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Du finner oss også på Facebook.

23. årgang

Velkommen til Glædelig jul på
Lier Bygdetun

Årets julemarked går av stabelen 2. søndag i advent,
10 desember kl 12 – 17.
Parkering i Lierbyen med gratis buss.
Her vil det være mange forskjellige boder med stort
utvalg av mulige julegaver.
Salg av kaffe, kaker og julegrøt.
Landhandleri og mulighet for å kjøpe kaker, bakt i
bakerovnen.
I snekkerverkstedet kan en snekre egne produkter.
Tenning av julegran og gang rundt juletreet.

Ny bok i salg
For noen uker siden ble det gitt ut en bok om gründeren Erik Jølberg med
tittel: ”Min kunst er TESS.” Boka ble lansert på hans 75-årsdag 4. oktober.
Innholdet er delt i tre. De1 1 og 2 er skrevet av John Willy Jacobsen. Del 1 gir
et innblikk i Erik Jølbergs oppvekst i Lierbyen i 1940-50-årene. I del II vises
framveksten av bedriften fra den spede start i 1968 og utviklingen år for år
framover til dagens konsern med ca. 900 medarbeidere.
Lier Historielag har fått 100 bøker i gave som laget kan selge til egen
inntekt. Det er spesielt del 1 som trolig vil ha størst interesse, siden den
inneholder mye lokalhistorie fra Lierbyen i 1950-60-årene. Boka kan kjøpes
på Lier Bygdetun eller ved våre stands og julemarked i desember. Pris kr 250.

Historiske fotografier på Lier Historielag og Lier Biblioteks hjemmesider.
Lier Historielag startet med innsamling og
registrering av bilder tidlig på 1980-tallet. Vi har
nå et digitalt arkiv med over 7000 historiske
bilder fra Lier.
Etter lang tids arbeide for å få Historielagets
gamle og historiske bilder tilgjengelige for lagets
medlemmer og andre interesserte, kan vi nå
fortelle at ca. 3000 bilder vil bli lagt ut på vår og
Lier Biblioteks hjemmesider i midten av
november.
Dette er mulig takket være økonomisk og teknisk
støtte fra Lier Bibliotek.

bildebasen, enten i boksen under eller i Avansert
bildesøk.
Hvis privatpersoner ønsker gode kopier av bildene,
kan en ta kontakt på E-post:
bilder@lier-historielag.no eller ringe Kai Ruud tlf.
97958391.
Vi regner med å kunne legge ut ytterligere bilder i
løpet av vinteren.
Har du bilder eller postkort fra Lier vil vi gjerne at du
tar kontakt med oss på bilder@lier-historielag.no slik
at vi kan skanne, registrere og publisere dem. Du kan
også ringe Kai Ruud tlf. 97958391. Bilder og postkort
helt fram til ca. 1980 er interessante.

3 av våre egne medlemmer har jobbet med dette
prosjektet lenge. Vi vil spesielt framheve Kai
Ruuds arbeide for å få dette til. I tillegg til Kai har
Tore Stustad og Tore Larsen deltatt i prosjekt
gruppa.

Bilder fra 1970 er faktisk historiske for unge
mennesker i dag.

Det ligger en link til fotoarkivet på vår
hjemmeside. Du går inn i øverst på hjemmesida
under bibliotek. Der vil du finne gruppen bilder.
Når du går inn her finner du bildene ved å søke i

Vi vil informere nærmere om tidspunkt for lansering
av tilgang til våre historiske bilder på vår nettside
www.lier-historielag.no og vår Face book side
www.facebook.com/LierHistorielag

Historiske bilder er viktige bidrag i formidlingen av
Liers historie og utvikling og er uvurderlige for å kunne
bringe vår historie videre til kommende generasjoner.

Utklipp fra Drammens Tidende
For en god del år siden hadde avisen en fast spalte
med små utsnitt av artikler eller notiser hentet i
årganger 50, 75 o 100 år tilbake i tid. Fra Lier
Historielags klipparkiv siterer vi noen av disse.
Desember 1918
En liung var på Bragernes torg med juletrær. For et tre
på cirka en meter forlangte han 4 kroner, og kunden
ble så forskrekket over dette at hun meldte fyren til
politiet. Noen minutter senere innfant politiet seg og
jaget ham fra torget. Det får være måte på
opptrekkeri!
Mars 1919
For en tid siden ble det begått innbrudd på tre
stasjoner på Lierbanen, og på en dem var det bitt i et
stykke hvitost, slik at merket etter tennene satt igjen.
Detektiv Laugerud som hadde saken, ba en mann som
politiet hadde mistanke til, om å bite i en annen ost.
Det viste det seg at avtrykkene var forbausende like.
To tannleger mente det samme, og mannen er nå satt
under tiltale.

Mars 1919
Vi liunger må protestere mot betegnelsen
”drammensgutten Thorleif Haug”. Han er født på
Haug ved Vivelstad skole. Oppe i Årkvisla bor Thorleifs
foreldre. Men drammenserne skal ha æren for å ha
hjulpet ham fram til berømmelse. Det er vi liunger
takknemlige for, men vi har ikke råd til å overlate ham
hel og ubeskåret til Drammen.
K. Frøjstad (tidligere lærer ved Vivelstad skole. red.
anm.)
Juli 1919
I Sylling arbeiderforening var det forleden dans og
moro. Imidlertid kom det til strid mellom syllingfolk og
gutter fra Tronstad. Det var pikene de respektive
danset med som var tvistens eple. Nok om det, en
gutt fikk stygg medfart og politiet har funnet å ville ta
seg av saken.
John W.

