
 

 

Senioruniversitetet Lier 
Dagstur til Eikerbygdene 

9. mai 2023 
 
 
Avreise kl. 09.00 fra Lier. Kursen settes forbi Drammen og 
frem til Portåsen.  
 
Ca. kl. 09.45 ankommer vi Portåsen, som er Herman 
Wildenveys barndomshjem. Nedre Eiker kommune og 
foreningen Portåsens venner ville gjerne ta vare på dette 
minnet om bygdas store sønn. Han var jo blant landets 
fremste diktere på 1900-tallet. Derfor ble det opprettet en venneforening som tar imot besøkende 
etter avtale.  
Her blir det kåseri og servering av påsmurte rundstykker, 
kaffe og kake.  
 

Etter besøket her fortsetter vi turen videre til Nøstetangen 
Glass i Hokksund, som ligger ca. 15 min kjøring fra Portåsen.  

Dette er en liten glasshytte hvor det blåses glass etter de 
gamle modellene som ble laget der i sin tid, da de holdt til 
på Hokksund på 1700-tallet.  Her får vi en liten omvisning 
og får høre en liten historie om Nøstetanger på 1700-tallet 
og litt om glasshytta i dag. Glassblåsingen er en liten demo 
hvordan man lager lysekronearmer med den spesielle 
vridningen i glasset. Denne teknikken er Nøstetangen 
kjent for. 
Det er også mulig å ta en tur i fabrikkutsalget her. Besøket varer ca 45 minutter. 
 
Herfra kjører vi nå «gamle veien» til Fiskum Gamle kirke.  
Kirken er en steinkirke fra ca. år 1250, og viet av Hellig 
Olav, og trolig en privatkirke for Fiskum Gård. Kirken har 
ca. 150 sitteplasser. 
Kl. 1300 får vi en omvisning i kirken og får høre historien 
om den.  
Kirken eies og drives nå av en egen stiftelse, og besøkende 
oppfordres til å vipps litt eller legge litt i bøssa for besøket.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Vi fortsetter så vår tur til Fossesholm Herregård.  
Her får vi først en omvisning på Herregården.  
I 1540-årene ble det grunnlagt en omfattende godssamling i 
hele nedre del av Drammensvassdraget. Bak denne sto Peder 
Hansen Litle, kongens høvedsmann på Akershus.  
I 1763 kjøpte Jørgen von Cappelen Fossesholm og en storstilt 
utbygging og modernisering ble gjennomført. I dag er 
hovedbygningen museum, med vakkert interiør fra gårdens 
storhetstid på 1700-tallet. Her er det også en bruksbutikk, som 
man bør ta seg tid til å besøke.  

 
Etter omvisningen og litt tid på egen hånd, samles vi til felles 2-retters middag her på Fossesholm 
Herregård.  Det serveres karbonader med stekte poteter, saus og salat, dagens dessert og 
kaffe/te 
Til avtalt tid setter vi kursen hjemover igjen, med ca. ankomst Lier kl. 1730.  
 
Pris pr. person Kr 1 400,- ved minimum 30 betalende deltagere 
   Kr 1 650,-ved minimum 20 betalende deltagere 
 
Prisen inkluderer Busstransport 
   Kaffe og rundstykker, samt kåseri på Portåsen 
   Omvisning og demonstrasjon på Nøstetangen Glass 
   Besøk med Fiskum Gamle Kirke* 
   Omvisning og 2-retters middag på Fossesholm Gjestegård 
 
 
Bindende påmelding til Unni – tlf 412 30 690 og betaling til konto 1638.14.16961 innen 7. april 
 

 


