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Kjære medlemmer 

Året 2020 har så langt blitt annerledes enn vi alle tenkte ved begynnelsen av året. For Lier Historielag har 

det betydd at mange av planene og aktivitetene har blitt avlyst, men samtidig har vi fått avviklet både 

jubileum og lang tur. Jubileet ble behørig markert i trygge rammer i forhold til smittevern, men dessverre 

med mye mindre involvering av medlemmene og øvrige liunger enn det styret hadde ønsket. På bakgrunn 

av gjeldende smittevern-regler har styret sett seg nødt til å avlyse både dagstur, kveldstur, høstmøte og 

dugnadsfest.  

Som ny leder er jeg imponert over alt dugnads-arbeide som hver uke skjer på Bygdetunet, både ute og i 

«kjelleren» og det er derfor spesielt leit at vi ikke kan arrangere dugnadsfest i år. Den festen hadde dere 

alle fortjent! På vegne av styret kan jeg forsikre dere alle om at vi skal ta dette igjen senere. Historielaget 

får stadig henvendelser fra både liunger og andre som ønsker hjelp og bistand til å finne bilder og 

opplysninger om slekt osv. Alle henvendelser blir besvart fra dyktige historie-«gravere» og er eksempel på 

noe av dugnadsarbeide som skjer i «kjelleren». Ute er det ferdigstillelse av Helgerud-bygningen, arbeide 

med Egge-kjelleren og etablering av salamander-dammen som er det mest synlige. 

I samarbeid med styret for Lier Bygdetun vil det i november bli avholdt et felles styreseminar for å sikre 

både gode samarbeidsformer mellom styrene og avklare ansvarsroller. En viktig hendelse i 2020 blir 

lanseringen av boken til John Willy Jacobsen, «Lier under andre verdenskrig». Mer omtale om boken på en 

annen side i Gammalt Nytt. Selv om mange av våre aktiviteter er avlyst, er Historielaget i full drift og styret 

har i hele perioden avholdt møter under trygge forhold. Når dette skrives er vi i full gang med å planlegge 

2021 og vi får alle håpe at vi kan gjennomføre flere av de tradisjonelle aktivitetene til neste år. Mer 

informasjon i neste Gammalt Nytt. 

Mvh  

Svein Marfi 

Leder Lier Historielag 

Lier Historielags medlemsblad 26. årgang 

Gammalt Nytt 
Lier Historielag 50 år 

Høstmøte 12. november er 

AVLYST 



 Minneord 

Truls Hallingstad 

      

 
 
Vi i Lier Historielag og Lier Bygdetun har med stor 
sorg fått meldingen om Truls Hallingstad sin 
bortgang. Både Historielaget og Bygdetunet har i 
nesten 40 år fått nyte godt av Truls sin 
kompetanse. 
   På Historielagets årsmøte i 1981 ble han valgt 
inn som vararepresentant til styret. I de 
påfølgende år påtok han seg en rekke viktige og 
store oppgaver.  
   Det ble opprettelsen og utviklingen av et 
bygdetun i Lier som allerede i 1981 som ble en 
viktig utfordring. Året etter, i 1982, ble han 
nestformann i Lier Historielag.  
   I 1990 var Stiftelsen Lier Bygdetun et faktum. 
Styreleder i Stiftelsen ble selvfølgelig Truls, hvem 
ellers! Denne stillingen beholdt han i 22 år, og da 
han i 2012 overlot stafettpinnen til sin 
etterfølger, sa han på sin sedvanlige 
underfundige måte: «Jeg ble kastet inn idet i 
1990, og siden har det vist seg vanskelig å bli 
kastet ut igjen.!» 
   Hans andre hjertebarn var Lierkalenderen, en 
populær sak og en god inntektskilde til 

