
 

Modum Historielag  
 

ÅRSMELDING 2013. 
Modum Historielag hadde 335 registrerte medlemmer ved utgangen av 2013. 

Det er en framgang på ca. 30 og er det høyeste tall noen gang registrert. 

 

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

Christoffer Bye kasserer, mens resten av styret besto av Bjørg Randi Hovde, Erling 

Løken, Gunnar Hellerud, Jorunn Stubberud, Jan Fredriksen og Signe Thunestvedt. 

Styret hadde 4 møter og behandla 23 saker. Arrangementsplanen blei gjennomført med 

ett unntak. 

 

GJENNOMFØRTE ARRANGEMENTER 2012. 

Dato Tema: Deltakere: 

5.febr. Årsmøte. Arnt Berget viste gamle filmopptak fra Modum. 90 

5.mar Tone S. Steinsvik: Munch og malervennene på Haugfoss. 90 

2.apr Sverre Mørkhagen: Drømmen om Amerika. 70 

april Tur til Stortinget og NRK. 35 

7.maia Cato Guhnfeldt: Innsatsen til de to norske jagerfly-

skvadronene i England under krigen. 

95 

29.jul Olav Werner 100 år- Markering i Geithus. 

Tettstedsvandring i Geithus med Erling Diesen og Jan 

Henrik Eriksen. 

90 

18.aug Tur i Holleia med Arnt Berget. 5 

3.sept Bilder fra Holleia-turen/ quiz. Wermund og Steinar. 535 

1.okt Kjell Grønhovd: Travsportens historie i Modum. 50 

5.nov Sven Elling Nordalen : Modum-musikere og Modum-

musikk- del 2. 

65 

3.des Julemøte med Unotan 85 
 

Gamle Modum: 

Tidsskriftkomiteen ga også i 2013 ut en godt og variert utgave av Gamle Modum. 

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

enkeltnummer. Årgangene 1986 og 1989 er nyopptrykt slik at fullstendige serier kan 

tilbys for 500 kr. Henv. sekretæren. Styret har også vedtatt å tilby de som ønsker det, å 

abonnere på å få årets utgave tilsendt til en pris av 200 kr inkl. porto. 

 

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 heller. 

 



Styret har også hatt kontakt med biblioteket med sikte på tilrettelegging for innsamling og 

tidsmessig registrering av gamle og nyere bilder i tillegg til den samlinga som fins 

tilgjengelig på bibliotekets nettsider. Arbeidet starter opp 22.januar 2014 på biblioteket i 

Vikersund. Det blir innsamling på biblioteka i Vikersund og Åmot.  

Datoer blir kunngjort. 

 

Kjell Vålerhaugen var ansvarlig for historielagets nettside fram til sommeren, da Steinar 

Meen overtok. Det er etablert Facebook-side. 

På nettsida er en del referater fra foredrag gjennom flere år lagt ut. På nettsida kan man også 

finne temaoversikt over artikler i Gamle Modum, samt en oversikt over møter i laget 

gjennom de 36 år det har vært i virksomhet. 

 

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

Denne er lagt ut på Facebooksida. 

 

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

Bygdeposten. Bygdeposten ga ellers et bredt referat av vandringa i Geithus i juli med 

Erling Diesen og Jan Henrik Eriksen. Bygdeposten har også fått lov til å bruke eldre og 

nyere stoff fra Gamle Modum. 

 

Historielaget skal sammen med kommunen sette opp krigsminneplakett på Bråtavollen 

sommeren 2014. Se årsprogrammet. 

Henvendelse vedr. bevaring av Bergans bilverksted skal Sigdal Museum ta seg av. 

Wermund Skyllingstad er historielagets nye medlem av styret for Krøderbanen. 

 

Fra tid til annen kommer det henvendelse om assistanse i lokalhistoriske saker. 

Det dreier seg ofte om slektsforsking, både fra USA, Sverige og Norge. Som regel 

greier vi å hjelpe folk til rette ved bruk av lokalkjente medlemmer. 

I år hjalp vi dessuten Aftenposten med bildemateriale til en stor artikkel om ranet av 

Modum Sparebank for 70 år sia, utført av medlemmer av Osvald-gruppa. 

 

Møtekomiteen gjør et glimrende arbeid med den praktiske tilrettelegginga av møtene 

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

 

Styret vil takke alle som på forskjellig vis bidrar til å holde aktiviteten i gang og 

konkluderer med at også året 2013 blei et godt år for Modum Historielag. 
 


