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Du finner oss også på Facebook.

24. årgang

Lier Historielag Høstmøte
Velkommen til åpent møte på
Frogner menighetshus
Torsdag 15. november kl 18:30.
Arne Lauvålien forteller om sitt mangeårige virke som
lensmann i Lier.
Knut A. Andersen viser video: «Når nåtid blir fortid»,
bl.a. om nedre del av Lierelva, Sandakerbekken og videre
opp til Eikdammen og Skimtvannet.
Videoen inneholder også bl.a. Per Grimsrud som leser
eget dikt og Georg Tviberg og Audun Lie som leter etter
minner fra krigens dager.
Utlodning og servering
Inngangspenger kr 120,- inkl. servering.
Alle hjertelig velkommen!

HONNINGKAKE AV GAMMAL ÅRGANG
Fra Paul Hagen i Øverskogen fikk Lier Historielags
leder i sommer, en forespørsel om vi var interessert i
50-60 år gamle honningkaker, fullt spiselige.
Nysgjerrig på dette, og glad i kaker, takket leder ja
sporenstreks. Kaken, innpakket i sellofan, med
etiketten «Gundersens honningkake», smakte faktisk
greit, ingen ettervirkninger.

Med kakene fulgte en avisartikkel. Den, sammen med
kakene, kom fra bakerens sønn, Ole Andreas
Gundersen, nå bosatt i Ørebro, Sverige. Bakeren Rolf
Gundersen, født 1918, er et relativt lite kjent kapitel i
Lier.
I artikkelen fra Fremtiden, datert 16. juli 1985, står det
å lese:
«Rolf Gundersen ankom Lier som 3-åring fra Sauda i
Ryfylke. Han gjorde seg raskt lokalkjent, da det første
han gjorde var å hive seg på toget, som gikk til Sjåstad,
aleine.
Sin bakergjerning begynte han for andre. Først hos
Bøhm, senere ble han utlånt til Risto, som stod
opprådd fordi en tysker de hadde ansatt, hadde tatt
med seg oppskriften til honningkaka de hadde slik

omsetning på. Gundersen tro til, og hadde
gjennomskuet og forbedret tyskerens oppskrift i løpet
av tre dager.
To år etter begynte han for seg selv i et 42
kvadratmeter stort bolighus. (vis à vis Samvirkelaget i
Lierbyen, red. anm.) Det vakte nok oppsikt da Rolf
Gundersen bukserte bakerovnen inn stuevinduet, for
deretter å bygge rundt ovnen. Stua ble bakeri! Et rom
på loftet fikk funksjon som stue.»
Hvordan kunne honningkakene holde seg så lenge og
samtidig være spiselige?
«Drivstoffet» i kaka, som Gundersen uttrykte det, var
femti-femti prosent blanding av pottaske og
hjortetakksalt. Pottaska sørget for at kaka bevarte
fuktigheten, så lenge den ble bevart i normal
luftfuktighet. Og Gundersen kom også med resten av
oppskriften: «Halvparten av hvert av sirup og mel.
Krydderet skal være mest kanel, deretter allhånde,
nellik, muskat og kardemomme. Halvparten av deigen
-grunndeigen- skal helst være ett år gammel!»

Så nå er det fritt opp til den som vil, å ta opp kunsten
etter Rolf Gundersen.
Det kan nevnes til slutt at han arbeidet som montør
på Lier Maskin, som lå like i nærheten av «Bakeriet».

Chevrolet F-3396
Historielagets veteranbil har nå fått sin egen
garasjeplass på Bygdetunet, og har blitt stelt med av
kyndige mekanikere. Bilen går nå som «en klokke».
Tusen takk til Reidar Schumann-Olsen og Erik Skiaker
for flott innsats.

Lierkalenderen 2019
Kalenderen koster i år kr 150,- og vil være i salg på
følgende steder, i tidsrommet kl 11.00 – 17.00:
7.- 8. desember i Fosskvartalet i Lierbyen og Kiwi på
Lierskogen.
14.-15. desember hos Spar Holsfjorden i Sylling og
COOP Extra på Tranby.
Bildet er fra 1990-tallet fra EM-runden i rallycross på
Lyngåsbanen. Det er septemberbildet i kalenderen.

Nye bøker i 2018
Disse vil bli solgt på høstmøtet og på salgsstedene i desember og Glædelig jul. Ellers ved henvendelse til Bygdetunet.

Siv Tove Tangerud Andersson: Gjellebekk Skanse – en
samling historier. Kr 350,-.

Tom Helgesen: Liervassdraget – fra Luseputt til
Linnesstranda. Kr 350,-, går uavkortet til Lier
Bygdetun.

Vedsalg.
Bygdetunet har en del ved til salgs. Blandingsved til
en rimelig pris: 60 liters sekk til kr 40,-. Kan tilkjøres.
Ta kontakt med Bjørn Tovsrud 913 61 386, eller
Vibeke på bygdetunet: 977 70 749.

Returadresse: Lier Historielag, Paradisbakkene 29, 3403 Lier

Hva skjer?
9. nov.
15. nov.
9. des.

Slektsgranskning.

Dugnadsfest
Høstmøte
Glædelig jul

14. feb.2019 Årsmøte.

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

Lier Historielags årsmøte
avholdes torsdag 14. februar
2019
på Frogner menighetshus.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet
bes sendt styret innen 1. februar 2019.

«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.

