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Medlemmer
Vi har pr. 31.12.2014 673 medlemmer hvorav 655 har betalt kontingent for 2013. Dette er en
nedgang på ni medlemmer siden forrige år. Av dette medlemstallet ble 18 nye medlemmer vervet ved
våre stands til jul ved kjøpesentrene i kommunen. De nye medlemmene skal betale kontingent fra og
med 2014.
Medlemskap
Røyken historielag er medlem av Landslaget for lokalhistorie. Kontingenten for medlemsskap er
kr.13,- pr. medlem. Forbundet ordner med bl.a. skattefritak ved bidrag og momsrefusjon ved innkjøp.
Styrets arbeid
Det har i 2014 vært avholdt åtte styremøter og 87 saker er behandlet. Styret har, etter anmodning
fra kommunen, avgitt flere høringsuttalelser angående navnsetting av nye veier i Røyken m.v.
Kåre Selvik holdt 3 foredrag:
7.mai for Nærsnes kirkeforening - Utviklingen av Nærsnes frem til 2.verdenskrig,
14.september for Nærsnes kystlag - Fra istiden i Nærsnes
3.november for Røyken og HurumRevmatierforening - Isdrift
I februar deltok Historielaget i feiringen av Grunnlovsjubileèt på Høyenhall i regi av Røyken
Kommune. Det ble stilt ut en del gjenstander fra tiden omkring 1814. Terje Martinsen holdt et
foredrag om denne tiden i Røyken
Våren 2014 ble det avholdt skrivekurs over 3 kvelder. Kursleder Per Olav Berg.
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(Økonomi
Årsresultatet for 2013 viser overskudd med kr. 64.340,-. Dette er en forbedring på ca. kr. 12.500,- fra
foregående år.
Driftsinntektene beløper seg til kr. 375.500,- mens driftskostnadene utgjør kr. 323.400,-. I tillegg har
vi renteinntekter på kr. 12.000,-. De største inntektspostene er medlems-kontingent med kr. 197.400,og leieinntektene på Kornmagasinet med kr. 97.000,-.
De største kostnadene gjelder produksjon av årboka og bygdemagasinene med ca. kr. 80.000,- og
vedlikehold av Kornmagasinet og Hernestangen med ca. kr. 76.000,-. Det vises til avsnittene om
Huskomiteens og Museumskomiteens arbeid.
Likviditeten er god. Ved årsskiftet hadde vi ca. kr. 524.000,- i bank og kasse. Laget har kun kr. 23.700,i kortsiktig gjeld. Historielaget har gjennom de siste årene hatt god økonomisk handlefrihet.)
Medlemsmøter og arrangementer
Åpen dag på Kornmagasinet ble arrangert 22.mai med god deltagelse, ca 60 personer møtte
Tur til Oslofjordmuseet fant sted 12.juni ned ca 20 deltagere
Det ble i sommer, som i tidligere år, holdt åpent hus på Hernestangen hver søndag fra 29. juni t.o.m.
søndag 3. august. Vi viser fram Gjellumstua og samlingen på låven. Samlingen er nå utvidet til å
omfatte hele låven, og gjenstander på den nye plattingen.
Oldtidsmarsjen gikk i år søndag 21. september. Marsjen var den 25. i rekken og det ble i år ca 50
deltagere. Nevnes må Torleif Remme som gikk marsjen for 20. gang. Som vanlig ble det servert
suppe på Mellombø til stor glede for deltagerne
Høstmøtet ble arrangert 9.november med Nederland og hollendertiden som tema
Julemøtet ble avholdt 4.desember med foredrag av Håvard Kilhavn om arkeologiske undersøkelser
ved Hurum Kirke
Før jul hadde historielaget stands på Rortunet, på Røyken senter og på Spikkestad. Det var salg av
historielagets bøker og kalendrer for 2014, samt verving av nye medlemmer.
