsen Fossesholm. Det arbeides med å vurdere hvorvidt det vil være en 



fordel, økonomisk og organisatorisk, å samle alle bygninger under en eier. Det vil 

fortsatt kreve tid og arbeid før noen konklusjon kan trekkes. 

• Praktbok om Fossesholm. Buskerudmuseet hadde tidligere ansvar for dette arbeidet, 

men historielaget har nå overtatt. Styret har nedsatt en bokkomite bestående av Pål 

Ødemark (leder), Eldar Steen og Bent Ek. Bjørn Kristoffersen har sagt seg villig til å 

bistå komiteen vedr. billedmateriell. Ellen Pauline Steen er også tilsluttet komiteen. 

Forfatter Einar Sørensen, er så godt som ferdig med manuskriptet. Avtale er i ferd med 

å bli inngått med Novus forlag. Utgivelse, pris etc. er ennå ikke fastsatt. 

• Eiker i krig – laget tok initiativ til nyutgivelse av boka, med noe oppdatert tekst, flere 

bilder, og også mulighet for digital utgave.  Øvre Eiker kommune har gitt støtte kr 

40.000 til dette. Bokkomiteen jobber fortsatt med prosjektet.  

• Eikerminne ble utgitt i november 2019. Gode tilbakemeldinger og bra salg av heftet. 

• Thomasgården – under sterk vind blåste presenning av lageret. Det ble avdekket store 

råteskader på materialene, gjennom flere befaringer og bistand fra Jo Sellæg. Det er 

avklart med kulturmyndighetene at bygget kan kasseres. Økonomi og mangel på 

planer om hvordan bygget skulle brukes, gjorde at lagringstiden har blitt lang. 

Situasjonen nå er at laget fortsatt ikke ser hvordan Thomasgården kan bli økonomisk 

bærekraftig. Lagringsstedet må frigjøres i løpet av høsten 2020.Vi har bedt 

medlemmene gi forslag til bruk av huset (egen sak i årsmøte 2020).  

• Overføring av kontingentinnkreving til Medlemsnett ved Sparebank 1 Modum. 

• Etter at det tidligere i år ble oppdaga at e-post-boksen vår ikke fungerte. Mange e-

poste, gjennom flere år, er derfor ikke besvart. Sekretæren har tatt på seg oppgaven å 

rydde opp i dette.  

• Eiker Historielag har av markedsføringshensyn deltatt på «Jul i Parken», Vestfossen, 

Matfestivalen på Fossesholm og på Åpen Dag på Temte Gård og Bygdetun. 

 

Styret har i perioden nedsatt ei prosjektgruppe med mandat til, om mulig, å fastsette grensen 

mellom Eiker og Hof slik den var i 1478. Dette fordi det er oppdaget at de opplysningene om 

saken som framkommer i «Eikers historie, bind 2», ikke kan stemme. Eikers gruppe 

samarbeider med ei tilsvarende gruppe fra Hof Historielag. Fra Eiker Historielag deltar Ole 

Hammerborg, Gunnar Nicolai Halvorsen og Kjell Klokkerud. 

 

Komiteer og utvalg 
Arrangementskomiteen har bestått av Ole Hammerborg, Berit Lindbeck, Sissel Hoel 

Nedberg, Inger Tveten Steen og Ståle Berdal(leder). 

Komiteen har planlagt og gjennomført program i samarbeid med styret i EH og med Barnas 

historielag (egen rapport). Sommerturen til øya Mellom-Bolærne søndag 15 juni 2019 ble et 

virkelig sommerens høydepunkt for alle de 12 som deltok. Flott sommervær gjennom 

skjærgården til Kongshavnsund og brygge på øya. Herfra vandring sammen med vår kyndige 

guide, Svein Hermansen, på langs av øya gjennom et frodig landskap rikt på kulturminner og 

fortellinger. Medbrakt lunsj utendørs ved Grevestuen før ferga hentet oss igjen i Jensesundet 

nær Russerleiren(krigsfangeleir). 

Ny vandretur med kultur ble det lørdag 24/8 2019 fra Portåsen gård med Ole Nils 

Hammerborg som guide og diktleser. Vandretur i lett terreng mellom husmannsplasser, 

gårdstun og krøtterstier som dikterhøvdingen Herman W. også kjente i sin barndom. 10 

deltok. Høstmøte var lagt Skur nr. 1 på Drammen havn torsdag 17/10 2019 som er et 

særpreget bygg som både er selskapslokale og et museum. Her vises utviklingen til handelen 

og sjøfarten i vårt område. Havnesjef Einar Olsen og lokalhistoriker Jo Sellæg fortalte 

historien om Drammen havn. Vintermøtet torsdag 20 februar 2020 var i samarbeide med 

Mjøndalen bibliotek. Foredraget om «Gamle boplasser på Mjøndalskauen» ved Jonn 

Ryghseter var mektig populært. Finn Krogh sørget for flott jazzmusikk. Hele 170 deltagere på 

møtet. 



