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Gammalt Nytt 

EPLEFESTIVALEN 2018 

 

Velkommen til Eplefestivalen 2018 på Lier Bygdetun! 

Søndag 16.september fra kl. 11 til kl.17. Eplefestivalen vil tradisjonen tro være et «markens grøde-

arrangement". Dette er et tradisjonelt marked med en samling av deltagere, med kortreist og egenproduserte 
varer. Vi samler frukt- og grønnsaksdyrkere og andre som kan tilby tradisjonsmat, håndverksprodukter og 
lignende. Eplefestivalen har et variert program der epler og barn er i fokus. 
 

Vårmøte 3. mai 
ble som vanlig avholdt på Frogner menighetshus med ca 50 frammøtte. 
Thor Sørli og Ragnar Hornstuen fortalte om Oddevall og Sylling skolekorps historie fra starten i 1938, og sine 
personlige opplevelser i korpstiden.  
Etter kaffen underholdt to medlemmer av korpset med marimba og xylofon, antrukket i korpsets nye uniform. 

                                                                

Dugnadsfest  

Fredag 9. november kl 18:00 

Vi takker alle som har gjort en innsats i år og inviterer til fest på gjestgiveriet.  
Påmelding innen 1. november til Thor Sørli, tlf. 976 00 526 eller Torunn Sæther 911 73 232 



 

Kveldstur til Haugstua 30. mai 2018. 

Med flagget til topps og i strålende sol møttes 31 

deltakere på Haugstua. I følge Knut Olaf Kals var 

det tredje gangen flagget ble heist for besøkende. 

Knut Olaf Kals holdt oss i ånde med fortellinger 

om framtidsplaner for Haugstua og området 

rundt, samt utbedring av Årkvisla-veien. Kvelden 

ble avsluttet med kaffe og medbrakte kaker.  Takk 

til kakebakerne. 

 

 

Dagstur 20. juni 2018 

UT I DET BLÅ 

Onsdag 20.juni reiste med utgangspunkt fra Haugestad, Lierbyen, 26 spente deltagere på vei ut idet blå. Vi 
ble belønnet med månedens eneste regnværsdag, så turen ble omdøpt til «Ut i det grå». Den startet langs 
Drammensfjorden til Svelvik over Berger til Sande. Historielagets stuntpoet beskrev turen med sine 
limericks:  

UNDERVEIS 
Historielaget vil i dag noe annleis 
Kjøre med Ingar og bussen landeveis 
En dagstur Ut i det blå 
Og spørsmålet blir nå 
Så enkelt som:  Kor skal vi reis? 

SANDEFJORD 
Sandefjord er første stopp 
Med en kakebit og en kaffekopp 
I Vestfoldarkivet kan jeg love 
En guidet tur med Ann Tove 
Så vi forstår at stedet er ingen flopp 

BØKEKROA 
Nå romler det nok i din mage 
På Bøkekroa vi lar oss behage 
Med god mat og drikke 
Men vær ikke kvikke 
Slik at magen den kommer i ulage 

HEDRUM BYGDETUN 
Da kan jeg på forhånd melde 
Fra Larvik går turen til Kvelde 
Besøke et tun på Hedrum 
Og bli ikke stum 
Men la deg kun overvelde 

HJEMTUREN 
Som leder i Laget jeg sier 
Nå bærer det hjem til Lier 
En stor takk til alle 
Som lot seg henfalle 
Til en busstur på ukjente stier 
 



MINNEMARKERING I TOVERUDMARKA 10. JUNI 2018 
 

Natt til 30. april 1940 styrtet et engelsk bombefly av typen Whitley Armstrong i Toverudmarka i Lier. Det 
hadde vært på tokt over Fornebu flyplass som tyskerne hadde overtatt tidligere i måneden. Flyet, med et 
mannskap på 5, ble truffet av tyske luftskyts over Asker og gikk i bakken ved Brennengkleiva, nær 
Toverudsetra. Fire av mannskapet berget livet ved å hoppe ut i fallskjerm. De ble tatt til fange og etter 
hvert sendt i konsentrasjonsleir i Tyskland. Femtemann, haleskytter John Ellwood, ble skutt og var død før 
flyet traff bakken. Han ble dagen etter hentet ned av liunger, pakket inn i fallskjermen som skulle ha reddet 
livet hans. Han ble gravlagt på Sylling kirkegård sammen med sine ni britiske kolleger fra flystyrten i 
Maidalen 9. april 1940. 
Med mange fremmøtte mennesker ble seremonien gjennomført på en høytidelig og verdig måte. Tilstede 
var også pårørende fra Irland og Storbritannia for å minnes. Veterankompaniet dannet en flaggborg med 
norsk, irsk og britisk flagg, pluss flagget til Royal Airforce. Strømsgodset Musikkorps akkompagnerte den 
engelske og norske nasjonalsangen. Liers ordfører, Gunn Cecilie Ringdal, og den britiske militærattachèen 
avduket monumentet. Deretter var det kransnedleggelser av familiene, militæret og ordføreren. 
Høytideligheten ble avsluttet med Tappenstrek, fremført av musikkorpset. 
Minnesmerket er en del av flyet som styrtet, og en plakett forteller om det som skjedde denne dramatiske 
natta.  
 
 
 
En stor takk til Bent Lønrusten og hans 
medhjelpere for alt arbeid i forkant, og for 
gjennomføringen av høytideligheten! 

 

 

 

  

Fra lagets samlinger: 

Bildet viser en manuell regnemaskin som laget har fått 

av Astrid  Lindseth. 

  

Den er svenskprodusert, nærmere bestemt hos 

Aktiebolaget Original-Odner i Gøteborg. 

 Den er brukt i Kinningstad El-forretning i Drammen, i 

kjelleren der gullsmed Ruud holder til i dag. Giverens 

far, Arvid Brurberg overtok etter hvert forretningen på 

1950-tallet. 

Registreringsavdelingen i nye omgivelser 

 

Etter mange år med registreringsarbeid for 

gjenstander på «verksted-rommet» har Hjørdis Søvik 

Tøllefsen(t.v.) og Anne-Lise Granbakken fått 

arbeidsfellesskap med resten av «kontorstaben». 



 

 

 

 

 

 
Returadresse: Lier Historielag, Paradisbakkene 29, 3403 Lier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Gammalt Nytt» er medlemsbladet til Lier 

Historielag, et av Liers største og mest aktive lag.  

Redaksjonskomite: Thor Sørli, Tore R. Larsen og 

Ingebjørg Dahle. 

Ønsker du mer informasjon om laget, kan du ringe  

469 69 454 (leder) eller besøke Lier Bygdetun 

mandag, onsdag og torsdag mellom kl 10 og14. 
 

 

Slektsgranskning. 

Slektsgranskergruppa starter opp igjen  
18. september og har samling hver  

tirsdag kl 12.00-14.00 
Kontaktperson: Tore Stustad, mob: 957 49 536 

Hva skjer? 

2.-4. sept:  Langtur 
16. sept. Eplefestivalen 
9. nov.  Dugnadsfest 
15. nov. Høstmøte 
9. des.  Glædelig jul 
 
 
 

 Dugnadshjelp etterlyses! 
Historielaget har fått låne Bygdetunets snekker i august måned for oppstart til utbedring av 
gårdssaga på Eiksetra. Han trenger assistanse av noen hjelpere for å utføre 
restaureringen. Snekkererfaring absolutt ikke nødvendig! 
Vil du delta, så ta kontakt med Arne Lauvålien, tlf.99212024 eller epost arnlauv@online.no 
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