
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årbok-komiteen er godt i gang med arbeidet med artikler til "Det var denti`" 2023. Vi fordeler arbeidet så godt 

vi kan - og drøfter forslag etter hvert. Vi tar gjerne imot tips og forslag til artikler, og ber om at dette sendes oss så 
snart som mulig. Gi oss i så fall også litt info om antall sider og bilder. Vi har endel stoff til årboka for 2023, men 
trenger også stoff til 2024-utgaven. Siste frist for innlevering er 1. mai, men ta gjerne kontakt i god tid før fristen er 
ute. Alle artikkelforfattere får tilbakemelding om redigering av artikkelen, og om den kommer med i årets årbok eller 
med i årboka 2024 
Her er årbok-komiteens medlemmer med epostadresser:
Arne Christoffer Karlsen; 

arne.christoffer.karlsen@gmail.com  

Anne-Grete Hennum; agh@bercna.com   

Vivian Beate Udengen;  viv-bea@online.no       

Torger Almaas; torger.alm@gmail.com

 

På bildet: Arne Chr Karlsen, Anne-Grete Hennum, Vivian Beate Udengen og Torger Almaas (foto: Hans Olaf Heslien).  

Årsmøte 2023 
avholdes på Frogner menighetshus, 

Lierbyen 

torsdag 16. februar kl 18:00. 

1. Velkommen og generell informasjon 
2. Valg av referent og to til å underskrive protokollen 
3. Årsmelding for 2022 
4. Årsregnskap for 2022 inkl. revisjonsberetning og 

forslag til budsjett for 2023. Styret vil eventuelt på 
høstmøtet fremme en sak om overføring av midler 
til Lier Bygdetun.  Behov for å få avklart 
flyttekostnader og kostnader ved riving av Tronstad 
bedehus før saken fremmes. 

5. Kontingent, kr 300 for enkelt-medlemmer og kr 400 
for familie. 

6. Innkomne forslag. Frist 13. februar 2023. 
7. Valg 
8. Avslutning 

Etter årsmøtet foredrag ved Thor Sørli  
Tettstedet Tronstad -  industri og lokalsamfunn. 

             
Utlodning og servering 

Inngangspenger kr 120,- inkl. servering. 

Alle hjertelig velkommen! 
 

 
 

 

 

Gammalt Nytt 
 www.lier-historielag.no 

lier.historielag@online.no 

1/2023 Du finner oss også på Facebook 

Lier Historielags medlemsblad 29. årgang 

Tronstad, opprinnelig en husmannsplass 
under Vefferstad ved Nordelven nord for 
Delekant. Den første kjente husmann, Erik 
Rytter, brukte plassen 1623 – 28. Plassen 
har trolig navn etter sagmester Tron 
Jensen som brukte den i 1665. Den siste 
husmann var Hans Mikkelsen, som sluttet 
som husmann før 1875. I 1904 ble 
Tronstad Brug A/S, en tremassefabrikk, 
grunnlagt av brukseier Wilhelm Stibolt. 
Dermed startet et nytt kapitel med 
industri og et levende lokalsamfunn på 
Tronstad. 
              ********************** 
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ÅRSMELDING 2022 

Styret 2022 
Leder:  Svein Marfi 
Nestleder: Arne Lauvålien 
Kasserer: Anne G.W. Holm 
Sekretær:  Torunn Sæther 

Styremedlem: Tore R. Larsen 
Varamedlemmer: Aasmund Lyhus, Marianne Fossen 
og Marianne Gilhuus. 

 

VIRKSOMHETEN  2022:           
Det er avholdt 10 styremøter. 

