Gammalt Nytt
www.lier-historielag.no
lier.historielag@online.no

Du finner oss også på Facebook.

2/2018

Lier Historielags medlemsblad

24. årgang

Velkommen til vårmøte på
Frogner menighetshus
Torsdag 3. mai kl 18:30.
«Fra Guttemusikk til Skolekorps»
Sylling og Oddevall skolekorps fyller 80 år 2018
Tidligere korpsmedlemmer
Ragnar Hornstuen og Thor Sørli forteller.
Musikalsk underholdning ved Xylofongruppa i
korpset.
Utlodning og servering
Inngangspenger kr 120,- inkl. servering.
Alle hjertelig velkommen!

Nytt fra Lier Bygdetun
Ringer du, eller kommer til Lier bygdetun blir du
møtt av en blid og hyggelig person. Det er
Bygdetunets nye ansikt utad, Vibeke Clausen, som 5.
mars i år ble ansatt som daglig leder i 100 % stilling.
Hun kommer fra Drammen og Omegn Turistforening
og var ikke i tvil om hva hun ville da
stillingsannonsen på Bygdetunet ble utlyst. Hun har
funnet seg godt til rette og har glidd rett inn i miljøet
på tunet.

Skomarkerverkstedet
begynner å ta form. Her ser vi f.v. Per Bekkevold, Erik
Skiaker, Grethe Ovenstad og Olav Koppergård

Lier Historielag
Referat fra årsmøte 22.02.2017. Nr. 48 i rekken.
Antall stemmeberettigede: 35
Innkalling godkjent.
1.Valg av:
a.Referent: Ingebjørg Dahle
b.To til å underskrive protokollen:
Ole Kristian Fladeby
John Willy Jacobsen
2.Årsberetning
Godkjent.
3.Revidert regnskap og budsjett
Godkjent.
4.Fastsettelse av kontingent
Styret fremmer forslag om å øke kontingenten for
familiemedlemsskap. Ny kontingent kr. 400.-.
Enstemmig vedtatt
5.Valg
Leder for 1 år
Thor Sørli
Styremedlemmer:
Arne Lauvålien for 2 år
Anne Holm for 2 år
Torunn Sæther, for 1 år
Varamedlemmer:
Aasmund Lyhus 1 år
Ingebjørg Dahle 1 år
Bjørn Tovsrud 1 år
Etter valget er styret sammensatt slik:
Leder: Thor Sørli
Styremedlemmer: Tore R. Larsen, Arne
Lauvålien, Torunn Sæther, Anne Holm
Varamedlemmer: Aasmund Lyhus, Bjørn
Tovsrud, Ingebjørg Dahle.

Revisor:
Per Bekkevold ikke på valg
Andreas Vangen 2 år
Stiftelsen Lier Bygdetun:
Styremedlemmer:
Åsmund Johannesen ikke på valg
Aasmund Lyhus ikke på valg
Helge Nybakken 2 år
Varamedlemmer:
Odd V. Andersen ikke på valg
Anne Marie Heggemsnes ikke på valg
Truls Hallingstad 2 år
Sørum Samlinger:
Styremedlem:
Guttorm Gilhuus ikke på valg
Frøydis Landsverk 2 år
Varamedlem:
Helge Justad ikke på valg
Kjell O. Bråthen 2 år
Årbokredaktør:
John W. Jacobsen 1 år
Valgkomite velges av styret:
Medlem:
Hans O. Heslien 3 år
Øyvind Olafsen 2 år
Odd Grøstad 1 år
Varamedlem:
Vibeke Aalstad 1 år
6.
Innkomne forslag
Ingen.
Årsmøtet hevet.

Gamle ord og uttrykk fra Lier
(hentet fra boka Lier i alvor og skjemt, Øystein Røed):
AVSKJELDRE – avskildre, avbilde. – Han blei avskjeldra i avisa
AVHØL – avkrok, avsidensliggende sted. – Han bodde oppi et avhøl, langt fra folk.
BUTT I BUTT – ende mot ende, som passer i eller til hverandre.
DASSUL – likeglad, doven person.
GUSTE – blåse svakt.
FUNKEL – ustadig, lettsindig fyr. – En samvittighetsløs funkel.
FURULUS – fuglekonge (liten fugl).
FUSEL – simpelt brennvin.

