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VELKOMMEN TIL LIER BYGDETUN

Lier Bygdetun ligger sentralt i Lier ved Paradisbakkene, som 
er en del av Norges første offentlige kjørevei. Bygdetunet er 
valgt til Liers tusenårssted, et aktivt møtested for en ny tid med 
forankring i historien. Den offisielle åpningen fant sted i august 
2000. 

Bygdetunet eies og driftes som en privat, selvstendig stiftelse. 
Den får faste tilskudd fra Lier kommune og Lier Historielag, og 
mange frivillige driver en betydelig dugnadsinnsats.

Vivelstad skole, Heg Gjestgiveri, uthuset og stabburet var de 
første ferdigstilte bygningene og utgjør hovedbebyggelsen 
rundt det sentrale torget. Ferdig utbygd skal området i tillegg 
bestå av et komplett gårdstun og en husmannsplass. Da vil alle 
bygningene ligge naturlig plassert mellom oppdyrkede jorder, 
frukthage og lauvskog. Lier Bygdetun blir det første gjennom-
førte flatbygdsmuseum i Buskerud med flere ulike bygninger 
som er representative for vår region.
 

HISTORIEN BAK LIER BYGDETUN

Etter at Lier Historielag ble stiftet i 1970, har det vært arbeidet 
målbevisst for å få etablert et bygdetun i Lier. Flere alternative 
tomter ble vurdert, men valget falt til slutt på Nedre Overn. Den 
140 mål store eiendommen ble kjøpt av historielaget i 1989 
og overdratt vederlagsfritt til Stiftelsen Lier Bygdetun, som ble 
etablert i 1990 av Lier Historielag og Lier kommune.  

Den spesielle frukthagen var det første som ble anlagt på eien-
dommen. Arbeidet med å samle og bevare hus og gjenstander 
har pågått i historielagets regi så lenge laget har eksistert. I 
2017 består bygdetunet av 10 hus med ulike funksjoner, mens 
7 bygninger venter på å bli gjenreist. En vesentlig del av dette 
arbeidet blir utført på dugnad. 
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VIVELSTAD SKOLE – CAPPELENS MINDE

Bygningen er Liers første, faste skolehus. Den ble gitt som 
gave av kjøpmann og trelasthandler Casper von Cappelen i 
1807, og skolen kom i gang i 1810. I 1857 ble huset ombygd og 
fikk sin nåværende form. Her ble elever i daværende Vivelstad 
krets undervist til 1958. Etter nedleggelsen sto bygningen tom 
i mange år. Senere ble den gitt til Lier Historielag, som tok 
den ned og gjenreiste den i årene 1996-1999 som den første 
bygningen på Lier Bygdetun. 

Skolestua er gjenskapt med autentiske farger og har inventar 
og utstyr fra 1920-årene. Skolene i Lier er viktige brukere av 
bygdetunet, og det er tilrettelagt egne undervisningsopplegg 
for elevene.

Den tidligere lærerboligen vegg-i-vegg er ominnredet og tatt i 
bruk til utstillingslokaler. Hvert år vises utstillinger med varierte 
temaer. Alltid med lokal tilknytning, men ofte sett i sammen-
heng med nasjonale, historiske begivenheter.
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Hans Christian Heg

HEG GJESTGIVERI

Bygningen er et midtgangshus, oppført ca. 1810. Den sto 
opprinnelig på Heggtoppen, også der ved den gamle Konge-
veien. I 2000 ble den gjenreist på bygdetunet. Gjestgiveriet 
rommer interessante deler av bygdas historie. I 1837 ble det 
første formannskapsmøtet holdt der og kommunens ordfører 
valgt. Huset er også fødestedet til Hans Christian Heg som 
utmerket seg som oberst og leder for det legendariske nord-
statsregimentet, «15. Wisconsin Frivillige regiment» under den 
amerikanske borgerkrigen. Det hører også med til historien at 
kommunens første boksamling ble opprettet der, trolig i 1836. 
Bygningen har i årene etter at gjestgiveriet ble lagt ned i 1870-
årene vært embetsbolig for én lensmann og to leger, og senere 
drevet som pensjonat. Til slutt rommet den småindustri. 

Første etasje inneholder finstue, skjenkestue med et tilknyttet 
rom, kjøkken med grue og et moderne, fullverdig kjøkken. I 
annen etasje ligger salen, og i underetasjen finner vi toaletter, 
garderober og lokale for Lier Husflidlag. 

