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Gammalt Nytt 

Velkommen til 

Årsmøte på  

Frogner menighetshus 

Torsdag 18. februar kl 18.30  
 

Saksliste: 
1. Valg av referent og to til å underskrive 

protokollen 
2. Årsmelding 
3. Revidert regnskap og forslag til budsjett 
4. Kontingent 
5. Valg 
6. Innkomne forslag 
 

Etter årsmøtet blir det åpent møte. 
Knut Olaf Kals forteller og viser bilder om Haugstua – 

Th.Haugs hjem i Årkvisla. 
Daglig leder Britt Sande informerer om Lier Bygdetun. 

Utlodning og servering 
Inngangspenger kr 120,- inkl. servering. 

Alle hjertelig velkommen! 

 
 

Audun Lie 90 år 

 
Onsdag 13. januar fylte den tidligere sivilingeniøren 

og samfunnsengasjerte hedersmannen fra Reistad 90 

år. Fra sitt eget hjem Balders hage kan han skue ut 

over Lierdalen, og la tankene vandre tilbake. Fra han 

på jobb i Bagdad som nyutdannet sivilingeniør fant 

sin Sylvette og etter hvert fikk fire barn, fram 

gjennom årene til dagens tilværelse i et godt liv som 

pensjonist.   

 Det er så mangt vi kunne trukket fram fra 

livet hans, men det er spesielt til pionerarbeidet i 

Lier Historielag og Lier Bygdetun tankene går. Her 

var Audun sentral som initiativtaker. Med hans 

spesielle engasjement ble Lier Historielag startet i 

1970, og han ble valgt som den første formannen, et 

verv han hadde i fem år.    

 Audun var sterkt involvert prosjektet - Lier 

Bygdetun. Fra omregulering av eiendommen Høgda 

på Tranby til den endelige realiseringen på Nedre 

Overn. Med sin bygningstekniske bakgrunn som 

sivilingeniør var han byggeleder for Vivelstad skole.  

 På sommerstid er Audun ofte innom 

bygdetunet for en tallerken rømmegrøt, en kaffekopp 

og en hyggelig prat. 

 Vi ønsker deg lykke til med 90-årsfeiringen, 

og håper på hyggelige møter i årene som kommer.   

 

Slektsgranskning. 

Slektsforskningsgruppen møtes hver tirsdag kl 12.00-14.00 og på hver 4. onsdag i måneden fra kl. 18.00 

– 20.00. Første kveldsmøte blir onsdag 26. august. Gruppa holder til på Lier Bygdetun, Paradisbakkene 

29, 3403 Lier. Kontaktperson Tore Stustad. Tlf. 957 49 536  

 

 

Thorleif Haug 

var født 29.9.1894 i Vivelstad.  Han var blant Norges 

beste skiløpere i mellomkrigstiden, og regnes gjerne som 

en av de «tre store» i tida før andre verdenskrig sammen 

med Lauritz Bergendahl og Johan Grøttumsbråten. 

Han tok tre gull i de første olympiske vinterleker i 

Chamonix i 1924, vant kombinert tre ganger og fem-mila 

seks ganger i Holmenkollen og fikk Holmenkollmedaljen 

allerede i 1919. 

Han ble bare 40 år og døde av lungebetennelse 12.12.34. 

Thorleif Haugs minneløp ble arrangert første gang i 1966 

og går i år for 46. gang. 

 



Sak 2  Årsmelding: 
Styret 2015 
Leder:  Thor Sørli 
Nestleder:  Knut Enger 
Kasserer: Ingebjørg Dahle 
Sekretær: Tore R. Larsen 
Styremedlem: Osmund Gilje 
Vara:  Aasmund Lyhus, Arne Chr. Karlsen, Hans Olaf 

Heslien 
 
Det er avholdt 8 styremøter i perioden. 
2015 ble året med mange jubileer: 
- 45 år siden ble Lier Historielag stiftet 
- 30 år siden startet arbeidet med å overta Overn gård 
- 25 år siden ble gården overdratt fra Lier Historielag til Stiftelsen 

Lier Bygdetun 
- 20 år siden startet utgivelsen av Gammelt Nytt, fra 2015 

Gammalt Nytt 
- 15 år siden ble Lier Bygdetun offisielt åpnet som Lier 

kommunes 1000-års sted 
- årbok nr. 25 ble gitt ut. 
 