Pris: medlemmer kr 4.850, -, ikke medlemmer kr 5.150,-.
Påmelding innen 30. juni til Ingebjørg Dahle, mob: 957 34 259, epost: ingebjd@online.no, eller
Anne Wiese Holm, mob: 48176133, epost:awiho@hotmail.com

Kveldstur 30. mai til Haugstua
Årets kveldstur går til Thorleif Haugs barndomshjem,
Haugstua, Årkvisla. Her vil vi få en omvisning av
Knut Olaf Kals. Det blir servert kaffe og kaker.
Vi møtes på Haugestad senest kl 17.00 og samles i
biler. De som vil kjøre direkte, må parkere på
parkeringsplassen på Årkvisla.
Påmelding til Thor Sørli, tlf: 976 00 526, epost:
thor.sorli@hotmail.com

Dagstur 20. juni.
Vi forsøker oss med ”UT I DET BLÅ”- tur i år igjen.
Hvis mange nok tør å bli med på en slik tur, vil den
koste max kr 600,- pr person.
Påmelding innen 10. juni til Thor Sørli, tlf: 976
00 526, epost: thor.sorli@hotmail.com

Fra lagets samlinger:
Krutthorn og hagl/kulepung.
Levert av Helge Justad og har
tilhørt søsknene Martha og
Lars Skaugen på Kittilsrud
(200/5). Har vært i familiens
eie siden 1870-tallet.
Krutthornet er et damppresset kuhorn med trelokk i
bunn og metallhempe på
siden. Legg merke til
utskjæringene ved åpningen
på krutthornet (fiskehode?).
Hagl/kule-pungen består av
dreiet bein og skinn.

Foto og media gruppe.
Vi har nå dannet en gruppe som skal ta vare på og administrere historielagets filmer, lydopptak, fotografier,
negativer og bilder.
Offentliggjøre lagets lydopptak, filmer, foto og bilder på lagets og Lier Biblioteks hjemmeside.
Samle inn lydopptak, film, foto og bilder. Digitalisere disse og registrere med info.
Dette har vært et forsømt område i mange år og det har ikke vært gjort noe systematisk siden innsamlingen av
gamle fotografier tidlig på 1980 tallet.
En annonse i forrige Gammalt Nytt hvor vi inviterte interesserte til å jobbe med dette ga veldig bra respons.
Flere personer med veldig bra bakgrunn meldte seg og vi er nå totalt 8 personer som i første omgang rydder
og systematiserer alt materiale vi har liggende i skuffer og skap.
De som er med i gruppa er: Tore Stustad, Fride Kramer Riseng, Kai Ruud, Inger Lise Johansen, Øivind Mørk,
Truls Lind, Arne Enger og Tore R. Larsen.
Har du gamle fotografier som du synes bør tas vare på så ta kontakt med Kai Rud tlf. 97 95 83 91 eller E mail
Kai.ruud@icloud.com
Vi avfotograferer eller skanner bildene og du får de tilbake mens du venter.

Arkivgruppe.
Fra sist høst har vi hatt en arkiv-gruppe i arbeid.
Gruppen rydder, sorterer og registrerer dokumenter,
protokoller og lignende som Lier Historielag har
mottatt for oppbevaring. Anne-Grete Wold Hennum
og Arnfinn Hoel ser ut til å hygge seg med arbeidet og
finner mange ”godbiter” innimellom papirene.

Skattejakt på stabburet i Grøtte.
det vært møller og sagbruk, kassefabrikk,
halmlutingsanlegg og eget kraftverk.
På stabburet har flere slektledd lagret ting som ikke
lenger var i bruk.

Med eiers tillatelse, Thea Marie Mørk, har Øivind
Mørk, Aasmund Lyhus og Tore R. Larsen vært på
skattejakt i stabburet på Grøtte.
Det første som møter en når en når en går inn i
stabburet er en utrolig solid stabburstrapp. Den er laget
av møllesteiner fra en tidligere mølle som var en del av
en relativt stor aktivitet i gamle dagers Grøtte. Her har

Det er alltid spennende å få gå på skattejakt i et slikt
hus. Denne gangen fant vi flere gjenstander som er
interessante for Historielaget og Bygdetunet. 3- 4 flotte
trau og et bakstetrev med kjevler ble tatt med. En fin
dragkiste ble også med. Den passer kjempefint inn i
Egge huset.
En stor takk til Thea Marie for at vi fikk ta med
gjenstander som etter hvert vil bli brukt i Bygdetunets
gamle hus.

