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Lierdagene 2019. 

 

Tradisjon tro deltok Historielaget og Bygdetunet på 

Lierdagene, men nytt av året var plasseringen av 

standen vår.  Vi var spente, men ble ikke skuffet over 

den nye plassen på bussholdeplassen ved Frogner 

menighetshus. På åpningsdagen, lørdag, deltok vi i 

paraden med veteranlastebilen vår, med Reidar 

Schumann-Olsen bak rattet. 

Som tidligere var det gjetting på gjenstander, i år var 

det 5 ulike objekter å bryne seg på. Bilde av 

gjenstandene, fasit og navn på vinner finner du lenger 

bak i bladet.

 

  

Gammalt Nytt 

Vårmøte 9. mai. 

Styret fulgte nøye med på verdenssituasjonen før møtet, om Kadafi Saman var 

hjemme i Norge på dette tidspunktet.  Det var rolig på reportasjefronten og de 70 

frammøtte fikk og et godt innblikk i hvordan livet hadde vært for hans foreldre, som 

var de første pakistanske innvandrere til Lier, og hvordan det var å vokse opp på 

Tranby. Vi fikk høre om spente situasjoner under hans reportasjeturer og arrestasjon i 

Pakistan. 

 

Etter kaffen gav Vibeke Clausen, daglig leder på Bygdetunet, en orientering i ord og 

bilder om det som forgår på bygdetunet og planene framover. 

Eplefestivalen  

Søndag 15. september kl. 11-17 

Eplefestivalen er tradisjonen tro et markens grøde-arrangement 
med epler i sentrum. Her er det boder av alle slag,  

underholdning og aktiviteter. 

Siste dag for utstillingen «På jakt med børse og pensel» 

 



 

KVELDSTUR TIL LINDEBERGET, LIER  

 

Torsdag 21. mai møtte ca 45 påmeldte opp ved 
skogsbilveien inn i Toverudmarka. Ferden gikk 
først til Lindeberget, hvor vi hadde fått benytte 
det gamle serveringsstedet. Etter en orientering 
om stedets historikk, ble det kaffe og kaker og en 
god prat. En av deltagerne, Torunn Thomassen, er 
niese av den siste fastboende, Karl Thoresen. Hun 
fortalte mye om turene hit som barn, og kunne 
også bekrefte at bilsertifikat nr. 2 i Norge, som 
tilhørte Karl Thoresen, hang på veggen i glass og 
ramme hjemme hos henne.  

Lindeberget, ca 380 moh, er en gammel 
finneplass. Her skal det visstnok være 
finnegraver, men de er det få eller kanskje ingen 
som i dag vet hvor er. 

Finnen Jørgen Jacobsen var den første som slo 
seg ned her i 1661. Om han fortelles det at han i 
1674 drepte en finne under et slagsmål på 
Svangstrand i Sylling. Han ble ikke dømt for 
drapet, da det visstnok var i selvforsvar.  

Navnet Lindeberget ble tatt i bruk omkring 1740. 

Innen 1846 ble plassen tatt i bruk av Ole Eriksen 
Horneie.  

I 1870-åra overtok Thore Helgesen. Han kone, 
Marte, var fra Gampedalen i Sylling, og de fikk 9 
barn, Hans, Helene, Anette, Otto, Mathilde, Lars, 
Karl, Trond og Martha. Her drev de et fullverdig 
jordbruk for å kunne brøfø familien. Historien 
forteller at når de skulle til mølla med korn, så 
lånte de hest av Toverud. For å få mjølet hjem, 

måtte sekkene bæres 3 km i bratt terreng. Tore 
tok 100 kg på ryggen rett opp uten hvil. Marte 
«bare» 50 kg, men med hvil.  

Det var sønnen Karl Thoresen som overtok 
plassen etter foreldrene. Han kjøpte stedet av 
Toverud i 1938. Våningshuset brant i 1941. 
Lindeberget var i familiens eie til 1975 da Toverud 
kjøpte det tilbake. Om Karl sies det at han hadde 
Liers flotteste bart. Han tok sertifikat som nr. 2 i 
Norge. Kortet eksisterer fortsatt. Han kjørte 
drosje i Oslo. 

Han startet opp med servering for skiturister på 
Lindeberget, som raskt ble et populært mål. 
Mange kjendiser fant også veien hit, f.eks. 
Wenche Myhre. 

Da Karl ble syk, var det slektningene Anna og 

Einar Thomassen, som stelte ham og drev stedet 

videre. Elektrisitet har det aldri vært på 

Lindeberget. De to nye byggene er i dag leid ut til 

private familier. Gamlehuset brukes av familien 

Toverud. 

Etterpå gikk turen til krigsminnesmerket i 
forbindelse med flystyrten 30. april 1940.  

  

Til sist en takk til kakebakerne og grunneier Ole 

Toverud som stilte vei og husly til rådighet. 



Intimkonserter på Lier Bygdetun høsten 2019 

 

Konsertene starter kl 19.30. Dørene åpnes kl 18.00. Pris: 250,- 
Billetter kan bestilles på mob: 977 70 749 eller vibeke@lier-bygdetun.no. 

Salg av hjemmelaget suppe, brød, øl og vin, kaffe, te og hjemmebakte kaker. 

Gjettekonkurranse på Lierdagene:

 

Gjenstand 1: Skrellegaffel for birøkt 

Gjenstand 2: Fotstøtte for sparkmeie 

Gjenstand 3: Kruttmåler 

Gjenstand 4: Skiftenøkkel til slåmaskin 

Gjenstand 5: Nappekrok for høy 

 

Vinner av spekeskinka: Grethe Ovenstad

 

 

Dugnadsfesten 

går av stabelen fredag 8. 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. 975 00 526 eller Torunn Sæther 911 73 232 

mailto:vibeke@lier-bygdetun.no


 

 

 

 
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 etter 
sommeren  

tirsdag 17. september kl 12.00 
   Kontaktperson: Tore Stustad,  

mob: 957 49 536 

Hva skjer? 

23.-25. aug. Tur til Sørlandskysten 
15. sept. Eplefestivalen 
8. nov.  Dugnadsfest 
14. nov. Høstmøte 
8. des  Glædelig jul 
 
 

 Fra lagets samlinger: 

Nattmøbel (potte). 

 

Før i tiden var dette nødvendig å ha på 
soverommet før vannklosett var vanlig.  

Denne kom inn i lagets samlinger i 1981, gitt av 
Asta Sørsdal. 

Mål: D: 21,3 cm, H: 14 cm.  
Produsert ved Egersunds Fayancefabrik & Co. 

Gamle ord og uttrykk: 

ATRE SEG – gå tilbake (på noe). – Han atra seg på det han 

hadde låft. 

BJONGLETE – krokete; også om dyr eller f.eks. ei trerot. 

BRØTTBEST – sterk, stor og grovbygd person (særl. 

kvinnemenneske?) 

ELDSMÆL – mengde av ved nok til én fyring, et ilegg i ovnen. 

FJEGG – mann, kjæreste. – Hu står oppi veiskjellet og venter på 

fjeggen sin. 

HERPESERE – være uforsiktig med, eller voldsom mot.  

KAUE – rope, hauke. – Han kaua så halve bygda kunne høre det. 

KOKKELIMENTER – påfunn, spikk, ablegøyer. 

KUDIG – snodig, snål. 

LURME – halvsove, dubbe av. 

 


