
Kulturminner for barn og unge 
 
 
Dette er en handlingsplan som er utarbeidet av Øvre Eiker Kulturminneråd, med forankring i 
Øvre Eiker kommunes kulturstrategi 2012-2015 og strategi for kulturminnevern 2012-2015. 
Handlingsplanen rulleres hvert annet år sammen med kommunens generelle handlingsplan for 
kulturminnevern.    
 
Formålet med planen er å gi en samlet oversikt over det tilbudet som finnes med hensyn til 
formidling av lokalhistorie og kulturminnevern rettet mot barn og ungdom, samt peke på 
tiltak som det kan være aktuelt å få i gang på dette området.  
 
Formidling omfatter i denne sammenheng utgivelse av bøker, undervisningsopplegg, 
besøk/foredrag, ekskursjoner, vandreutstillinger m.m. Det er fokusert på tilbudet til barn og 
unge under 17 år. 
 
Tiltakene er delt i tre hovedgrupper: Undervisning i skolen (del 1), andre kommunale tilbud 
(del 2) og tilbud som gis gjennom museer (del 3) og frivillige organisasjoner (del 4). 
 
Planen omfatter både eksisterende tilbud og tilbud som det er ønskelig å utvikle. Hensikten er 
at dette kan brukes som verktøy og inspirasjonskilde for alle som interesserer seg for dette 
feltet, samt danne grunnlag for en løpende diskusjon om hvilke tiltak som bør prioriteres. 
 
 
 
Del 1: Tilbud gjennom ”Den kulturelle skolesekken” 
 

A. Ekisterende tilbud 

 
”Hva er et arkiv”  
Foredrag om hva et arkiv er og hva som menes med begrepet ”historisk kilde”. Det tas 
utgangspunkt i kilder fra Eiker Arkiv, blant annet fotosamlingen, som kan fortelle noe om 
utviklingen av nærmiljøet rundt skolen.  

• Trinn/forankring i læreplan: 4.trinn – kompetansemål: ”Kjenne att historiske spor i sitt 
eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke.” 

• Antall timer: 10 timer (1 time per klasse på trinnet) 
• Kostnader: Kr.800,-/time = kr.8.000,- 
• Ansvarlig/kontaktperson: Eiker Arkiv v/Bent Ek 

 
”Fiskumøksa” 
En replika av den berømte ”Fiskumøksa” tilbys utstilt ved skolen i en periode på inntil en 
måned. I tilknytning til dette tilbys det et foredrag på en skoletime, der det fortelles om 
steinalderen på Eiker, fra den eldste boplassen som kan dateres til ca.10.000 f.Kr. og fram til 
steinalderens slutt, representert ved Fiskumøksa. Det vises bilder av utgravninger og 
arkeologiske funn. 

• Trinn/forankring i læreplan: 4.trinn – kompetansemål: ”Beskrive korleis steinalderfolk 
levde som jegerar og samlarar, ved å fantasere rundt dei første menneska som kom til 

landet vårt etter istida. Fortelje om korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og 

Norden og beskrive  hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen.” 



• Antall timer: 10 timer (1 time per klasse på trinnet) 
• Kostnader: Kr.800,-. 
• Ansvarlig/kontaktperson: Eiker Arkiv v/Bent Ek 
 

”Eiker og 17.mai”  
Foredrag om Eiker i 1814 og de to mennene fra bygda som ble valgt som representanter til 
eidsvollsforsamlingen. Det legges vekt på å beskrive lokalsamfunnet på Eiker, men samtidig 
se dette i forhold til de nasjonale og internasjonale forholdene som førte fram til vedtakelsen 
av en norsk grunnlov. Det tas sikte på å tilby dette fra og med våren 2014 i regi av Eiker 
Historielag.  

• Trinn/forankring i læreplan: 4.trinn – kompetansemål: ”Forklare kvifor ein feirar 17. 
mai og 6. februar og fortelje om nasjonaldagane til andre land.” 

• Antall timer: Ca.10 timer (1 time per klasse på trinnet) 
• Kostnader: Kr.800,-. 
• Ansvarlig/kontaktperson: Eiker Arkiv v/Bent Ek 

 
”Besøk på Fossesholm” 
Omvisning på Fossesholmmed historien på 1500- og 1700-tallet. For 1500-talls historien 
legges det spesielt vekt på sagbruket. For 1700-tallet tar vi for oss bygningene og fletter inn 
litt stilhistorie.  