Som en oppfølging av dette, ble sommerturen avviklet lørdag 29. august 2020. Dette ble en 

vandretur til gamle setre og boplasser på Mjøndalsskauen. Jonn Ryghseter og Finn Krogh var 

stifinnere og historiefortellere, og 25 deltakere hygget seg i behagelig seinsommervær. 

Opprinnelig var sommerturen planlagt som busstur til Bingen, men den måtte avlyses på 

grunna av corona. 
 

Festkomiteen har bestått av Berit Lindbeck, Jan Lindbeck, Maria Skogstad Hauge, Arne 

Hauge, John Ek, Unn Sissel Ek. 

Komitéen har stått ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av de møter og tilstelninger 

historielaget har avviklet. 
 

Valgkomitéen har bestått av Reidar Andresen (leder), Toril Bakke Stenshorne og Kari 

Bergan Røren. 

 

Redaksjonskomiteen har bestått av Bent Ek, Trond Bollerud og Pål Ødemark   

I tillegg har Bjørn Kristoffersen bistått komiteen vedr. billedmateriell. 

 

Faste aktiviteter. 
Eiker Arkiv var inntil 31.12.2019 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.  

Avdelingen på Nedre Eiker ble fra nyttår 2020 tilknyttet Drammen byarkiv, men arbeidet vil 

fortsette som før i lokalene ved Solberg Spinderi, og i et nært samarbeid med Eiker 

Historielag. Foreningen “Solbergelva i bilder” er støttegruppa til arkivet i Nedre Eiker.  

Leder for arkivet i Øvre Eiker er Bent Ek. Leder for arkivet i Nedre Eiker er Gjermund 

Glittfjell. P.g.a. kommunesammenslåingen er Glittfjell etter 1. januar tilsatt ved Drammen 

Byarkiv. Drammen kommune og Øvre Eiker kommune har hver en stillingsressurs på 20% 

knyttet til dette arbeidet. I forbindelse med sammenslåingen av Nedre Eiker kommune og 

Drammen kommune, er det blitt opprettet ei styringsgruppe, der også Historielaget deltar. 

Den har bestemt at det i 2020 skal gjennomføres en prosess som involverer de frivillige som 

jobber med Eiker Arkiv og som tar sikte på å gjøre Eiker Arkiv enda bedre.  

 

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 har bestått av Reidun Bollerud, Bent Ek, Ole Hammerborg og Reidar 

Andresen. 

Laget har i perioden hatt følgende aktiviteter: 

• Mars: Middelalderklær og mye utstyr ble utlånt til Fiskum barn og ungdomsteater som 

fremførte Robin Hood i teatersalen på Buskerud Folkehøyskole Heimtun. 

• Mai: Åpen dag på motorhistorisk senter, der vi viste frem modelljernbane og gamle 

barneleiker. 

• Deltatt på geologidagen 14. mai i Solbergelva med Reidar Andresen og Knut Lande.  

• Deltatt på geologidagen på Portåsen i juni. 

• Arrangert Jonsokleir 24. 25. og 26. juni for barn i grunnskolen 50 deltagere, det er det 

antallet vi har kapasitet til å ta imot. Aktivitetene i år var: Mat fra naturen, 

middelalderspill, ro i stokkebåt, tinnstøping, husflid, omvisning i Fiskum gml. kirke 

og vandring opp i tårnet for de som ønsker, legge treklopp utover mot Fiskumvannet, 

flettsverksgjerdet og skigard.  



• Middelalderdagene 26. 27. og 28. juli. Matkurs i 2 dager med mat fra middelalderen. 

Matguruen Daniel Serra fra Sverige sto for undervisningen. Mat og underholdning to 

kvelder. Festmåltid siste kvelden med helt lam stekt i kokegrop, hjemmelagde pølser, 

med mye godt og mye spesielt tilbehør. Tror disse dagene var de varmeste dagene vi 

hadde i sommer. 15 deltagere på matkurset, ca. 75 på festen om kvelden. I tillegg kom 

det en del besøkende for å se på leiren. 

• Julemarked i Vestfossen sammen med historielaget. 

Barnas Historielag ble i perioden tildelt Ungdomsprisen av Rotary Klubb Mjøndalen. Prisen 

innebar 5000 kr og et diplom. 

Barnas historielag har avviklet 4 frokoststyremøter. Telefon, e-post og sms. har vært i flittig 

bruk. 

 

Eiker 27. september 2020 

 

 

Stein Andersen (sign.) Marit Sauren (sign.)  Nils Skarra (sign.) 

 

 

Kjell Klokkerud (sign.) Eldar Steen (sign.) Gunnar Nicolai Halvorsen (sign.) 