Fra Lier Historielags arkiv og bibliotek v/ John Willy Jacobsen:
Utdrag av protokoll for formannskap og representantskap (senere kalt herredsstyre)
Formannskapsmøtet 18. desember 1838 (i selvstyrets første år)
Forslag om å bygge vei fra Paradisbakkene, gjennom Brastadfjerdingen til Linnes ved Gullaug for derfra å
settes i forbindelse med veien fra Røyken.
Vedtak: Avslått på grunn av dårlig økonomi etter misvekståret 1837, men også av hensyn til krav
fra øvrige fjerdinger med dårlig veiforbindelse.
Bortsetting av en vanvittig kone. Saken gjaldt å få omplassert en kone som bodde hos en forpleier som
forlangte 90 spesidaler i året. Det ble for kostbart for formannskapet.
Resultat: Kona ble senere bortsatt til den samme forpleieren, men nå var beløpet redusert til 50
spesidaler.
Formannskapsmøtet 29. desember 1853
På grunn av sommeren og høstens koleraepidemi, er det opprettet et lasarett på Hafskjold. Formannskapet
besluttet å bestride utgifter ved dette, og at disse blir å fordele på kommune og amt. I henhold til samme
forordning § 34, ble likeledes vedtatt å bære utgiftene ved begravelser, likkister og graver til fattige
etterkommere.
Formannskapet regner med refusjon for utlegg til kjøring og bæring av døde ved koleraepidemien på
Åssiden.
Formannskapsmøtet 2. april 1880
Forslag i skrivelse fra sogneprest Rynning om å ansette en skorsteinsfeier i herredet. Man hadde også en
ansøkning fra en feiersvenn i Drammen. Formannskapet fant ingen grunn til å imøtekomme denne
anmodning.
Representantskapsmøte 11. juni 1880
Søknad fra P. Gregersen om tillatelse til å få selge øl fra sin bolig ved Nøsteporten nær Drammen. Dette ble
innvilget på betingelse av at ølet ikke foregår utskenket på stedet og at ølsalg forbys fra lørdag etter kl. 5 til
mandag morgen kl. 8. Overtredelse av disse bestemmelsene medfører allerede ved første gangs
overtredelse inndragning av bevillingen.

Sommerens utstilling på Lier Bygdetun
17.juni - 9.september 2018
I år er det 70 år siden Lierelva Grunneierforening ble stiftet.
Dette markeres med en bok om Lierelva som skrives av Tom Helgesen.
Elva er tema for sommerutstillingen.

Beverbesøk ved Grøtte.

Returadresse: Lier Historielag, Paradisbakkene 29, 3403 Lier

Slektsgranskning.

Hva skjer?
3. mai:
17. mai:
30. mai:
20. juni:
2.-4. sept:

Vårmøte
Åpen kafe på
Bygdetunet
Kveldstur
Dagstur
Langtur

Slektsgranskergruppa har samling hver tirsdag
kl 12.00-14.00
Kontaktperson: Tore Stustad, mob: 957 49 536

Gaver.
Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til visse forhåndsgodkjente frivillige organisasjoner.
Lier Historielag er godkjent som slik frivillig organisasjon. Kasserer trenger ditt fødselsnummer for å sende
melding til Skattedirektoratet.

STYRET 2018
Leder:
Thor Sørli
Nest leder:
Arne Lauvålien
Kasserer:
Anne Wiese Holm
Sekretær:
Torunn Sæther
Styremedlem: Tore R. Larsen
Varamedlemmer:
Aasmund Lyhus
Ingebjørg Dahle
Bjørn Tovsrud

97600526
9921202
48176133
91173232
90652448

thor.sorli@hotmail.com
arnlauv@online.no
awiho@hotmail.com
torunn_saether@yahoo.no
tore.r.larsen@lifi.no

32845335
95734259
91361386

aasmund.lyhus@lier-bygdetun.no
ingebjd@online.no
bjorn.tovsrud@lifi.no

«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.