Styret har i 2022 brukt mye ressurser på 
lagersituasjonen til Lier Historielag. Historielaget har 
pr. 31.12.22 eksterne lager følgende steder: Foss Gård, 
Nordre Valle, Vivelstad gård, Sør Horn, Nedre 
Frogner, Grøttet og Nordre Gullaug. I tillegg eier 
Historielaget Tronstad bedehus. Totale kostnader for 
leie var i 2022 kr. 97.800 

I 2022 ble det inngått leieavtale med Gro og Magnus 
Hegg på Nordre Valle og gjenstandene i Sylling Ysteri 
er overført dit. I 2022 ble Foss Gård solgt til «Foss 
Gård Lier» og Historielaget må ha flyttet ut innen 
31.03.23. I skrivende stund arbeides det med 
flyttingen, og det antas at det meste kan flyttes til 
Nordre Valle. Flyttearbeidet er betydelig, og er helt 
avhengig av god og velvillig innsats fra medlemmene. 

Ny Eier (Mester Grønn) av Foss Gård Lier stiller velvillig 
opp med lastebiler og sjåfører for å bistå med 
arbeidet.  

Tronstad bedehus er i en meget dårlig forfatning, og 
styret har konkludert med at bygget verken kan tas 
vare på eller eventuelt flyttes til Lier Bygdetun. 
Historielaget eier ikke grunnen bygget står på, og 
leieavtalen gikk ut i 2022. Rivesøknad er under 
utarbeidelse og vil bli sendt Lier kommune, og det vil 
bli inngått avtale med entreprenør for rivning. Det er 
mulig vi kan få tillatelse til at brannvesenet kan brenne 
bygget som en øvelse. Historielaget må påregne 
betydelige utgifter for å få revet eiendommen. 
Rivningen kan ikke utføres som dugnad og alt av 
materialer må kildesorteres og det må leveres 
miljøregnskap. 

 
 
Februar 1. Lageret på Sylling Ysteri er tømt, leieavtalen er opphørt.  Inngått leieavtale av lagringsplass 

hos Gro og Magnus Hegg, Nordre Valle. 
Mars 24. Årsmøte avholdt på Frogner Menighetshus.  Etter årsmøtet fortalte Erling Ølstad historien 

om Mester Grønn. 52 deltok. 
Mai 12. Vårmøte på Frogner Menighetshus. Foredrag ved Martin Kolberg «Fra Egge til Stortinget» 

og Harald Buttedal «Lokalpolitiker i mer enn 180 år – helter eller syndebukker?»  Ca. 75 
deltok. 

 22. St.Hallvard utstillingen åpnet på Lier Bygdetun. 
 24. Kveldstur til Eiksetra/Solvang.  Marit Ellingsen fortalte om sitt liv på Solvang og 

Eikseterområdet.  Thor Sørli fortalte om finne-innvandringen. 51 deltok. 
Juni 21. Dagstur til Blaafarveværket og Koboltgruvene ble avlyst pga få påmeldt. 
August 26.-

29. 
Langtur til Sigtuna i Sverige.  20 var med på turen. 

September 19. Eplefestivalen. Et meget vellykket arrangement. Over 4.000 besøkende. Bra salg av bøker. 
November 10. Høstmøte på Frogner Menighetshus. Foredrag ved Ragnar Solbraa-Bay om Drammen 

sykehus og Knut A Andersen om Drammensbanen 150 år. Kulturinnslag ved Lier 
Kulturskole.  Ca. 75 deltok. 

 25. Dugnadsfest. Vellykket arrangement – 50 deltok. 
Desember 4. Glædelig Jul på Bygdetunet. Salg av Lierkalender og bøker. Meget bra salg! 
 6. Inngått samarbeidsavtale med Lier Bygdetun. 

 
UTVALG OG KOMITEER 
Stiftelsen Lier Bygdetun 
 Leder:           Roar Bogerud. 
 Styremedlemmer:  Aasmund Lyhus og Grethe Ovenstad. 
 Varamedlemmer:  Odd Vetle Anderen, Søren Falch Zapffe og Hildegunn Iversen. 
 
Lars Sørums Samlinger 



 Styremedlemmer fra Historielaget: Guttorm Gilhuus og Frøydis Landsverk. 
 Varamedlemmer: Kjell Oddvar Bråthen og Bjørn Fælth. 
 
