
Modum Historielag 
 

ÅRSMELDING 2012. 
Modum Historielag hadde 306 registrerte medlemmer ved utgangen av 2012. 

Etter årsmøtet var Wermund Skyllingstad leder og sekretær, Per A. Knudsen 

nestleder, Christoffer Bye kasserer, mens resten av styret besto av Bjørg R. Hovde, 

Erling Løken, Ingvor Sønju, Arne Saastad, Gunnar Hellerud og Jorunn Stubberud. 

Styret hadde 3 møter og behandla 14 saker. Arrangementsplanen blei gjennomført. 

 

GJENNOMFØRTE ARRANGEMENTER 2012. 

Dato Tema: Deltakere: 

7/2 Arne Kr.Hovde: Skiflygingas historie 75 

8/3 Torbjørn Greipsland: Nordmenn i den nord-amerikanske 

borgerkirgen 

65 

10/4 Birger Haugen :Geithus på 1920-tallet 80 

8/5 Cato Guhnfeldt : Fornebu 9/4-40 og nedskytinga av flyet 

over Tyrifjorden 

100 

5/6 Per Ole Buxrud : Vandring i Østre Åmot 50 

21/8 Bjørn Hovde : Vandring på Tangen 60 

4/9 Hilde Wedde : Slektsforsking ved hjelp av data. 60 

2/10 Øivin Moen : Kollektivtrafikk i  Drammens-området og 

Midtfylket 1830-2012 

50 

6/11 Sven Elling Nordalen : Modum-musikere og Modum-

musikk 

75 

4/12 Julemøte med John Ole Morken og Lajla Renate Buer 100  

 

Tidsskriftkomiteen ga også i 2012 ut en godt og variert utgave av Gamle Modum, 

denne gangen med maleriene fra Lofthus gård som forside og hovedoppslag. 

Intensivert markedsføring har økt salget noe, og det selges også en del fulle serier og 

enkeltnummer. Årgangene 1986 og 1989 er nyopptrykt i 2012 slik at fullstendige 

serier kan tilbys. Til årgang 1986 fikk vi støtte fra Modum Sparebank, og det er søkt 

om tilsvarende støtte til 1989-utgaven, som blei nytrykt seinhøstes. 

 

Styret henvendte seg til kulturetaten i Modum kommune og ba om at Olav Sørensens 

manus om Modums historie måtte bli utgitt. Biblioteksjefen har fått i oppdrag av 

kultursjefen å bevirke dette, men ingenting har skjedd dette året.  

 

Styret har også hatt kontakt med biblioteket med sikte på tilrettelegging for ei 

tidsmessig registrering av gamle og nyere bilder i den samlinga som fins tilgjengelig på 

bibliotekets nettsider. Dette har ikke gitt resultat så langt. 

 



Kjell Vålerhaugen har vært ansvarlig for historielagets nettside 

www.modum.historielag.org  

Her er en del referater fra foredrag i år og tidligere år lagt ut. Nettsida har etter hvert fått 

ei fyldig dekning av aktivitetene gjennom det siste tiåret. 

Det er også knytta ei e-postadresse til nettsida hvor det i årets løp innløper en del 

henvendelser, delvis bestilling av Gamle Modum og delvis forespørsler om lokale forhold 

i eldre tid. E-postnettverket har vært nyttig når det gjelder å løse disse oppgavene, 

medlemmene sitter med detaljkunnskaper om mange lokale forhold innen Modum. 

 

Randi Skyllingstad skreiv også i år ei ”årsmelding” til julemøtet på melodien 

”Moingvise.” Denne er lagt ut på nettsida. 

 

Aase Hanna Fure har fortsatt redaksjonen av ei spalte med ”gamle nyheter” i 

Bygdeposten. Bygdeposten ga ellers et bredt referat av vandringa i Østre Åmot i juni 

med Per Ole Buxrud, og etter avtale med lederen blei Arnt Bergets rikt illustrerte 

artikkel om takmaleriene på Lofthus gård fra årets utgave av Gamle Modum brukt i 

avisa. Bygdeposten har også fått lov til å bruke eldre stoff fra Gamle Modum. 

 

Historielaget fikk i september en henvendelse fra skogeier Wilhelm Mustad om å 

støtte tanken om rekonstruksjon av bjørnestillinga på Kartås i Holleia. Støtten blei 

gitt, og Arnt Berget og Wermund Skyllingstad bivånte helikoptertransporten fra 

Steinsvollen og skreiv deretter en artikkel for Bygdeposten. 

 

Møtekomiteen gjør et glimrende arbeid med den praktiske tilrettelegginga av møtene 

på Folkvang. Utlodning bidrar til at økonomien i laget fortsatt er god. 

 

http://www.modum.historielag.org/

