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Kjære medlemmer
Etter flere forsøk og avlysninger ble det på
Lier Historielags styremøte 18. mai besluttet
å gjennomføre lagets årsmøte 2021 fysisk, så
sant smittevernloven tillater det. Det kan
bety at kun et begrenset antall personer kan
delta slik reglene tilsier det akkurat den
dagen. Vi viser til innkalling i Gammalt Nytt
nr.1 når det gjelder årsrapport og regnskap.
Kopier vil bli lagt ut på møtet.
Som innkallingen viser, er det kun
årsmøtet som avvikles. Det vil si at den
sosiale delen, medlemsmøtet etterpå,
sløyfes. Men håper at vi kan gjennomføre det
etter sommeren. Ingenting hadde vært
hyggeligere enn det.
Historielagets turer er satt på vent.
Håper de lar seg gjennomføre til høsten. Se
mere info i bladet.
Styret

27. årgang

Årsmøte 2021
blir avholdt på
Frogner menighetshus, Lierbyen
Torsdag 10.juni 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

Pga av koronasituasjonen må vi ha
begrenset antall deltakere med påmelding.
Send påmelding til
lier.historielag@online.no

Lier Bygdetun ønsker flere frivillige.
Har du interesse for historie og kulturvern, hagearbeid, kafédrift, baking og aktiviteter - og har noen timer ledig, så
kan Lier Bygdetun tilby ﬂere spennende og varierte oppgaver i et hyggelig dugnadsmiljø. Vi har faste dager som de
frivillige møtes: mandager og torsdager kl. 10-14. Ellers er det åpen kafé alle søndager i sommerhalvåret, samt én
søndag i måneden i vinterhalvåret. Vi trenger også flere frivillige til åpne dager og arrangement.
Ta kontakt på telefon med daglig leder Vibeke Clausen på 977 70 749 eller e-post post@lier-bygdetun.no hvis du er
interessert i å bli frivillig på Bygdetunet.

Johan Brun (1922-2021)
Med Johan Brun har Lier Historielag mistet et medlem som i en årrekke gjorde en innsats for å sikre at en viktig
del av Liers historie blir tatt vare på og er tilgjengelig i fremtiden.
På grunn av sine mange fremragende bilder ble han av mange ansett som Norges beste pressefotograf. Han stilte
opp med kamera og blitz ved alt fra skøyteløp til utdeling av Nobelprisen, og bildene hans vekket oppsikt langt
utenfor Dagbladet, der han arbeidet i førti år.
Tidlig på 1980-tallet engasjerte han seg i Lier Historielags arbeid. Han ble medlem av historielagets
bygdetunutvalg som var starten på det langvarige arbeidet frem til Lier Bygdetun. Men innsatsen hans ble enda
viktigere på et annet område, og det var registreringen av gamle bilder fra Lier. Sammen med medhjelpere stilte
han opp rundt i bygda og avfotograferte bevaringsverdige fotografier som folk kom med i album og rammer.
Bildene utgjør en uerstattelig del av historielagets fotoarkiv, som nå omfatter flere tusen bilder som blant annet
er benyttet til Lierkalenderen og historielagets andre publikasjoner.
Som pensjonist benyttet Johan Brun mulighetene til å fotografere i Lier, og i 1990 ble han tildelt Lier kommunes
kulturpris for sin innsats med fotografering og kulturvern.
Da han i 2005 stilte ut mange av bildene sine på Norsk Folkemuseum på Bygdøy, var han en meget engasjerende
omviser da historielaget la turen dit.
To av Johan Bruns fire barn er fotografer, og i 2017 utgjorde deres og Johan Bruns imponerende bilder
sommerutstillingen på Lier Bygdetun.
Bildet: Da sommerutstillingen i 2017 ble åpnet, var alles kameraer vendt mot den 94 år gamle fotografen.
Lier Historielag og Lier Bygdetun
Knut A. Andersen

Foto: Knut A Andersen

Årets turer håper vi å kunne gjennomføre i løpet av høsten, avhengig av
smittevernsreglene. Vi regner med å ha mer informasjon i neste utgave av Gammalt Nytt.

Litt informasjon om kveldsturen vi har i tankene:
SJÅSTAD INDUSTRIOMRÅDE
Da Statsskog i 2018 hogg ned trær og vegetasjon i området mellom Vestsideveien og Glitreelva på Sjåstad,
kom det til syne en rekke spor etter eldre og nyere industrivirksomhet. Grunnmurer, fundamenter og
gjenstander som avslører stor aktivitet omkring sag- og mølledrift fra 1500-tallet og fram til Sjaastad
Trævarefabrik på 1800-tallet. Sistnevnte var i sin tid Liers største industribedrift. Området er kjent stoff for
dagens eldre, som har vokst opp på Sjåstad, mens de fleste liunger har aldri hørt om dette.
To lokale ildsjeler, Grethe Kristoffersen og Dagfinn Muggerud er opptatt av å bevare historien. De
bor like i nærheten og tilbringer mye tid i området. De har ryddet og gravd fram gjenstander, bl.a.
møllesteiner, rundjern fra smeltehytte og grunnmur fra en oppgangssag, trolig fra 1500-tallet. Den eneste
bygningen som står igjen, er en kraftstasjon. Den ble bygget på starten av forrige århundre og var i drift til
1978.
Historielaget har gjennom Erik Holms artikler grundig dokumentert områdets historie i to av lagets
årbøker, nr. 13 og 14. («Sjaastadhammeren» og «Hofgaard-ene og Sjaastad Trævarefabrik»)
Håpet er at det i framtida kan anlegges en kulturminnepark i området med informasjonsskilt om
stedets historie.

Returadresse: Lier Historielag, Paradisbakkene 29, 3403 Lier

Medlemskontingent 2021
Mangler du giro for innbetaling kan du foreta innbetaling til konto
1594.35.14345.
Enkeltmedlem kr 300,Husstandsmedlem kr 400,-

Slektsgranskning.
Er inntil videre avlyst.

FRA LAGETS GJENSTANDER
Lier Historielag fikk i vinter en henvendelse fra
Narve Wiker. Han opplyste at i forbindelse med
salget av hans barndomshjem ville han at vi kom
for å sjekke om det var noe av interesse. I tre
generasjoner har det blitt bevart gjenstander og
papirer fra gården. Det viste seg å være en
gullgruve for en lokalhistoriker. Etter to dager
med gjennomgang av både uthus og våningshus
fra loft og til kjeller, endte det i to fulle
tilhengerlass. Det viste seg at noe av det vi fant,
ante vi ikke bruksområde på. Deriblant
gjenstanden som er avbildet. Den ble lagt ut på
nettet med spørsmål om bruksområde. Svaret

kom raskt fra eksperthold. Denne fungerte som
en slags jekk på vogner når hjulene skulle av.

Tidsreisen 2021
Vi håper å kunne arrangere Tidsreisen 21.-25. juni.
Vil du være med som frivillig på sommerens morsomste
eventyr. Vi trenger frivillige til de forskjellige aktivitetene:
i bakstehuset, snekkerverkstedet, husfliden, på kjøkkenet
og ute på jordene.
Ta kontakt med Vibeke Clausen på Bygdetunet hvis du er
interessert i å være med. Mobil: 977 70 749 eller
epost: vibeke@lier-bygdetun.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
901 30 729 (leder) eller besøke Lier Bygdetun
mandag, onsdag og torsdag mellom kl 10 og14.

