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𝕲𝖔𝖉𝖙 𝕹𝖞𝖙𝖙 å𝖗 𝖆𝖑𝖑𝖊 𝖘𝖆𝖒𝖒𝖊𝖓! 

Årsrapport for 2022. 

Ja, da var det atter en gang nytt år, og nye muligheter. Nå har koronaen hengt over oss i snart 3 år. Å jeg lurer på, blir det 

bedre i 2023 mon tro? Blir vi kvitt koronaen, eller vil den bli med oss videre ei god stund ennå. 

Fredag 13 januar 2023, hadde vi fellesmøte i Skiflyvningskroa i Vikersund Hoppsenter. Vi var 15 av 19 stk. til stede. Der 

ble årets program satt sammen. Men først litt tilbake til året 2022. 

Fredag den 14 januar 2022, gjennomførte vi en felles lunsj med samtlige i styre, vara, data, regnskap, møtekomiteen etc.  

i Vikersund Hoppsenter. I alt var det 15 stk. til stede, 4 kunne dessverre ikke komme.  Der ble det bestemt at vi ikke skulle 

ha møter på Folkvang i første halvår.  Vi tenkte på sikkerhet, smittevern i forhold til både dere, og oss. 

Men vi fikk gjennomført 2 ute møter, før sommeren kom.  Busstur i august, og vi fikk gjennomført alle møtene i høst. Vi 

gjennomførte også ett slikt felles lunchmøte igjen den 2 september 2022. 

De møtene ser ut som er godt likt, det kommer så mange flotte innspill, fra alle sammen. De er veldig viktige for hele 

laget. Å det er så koselig at også de som er i møtekomiteen, data, regnskap etc. er med. Da får vi også med deres ønsker 

og meninger.  

På medlemslisten vår er det pr. i dag 380 medlemmer, men det var kun 265 stk. som betalte medlemsavgiften sin i 2022. 

Vi tenker at dette sikkert har noe å gjøre med koronaen, og at vi dessverre ikke har hatt møter. Men nå er forhåpentligvis 

den tiden over. Nå krysser vi fingrene, for at vi kan gjennomføre de møtene som blir satt opp, fra februar av og ut året.  

Ser at enkelte av de som ikke har betalt, var noen av de som lot seg rive med på Facebook.  

Jeg har bedt om at flere melder seg til å hjelpe til både i styret, og i møtekomiteen. Men det er veldig liten, om ikke null 

respons. Dessverre. Så hva skal vi gjøre?  For at det skal kunne holdes møter, og for at historielaget skal bestå trenger vi 

flere folk. Det gjør seg ikke selv dette arbeidet. Nå er vi så heldige at alle sammen, utenom Marit Grimnes, har sagt at de 

vil fortsette å hjelpe til dette året også.  Føler meg veldig privilegert som har så flinke, og dyktige medarbeidere med i 

både styret, i møte, vara, valgkomiteen, regnskap, revisor og data. Uten dere hadde det ikke vært mulig å fortsette med 

historielaget.  

På nettsiden vår www.modum.historielag.org blir det etter hvert lagt ut mye stoff om laget, blant annet møtereferater, 

bilder, og linker. Siden har ca. 4000 treff årlig. 

På vår Facebook-side er det også god aktivitet, vi har for tiden 1883 medlemmer der. Der blir det også fortløpende lagt ut 

møteinvitasjoner, møtereferater, bilder, forespørsel om slekt, medlemmene drøfter forskjellige lokalhistoriske temaer etc.  

Boplassene i Modum, og vår bildedatabase blir også stadig oppdatert på Facebook.  

Alle utgaver av Gamle Modum 1986-2021 kan bestilles for 500 kr hos økonomiansvarlig, eller for 25 kr pr nr (+ porto uten 

bygds). Gamle Modum 2022 koster 150 kr, og kan kjøpes i bokhandel eller bestilles.  Ny pris på Modum Leksikon, det 

koster nå 250 kr og kan kjøpes hos økonomiansvarlig, eller på møtene om dere sier ifra. 

                                                    Etter årsmøtet består styret av: 

Eva Gundersen leder, sekretær, kasserer og medlemsansvarlig. 

Håkon Fredriksen, styremedlem og fungerende nestleder. 

Signe Thunestvedt, styremedlem. 

Torhild Grøterud, styremedlem. 

Ann-Kathrin Bjørnø, styremedlem. 
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                                              Møtekomiteen 2023. 
Møtekomiteen gjør et glimrende arbeid med den praktiske tilretteleggingen av møtene på Folkvang. 
Utlodningen bidrar til at økonomien i laget fortsatt er god.  
Møtekomiteen består av: Aslaug Nicoline Hovde, Anne Margrethe Haslestad, Anna Elise Fredriksen, Birgit 
Bjerknes, Brita Karin Hjelmesæth Gerd Helene Klepzig, Håkon Fredriksen og Roar Moen.  
 
