
 

 

Årsberetning 2021 for Slora Mølles Venner 
 
 
Årsmøtet for 2021 ble grunnet pandemien gjennomført som et «digitalt årsmøte», 
hvor agendaen ble sendt medlemmene i forkant og stemmer kunne avgis pr. brev 
eller pr. e-post. Svarfristen var 22. april 2021 kl. 20:00. Det ble avgitt elleve stemmer, 
se vedlegg.  
 
Årsmøtet ble ledet av Dag-Einar Hellerud, som også ble valgt som protokollfører. 
 
Regnskapet for 2020 ble lagt frem og godkjent. Arbeidsplanen for 2021 ble lagt frem 
og godkjent. Budsjettet for 2021 ble lagt frem og godkjent. Kontingenten var foreslått 
uendret og den ble vedtatt. Valgkomiteens forslag var lagt frem, og valget stadfestet 
dette. Styresammensetningen for 2021 ble: 
 
Leder:   Dag-Einar Hellerud  
Nestleder:  Dag Ivar Winding-Sørensen 
Sekretær:  Eksterne saker ivaretas av nestleder  
   Interne saker ivaretas av leder 
Økonomiansvarlig: Foreningsøkonomi ivaretas av leder 
   Prosjektøkonomi ivaretas av nestleder 
Styremedlemmer: Vidar Harfallet, Hans Bjørge og Tore-Petter Hellerud 
 
Dag Ivar Winding-Sørensen møtte som Slora Mølles representant i Blaker og Sørum 
Historielags styre, og er tildelt signatur av historielaget. 
Valgkomite er Hans Bjørge. 
 
Even Woxen ble tildelt Dugnadsprisen på siste møllefest. 
 
Det har vært avholdt 4 styremøter, gjennomført 25 dugnader, ingen medlemsmøter, 
men arrangert en sesongavslutning og en møllefest på Bestefarhuset, begge med 
godt fremmøte. Styret har hatt ett møte med styret i Blaker og Sørum Historielag. Det 
ble holdt på mølla, med omvisning og orientering om prosjektet. Det ble gjennomført 
en ideutveksling, og det ble konkludert med at samarbeidet og prosjektet skal 
videreføres. 
 
Dugnadene startet onsdag 7. april og siste var 17. november. Det er registrert 589 
dugnadstimer i 2021. I tillegg er det utført dugnadstimer av enkelt-medlemmer i 
tilknytning til oppgavene på Slora Mølle, uten at dette er registrert. Damprosjektet er 
økonomisk avsluttet mot Fortidsminneforeningen med full utbetaling. Noe praktisk 
arbeid gjenstår. 
 
Brith sørger for kaffe og kaker på alle dugnadskvedene, og er veldig påpasselig med 
at det er orden og trivsel både ute og inne. Hun guider besøkende, noe besøkende 
verdsetter. Roar slår gresset på de planerte arealene, og Haakon bruker ljåen i de 
verste hellingene. Magnar holder snøen unna om vinteren. Magnar og Dag-Einar har 
drevet noe ryddehogst i Mølleskogen. Den aktive dugnadsgjengen teller ca. 10 
personer. 



 

Det er fortsatt T-skjorter med Slora Mølle-logo og Møllekopper til salgs. 
 
Det er sendt ut kontingent til 73 medlemmer, hvorav 55 har betalt.  
 
Kulturminneadopsjon for 7.klassene ved Fjuk og Haugtun skoler ble avlyst grunnet 
pandemien. Klassen fra Fjuk kom dog på besøk noen timer ved en senere anledning. 
Det var også planlagt å ta imot 8.klassene fra Bingsfoss ungdomsskole og Frogner 
skole som en del av den kulturelle skolesekken, men dette led samme skjebne. 
 
Slora Mølles Dag ble avlyst for andre året på rad. 
 
I 2021 hadde vi dog noen besøk: 
07.06.2021 kom 7.klasse fra Fjuk skole, totalt 11 personer. 
15.06.2021 kom fire fra ungdomsteatergruppa Tut og Kjør på omvisning og for 
planlegging av øvelser på Mølla. Grunnet frafall under pandemien klarte de 
dessverre ikke å gjennomføre øvelser i fjor. 
30.06.2021 hadde vi besøk av 5 personer. 
02.09.2021 besøkte pensjonistene fra Jevnaker oss med 33 personer, formidlet av 
Opplev Sørum. 
14.09.2021 besøkte styret i Blaker og Sørum historielag mølla, fire personer. 
 
12 ivrige møllevenner feiret St.Hans-aften ved mølla. Venneforeningen spanderte 
rømmegrøt og spekemat levert av Bestefarhuset. 
 
Mølla og arbeidet som blir gjort der, fanger interesse i og utenfor lokalmiljøet trass 
pandemien. 
 
Blaker og Sørum Historielag: 
Det er gjennomført et par møter med tanke på å restrukturere samarbeidsmodellen.  
Det ene var et felles styremøte, det andre var med et par representanter fra hvert 
styre. Dag Winding-Sørensen har nå fratrådt styrevervet i historielaget, Vidar 
Harfallet er valgt inn som vara og ivaretar heretter kontakten mellom foreningene.  
 