Bygningen leies ut til kurs og møter.

STABBUR FRA FOSS GÅRD
I tilknytning til gjestgiveriet står det store stabburet fra Foss 
gård, et typisk flatbygdsstabbur fra siste del av 1700-tallet. 
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LANDHANDLERIET

Langs veien inn til det sentrale torget er det reist et land-
handleri som også gir plass til bakeri og skomakerverksted, slik 
en bygning kunne inneholde på begynnelsen av 1900-tallet. 
Den var opprinnelig en bryggerhusbygning og sto på gården 
Skaugen i Sylling. 

«PERSE-VERSTE»

Snekkerverkstedet fra Hennumgrenda på Tranby har sin 
historie fra 1908. I de første årene besto produksjonen av 
river, rivetinder, ljåorver, selepinner, økseskaft, hammerskaft 
og kosteskaft. Senere supplert med praktiske bruksgjenstander 
som bærepinner, knagger, gardinstenger og syltepresser, for å 
nevne noe om av et stort mangfold produkter. I tillegg utførte 
verkstedet reparasjoner av ulike typer redskaper som ble brukt 
i landbruket. Fra 1961 ble det også laget vevstoler for Den 
Norske Husflidforening.
   
Fram til 1983 ble «Perse-verste» drevet av brødrene Torolf 
og Ove Hennum som var andre generasjons brukere. Senere 
arbeidet Ove videre, men med redusert virksomhet. 

I dag brukes verkstedet til demonstrasjoner av tidligere tiders 
drift. 
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Bakerovnen er murt etter en gammel arbeidstegning. Den 
brukes ved store arrangementer og ellers på enkelte søndager 
da de besøkende kan få kjøpt brød. Skomakerverkstedet har 
maskiner og redskaper som har tilhørt skomakere i Lier. 
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HELGERUDBYGNINGEN 

Svalgangsbygningen fra Helgerud er bygdetunets eldste. 
Årringsdatering viser at huset er bygd ca. 1675. Det besto 
opprinnelig av halvannen etasje og ble rundt 1730 påbygd til 
annen etasje med svalgang. 

Bygningen er laftet av grovt tømmer og ble opprinnelig malt 
rød. På den ene langveggen krager annen etasje ut over veggen 
i 1. etasje. Dette var mote for byhus på 1600-tallet og fram til 
midten av 1700-tallet. Det betyr at huset trolig er bygd av en 
borger fra byen som avlsgård eller lystgård. Det var på den tiden 
vanlig at disse kjøpte gård i omegnen for å dyrke grønnsaker til 
egen husholdning og for å nyte landlivets gleder.

Da bygningen ble demontert, kom det fram fint bevart 
innvendig rankedekor på tømmerveggene. Riksantikvaren har 
tidfestet den til 1600-tallet. 

Bygningen skal inngå som en del av et komplett gårdstun med 
et nyere våningshus fra Vestre Egge (ca. 1830), låve, fjøs og 
stabbur. I tilknytning til tunet er det satt opp ei smie fra Saue 
og ei kjone (tørkehus for korn) fra Sø-Drag på Øverskogen. Slike 
hus ble plassert i god avstand fra tunet på grunn av brannfaren. 

I skogbrynet ovenfor gården skal husmannsplassen Åsløkka fra 
Reistad gjenreises. Plassen skal bestå av stuebygning og med 
låve fra Steglehaugen på Øverskogen. 
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HAGEANLEGGENE

Bak skolebygningen er det etablert en pryd- og nyttehage i 
nyformalistisk stil som var populær i 1920-årene. Nær uthuset 
finner vi en liten kjøkkenhage med bringebær, solbær og rips, 
poteter og grønnsaker. 

HELLERISTNINGER OG GRAVHAUG

Det har bodd folk i Lier siden isen trakk seg tilbake for ca. 10.000 
år siden. Her fant de dyrkbar jord, skog og der de kunne drive 
jakt og fiskevann. I Lier er det registrert mer enn 800 spor og 
kulturminner fra før 1537. På bygdetunets eiendom ligger en 
gravhaug som trolig er fra yngre jernalder. 

I 2013 ble det funnet skålgroper, en type helleristninger som 
arkeologer mener er ca. 3.000 år gamle og som har ukjent 
betydning. Like nedenfor bygdetunet, ved Rv. 285, ble også 
Norges største helleristning av en elg funnet og verifisert. Dette 
8.000 år gamle sporet forteller om tidlig bosetting i Lier.  