Minneord

Audun Lie har gått ut av tiden, 91 år gammel. Ved
hans bortgang ledes tankene våre tilbake på alt han
har betydd for Lier Historielag og Lier Bygdetun, ikke
minst som initiativtaker for å få etablert et historielag
i kommunen. Da laget ble stiftet i 1970, var det derfor
naturlig at han ble valgt til lagets første formann, et
verv han hadde i fem år.
Det manglet ikke på oppgaver i starten. I flere år
kjempet han lagets kamp for at det gamle,
arkitektonisk særpregede huset Ekely på Nøste måtte
bevares. En strid som dessverre ble kjempet forgjeves.
Han ble også engasjert i prosjektet Lier Bygdetun fra
omreguleringen av eiendommen Høgda på Tranby til
den endelige realiseringen på Nedre Overn. Med sin
bygningstekniske bakgrunn som sivilingeniør, var han
dessuten byggeleder for gjenreisningen av Vivelstad
skole, den første bygningen på stedet.
I de siste årene var han hyppig søndagsgjest
på Lier Bygdetun. Der traff han folk og der fikk han
kjøpt rømmegrøt og en kopp kaffe. Vi satt ofte på en
benk sammen med ham og snakket om gamle tider.
Audun hadde god hukommelse, og vi fikk nytt innsyn i
mangt og meget. Sommeren 2016 skulle bli den siste.
En søndag mot slutten av sesongen sa han at dette var
nok den siste sommeren han besøkte dette vakre
stedet…

Knut Enger, en av Lier Historielags aktive
medlemmer, er falt bort. Han har lenge vært preget av
sykdommen, men ville være med i lagets arbeid helt
til siste slutt.
Knut fikk den første kontakten med Lier
Historielag i 2004, da han besøkte årets utstilling på
Lier Bygdetun. Han fattet interesse for lagets arbeid
og meldte seg inn kort tid etter. Siden kom han med i
styret i 2009 der han i mange år fungerte som
nestleder og var det siste året styremedlem.
Innsatsen hans vil likevel bli best husket for
kunnskapene innen data, som var opparbeidet i en
mangeårig yrkeskarriere i forlagsvirksomhet. Denne
egenskapen skulle komme til å bety mye for oss,
praktisk og ikke minst kostnadsbesparende.
I årene 1977-2007 hadde vi, med noen års
avbrudd, gitt ut årboken ”Det var den ti’”. Fra 2008
tok Knut over den grafiske tilretteleggingen, som kom
til å bli et årlig, omfattende dugnadsarbeid. Det ble
også innledningen på et ni år langt, nært samarbeid
med John Willy Jacobsen som samtidig overtok
redaktøransvaret. Knut har også utført den grafiske
tilretteleggingen av boken ”Lierbyen til tjeneste”, et
solid arbeid med en bok i stort format.

Gamle ord og uttrykk fra Lier
(hentet fra boka Lier i alvor og skjemt, Øystein Røed):
Tusseladd – liten, veik puslete mannsperson
Vindfull – luft i magan
Øle – skryte av, skam rose
Sos – saus
Småvøren – liten og puslete

Krøste – kryste, presse hardt
Skrapa – tynn, mager, utsultet
Fiffedulle – lettvint kvinfolk
Dølje – dølge, skjule
Sløy – lur, utspekulert
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Hva skjer?
10. november : Dugnadsfest
16. november : Høstmøte
10. desember : Glædelig jul
22. februar 2018: Årsmøte

Slektsgranskning.
Slektsgranskergruppa har samling hver tirsdag
kl 12.00-14.00
Kontaktperson: Tore Stustad, mob: 957 49 536
Fra lagets samlinger.
Skruskøyter

Ordet skøyte kommer fra Nederland (selvfølgelig) der
den heter "Shaats." Det er det samme som nedertysk
(lavtysk) shake eller skank, og betyr "leggbein på dyr".
De eldste funnene er 4000 år gamle og er nettopp
leggbein eller kjevebein fra dyr. Slike omtales også i
Snorres kongesagaer.

«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.

De første skøytene i helmetall dukket opp i ca. 1850.
De ble festet til fottøyet med reimer og ut fra formen
de var smidd i, ble de kalt for snabel- eller
krøllskøyter. Det neste trinn i utviklingen var
skruskøyter, som her er avbildet. Mange av dagens
eldre hadde sikkert sine første ustøe skjær med et par
som dette på et islagt vann. Skøytene har gripeklør av
jern som kan skrus på og av støvler med lærsåle
(beksøm) med en spesiell nøkkel. Skruskøytene egner
seg dårlig til raske løp.
Siste ledd i historien om skøyta er slik vi kjenner den
idag, er de som blir brukt i konkurranser: Kunstløp-,
bandy-, hockey- og lengdeløpsskøyter, hvor
skøytejernet er fast forbundet til skoen. Denne typen
ble først utviklet av nordmannen Aksel Paulsen i 1880.

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.

