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

Fra ”Dagbog over skolehold og skolesøgning i Sørsdal 

krets 1882-1911” 

 

”År 1882 den 11 juli afholtes den Anbefalede Examen 

paa Sørsdal Skole. Børnerne prøvedes i Læsning, 

Kristendomskundskab og Regning ligesom deres 

Skrivebøger blevne gjennemseede. I alminnelighed 

befandtes Børnerne at have gjort god Fremgang, 

hvorfor resultatet var meget tilfrædsstillende saavel i 

de nævnte Fag som ogsaa i Sang. Alle 

exsamenspligtige Børn tilstede undtagen 2 der var 

syge.” 

 Anmerkningen er underskrevet av Ole 

Christian Kiønig, residerende kapellan i Sylling.  

Kommentar: SørsdaI skole ble tatt i bruk i 

1860 etter at omgangsskoleordningen var avviklet. 

Lærer ved skolen i 1882 var Haakon Skui, som var blitt 

ansatt der i 1875. I dette skolehuset på en høyde over 

Ringeriksveien (rett opp for Sørsdalgata), gikk kretsens 

elever fram til 1921 da skolen ble lagt ned. På samme 

tid ble også undervisningen ved Hårberg skole 

(ovenfor dagens Kiwi i Lyngåskrysset) avviklet, og 

elevene fra begge skoler overført til den nye Nordal 

skole.  

I 1921 fylte Haakon Skui 70 år og sluttet som 

lærer. Likevel skulle det vise seg at hans lærergjerning 

ennå ikke helt var over. I 1923 hadde han et vikariat i 

noen måneder ved Nordal skole. Da vikariatet var 

slutt, hadde han 46 år bak seg i skolens tjeneste i 

bygda. Han døde i 1936, 85 år gammel. 

Kilder: Den gamle dagboken og John W. Jacobsen: ”Sånn var det den gangen”. 

Velkommen til 
Årsmøte på 

Frogner menighetshus 
Torsdag 23. februar kl 18.30 

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 
7. Lovendring 

 
Etter årsmøtet kommer 

Ulla Nævestad 
og forteller om sin tid som ordfører i Lier 

 
Utlodning og servering 

Inngangspenger kr 120,- inkl. servering. 
Alle hjertelig velkommen! 

 

Gammalt Nytt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmøte 2017 
Sak 2 Årsberetning 2016
Styret 2016 
Leder:  Thor Sørli 
Nestleder:  Knut Enger 
Kasserer:  Anne Sollman 
Sekretær:  Tore R. Larsen 
Styremedlem: Hans Olaf Heslien 
Vara:  Aasmund Lyhus, Arne Chr. Karlsen, Ingebjørg Dahle 
 
Virksomheten 2016: 
Det er avholdt 8 styremøter i perioden. 
Februar: 

- Årsmøte Frogner Menighetshus 18. februar. Knut Olaf Kals 
fortalte og viste bilder fra Haugstua – Thorleif Haugs hjem i 
Årkvisla. 54 medlemmer var tilstede. 

Mai: 
- Vårmøte på Frogner Menighetshus 12. mai. Siv Tove Andersen fra 

Forsvarsmuseets venner fortalte om Karl den 12.s fotspor mot 
Lier. Ca. 60 deltok. 

- 300 års markering av Karl den 12.s angrep på Gjellebekk skanser 
29. mai. 

Juni:        
- Tidsreisen på bygdetunet. 
- Kveldstur til Temte gård 1. juni. 

September: 
- Langtur til Telemark 2.- 4. september. 
- Eplefestivalen 25. september. Veldig bra arrangement og stor 

oppslutning fra publikum. Ca. 3500 personer var innom.  
- Sørums samlinger åpen dag 18. september. 

November: 
- Dugnadsfest 4. november i Gjestgiveriet.  Ca. 40 personer 
-  møtte opp til et meget vellykket arrangement. 
- Høstmøte på Frogner Menighetshus 17. november. Knut A. 

Andersen viste bilder og fortalte om rundturen i Telemark. Terje 
Aas holdt foredrag om Aass Bryggeris historie og ølbrygging. Ca. 
60 deltakere. 

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

26. Hovedtema er en artikkel om Karl den 12. angrep på 
Gjellebekk skanser i 1716. 

Stiftelsen Lier Bygdetun: 
- Styre medlemmer: Helge Nybakken, Åsmund Johannessen og 

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

Hallingstad. 

Lars Sørums Samlinger: 
- Styremedlemmer fra historielaget: Thor Sørli og Guttorm Gilhuus. 
- Vara: Kjell Oddvar Bråthen og Helge Justad. 
- Aktiviteter Lars Sørums samlinger: 
- Avholdt 1 styremøte 
- Åpen dag 18. september, ca. 60 besøkende.  Omvisere var Thor 

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

- Vask av samlingene 
- Utført registreringsarbeider  
Gammalt Nytt: 
- Redaksjonskomite har vært Ingebjørg Dahle, Hans Olaf Heslien, 

Thor Sørli og Tore Larsen. 
Utgitt 4 ganger i 2016. 

- Distribusjon av Gammalt Nytt skjer på dugnad. 
Lierkalenderen:  
- Truls Hallingstad, Thor Sørli, Ingebjørg Dahle og Hans Olaf Heslien 

har vært redaksjonskomite for kalenderen. 
Årets kalender er den 34. i rekken. Kalenderen er fortsatt 
etterspurt og en viktig inntektskilde for laget. 
 

Dugnad: 
Det legges ned et stort antall dugnadstimer av historielagets medlemmer. I 
tillegg til arbeide for historielaget legges det ned et stort antall timer i 
driften av bygdetunet. 

