
 

 

Årsmelding 2019. 

Året 2019 er over og det er på tide å se tilbake på hva som har skjedd innen 

historielaget. Vi har hatt et bra år med mange spennende foredrag og 

foredragsholdere. Vi hadde en koselig kveld på øya i Vikersund og en fulltegnet 

busstur til Vemork som var veldig vellykket. 

Modum Historielag hadde 315 betalende medlemmer ved utgangen av 2019. Vi 

fikk inn mange nye medlemmer dette året og det er jo ekstra hyggelig. Det betyr 

vel at laget fungerer bra og at vi har møter som fenger flere og flere. 

Etter årsmøtet består styret av Eva Gundersen leder, sekretær og medlems-

ansvarlig, Bjørg Randi Hovde nestleder, Jorunn Stubberud kasserer og 

økonomiansvarlig, mens resten av styret består av Signe Thunestvedt, Torhild 

Grøterud, Otto Myrvold og Tor Arne Vik, som kom inn etter Kjell Thon`s triste 

bortgang. 

Styret hadde 4 møter og det ble behandlet 15 saker. Arrangementplanen ble 

gjennomført som planlagt, bare med et bytte da ble byttet ut Hans Norman 

Kristoffersen, med Arnt Berget på grunn av sykdom. 

 

Program for Modum Historielag 2019 

 

Dato Program Til stede 

5. februar Årsmøte. Åsmund Pettersen: Tømmerfløtingen på 

Rolighetsmoen og Tøffen 

46 

5. mars Even Traaen: "Ljåsmiing i Numedal". Ta gjerne med 

dere gamle ljåer 

55 

2. april Malle Eken Tandberg: Det tekstile arbeidsåret i det 

gamle bondesamfunnet 

68 

7. mai Vi viser Modumfilmene 1 og 2 Over 

100 

4. juni Møte ved mølla, foredrag av Tor Dag Kongsrud og 

musikk av Arve Engen og Terje Tandberg   

29 



20. august Busstur til Vemork, Rjukan 48 

3. september Arnt Berget: Viste oss filmen "Skogsarbe i hine hårde 

dager" samt mange flotte bilder fra Holleia. 

44 

1. oktober Thor Gotaas: Livslang skrivekløe: Historien om den 

vandrende redaktør Anders Mehlum Nu-mann og hans 

siste bok: Utedassen 

60 

5. november Beate Lindseth: Juletrepyntens historie 44 

3. desember Julemøte med Trine Bjørnstad og Jon Wold 74 

 I alt var det til stede på møtene i 2019: 568 

 

Gamle Modum: 

Tidsskriftskomiteen ga også i 2019 ut en god og variert utgave av Gamle Modum. 

Jon Mamen ledet redaksjonen som ellers besto av Erling Diesen, Asbjørn Lind, 

Andreas Øvergaard, Erling T. Scheen og Aase Hanna Fure. En del faste trofaste 

skribenter bidrar i tillegg regelmessig. 

Caspersen trykkeri har skanna og laget elektroniske utgaver av de eldste Gamle 

Modum. Disse er nå lagt ut på nettsidene våre. Det betyr at utgavene fra 1986 til 

2018 er på nett. (2019 utgaven kommer på nett når 2020 utgaven er tilgjengelig 

på papir.) 

Dataarbeid: 

Steinar Meen er vår dataansvarlige. Hjemmesiden blir stadig oppdatert. Møtene 

blir nå for en stor del omtalt på Facebook-siden vår i forkant og etterkant. Steinar 

gjør som vanlig en fantastisk jobb. 

Møtekomiteen: 

Møtekomiteen gjør et glimrende arbeid med den praktiske tilretteleggingen av 

møtene på Folkvang. Utlodningen bidrar til at økonomien i laget fortsatt er god. I 

2019 besto komiteen av Brita Hjelmeset, Anne Haslestad, Gerd H. Klepzig, 

Aslaug Hovde, Birgit Bjerknes, Anna Elise Fredriksen, Roar Moen og Håkon 

Fredriksen. De har alle sammen sagt at de stiller opp et år til. Og det settes stor 

pris på av lederen. 



Annet: 

Historielaget støttet Vidar Brekke i forbindelse med hans flotte bok om Tangen 

fra gammel tid. 

Historielaget sto også bak et flott arrangement som Hege Wærsted, Steinar Meen 

og vår nestleder Bjørg Randi Hovde hadde for 3. klasse ved Stalsberg Skole i høst. 

Vi fikk inn en sum penger fra prosjektet «Lokalhistorie i skolesekken» 

administrert av Landslaget for lokalhistorie. Arrangementet foregikk 23. og 24. 

september. Elevene fikk omvisning i tømmerlåven. De fikk prøve å slå med ljå og 

de la gresset på hesje. Og de fikk prøve gamle redskaper på kjøkkenet. 

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

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

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