Valgkomite: Arnt Berget og Grete Bjertnæs.                                                                                                         
Varamedlem: Bård Stang og Torhild Grøterud                                                                                                              
Revisor: Sven Bjørn Hovde.  (Marit Grimnes trekker seg. Ny kommer inn.)                                                                                                            
Regnskapsansvarlig: Christoffer Bye.                                                                                                                             
Data-ansvarlig: Steinar Meen   

 
Gamle Modum: 

Tidsskriftskomiteen ga også i 2022 ut en god, og variert utgave av Gamle Modum. Nå var det ny redaksjon, og de gjorde 

en flott jobb. Så heftet kom ut til vanlig tid i november.  

Den nye redaksjonen består av leder Kari Edgren Ødegård, Bjørg Myhre, Hanne Martinsen, Erling T.  Scheen, Tor Dag 

Kongsrud og Jon Mamen som mentor. 

En del faste trofaste skribenter bidrar i tillegg regelmessig. Caspersen Trykkeri AS har skannet, og laget elektroniske 

utgaver av de eldste Gamle Modum. Disse er nå lagt ut på nettsidene våre. Det betyr at utgavene fra 1986 til 2021 er på 

nett. (2022 utgaven kommer på nett når 2023 utgaven er tilgjengelig på papir.) 

Dataarbeid: Steinar Meen er vår data-ansvarlige. Hjemmesiden blir stadig oppdatert. Møtene blir nå for en stor del omtalt 

på Facebook-siden vår i forkant, og i etterkant. Steinar, gjør som vanlig en fantastisk jobb. Han har også startet opp den 

nye siden med boplassene i Modum, sammen med Arnt Berget. Samt at han driver og utvikler en bildedatabase som blir 

å finne på vår hjemmeside etter hvert. Det blir det mye nytt og spennende. 

Annet: I 2022 ble alle de som har betalt kontingent, som fylte 80, 85, 90, 95 og 100 år fått tilsendt en blomsterhilsen fra 

historielaget. Det har vært veldig positivt, mange hyggelige tilbakemeldinger fra mottakerne. De ble 20 stk. i alt.  

I 2023 er det 28 stk. på lista, som jeg har datoene på. Til dere som ikke har mottatt en slik hilsen, og har betalt deres 

medlemskap.  Beklager jeg, jeg har brukt mange timer med å søke etter datoer, men det er dessverre noen jeg ikke har 

funnet. Så er du lur, si ifra når du er født. Da får også du en koselig blomsterhilsen fra laget, når din dag kommer.  

På julemøtet ble disse hedret med hederstegn og blomster, Aslaug Nikoline Hovde, Anne Margrethe Haslestad, Birgit 

Bjerknes,  Brita Karin  Hjelmesæth,  Gerd Helene Klepzig, Marit Grimnes, Arnt Berget, Roar Moen,  Bård Stang,  

Christoffer Bye, Steinar Meen, Sven Bjørn Hovde. 

Uten deres fantastiske hjelp gjennom mange år, hadde det ikke vært mulig å fortsette med historielaget. De står på, 

ordner med bord, stoler, koker kaffe, baker kaker, selger lodd, ordner med regnskap, data og mye mer. Ja de er helt 

unike alle sammen.  

Fra tid til annen kommer det henvendelse om assistanse i lokalhistoriske saker. Det dreier seg ofte om slektsforskning, 

både fra USA, Sverige og Norge. Som regel greier vi å hjelpe folk til rette, ved bruk av lokalkjente medlemmer. 

Annet som har skjedd, er at Steinar Meen har begynt arbeidet, med å få innholdsfortegnelse og etter hvert digitalisert 15 

lydbånd etter Kai Hunstadbråten og Nils Drolsum. De prater med eldre moinger.  Samt at han har jobbet med å få ut på 

nettet, Thure Lunds samling av bygdemusikk. Det vil ta litt tid, da det må innhentes tillatelse fra deres etterkommere. Så 

her blir det forhåpentligvis mye spennende etter hvert.  

  



Program for Modum Historielag 2022 

1. februar: Avlyst. 

1. mars: Avlyst. 

5. april: Avlyst. 

 

3. mai: Tur til Ramfoss Tresliperi med Arnt Berget. Det ble en 

hyggelig kveld. Å vi hadde hell med været. Solen titter ned på oss 

der i satt nede ved der tresliperiet en gang hadde vært. Arnt er veldig 

flink til å fortelle. Det må ha vært litt av et liv der den gang sliperiet og 

butikkene var der. Det bodde jo mange folk der også. vi var i alt 61 

stk. på det møtet.  