• Trinn/forankring i læreplan: 4.trinn – kompetansemål: ”Kjenne att historiske spor i sitt 

eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke.” 
• Antall timer: Ca.10 timer (1 time per klasse på trinnet) 
• Kostnader: Kr.10,- per elev + busstransport til/fra Vestfossen. 
• Ansvarlig/kontaktperson: Fossesholm Herregård v/Ellen Pauline Steen. 

 
”Livet på gården” 
Elevenes hovedoppgave er å bake brød i den gamle bakerovnen på Fossesholm. Dette skal 
gjøres slik det ble gjort for 150-år siden. Med dette forsøker vi å gi elevene forståelse av 
hvordan arbeidet ble gjort før i tiden og hva dagligdagse gjøremål kostet av fysisk energi før 
vi fikk alle hjelpemidlene vi omgir oss med i dag. Elevene må bl.a. skjære ved, bære vann, 
kjerne smør og vaske forkleet sitt for hånd på vaskebrett. Elevene får med seg hjem sitt eget 
bakerovnsbakte brød. 

• Trinn/forankring i læreplan: 5.trinn – kompetansemål: ”Kjenne att historiske spor i sitt 
eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke.” 

• Antall timer: Ca.20 timer (2 timer per klasse på trinnet)  
• Kostnader: Kr.20,- per elev + busstransport til/fra Vestfossen. 
• Ansvarlig/kontaktperson: Fossesholm Herregård v/Ellen Pauline Steen. 

 
” Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum” 
Omvisning på museet, med vekt på dagligliv under krig og okkupasjon.Formålet er å gi økt 
innsikt i hva det innebærer å leve under et autoritært diktatur. 

• Trinn/forankring i læreplan: 9.trinn – kompetansemål: ”Finne døme på hendingar som 
har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha 

vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis. Presentere ei historisk 

hending med utgangspunkt i ulike ideologiar. Drøfte menneskeverd, rasisme og 

diskriminering i eit historisk og notidig perspektiv med elevar frå andre skular ved å 

bruke digitale kommunikasjonsverktøy. Lage spørsmål om sentrale internasjonale 

konfliktar på 1900-talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og 



diskutere konsekvensar av konfliktane.” 

• Antall timer: Ca.8 timer (1 time per klasse på trinnet) 
• Kostnader: Kr.10,- per elev + busstransport til/fra Vestfossen. 
• Ansvarlig/kontaktperson: Hjemmefrontmuseets Venner v/Jan Henrik Eriksen 
 

”Jul i gamle dager” 
Elevene får oppleve hvordan julen ble feiret i ei gammel bondestue i Numedal på 1700-tallet 
og i et staselig byhus i Kongsberg rundt 1900. Vi vil også besøke den gamle krambua. De 
viktigste temaene i løpet av omvisningen er juleforberedelsene, primstaven, julemat og 
juledrikke, julebadet, julegaver, overtro knyttet til julen, julenissen og juletreet. Elevene får 
smake på lefse i bondestua og gammeldags drops i krambua. 

• Trinn/forankring i læreplan: 5.trinn – kompetansemål: ”Kjenne att historiske spor i sitt 
eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke.” 

• Antall timer: Ca.20 (2 timer per klasse på trinnet). 
• Kostnader: Kr.10,- per elev + busstransport til/fra Kongsberg. 
• Ansvarlig/kontaktperson: Gry Charlotte Lj. Andersen 

 
”Bruken av vannkraft før og nå” 
Elevene lærer om bruken av elvene gjennom tidene, både som transportåre og kraftkilde. I 
tilegg til teoretisk undervisning blir det lagt vekt på at elevene selv skal ta i bruk vannkraften, 
og de er blant annet med på å male korn, bruke vanndrevet sirkelsag og stampe vadmel i ei 
stampemølle, i tillegg til at de bygger sin egen kvernkall. 

• Trinn/forankring i læreplan: 7.trinn – kompetansemål: ”Forklare sammenhengar 

mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis, gjøre greie for bruk av noen 

energikilder før og nå og beskrive konsekvensene for miljøet lokalt og globalt og gjøre 

greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte 

energi i vind og vann” 
• Antall timer: Ca.20 (2 timer per klasse på trinnet). 
• Kostnader: Kr.10,- per elev + busstransport til/fra Kongsberg. 
• Ansvarlig/kontaktperson: Ole Jacob Cranner. 

 
”Glassblåsing” 
Elevene opplever hvordan glass og glassprodukter blir framstilt ved å se en glassblåser i 
arbeid. 

• Trinn/forankring i læreplan: 5.trinn – kompetansemål: ”Kjenne att historiske spor i 
sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke.” 