FRUKT- OG STAUDEHAGENE – LEVENDE ARKIVER

Lier er kjent som ei sentral fruktbygd, og kommunen har eple-
blomster som motiv i kommunevåpenet. Derfor er det naturlig 
og viktig å ha en sorthistorisk frukthage her. Hagen består for 
tiden (2017) av 92 gamle sorter, mest epler, men også pærer, 
plommer og kirsebær. Hvert tre er merket med sortsnavn. For 
mange kan trærne vekke minner fra gamle dagers frukthager 
som inneholdt andre sorter enn dem som dyrkes i dag. 

En staudehage er også anlagt med gamle planter som er samlet 
inn i Lier. Begge hagene har status som klonarkiv (sortsarkiv) 
under Genressurssenteret (under Nordisk Genbank). 
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STORE ARRANGEMENTER

Midt i bygdetunets store eiendom ligger utendørsamfiet, 
naturlig anlagt i en dalsenkning. Amfiet er en gave fra Lier 
kommune, men også gitt med statlige midler etter at bygde-
tunet ble valgt til Liers tusenårssted. Det brukes til arrange-
menter og konserter, både i bygdetunets regi og som arena for 
andre aktiviteter. Ved et større arrangement, kan mer enn 1.000 
personer få plass. 

Bygdetunet utgjør en fin ramme rundt ulike arrangementer, 
spesielt de årlige «Eplefestivalen» og julemarkedet «Glædelig 
jul». 

I sommersesongen er det flere søndager som inneholder kultur-
program, gjerne med familieprofil slik at det også er aktiviteter 
for barna. Vi nevner spesielt «Tidsreisen», et sommertilbud 
til barn i alderen 8-13 år, der de får være med i livet på en 
bondegård slik det var for hundre år siden. 
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ÅPENT TUN I UTVIKLING – KOM TIL OSS!

Hvert år inviterer vi til ulike familiearrangementer og andre 
aktiviteter, blant annet for skolene. Bygdetunet er derfor et 
yndet besøksmål for liunger og dagturister.

Mange organisasjoner og turoperatører har gode opplevelser 
og erfaringer etter et besøk hos oss. Ta kontakt, så lager vi et 
opplegg sammen! Ønsker du en spesiell ramme rundt et møte 
eller arrangement, så er kanskje Lier Bygdetun stedet?

FRIVILLIG ARBEID

Har du en spesiell interesse for historie og kulturvern og har 
noen timer ledig, så kan vi tilby flere spennende og varierte 
oppgaver i et hyggelig dugnadsmiljø. Ta kontakt med vårt 
frivillighetskontor, eller en av de mange frivillige som du kan 
treffe på tunet. 

Velkommen til Lier Bygdetun – Liers tusenårssted. Et møtested 
i grønne Lier.

PARADISBAKKENE – ET FREDET VEIMINNE 

Tett langs bygdetunets østre grense går den gamle kongeveien. 
Veiens historie starter med sølvfunnet i 1623 hvor to barn fant 
noen skinnende steiner i et område der de gjette sauer. Funnet 
ble starten på et industrieventyr på Kongsberg.

For å kunne frakte sølvet til hovedstaden måtte det bygges vei. 
Etter kongelig forordning på Akershus slott 2. mai 1624 kunne 
veiarbeidene settes i gang. Den første strekningen ble bygd 
som en god ridevei til Vestfossen og som kjørevei til Hokksund. 
Senere ble veien bygd videre til Bragernes, gjennom Lier og 
fram til Christiania. Strekningen som kalles Paradisbakkene, 
skal ha blitt anlagt rundt 1665.

Fra toppen av bakkene åpnes en storslagen utsikt mot Lierdalen 
og Drammensfjorden. Mange billedkunstnere har latt seg 
inspirere, og diktere og poeter i inn- og utland har omtalt 
utsynet fra høydene. 

Den gamle Kongeveien gjennom Lier ble lagt ned i 1865. Det 
samme året åpnet en ny og bedre vei – strekningen fra Frydenlund 
til Tveten på Lierskogen. 
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www.lier-bygdetun.no
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Besøksadresse: Paradisbakkene 29, 3403 Lier
Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier

Telefon: 32 84 69 25 / 46 96 94 53
Epost: post@lier-bygdetun.no

Utgitt av Stiftelsen Lier Bygdetun og Lier kommune, 
kultur og fritid 2017. Design: a-aa.no