Historielaget og Bygdetunet. Denne hadde han i 
nesten 30 år ansvaret for stort sett alene. Med 
sine lange og fakta fylte tekster til mer enn 300 
Lierbilder fra historielagets samling, ble 
kalenderen til en liten, lokal historiebok. Alt i 
svart/hvitt! Som en av de som har videreført 
arbeidet med Lierkalenderen, får vi større og 
større respekt for jobben han gjorde med «enkle" 
midler. Alt er mye lettere i dag i vår digitaliserte 
verden. Han fulgte nøye med oss i vårt arbeid, og 
var ikke alltid helt tilfreds med våre løsninger.  
(Fargebilder, spiralinnbundet) 
   Truls Hallingstad mottok for sin innsats, bl.a. for 
Historielaget og Bygdetunet, Lier kommunes 
Kulturpris i 2002. At han var en populær og verdig 
kandidat, var den langvarige applausen et tydelig 
eksempel på under overrekkelsen av prisen.  
   Truls fortsatte sin virksomhet i Historielaget og 
Bygdetunet etter sine hovedverv, og bidro med 
stoff til kalenderen.  
   I sosiale sammenkomster i Historielagets og 
Bygdetunets regi hadde han ofte med seg sin 
gitar og underholdt med sang, et utømmelig 
repertoar hadde han. Han var spesielt opptatt av 
Evert Taubes viser. 
   Da han ikke lenger hadde mulighet til å kjøre bil, 
viste han seg ikke lenger så hyppig på 
Bygdetunet. Det skyldtes nok også at han 
tilbrakte mye av tiden hos Grethe i Mjøndalen.  
Når han tok seg en tur til oss i Lier, gjorde han det 
på følgende vis: Han var jo blitt dårligere til beins, 
tunge stigninger, så fra Mjøndalen til Tunet var 
det bussen til Bjørkesvingen på Tranby. Derfra til 
fots ned Paradisbakkene og inn på Tunet.  Hjem: 
Tok beina fatt videre ned Paradisbakkene til E-
verket og bussen til Mjøndalen.  
Ved sin bortgang satt han i Stiftelsen Lier 
Bygdetuns styre som vararepresentant for Lier 
Historielag.  
TRULS HALLINGSTAD ER, OG VIL BLI DYPT SAVNET 
AV ALLE OSS I LIER HISTORIELAG OG LIER 
BYGDETUN!    
                          Knut A Andersen og Thor Sørli                    

 

 

 

 

Foto: Erik Jacobsen 



Åsta Vigerust 

Vi leser med vemod at Åsta Vigerust er død, nær 93 år 
gammel. En minnenes bok åpner seg. En bok med 
mange kapitler og sider. Sider som kan fortelle om 
hennes initiativ og kreativitet i liersamfunnets 
tjeneste. Kanskje mest av alt på lokalkulturens scene 
gjennom flere år. Åsta markerte at kultur var en viktig 
og nødvendig del av folks hverdag. 

Det første vi forbinder henne med, er 
profesjonen som journalist. I 1973 fikk hun 
gjennomslag i kommunestyret for ideen om å etablere 
en kommunal informasjonsavis. Den fikk navnet Lier-
Posten og kom ut første gang i 1974, naturlig nok med 
Åsta som skrivende redaktør. Vi minnes også 
Lierskolen som hun redigerte; et informasjonsblad for 
lærere og elever. Flere husker nok ennå hennes 
hverdagsskildringer som vi kunne lese i Lierposten fra 
1990-årene, ofte med en humoristisk vri; under 
signaturen Åvi. En av de beste var kanskje hennes 
funderinger over hvem som hadde rett til å kalle seg 
ekte liung.  

Hun ble den første lederen av Lier 
kulturstyre/kulturråd da det ble etablert i 1973. Og 
her blomstret Åsta med et vell av kreative ideer. Vi 
tenker først og fremst på fredagenes K-kvelder i de 
fullsatte grendehusene med innslag av folkelig kultur, 
framført av lokale utøvere, og med mesterskapet i 
revekrok som et høydepunkt. Midt i 1970-årene fulgte 
også intimaftener i rådhusets vestibyle, Lier-kveldene i 
Drammens Teater og Innflytterkveldene, der folk fra 

bestemte landsdeler var samlet til fest på Haugestad. 
Åsta hadde hånd over så mangt. 

Hun var født inn i en familie med stor 
interesse for musikk. I flere år var hun med i Lier 
Salongorkester/ Lier Orkesterforening. I 1992 førte 
dette mangfoldige engasjementet til en fortjent Lier 
kommunes kulturpris. Vi glemmer heller ikke 
politikken der hun ble valgt inn i 1972 og 
representerte Senterpartiet i kommunestyret.   

For Lier Historielag har hun vært til god hjelp 
og støtte gjennom lang tid. Hun var i flere år med i 
redaksjonskomiteen for lagets årbøker. Hun skrev ikke 
så mange artikler selv, men hun ga oss gode forslag 
som vi kunne arbeide videre med. Vi minnes spesielt 
hennes omtanke for komiteens medlemmer der hun 
før jul hvert år inviterte til redaksjonsmøte med 
avsluttende julemiddag.  