• Antall timer: Ca.1 (1 time per klasse på trinnet). 
• Kostnader: Kr.10,- per elev + busstransport til/fra Hokksund. 
• Ansvarlig/kontaktperson: Åse Klundelien. 

 
”Glasshistorie” 
Elevene får en innføring i historien om norsk glassproduksjon gjennom en omvisning i 
utstillingen ved Nøstetangen Museum.  

• Trinn/forankring i læreplan: 5.trinn – kompetansemål: ”Kjenne att historiske spor i 
sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke.” 

• Antall timer: Ca.1 (1 time per klasse på trinnet). 
• Kostnader: Kr.10,- per elev + busstransport til/fra Hokksund. 
• Ansvarlig/kontaktperson: Åse Klundelien. 

 



 
Styringsgruppa for ”Den kulturelle skolesekken” avgjør hvert år hvilke tilbud som kommer 
med i det obligatoriske opplegget for skolene. De oppleggene som ikke kommer med her 
gjøres kjent for skolene, slik at den enkelte skole eventuelt kan benytte seg av tilbudet. 
 
B. Tilbud som ønskes utviklet 

 

”Minnefinnekurs”: Dette er et tilbud som er utviklet av kulturvernavdelingen i Buskerud 
fylke og som i samarbeid med kommunen kan tilbys skolene gjennom den kulturelle 
skolesekken. Det er et relativt omfattende opplegg, der hovedmålet er å få kjennskap til 
lokale kulturminner og kjennskap til stilhistorie og byggeskikk som har formet skolens 
nærmiljø. Det tas sikt på å kunne tilby dette fra og med 2014/2015. 

 
”Her bor jeg”: Dette er et undervisningsopplegg som er utprøvd gjennom flere år ved 
Hokksund barneskole. Det er ønskelig at det blir lagt til rette slik at dette opplegget også 
kan tilbys ved andre skoler fra og med 2014/2015. 

 
”Rydd et kulturminne”: Dette er et konsept som er laget av Stiftelsen Norsk Kulturarv og 
som innebærer at en skole påtar seg å holde vegetasjonen nede rundt bestemte 
kulturminner i skolens nærmiljø. Dette kan kombineres med et undervisningsopplegg, 
som kan gjennomføres på skolen eller ved kulturminnene. Kulturminnerådet ønsker å 
utpeke ett eller flere kulturminner i nærområdet til hver av skolene og klarere skjøtsel av 
disse kulturminnene med grunneierne og med kulturvernavdelingen i Buskerud fylke. 
Ormåsen skole har i flere år hatt et slikt opplegg i forbindelse med Skarragruvene, og det 
er også utprøvd ved Hokksund barneskole, blant annet i tilknytning til Haug kirkegård. 
Det tas sikt på å kunne tilby dette til alle skoler fra og med 2014/2015 i regi av Eiker 
Arkiv. 

 
”Jernalderen på Eiker”: En modell i skala 1:100 av den nylig oppdagede 
jernalderboplassen ved Haug kirketilbys utstilt ved skolen i en periode på inntil en måned. 
I tilknytning til dette tilbys det et foredrag på en skoletime, der det fortelles om 
bronsealder, jernalder og vikingtid på Eiker. Det vises bilder av utgravninger og 
arkeologiske funn, deriblant Solbergvasen og Hoen-skatten. Det tas sikt på å kunne tilby 
dette til alle skoler fra og med 2014/2015 

 
”Hassel jernverk”: Besøk ved Hassel gruver og restene etter Hassel Jernverk. Elevene får 
en innføring i hvordan jernproduksjon foregikk og hvilken betydning jernet har hatt opp 
gjennom tidene, Det vurderes også å tilby kurs i restaurering av gamle ovner. Det tas sikte 
på å utvikle et tilbud innen 2015. 
 
”Vestfossen anno 1950”: Besøk ved ”Vestfos Bruget”, med modellen av Vestfossen anno 
1950. Det vises gamle og nye bilder som viser hvordan nærmiljøet har forandret seg i 
løpet av de siste 50-100 årene. Det tas sikte på å utvikle et tilbud innen 2015. 
 
”Hjemmefrontmuseet og Jungercellene”: Hjemmefrontmuseets Venner ønsker å 
samarbeid med kommunen om å videreutvikle dagens tilbud, både gjennom å kombinere 
et besøk ved museet med en ekskursjon til celleleiren ved Junger, og gjennom å involvere 
lokale Forsvarsforeninger og Veteranforeninger for å trekke linjene fra andre verdenskrig 
og fram til den fredsbevarende innsatsen i nyere tid. Tanken er å teste ut dette opplegget 
på en del utvalgte skoler. 