Virksomheten 2015: 
Februar: 
- Årsmøte Haugestad 26. februar.  Jo Sellæg fortalte om 

lystgårder i Drammen og Lier. 
Mars: 
- Lier Historielag fyller 45 år 16. mars. 
Mai: 
- Vårmøte Haugestad 7. mai.  Tore Stustad og Astrid Karin Natvig 

kåserte om slektsforskning i teori og praksis. 
Juni: 
- 6.-7. juni Lierdagene. Bra besøk på fellesstand for bygdetunet 

og historielaget. Mange deltok i gjettekonkurransen. 
- Årets langtur gikk til Mjøstraktene med start 19. juni fra 

Haugestad.  26 deltakere var med på en interessant tur. 
August: 
- Kveldstur til Tronstad og Holtsmark gård. Ca. 40 deltakere. 
- Ut i det blå tur ble arrangert 30. august.  34 deltakere var med 

på tur til Grini og Bærums verk. 
September: 
- Eplefestivalen 20. september. Veldig bra arrangement og stor 

oppslutning fra publikum.  
Ca. 3500 personer var innom arrangementet. 
- Sørum Samlinger: Åpen dag 13. september. 
- Fotografering og grov-registrering av de forskjellige 

lagerplassene i Lier. 
Oktober: 
- Temakveld på Bygdetunet:  Knut Johannesen og Torstein 

Seiersten fortalte fra sine skøytekarrierer. 
November: 
- Høstmøte Haugestad 12. november.  Tidligere direktørpå 

Veimuseet kåserte og vegen mellom Kristiania og Bragernes.  
Medlemmer av Lier Janitsjar underholdt. 

- Dugnadsfest 6. november i Gjestgiveriet.  Nærmere 40 
dugnadere møtte opp til et meget vellykket arrangement. 

- 4 fra historielaget deltok på seminar om arkivering av 
dokumenter og gjenstander samt håndtering og arkivering av 
historiske bilder. 

Desember: 
- Salg av bøker og kalendere på 4 ulike steder. Bra salg. 
- Glædelig Jul på Lier Bygdetun arrangert 6. desember.  Ca. 1400 

personer var innom. 
 

Utvalg/komitéer: 
- Slektsforskergruppa: Tore Stustad leder denne og det er 

ukentlige møter på Bygdetunet. 
- Årbokredaksjon: John W. Jacobsen i samarbeid med Knut 

Enger. Årets årbok er nr. 25 og inneholder bl.a. en artikkel om 
350-års markeringen av Paradisbakkene.  Enn viktig del av 
Kongeveien mellom Kongsberg og Kristiania. 

- Stiftelsen Lier Bygdetun: 
- Medlem Truls Hallingstad, Åsmund Johannessen og 

Aasmund Lyhus. 
- Vara: Odd Vetle Andersen, Anne Marie Heggemsnes og 

Helge Nybakken. 
- Lars Sørums Samlinger: 

- Styremedlemmer fra historielaget: Thor Sørli og 
Guttorm Gilhuus. 

- Vara: Kjell Oddvar Bråthen og Helge Justad. 
    Aktiviteter: 

- Avholdt 3 styremøter 
- Åpen dag 13. september, ca. 40 besøkende.  Omvisere 

var Thor Sørli, Helge Justad, Ole K. Ruud, Guttorm 
Gilhuus og Kjell Oddvar Bråthen. 

- Vask av samlingene 
- Utført registreringsarbeider  
- Besøk av flere skoleklasser. 

- Gammalt Nytt: 
- Redaksjonskomite har vært Ingebjørg Dahle, Hans Olaf 

Heslien, Thor Sørli og Tore Larsen. 
- Utgitt 4 ganger i 2015. 
- Distribusjon av Gammalt Nytt skjer på dugnad. 

- Lierkalenderen:  
- Truls Hallingstad har utført størstedelen av jobben. 
- Årets kalender er den 33. i rekken. 
- Kalenderen er fortsatt etterspurt og en viktig 

inntektskilde for laget. 
Fotokonkurransen: 
- Jury: Helge Nybakken, Truls Hallingstad og Knut A. Andersen. 
Registrering av gjenstander: 
- Hjørdis Tøllefsen og Anne-Lise Granbakken har i 2015 stått for 

registrering av gjenstander. 
Skriv/dokumenter: 
- Ruth Eline Iversen har startet med registrering. 
Avisutklipp om Lier: 
- Sylvia Foss. 
Biblioteket: 
- Liv Evju tar seg fortsatt av registreringen av Historielagets 

bøker. 
Dugnad: 
- Flytting av Perse-verkstedet til Bygdetunet. 
- Flytting av gjenstander fra Bygdetunet til Sylling Ysteri. 
- All utdeling av post til Historielagets medlemmer i Lier utføres 

av en ivrig dugnadsgjeng.  Mye penger spart på porto. 
- Alt arbeidet med årboka, kalender og Gammalt Nytt utføres av 

ivrige dugnadsfolk 
- Rydding av Foss-låven. 
- Ca. 70 personer deltok som frivillige under arrangementet av 

Eplefestivalen og ca. 40 personer på Glædelig Jul. De fleste er 
medlemmer av historielaget. 