Hennes gode språkøre og erfaring som 
korrekturleser i Drammens Tidende-Buskeruds Blad, 
kom oss også til nytte. I mange år leste hun korrektur 
på lagets årbøker og tre av våre lokalhistoriske bøker. 
Helt fram til 2019 var hun vår faste korrekturleser.  

Hver gang folk tittet inn i finstua i Heg 
Gjestgiveri ved årenes julemarkeder på Lier Bygdetun, 
kunne de se et stort fat med julens småkaker plassert 
på stuas antikke bord. Det få visste var at de hvert år 
var bakt av Åsta og gitt oss som gave.  

Vi minnes Åsta Vigerust i dyp takknemlighet 
og sender våre varme tanker til familien. 

For Lier Historielag, John Willy Jacobsen 

 

Styret i jubileumsåret: 
 

Foran: Svein Marfi, Marianne Fossen, Torunn Sæther 

Bak: Thor Sørli, Aasmund Lyhus, Anne Wiese Holm, Arne Lauvålien, Tore R Larsen 



Ny bok kommer! 

 

John Willy Jacobsen 

 

Lier under andre verdenskrig 
Glimt fra årene 1940 – 1945 

 

 

Tirsdag 9. april 1940 kom krigens redsler tett innpå mange liunger. Tidlig på morgenen kunne folk i deler av 

bygda høre dumpe drønn fra kanonene på Oscarsborg og senere svake lyder fra flyangrepet mot Fornebu. 

Sent på ettermiddagen ble mange vitne til en dødelig luftkamp over Holsfjorden. Det mange fryktet hadde 

skjedd. Landet var trukket inn i krigen. Liungene sto foran en uviss og utrygg framtid. 

 

Hendelser fra krigsårene i Lier har kommet fram i flere bøker og artikler. Men mange har etterlyst en mer 

helhetlig framstilling. Med denne utgivelsen håper Lier Historielag at vi har kommet et godt stykke på vei.  

 

Boken innledes med liungers opplevelser 9. april 1940 og føres videre fram til mai 1945. Gjennom disse 

årene trekker vi fram krigshandlinger, motstandskamp og Nasjonal Samlings virksomhet. Men mest om 

hvordan folk og samfunn måtte forholde seg til en rekke forordninger med påbud og forbud. Om hvordan 

dette fikk virkning for forvaltningen av kommunen, for skoler, organisasjoner, foreninger, kulturliv, kirken, 

landbruk, industri, transport, service, helse og omsorg …  

Den siste delen inneholder blant annet hvordan den sivile delen av Hjemmefronten i Lier arbeidet 

fram mot frigjøringen, om Milorgs oppgaver ved kapitulasjonen, og ikke minst scener fra de festfylte 

maidagene i 1945.  

 

Boken legges ut til salg i den første uken av desember. Pris kr 450. 

    

 

 

      
    

Denne radioen er laget illegalt under krigen av Kåre Brenden. Apparatet eies idag av hans nevø, Erik 

Brenden. Historielaget får låne den av ham i forbindelse med vår lansering av "Lier under andre 

verdenskrig" av John Willy Jacobsen. 



 
 

 

 

 

      

    Utdrag fra boken 

 

Tirsdag 9. april 1940 ringte busseier Kristoffer Karlsen til Drammen politikammer og fikk snakke med 

politifullmektig Samuelsen. Karlsen var engstelig. Spørsmålet var om han kunne «få bort», med andre ord fjerne, 

to av bussene, for nå kom vel tyskerne til å ta dem, mente han. Politifullmektigen svarte at det måtte han ikke finne 

på, bussene var rekvirert for evakuering.  

Torsdag 11. april kl. 16.15 kom de første tyskerne til Drammen. Snart satte de i gang jakten på alle slags 

kjøretøyer. Karlsens frykt viste seg derfor å være reell. Kort tid etter ble alle bussene hans satt inn i transport av 

tyske soldater som skulle fram til kampene som var i gang i distriktet. (Fra kapittelet Bussene) 

 

Få dager etter invasjonen kom noen tyske soldater inn i banken. De så seg rundt og gikk deretter rett bort til 

skranken med skiltet Kasse. Der sto kasserer Astri Melaaen, tydelig skremt. Tyskerne la fram to sedler, de såkalte 

Reichskreditkassenscheine. Hun stirret forvirret på sedlene. Slike hadde hun aldri sett. Så gjorde hun tegn til at de 

skulle vente og gikk inn på kontoret til banksjef Tore Strand. Han fulgte med ut, opplyste tyskerne om at banken 

ikke vekslet utenlandske penger og pekte i retning Drammen og Oplands Privatbank på den andre siden av torget. 