Årbokredaksjon 
Redaktør:                    Torger Almaas.        
Komitemedlemmer: Arne Chr Karlsen, Vivian Udengen og Anne-Grethe Hennum. Årboka i år er nr 32. 
Lierkalenderen 
 Thor Sørli, Arne Enger og John Willy Jacobsen har vært redaksjonskomite for kalenderen. 
 Årets kalender er nr 40 i rekken. En viktig inntektskilde for laget. 
Gammalt Nytt 
 Redaksjonskomite har vært Ingebjørg Dahle, Tore R. Larsen og Thor Sørli. 
 Utgitt 3 ganger i 2022. 
 Distribusjonen av Gammalt Nytt skjer for det meste på dugnad. 
Slektforskergruppa 
 Tore Stustad leder denne gruppa. 
Valgkomite 
 Thor Sørli, Vibeke Aalstad, Øyvind Olafsen. Varamedlem: Hans Olaf Heslien. 
Dugnad 
 
Det legges ned et stort antall dugnadstimer av 
historielagets medlemmer.  I tillegg til arbeidet for 
historielaget, legges det også ned et stort antall timer i 
driften av Bygdetunet. 
Eggegården er under arbeid 
Søppelskur ved parkeringsplassen er under arbeid 
Flytting av lagrede gjenstander fra Sylling Ysteri til ny 
lagringsplass 
Arbeide i frukt- og blomsterhage 
Vedlikehold av bygninger 
Registrering av gjenstander og dokumenter 
Avisutklipp og bibliotek følges opp og tas vare på 

Mediegruppe for registrering av gamle bilder 
Representanter fra Historielaget har holdt diverse 
foredrag 
Mange av Historielagets medlemmer deltar som 
frivillige under arrangementene Eplefestivalen og 
Glædelig Jul. 
All utdeling av post til historielagets medlemmer i Lier 
uføres på dugnad. Mye  penger spart på porto. 
Alt arbeid med Årboka, Lierkalenderen og Gammalt 
Nytt utføres av ivrige dugnadsfolk. 
Servering og kafedrift i sommerhalvåret  

Økonomi 

Ved utgangen av 2022 hadde Lier Historielag ca 600 medlemmer. Regnskapet for 2022 viser et positivt 
resultat og det vises for øvrig til årsregnskapet. I årsregnskapet vil også innestående midler 
fremkomme.  

 
TAKK 

En stor takk til alle medlemmer og andre som på ulike måter har gjort en innsats for 
Lier Historielag i løpet av året. 

 
Styret for Lier Historielag 17. januar 2023. 

 

 

  
Regnskapet 2022 

Da regnskapet ikke er avsluttet ved utsendelse av Gammalt 

Nytt, vil det bli lagt fram på årsmøtet med 

revisjonsberetning. 



 

 
 

 

 

 

 

Returadresse: Lier Historielag, Paradisbakkene 29, 3403 Lier 

 

 

 

Glimt fra Lier i gamledager 
 

For mange år siden inneholdt Drammens Tidende og Buskeruds Blad en spalte med utdrag av nyheter fra 

tidligere tider. Her er noen utdrag som omtaler Lier basert på utklipp samlet gjennom mange år av 

lokalhistorikeren Ole Foss.  

 

August 1855 

Søndagen den 12te August afgaar Dampskibet «Sigurd Syr» Kl. 9 Form. til Svangstranden, hvor det antages 

at komme Kl. 2 Eftermiddag. Derfra befordres Passagerer til en Ø, omtrent ¼ Mil udenfor, hvor der er 

arrangert Dands og Lystighed, samt om muligt Fyrverkeri. Prisen bliver saa lav som mulig. 

 

Desember 1855 

Ifølge Biskobens Berammelse vil Indvielsen af Tranby Kirke foregaa Onsdag d. 19de d. M. Forretningen 

begynder Klokken 11.  

J. Kaurin. 

 

Mai 1859 

Herved bekjendtgjøres at et Postaabneri er traadt i Virksomhed i Syllings Annex til Lier Præstegjeld, 

hvorhen Post vil blive sendt hver Tirsdags Eftermiddag, første Gang den 10de ds. Indleveringstid Kl. 11 ½ 

Formiddag til 1 ½ Eftermiddag.  

 
 

 

 

 

«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. 

 