- Ellers utføres ukentlig dugnadsarbeider av historielagets 
medlemmer på Bygdetunet. 

Økonomi: 
- Historielaget hadde pr 31.12.2015 572 medlemmer, en økning 

på 22 fra 2014.  
- Se for øvrig regnskapet. 
TAKK 
En stor takk til alle medlemmer og andre som på ulike måter har 

gjort en innsats for historielaget i løpet av året. 



Sak 3 Regnskap: 

 

Sak 4 Kontingent: 

Styret forslår å heve kontingenten til kr 300,- for enkeltmedlem og kr 350,- for familiemedlemsskap. 

* * * * * * * * * * * 

Fra Lier Historielags arkiv og bibliotek 
Under denne overskriften vil vi trekke fram noen små glimt fra den mangfoldighet av historiske skildringer som vi 
kan finne i bøker og arkivstoff.  

Berte Bentsdatters forbrytelse 

Tingbøkene inneholder omtaler av en rekke lovbrudd i 

tidligere tiders Lier. Her henter vi en omtale fra en sak 

i 1813, en tid da nødsårene rammet hardt. 

I august 1813 kom kona Berte Bentsdatter på det 

vesle bruket Dokka under Nordal i forhør på grunn av 

korntjuveri. Hun tilsto at hun tidlig om morgenen den 

10. august ”gikk ut fra sitt hus mens hennes mann 

ennu sov, for å rispe noget korn, da hun var i yderste 

mangel på fødemidler”.   

Hjemmefra hadde hun tatt med seg en pose, 

og etter å ha vadet over elva, satte hun straks kursen 

mot en av åkrene til Nils Meren.  

Her tok hun ”aksene av bygget i samme aker 

hvor der var sådd blandkorn. Da hun således hadde 

funnet en del i sin medhavende pose, gikk hun straks 

hjem, dermed uten at hun lot seg avskrekke av Isak 

Øde-Øksne som hun så gikk og slo på sitt jorde, og 

hun forsikrer ikke å ha villet ta mer enn det hun fikk i 

posen, da hun syntes dette var tilstrekkelig for den 

dag, og hvormed hun var tilfreds”. 

Straks etter kom et par bønder fra Meren og 

hentet de stjålne byggaksene, og Berte måtte vandre 

til den ukoselige lensmannsarresten, enda hun hadde 

et spebarn på 10 uker ved siden av en datter på 6 og 

en sønn på 9 år. (Fra Liers Historie bind 5) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Returadresse:  Lier Historielag, Postboks 148, 3401 Lier 
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Gamle ord og uttrykk fra Lier (hentet fra boka Lier i alvor og skjemt, Øystein Røed): 
Masakølle = en som maser i ett sett 

Marua = mareritt 

Søpletuss = tusseladd, stakkar 

Høgtisere = sette høyt, skjemme bort 

Tynnspjet = tynn, liten fyr 

Værra kvitt = sliten, utkjørt 

Jeiemei = sjølgod, høy på pæra 

Fiffe med = stå i med, flørte med 

Hva skjer våren 2016? 

18. februar Årsmøte  

Uke 15  Gammalt Nytt 

12. mai  Vårmøte 

29. mai  Gjellebekk skanse 

Mai/juni Kveldstur 

12. juni  Åpning av sommerens  
utstilling 

Juni/august Dagstur 

Aug/sept. Langtur 

 

         

Pigghake, Tømmerhake fra Grøtte. 

Ble og blir fortsatt brukt i tømmerdrift til 

     å flytte, løfte tømmerstokker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Gammalt Nytt» er medlemsbladet til Lier Historielag, 

et av Liers største og mest aktive lag.  

Redaksjonskomite: Thor Sørli, Tore R. Larsen, Hans 

Olaf Heslien og Ingebjørg Dahle.

Ønsker du mer informasjon om laget, kan du besøke 

Lier Bygdetun eller ringe 32 84 69 25 mandag, onsdag 

eller torsdag mellom kl 10 og14. 

Spiller du på Norsk Tipping? 

La historielaget få grasrotandelen din!  Org.nr. 980 865 819 

 

Onsdag 9. desember 2015 mottok  
Knut A Andersen 

Lier kommunes kulturpris 2015. 

Prisen ble overrakt av Liers nye ordfører 

Gunn Cecilie Ringdal. 

Knut A Andersen kvitterte med et 

bildeforedrag, der vi fikk mulighet til å bli 

kjent med han og det han har gjort fra 

barndommen til i dag. 

Foto: Bjørg H Andersen 