Da slo den ene tyskeren geværkolben hardt i gulvet og skrek: Wechslen!  

Kort tid etter forlot de lokalet. Med norske penger.  (Fra kapittelet Lier Sparebank) 

 

Tidlig i krigsårene leide de to kameratene Georg Tviberg og Ole Lunde ei hytte som lå i et dalføre mellom Skimten 

og Storsteinsfjell. Den var påbegynt i 1938/39, men ikke fullført. De bygde hytta ferdig og satte inn møbler. Disse 

to vennene skulle bli sentrale i motstandsbevegelsen i bygda. Hytta, med navnet «Fjordgløtt», ble senere base for 

Lier Milorg, og spilte en viktig rolle, særlig i krigens siste måneder. (…) 

Utstyret fra flyslippene skjulte de først i en kjeller som de hadde gravd ut under hytta. En lem under 

køyesenga skjulte adkomsten til lageret. Etter at plassen der var fylt, brukte de loftet som skjulested. Til slutt måtte 

de finne en plass i terrenget for å få alt trygt forvart. Stedet fant de i ei hule i en bratt fjellvegg, et stykke fra hytta. 

Åpningen kledde de med mosegrodde steiner og tørre kvister fra vindfall. 

 (Fra kapittelet Milorg-gruppe Lier 1413-5) 

 

En sommerdag var en del unge gutter og jenter på vei hjem fra trening på Myraløkka på Reistad. I Lierbakkene 

kjørte en bil forbi dem, og Gullik Steen gjorde V-tegnet mot folkene i bilen. Det skulle han ikke ha gjort, for der 

satt det folk fra Gestapo. Bilen stanset, og Gullik og en kamerat ble dratt inn i den. Så kjørte de videre.  

I Hvalstadbakkene stanset sjåføren bilen. Guttene ble kommandert ut og fikk skikkelig juling. Verst gikk 

det ut over Gullik som ble slått med en revolver. «Behandlingen» ble avsluttet for begge med et spark i baken. 

Deretter fikk de gå.  

«Den natta ble alle dørene i Reistad stengt,» skriver Gullik Steen i dagboka. (Fra kapittelet Episoder fra 

dagliglivet) 

 

En vårdag mot slutten av krigen satt vesle Erna Hestemyr (Frostad) ved veigrøfta nær Gata på Meren. Hun var 

alene og lekte med en spade og litt regnvann. Så fikk hun se en tropp tyske soldater komme marsjerende et stykke 

oppe i veien med geværene i reim over skulderen. Da de gikk forbi henne, stanset en ung soldat fra den bakerste 

rekken. Gutten kunne ikke være mer enn 17/18 år. Under uniformslua så hun at han hadde blondt hår. Så tok han et 

sukkertøy pakket i cellofan opp fra lomma og rakte det fram til henne. Erna var engstelig og trakk seg tilbake, men 

så la han sukkertøyet i handa hennes. Mens han gjorde dette, rant tårer ned fra to blå soldatøyne. Gutten vendte 

raskt tilbake til troppen, og soldatene forsvant.  

Synet av den vesle jenta der i grøfta hadde satt følelser i gang hos den unge soldaten. Et minne fra 

hjemlandet? En lengsel …? (Fra kapittelet Episoder fra dagliglivet) 



 

 

 

Heder til Lier Bygdetun og Lier Historielag 
 

Lier Historielag fyller 50 år og Lier bygdetun fyller 20 år. 23. august ble dette markert med arrangement på 

bygdetunet. Først med en seremoni i amfiet, der tidligere leder av historielaget foredro bakgrunn og 

historikken, særlig med vekt på frivillighet og dugnadsinnsats.  Dette har vært helt avgjørende for at 

bygdetunet kan framstå i dagens prakt. Deretter overrakte Norsk Kulturarvs styreleder Kirsti Kolle Grøndahl 

Olavsrosa til Lier Bygdetun. Grøndahl fremhevet bygdetunets virksomhet som levende kultur- og 

historieformidler – særlig rettet mot barn og unge. Den dyktige sopranen Marte Arnesen fra Tranby avsluttet 

det hele med et smakfullt sammensatt konsertprogram. 