- Ferdigstillelse av Perse-verkstedet og landhandleriet. 
- Arbeider i frukt og blomster hage og vedlikehold på bygninger. 
- Registrering av gjenstander og dokumenter. 
- Tidsreisen. 
- Avisutklipp og bibliotek følges opp og tas vare på. 
- Flytting av gjenstander fra Bygdetunet til Sylling Ysteri. 
- Det jobbes med en bok med gamle postkort fra Lier 
- Vi har et prosjekt for å få våre historiske bilder ut på hjemmesida 

vår. 
- Bevertning på medlemsmøtene utføres på dugnad av lagets 

medlemmer.  
- 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 
- 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 31.12.2016  556 betalende medlemmer.  

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. 

 
 
Styret. 

  

Gamle ord og uttrykk fra Lier 
(hentet fra boka Lier i alvor og skjemt, Øystein Røed): 

All den stønn = all den stund, fordi, siden 

Betutta = forfjamset, forvirret     Gnaule = gnage, småspise 

Dri te = dratt til, f.eks. presenning over et billass  Hengen = innpåsliten, nærgående 

En svei drei =  en to tre, eller i en håndvending   Jurpe = leirsuppe, mudder 

Farang = omgangssyke, med kvalme og oppkast  Kjøyve = vann som fryser oppå is 

 
 



Sak 3 Regnskap 

 

Sak 7 Lovendring 

§ 5, 2. avsnitt endres til: Styret kan(tidl.bør) opprette eget arbeidsutvalg ……. 
§5,  3. og 4. avsnitt utgår. 

§8 Valg  

Gammel tekst 

a. Styret på 5 medlemmer velges for 2 år. 

 b. Leder velges for 1 år. Av de øvrige styremedlemmene er 

2 på valg hvert år. Valget er skriftlig hvis det er flere enn en 

kandidat.  

c. 3 varamedlemmer velges for 1 år.  

d. 2 revisorer velges for 2 år. 1 på valg hvert år.  

e. 3 medlemmer med 3 varamedlemmer til styret for 

Stiftelsen Lier Bygdetun velges for 2 år. 2 og 1 på valg 

annethvert år. Gjelder både medlemmer og varamedlemmer.  

f. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges til styret i Lars 

Sørums samlinger for 2 år slik at 1 medlem og 1 varamedlem 

velges hvert år.  

g. Redaktør og 3 medlemmer til årbokkomiteen velges for 2 

år. 

 

Valgkomiteen på 3 medlemmer velges for 3 år, 1 på valg 

hvert år, 1varamedlem for 1 år.  

Styret fremmer forslag til årsmøtet.  

 

Ny tekst: 

a. Leder velges av årsmøtet for 1 år. 

Valget av leder skal være skriftlig hvis det er fler enn en 

kandidat. 

b. 4 styremedlemmer velges for 2 år. 

2 av styremedlemmene er på valg hvert år. 

c. 3 varamedlemmer velges for 1 år.  

d. 2 revisorer velges for 2 år. 1 på valg hvert år.  

e. 3 medlemmer med 3 varamedlemmer til styret for 

Stiftelsen Lier Bygdetun velges for 2 år. 2 og 1 på valg 

annethvert år. Gjelder både medlemmer og varamedlemmer.  

f. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges til styret i Lars 

Sørums samlinger for 2 år slik at 1 medlem og 1 varamedlem 

velges hvert år.  

g. Valgkomiteen på 3 medlemmer velges for 3 år, 1 på valg 

hvert år, 1varamedlem for 1 år.  

Styret fremmer forslag på valgkomitemedlemmer til 

årsmøtet.  
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 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, Hans 

Olaf Heslien og Ingebjørg Dahle.

 

Ønsker du mer informasjon om laget, kan du besøke 

Lier Bygdetun eller ringe 469 69 454 mandag, onsdag 

og torsdag mellom kl 10 og14. 

Slektsgranskning 
Slektforskergruppen 

treffes  

hver tirsdag  

kl 12:00 – 14:00  

Kontaktperson Tore 

Stustad.  

Tlf. 957 49 536 

 

Hva skjer? 

23. februar  Årsmøte 

Uke 17 Gammalt Nytt nr 2 

11. mai  Vårmøte 

9.-11. juni   Lierdagene 2017 

15. juni  Kveldstur 

 

  

 

 

 

OSMUND GILJE 

En stol står tom i spiserommet på Lier Bygdetun. Osmund Giljes bortgang kom 
både brått og uventet. Bare to dager før ringte han for å informere om at han p g a 
benbrudd dessverre ikke kunne stå i Fosskvartalet og selge kalendere.  

I perioden 2003 – 2016 hadde han mange verv og oppgaver i  Historielaget, 
medlem av valgkomiteen og styremedlem. På styremøtene hadde han full oversikt 
og fant fort fram tidligere dokumenter.  På tross av sitt handicap de siste årene, så 
nektet han å gi seg! Han var aktivt med på lagets dugnader og turer. Han var en 
stor inspirator og vi lærte av ham at hindringer er til for å overvinnes. Seinest i 
september var han og Grethe med på Telemarksturen vår.  

På Bygdetunet var han i kraft av sin yrkesbakgrunn aktiv i driften av frukthagen 
og staudesamlingene. Han var fast traktorfører i alle år, helt til han den siste tiden 
ikke greide å komme opp på den. Ved alle arrangementer stilte han opp både 
under forberedelsene og på selve dagen.  

Vi lyser fred over Osmund Giljes minne. 

 

Dagstur 
vil gå i slutten av mai, dato ikke helt avklart. 

Kveldstur 
er planlagt til Svarvestolen og vil gå av stabelen 
15. juni. 

Langturen 
går i kong Christians IVs spor i Danmark og blir i 
siste del av august, antakelig avreise 21. august. 