Del 2: Andre kommunale tilbud 
 

A. Eksisterende tilbud 

 

”Eikers kulturskatter”:  
Foredrag med bilder som tar for seg noen av høydepunktene i Eikers kulturhistorie, som 
Fiskumøksa, Solbergvasen, Hoen-skatten, Fiskum gamle kirke, Hassel jernverk, Nøstetangen 
glassverk, Fossesholm, kjente malerier fra Eiker m.m. Opplegget gjennomføres i samarbeid 
mellom Øvre Eiker Kulturminneråd og Frivilligsentralen og tilbys i forbindelse med skolens 
vinterferie. 
 
”Middelalder for de yngste”:  
Opplegget er en del av de årlige ”middelalderdagene” på Fiskum. Det tilbys aktiviteter som 
bueskyting, fekting, heraldikkmaling og rebusløype med spørsmål om middelalderhistorie. 
Kulturkontoret står bak arrangementet, i samarbeid med Stiftelsen Fiskum Gamle kirke, 
Fiskum menighetsråd og en rekke frivillige krefter. 
 
 
 
B. Tilbud som ønskes utviklet 

 

Eventuelle tilbud i regi av kulturverkstedene:  
Kulturminnerådet ønsker i samarbeid med kulturseksjonen å se nærmere på hva slags 
aktiviteter som kan tilbys gjennom de kommunale kulturverkstedene. Her er det også aktuelt å 
vurdere opplegg som er nevnt under avsnitt A.1, men som det eventuelt ikke er plass til i 
”Den kulturelle skolesekken”. Det tas sikte på å vurdere dette slik at eventuelle tilbud kan 
komme inn fra og med høsten 2013.  
 

 

 

 

Del 3: Tilbud ved museene 
 
A. Eksisterende tilbud 

 

”Barnas dag” på Fossesholm:  
Fossesholm Herregård har de siste årene hatt flere dager i løpet av skoleferien der det tilbys 
ulike aktiviteter for barn. Innholdet varierer fra år til år, men omfatter blant annet dagligdagse 
gjøremål som brødbaking, snekring og klesvask utført med gamle metoder. 
 

”Jordbrukets dag” på Fossesholm:  
Dette er et stort familiearrangement som arrangeres på Fossesholm hvert år i siste halvdel av 
juli i samarbeid med de lokale landbruksorganisasjonene. Aktivitetene varierer noe fra år til 
år, men målet er å gi et innblikk i det lokale landbruket både i nåtid og i et historisk 
perspektiv. Derfor er det både visning av moderne maskiner, demonstrasjon av gamle 
driftsmetoder og servering av tradisjonsmat. Mange av aktivitetene legges opp slik at barna 
kan delta.  
 

 

 



B. Tilbud som ønskes utviklet 

 

”Forsvarshistorisk dag” på Fossesholm: Kulturkontoret, Fossesholm og 
Hjemmefrontmuseets Venner har innledet et samarbeid om å arrangere en årlig familiedag 
med fokus på Hjemmefrontmuseet og aktiviteter rundt dette. Det er aktuelt å samarbeide med 
Forsvaret og diverse frivillige organisasjoner. Det tas sikte på å få i stand et slikt arrangement 
fra og med sommeren 2013. 
 

 

 

Del 4: Tilbud hos frivillige organisasjoner 
 

1. Eksisterende tilbud 

 

”Familiedag ved Jungercellene”  
Dette har tidligere vært arrangert som et ledd i forberedelsene til ungdomsskolenes 
”Toleransereiser”. En eventuell gjenopptakelse av  dette kan sees i sammenheng med en 
”Forsvarshistorisk dag” på Fossesholm og videreutviklingen av Hjemmefrontmuseet der. Det 
kan også være naturlig å se på muligheten for å lage aktiviteter for barn og unge i forbindelse 
med Holtefjelldagen. 
 
 

2. Tilbud som ønskes utviklet 

 

”Barnas Historielag”: Kulturminnerådet vil ta kontakt med Eiker Historielag og undersøke 
interessen for å opprette et ”Barnas historielag”, som kan stå for arrangementer som er 
spesielt tilrettelagt for barn. Dette kan for eksempel være turer til kulturminner i skog og 
mark, besøk ved lokale museer og turer til museer og arrangementer utenfor Eiker. Barnas 
Turlag kan også være en aktuell samarbeidspartner i et slikt opplegg.  
 
 
 
 
 
 
Hokksund, 17/4-2013 
Øvre Eiker Kulturminneråd 