Deretter forflyttet de mange besøkende seg over mot Helgerud-bygningen, som etter lang 

gjenreisningsprosess endelig stå ferdig i all sin prakt.  Ordfører Gunn Cecilie Ringdal foresto 

snorklippingen, før daglig leder på bygdetunet, Vibeke, kunne ønske folk velkommen inn i det over 300 år 

gamle og særledes staselige huset, med Aasmund Lyhus som omviser. 

 

          
 

 

Gårdsdam på Lier Bygdetun 

  
En ny severdighet er bokstavelig gravd fram på 
Bygdetunet. En gårdsdam er anlagt like nedenfor 
den nyåpnede Helgerud-bygningen. Det er Trygve 
Rud fra Rud A/S Som har stått for arbeidet. En 
bekk sørger for naturlig tilgang av vann. Dette er 

gjort for å ta vare på en av de to 
salamanderartene som finnes i Norge. Det gjelder 
Storsalamanderen, en truet dyreart som står i 
fare for å bli utryddet. I samarbeid med Børre 
Dervo, forsker ved NINA, skal 3-400 individer få 
sitt hjem i dammen.  
 En gårdsdam fantes på mange gårder, der 
den fungerte som drikkevann for beitedyr, og ikke 
minst som vannreservoar hvis det oppstod brann. 
Dervo forteller at det fortsatt eksisterer rundt 60 
gårdsdammer i Lier med salamandre i omtrent 
halvparten av dem. 
 Det vil nok etter hvert bli et yrende dyreliv 
i denne nye attraksjonen på Lier Bygdetun. 



Årets tur. 

 
24.-26. august reiste 28 forventningsfulle på tur til Hardanger, med Jan bak rattet som vanlig.  Vi var innom 

Morgedal før vi spiste lunsj på Haukeli. Middag og overnatting på Ullensvang Hotell.  Dagen etter gikk 

turen til Rosendal, dessverre var godset stengt for oppussing, men vi beundret den flotte rosehagen og 

urtehagen. Etter nok en natt på Ullensvang, gikk turen til Kjeåsen, videre en stopp ved Vøringsfossen før vi 

tok turen over Hardangervidda hjem til Lier. 
 

                   
 

 

Lierkalenderen 2021. 

Lierkalenderen vil som vanlig bli solgt på følgende 
steder og tider:  
Foss kvartalet: 4.-5. des. 
Kiwi Lierskogen: 4.-5. des. 
Extra Tranby: 27.-28. nov. 
Spar Holsfjorden: 27.-28. nov. 

Salgstid alle steder: kl. 11 - 17. Her kan du også få 

kjøpt bøkene «Slik var Lier» og «Lier under andre 

verdenskrig». 

Lierkalenderen er også til salgs hos: Bygdetunet, 

Servicetorget, Lille stasjon, Hegg Blomster, 

Lierbyen og Tranby biblioteker, Dekksenteret 

Lierskogen, Frukt- og juletregården, Spar 

Holsfjorden, Nøstehagen, Hallingstadtunet. 

 

 

Familiedager Lier Bygdetun 2021 

Bygdetunet har mottatt midler fra Erik Jølbergs stiftelse.  Disse vil bli brukt til å arrangere familiedager med 

aktiviteter en søndag hver måned fra januar 2021. Datoer for arrangementene vil bli kunngjort på nettsiden 

og Facebook-siden til bygdetunet, i tillegg til Lierposten.  

Kjeåsen

n 

Låtefossen 



 

 

 

 

 

 

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  

901 30 729 (leder) eller besøke Lier Bygdetun 

mandag, onsdag og torsdag mellom kl 10 og14. 
 

 

 

Slektsgranskning. 

 
Er inntil videre avlyst. 

Vi trenger hjelp: 

Er du interessert i gamle gjenstander? 

Vi trenger hjelp til å registrere de gamle 
gjenstandene vi har fått fra beboere i Lier.  Kan 

du tenke deg å være med på det, ta kontakt 
med Hjørdis Søvik Tøllefsen,  

mobil: 915 17 033 
 
 

 
Vedsalg 

Bygdetunet har en del ved til salgs.  

Blandingsved i 60 l sekk kr 60,-.  

Ta kontakt med Bjørn Tovsrud 913 61 386 eller  

Vibeke på bygdetunet 977 70 749 

 

Glædelig jul 

Bygdetunets tradisjonelle julemarked er 

dessverre avlyst i år. 