 

 

7. juni: Sommeravslutning på øya ved mølleruinene. Vi hadde besøk av Tor 

Dag Kongsrud som fortalte om sin onkel Håkon Kongsrud, og sin bestefar 

maleren Anders Kongsrud. Her var vi ikke fullt så heldige med været. Vi fikk ei 

kraftig regnskur med vindvær. Men vi holdt ut. Noen litt våtere enn andre. De 

fleste rømte inn under buskene. Kun 3 stk. dro hjem. Etter hvert sluttet det å 

regne, å det ble både kaffe og noe å spise for oss som var igjen. Vi var 22 stk. 

på møtet. 

 

17 juli: Den dagen gjennomførte vi, i dette styret, vår første stand. Vi ble invitert av 

frivillighetssentralen til å delta i forbindelse med frivillighetens år og sykkelturen på YX i Geithus.  Anna 

og Håkon Fredriksen, Ann-Kathrin Bjørnø og jeg var der. Det var koselig, men dessverre lite med folk. 

 

 

 

23. august: Busstur til Olsen og Nauen Klokkestøperi AS på Barkåker ved Tønsberg. Det ble en 

kjempeflott busstur. Ikke bare fikk vi en guide som kunne fortelle om støperiets historie, vi fikk også 

se hvordan de støpte klokkene. I Heggen Kirke, Nykirke, Rud Kirke, Olavskirken og i Snarum Kirke 

er det klokker fra dette firmaet. Etterpå gikk turen ut til Verdens Ende på Tjøme. Så tilbake til 

Flykafeen, der fikk vi servert deilig middag med dessert.  Vi var 38 stk. med på denne turen.  

 

6. september: Arnt Berget viste bilder, og fortalte om livet, og butikkene fra Vikersund, og helt 

opp til Kløftefoss. Det ble virkelig en pangstart for laget. Prosjektoren fungerte ikke, vi ringe både 

den ene og den andre. Ingen kunne hjelpe. Til slutt kom svigerdatteren til Arnt Berget med hans 

prosjektor. Da kunne endelig Arnt begynne. Det er utrolig å mye han har samlet av bilder og 

historier gjennom årene. Vi er heldige som har en slik flott ressurs person, både i historielaget og 

ikke minst som bidragsyter i Gamle Modum. Vi hadde bestilt kaker av Grethe Holm Catering, vi 

skulle feire at vi var 45 år i år. Det var godt vi gjorde, siden vi ble 1 time forsinket, ble det både kaffe, kaker og loddsalg før 

foredraget. Vi var over 80 stk. på møtet.  

 

4. oktober: Tidligere Geithusing, og ordfører i Horten Nils Henning Hontvedt fortalte om 

Christopher Hornsrud. Nok ett spennende emne, det er helt utrolig hvor mye Hornsrud var med 

på gjennom sitt 101 år lange liv. Fra gårdbruker sønn, politiker, handelsbetjent både i Hønefoss 

og på Modum, skog og jordbruks arbeider, partiformann, statsminister, statsråd, ordfører, familie 

mann og bonde. Nok en gang måtte Arnt Berget stille opp med prosjektør sin. Men nå var vi litt 

mer forberedt. Vi var 50 stk. på møtet. 

 



1.november: Birger Moen og Per Ole Buxrud forteller om livet, og butikkene fra 

Åmot til Bingen, og Simostranda. Vel, de rakk ikke mer enn ned til Korketrekkeren. 

Det var jo så mye spennende som hadde skjedd bare oppe i Lilleåsgata og Østre 

Åmot. Nok en gang var det plunder med prosjektor. Vi fikk låne en av Mette Marit 

Hovde, men nå var nøkkelen til skapet hvor teknikken styres borte.       Så det ble litt 

styr i kveld også.  Men etter hvert ble det ordnet. Birger hentet sitt lerret i tilfelle det 

ikke skulle være mulig å få ordnet med skapet. Det ble en artig kveld, Per Ole 

fortalte om livet fra han var guttunge og fremover.  Mange artige historier, og vi kunne levende forestille oss mange 

av de pussige episodene han fortalte oss. Vi var 85 stk. på møtet. 

 

6. desember: Julemøte. Trine Bjørnstad og Jon Wold 

underholdt i år også.  Det var de som var på det siste 

julemøte før koronaen, og nå kom de heldigvis tilbake i år 

også. Det er noe eget med julesanger, julehistorier fra 

Prøysen om a Marte Svennerud og andre. Å da kommer 

jo julestemningen med en gang. Vi hadde deilig gryterett 

med tilbehør og kaffe og kaker fra Grethe Holm Catering. 

Å det smakte nydelig alt sammen. 