Restaureringsprosjekter: 
I 2008 begynte Slora Mølles Venner å forme seg, med stiftelse i 2009. I 2012 mottok 
vi vårt første tilsagn om prosjektstøtte fra Kulturminnefondet gjennom prosjekt nr.: 
120417, supplert med ny støtte i 2015 ved prosjekt nr.: 150243 og i 2017 ved 
prosjektnr.: 17866 «støtte til restaurering av plansiktanlegget». Vi har også mottatt 
støtte fra andre institusjoner, blant annet kommunen(e). 
Det formelle restaureringsprosjektet vi påtok oss i 2012 er formelt avsluttet, revidert 
regnskap, sluttrapport og økonomi er tilbakeført til historielaget. Venneforeningen 
fortsetter dugnadskveldene med sikte på å gjennomføre løpende oppgaver. 
 
Plansikten: 
Plansikten er restaurert og remontert. Den er under innkjøring, noe justering gjenstår. 
 
Vakuumviften og vakuumstrømpene i avsugsmekanismen for melstøv i sikteanlegget 
er restaurert og operativt. 
 
Lagersiloen, som samler opp det ferdige melet, er operativ.  



 

Turbinhuset: 
Gjenoppbyggingen av turbinhuset i gammel tappeteknikk har vært mer 
tidkrevende enn opprinnelig antatt. Bygget er ferdig panelt med ospebord av 
selvskåret virke fra egen hogst, og taket og gulvet er lagt. Turbinhuset er 
ferdig. 
 
Generator og husturbin: 
Generatoren står i Moss, vi har mottatt et overslag på ca. kr 138 000,- for omvikling 
og restaurering. Vi må vurdere om vi kan anskaffe en som er operativ. Turbinen er 
separert og er under gjenoppbygging, som utføres av dugnadsgjengen. 
 
Sammalskverna: 
Den er fortsatt funksjonell i demonstrasjonsøyemed. 
 
Hjelpemotoren Grei brukes oftere til demonstrasjonskjøring for besøkende. Den 
hadde et uhell ved første oppstart da kjølevannspumpen havarerte. Entusiaster ved 
Rainpower på Sørumsand stilte opp og laget et nytt pumpehus for oss. Motoren ble 
driftsklar tidlig på høsten. Drivstoffanlegget er under vedlikehold. 
 
Drivlinjen: 
Den er justert opp og roterer fint. Reimene er på plass. Den kan nå kjøres med 
elektrisk motor for demonstrasjon, men justering og innkjøring er ikke helt ferdigstilt. 
 
Nåledam: 
Den økonomiske delen av delprosjektet er avsluttet, noe praktisk arbeid gjenstår. 
 
Newtonpark: 
Vanntilførsel er etablert med to stk. 110 mm rør fra demningen. Det er bygget 
overgang over turbinrøret med adkomst under Møllebrua. Under befaring er det 
opprettet et utkast for planskisse. 
 
Elektrisk installasjon: 
Det er senhøstes avholdt et par befaringer med en representant fra T&B Hansen 
Installasjon, og et foreløpig arbeidsdokument er opprettet. Vi er lovet et prisoverslag, 
men ingen har fulgt opp saken i vinter, og intet er mottatt. Hovedinstallasjonen blir et 
230V-anlegg. I tillegg riggers det et lite 12V likestrømanlegg med noen lampepunkter, 
slik at vi kan vise egenprodusert strøm. 
 
Publikumsaktivitet og demonstrasjoner: 
Det er gårdskverna fra Nordal gård som brukes for demonstrasjonsmaling ved 
omvisninger. Det krever fortløpende vedlikehold og rengjøring som øker i omfang 
med frekvensen av besøkende. Den hånddrevne kverna, som alle får benytte, er et 
populært innslag. 
 
Slora Mølles Venner merker godt at Slora Mølle utvikler seg som et besøkssenter, 
som over tid vil kreve driftsrutiner med en besøks- og vaktplan. Dette håper Slora 
Mølles Venner å kunne opparbeide i samhandling med styret i Blaker og Sørum 
Historielag og med naboen vår, bevertningsstedet Bestefarhuset. 
 
 



 

Besøk og profilering: 
I de senere årene har Slora Mølle kommet frem i regionens bevissthet. 
Kulturminnet har fått verneklasse 1 i kommunens kulturminneplan. 
Besøksfrekvensen i mølla øker, med skolebesøk, foreninger og tilfeldige 
besøkende. Et samarbeid mellom mølla og Bestefarhuset utvikles løpende. Opplev 
Sørum og Eight Amcars Club ønsker også å samarbeide med oss. Rutebussen fra 
Sørumsand passerer også Slora Mølle.  
 
Med forbehold om at beretningen ikke er utfyllende. 
 
21.04.22 
Dag-Einar Hellerud 
leder 
 
Rettet i henhold til vedtak på årsmøtet. 
22.04.22 
Dag-Einar Hellerud 

 


