
Modum Historielag 

ÅRSMELDING 2017. 

Modum Historielag hadde 286 betalende medlemmer ved utgangen av 2017. 13 av disse 

har ikke latt seg identifisere på grunn av manglende navn på blanketten til tross for 

iherdig detektivarbeid fra medlemsansvarligs side. Vi ber om at dere er nøye med dette. 

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

Jorunn Stubberud kasserer, Eva Gundersen medlemsansvarlig, mens resten av styret besto 

av Gunnar Hellerud, Signe Thunestvedt og Torhild Grøterud, Årsmøtet godkjente endringer 

i vedtektene som medførte at regnskap kan utføres eksternt. Styret oppnevnte egen med-

lemsansvarlig, Eva Gundersen, som har gjennomført grundig revisjon av medlemslistene. 

Styret hadde 3 møter og behandla 16 saker.  

Arrangementsplanen blei gjennomført fullt ut som planlagt. 

GJENNOMFØRTE ARRANGEMENTER 2017. 

Dato Tema: Deltakere: 

07.02.2017 Årsmøte. Hans Petter Eriksen: Ut på tur i Modum og Sigdal. 60 

07.03.2017 Wermund Skyllingstad: Modum Historielag 40 år. 

Fra Blåfargeverket til Auschwitz. 

Randi Skyllingstad: Turen til Auschwitz m.m.m. 2001. 

60 

04.04.2017 Hans Petter Evensen: Gamle handredskaper. Utstilling. 50 

02.05.2017 Knut Olaf Kals: Skihelten Thorleif Haug. 50 

06.06.2017 Åpning av Kulturstien på Øya i Vikersund. 

Rundtur med Tor Dag Kongsrud. Musikk ved Inger Lise 

Lund Finnerud og Terje Finnerud. 

250 

12.08.2017 Busstur til Kjerratmuseet i Åsa 20 

05.09.2017 Randi og Wermund Skyllingstad: Modum Historielag 40 år. 

Historielaget i et nytt århundre. 

60 

 

03.10.2017 Torbjørn Andreas Pettersen: Politihistorikk og politiutstyr fra 

gamle dager. 

66 

07.11.2017 Unni Venke Holm: Gudbrand fra Geithus og hans samtid 70 

05.12.2017 Julemøte . Thor Gotaas kåserte om 3 av sine nye bøker, særlig 

om hoppsporten. Musikk og sang med Karin Jokerud 

og Arne Lesteberg. 

85 

 
Modum Leksikon: 

Det var avtalt at Per Otto Borgen skulle skrive et leksikon om Modum slik han hadde 

gjort for flere andre kommuner tidligere. Han døde brått i mai 2016, men historielaget 

fikk tilgang til datafilene, og Christoffer Bye og Eva Gundersen la ned et stort arbeid med 

å gjøre disse klar for trykking samt å supplere stoffet vesentlig. På novembermøtet kunne 

Modum Leksikon presenteres og salget startes. 



Det var innhenta tilstrekkelig sponsorstøtte til at prosjektet kunne påregnes å gå i pluss. 

Det er oppretta egen bankkonto for leksikonet. Status ved årsskiftet 2018 er at omtrent 

halvparten av opplaget på 1000 eksemplarer er solgt. 

Kulturstier: 

Kultursti omkring Øya/Kanalen ved Vikersund blei åpna av ordfører Ståle Versland 6. 

juni 2017 med ca. 250 personer til stede. Inger Lise Lund Finnerud og Terje Finnerud 

spilte ved åpninga. Ytterlig spill ved mølleruinene måtte avlyses på grunn av regn, men 

historielaget planlegger eget «møllemusikk»-arrangement i juni 2018. Tor Dag Kongsrud 

hadde lagt ned et kjempearbeid med å redigere informasjonstavlene og leda ei vandring 

rundt stien. Historielaget hadde bevilga 20.000 kr til stien, men fikk Tor Dags innsats 

godskrevet som vår innsats. 

Gamle Modum: 

Tidsskriftkomiteen ga også i 2016 ut en god og variert utgave av Gamle Modum. Jon 

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

Øvergaard og Aase Hanna Fure. En del faste skribenter bidrar i tillegg regelmessig. De 

fleste utgavene er gjort tilgjengelig digitalt, og resten vil bli digitalisert i 2018. 

Dataarbeid: 

Steinar Meen er data-ansvarlig. Hjemmesida er nå oppdatert. Folkvang er nå blitt utstyrt med 

en førsteklasses projektor som letter møteavviklinga. Møtene blir nå for en stor del omtalt på 

Facebook i forkant og etterkant. 

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 2017 av 

Oddbjørg R. Hellerud, leder, Gerd H. Klepzig, Aslaug Hovde, Anne Haslestad, Birgit Bjerknes 

og Roar Moen. 

Annet: 

Ola Ingvoldstad er valgt til styremedlem av Krøderbanen. Wermund Skyllingstad er med i 

referansegruppa for kulturminneplanen (ikke aktiv 2017). 

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 jubileumsåret 2017 blei et godt år for Modum Historielag. 


