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ÅRSMELDING 2015. 

 

Medlemmer og styre 

Modum Historielag hadde 270 registrerte medlemmer ved utgangen av 2015. 

Etter årsmøtet besto styret av var  

 Wermund Skyllingstad, leder og sekretær 

 Per A. Knudsen, nestleder 

 Christoffer Bye, kasserer 

 Erling Løken 

 Gunnar Hellerud 

 Jorunn Stubberud 

 Signe Thunestvedt 

 Torhild Grøterud 

 Steinar Meen, som også er dataansvarlig.  

Styret hadde 4 møter og behandla 16 saker.  

Arrangementsplanen blei gjennomført fullt ut. 

 

Gjennomførte arrangementer 2015 

Dato Tema: Deltakere: 

3. februar 

Årsmøte. 

Hans Langer Werp om skihopping på slutten av 1940-tallet 

og storhopperen Erling Kroken. 

75 

3. mars Tone S. Steinsvik: Blaafarveværket omkring 1814 80 

7. april Øivin Moen: Sluttspillet om Norge i 2.verdenskrig 85 

5. mai 
Aksel Remøe og Oddvar Schjølberg:  

Krigsseilernes evige krig. 
70 

2. juni 
Øyvind Kjøll viste om på Buskerud, Collettbygningen, den 

nye ridehallen og anleggsgartneriet. 
55 

30. august Tur til bygdeborgen i Austadmarka v/ Steinar Meen. 15 

1. september Thor Gotaas: Taterne. 70 

6. oktober Øystein Lid Larsen: Kulturminneplanen tar form. 50 

3. november 
Kjell Thon og Svein Erik Finnerud: Da bilen ble 

allemannseie. 
80 

1. desember Julemøte med Inger Lises trio. 93 

 



Gamle Modum 

Tidsskriftkomiteen ga også i 2015 ut en god og variert utgave av Gamle Modum. Jon 

Mamen leder redaksjonen, som ellers består av Erling Diesen, Asbjørn Lind og Aase 

Hanna Fure. En del faste skribenter bidrar i tillegg regelmessig. 

Leie av lagerplass på Tomtebo blei oppsagt sommeren 2015, og styret sammen med  

Randi Skyllingstad og Jon Grøterud hadde en stor jobb med å flytte ca 200 eksemplarer av 

hver årgang av Gamle Modum til ny lagerplass hos Lars Grønhovd. 

 

Bilderegistreringa 

Bilderegistreringa blei avslutta. 

 

Dataarbeid 

Steinar Meen er data-ansvarlig. Hjemmesida er nå oppdatert. 

Folkvang er nå blitt utstyrt med en førsteklasses projektor som letter møteavviklinga. 

En del utgaver av Gamle Modum er nå lagt ut på Internet. 

 

Møtekomiteen 

Møtekomiteen gjør et glimrende arbeid med den praktiske tilrettelegginga av møtene på 

Folkvang. Utlodning bidrar til at økonomien i laget fortsatt er god. Den besto i 2014 av 

Oddbjørg R. Hellerud, leder, Olav Finsrud, Oddmund Johansen, Gerd H. Klepzig, Bjørn 

Gundhus, Aslaug Hovde, Anne Haslestad og Birgit Bjerknes. 

 

Kulturstier 

Styret har bevilga 20000 kr til en kultursti omkring Øya/Kanalen ved Vikersund og la fram 

et detaljert forslag til informasjonstavler. Men arbeidet er ikke kommet i gang fra 

kommunens side. 

 

Annet: 

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

Bygdeposten.  Bygdeposten har også fått lov til å bruke eldre og nyere stoff fra Gamle 

Modum. 

Wermund Skyllingstad var historielagets medlem av styret for Krøderbanen og i 

referansegruppa for «Kulturminneplan for Modum» som er under utarbeiding. Høsten 

2015 blei Ola Ingvoldstad i stedet valgt til styremedlem av 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. 

 

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

konkluderer med at også året 2015 blei et godt år for Modum Historielag. 

 