På møtet ble det delt ut hederstegn til 12 stk. Se over. Fra før har Randi Skyllingstad, Torhild Grøterud, Signe 

Thunestvedt, Bjørg Jorunn Stubberud, Aase Hanna Fure, Jon Mamen, Erling Diesen, Erling T. Scheen, Asbjørn Lind og 

Andreas Øvergaard fått slike hederstegn, for deres flotte arbeid for både 

historielaget og Gamle Modum. 

Nytt i år var at vi hadde vi utlodning, jeg hadde nummeret alle heftene, så vi trakk på 

dem. Anna Fredriksen hadde strikket og heklet masse flotte premier, laget sponset 1 

flaske vin og 2 fruktkurver, + div. bøker. Resten hadde jeg kjøpt inn. Så alle sammen 

fikk en julehilsen. Noen kanskje mer fornøyd enn andre. Uansett, ble det en hyggelig 

kveld, som avsluttet med snøvær.  Så da kom virkelig julefølelsen. Vi var 56 stk. på 

møtet.  

I alt har vi vært 392 stk. på møtene i år. Det er slettes ikke dårlig, når vi hadde 3 møter vi ikke fikk gjennomført.  

Dette var litt om hvert enkelt møte som vi har hatt i 2022. Nå skal vi starte på et nytt år, med nye møter. Nye utfordringer, 

men forhåpentligvis blir det noe for enhver smak i år også. 

 

Medlemskontingenten er kr 150 for enkeltmedlemskap, kr 250 for familiemedlem (par), støttemedlem kr 100. Husk å 

oppgi navn på familiemedlem, så vi får registrert dem. 

Tusen takk: 

Til Marit Grimnes for den flotte jobben, du har gjort for laget gjennom mange år. 

Tusen takk til alle dere som stiller opp på møter, deltar aktivt på Facebook. 

Dere gjør at vi også står på videre for at historielaget skal fortsatt bestå. 

 

Program for 2023 

 
7. Februar. Årsmøte. Birger Moen og Per Ole Buxrud, del 2 av deres foredrag om Åmot. 

 
7. Mars. Olav Lund. Med en klype salt - en kulturhistorisk reise 

 
4. April.  Går ut på grunn av påsken.  

 
2. Mai. Halvor Hartz. Navn på foredrag kommer senere. Moinger i krigen 

 
6. Juni. Sommeravslutning på Tøffenbrygga ved Åsmund Pettersen  

 
20 Juni.  ?? Busstur  ??. Mer informasjon om dette kommer senere  

 
Juli.  Ferie 

 
22. August.?? Busstur  ??? Mer informasjon kommer senere  



 
5. September. Åsmund Pettersen om livet inne på Finnemarka. 

 
3. Oktober. Thor Gotaas.  Ørkenen Sur- den norske uteliggerkolonien i Brooklyn.  

 
7. November. Jon Mamen.  Livet rundt kirkene og prestene i Modum frem til ca. 1900 

 
5. Desember.  Julemøte Arbeiderklassens poet, Rudolf Nilsen, noe om hans liv ved Jon Arne Cornell 

 

Møtene avholdes på Folkvang i Geithus, den første tirsdagen i måneden, om ikke annet er nevnt. 

De starter kl. 19. 

Alle er hjertelige velkommen. 

Hilsen Styret. 

 

 

 

Medlemskontingent for Modum Historielag 2023. 

Hvis det er feil på postadressa på adresselappen, vil vi gjerne ha beskjed om det til Eva Gundersen. 

Tlf. 90790549 eller e-post liljatre@gmail.com 

Vennligst husk å betale kontingenten innen den 28. februar 2023 

Kontingenten er kr 150 for enkelt medlemskap, kr 250 for familiemedlem (par) og kr 100 for støttemedlem                       

Husk å oppgi navn på familiemedlem, så vi får registrert dem. Også viktig om dere bruker vipps, at dere skriver hvem det 

er fra.  

Dere som valgte årsrapport på E-mail får det, resten i posten som vanlig. 

Rett beløp til konto nr. 2270.03.02087, eller vipps nr. 618508 

Husk å skrive navnet deres på innbetalingen. 

På forhånd tusen takk. 

 

Gavekort. 
Hva med å gi bort et års medlemskap på kr 150 i gave til den som har alt? 

 

Giro. 

Medlemskontingent for Modum Historielag 2023 
 
Enkelt medlemsskap kr. 150.- 
Familiemedlemskap  kr.  250.- 
Støttemedlemskap    kr. 100.- 

Betalingsfrist  : 28. 02. 2023 

Betalt av : 
 
 

 
Betalt til : Modum Historielag  
                  v/ Eva Gundersen. 
                         Bergaveien 2. 
                         3360 Geithus.  

 

Kundeidentifikasjon (Kid) 
navn. 
 
 
 

            Kroner :        Til kontonummer  : 
      
          2270.03.02087  
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