Den tradisjonelle dugnadsfesten ble holdt 6. februar. 2015 med god deltagelse
Publikasjoner og publikumskontakt
Bygdemagasinet lagt inn på vår nettside: www.historielaget.no Nettsiden holdes oppdatert av Kjell
Jørgensen i samarbeid med Bjørn Auke og inneholder mye om laget og virksomheten der.
Oldtidsveien
Det vanlige arbeidet med Oldtidsveien synes å gå som det skal i følge tilbakemelding fra rodelederne.
Noe merking av veien er foretatt, infoplakater er fornyet . På noen steder er ny info satt opp. Dette
er kommet fra rodelederne. Info er plassert på veien fra Bø til Slemmestad. Vi har hatt mye
kommunikasjon med Viken Skog om uheldig hogst. Fylkeskonservatoren har også vært i bildet. Det
ser nå ut til at saken stort sett har ordnet seg. Det meste av oppryddingen ser ut til å være på plass.
Hulveien ned til Slemmestad Ungdomsskoles er ryddet. Det kommer frem at siste del av veien ned til
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Slemmestad, bør sikres (rasfare). Her bør kommunen ta en besiktigelse om noe skal gjøres. Det er
eventuelt snakk om å fornye gjerdet.

Kyststien 2014
Kyststien går fra båthavna ved Bjerkåsholmen , opp til Slemmestadveien og ned Vaterlandsveien til
sentrum.Nåer det imidlertid kommet opp en vindeltrapp i det gamle fabrikkområdet på Slemmestad,
som gir forbindelse til Tåjeåsen og Tåje. Her ble det ryddet en trasè for åtte og et halvt år siden, men
kommunen har signalisert at man vil prioritere en trasè gjennom Norcems industruområde. Det er
derfor høyst usikkert om stien over Tåjeåsen vil bli realisert som kyststi, men nå er den i alle fall
farbar.
Trappa til kyststien i Vaterland er i dårlig stand, men reparasjons- og sikringsarbeidet vil bli kostbart
og er ikke prioritert av kommunen.
Det er nå seks år siden det ble vedtatt en reguleringsplan for Grunnvik for å avklare kyststien der.
Kommunen har opplyst at dette vil ble tatt opp i forbindelse med kystsoneplanen. Denne skulle ha
foreligget i 2013 men er ennå ikke ferdig. Vi har derfor ennå ikke en sammenhengende kyststi langs
Oslofjorden. Vi har også arbeidet for fremføring av kyststien langs stranda og over Propsen i
Nærsnesbukta, og i trasèen til den gamle Nærsnesveien, istedenfor langs Sundbyveien. Dette står
også i stampe.
I planprogrammet for kystsonen i Røyken sies det at »en vil ha fokus på å finne en egnet trasè for en
mer sammenhengende kyststi mot Oslofjorden. Vi ser frem til dette og håper at en ny trasè under
Åroskastet vil bli tatt med her.
Vi har ryddet for kvist og vindfall, merket, grøftet, lagt ut tråplanker, flyttet stolper og skilt, skiftet ut
skilt og satt opp nye. Komitèen har nedlagt ca 160 timer på kyststien i 2014

Kommunikasjonsplan
Historielaget opplever en nedgang i medlemsmassen samtidig som gjennomsnittsalderen øker; styret
tolker dette som mangel på appell til den yngre delen av Røykens innbyggere. Styret har derfor, som
et første virkemiddel, utarbeidet en kommunikasjonsplan som adresserer synliggjøring, profilering
og involvering.
I tilnytning til kommunikasjonsplanen er det utarbeidet en handlingsplan som vi har gjennomført
deler av:
 Vi har etablert en Facebook- side som har mer enn 600 følgere
 Vi har planlagt og er i ferd med å gjennomføre et skoleprosjekt i samarbeid med kommunen.
Et pedagogisk opplegg er utarbeidet av styret og i ferd med å materialiseres gjennom en
arbeidsgruppe med representanter fra kommunen og fra historielaget. Opplegget vil bli
implementert for alle kommunens 6-klassinger fra skoleårets start 2015.
50 år
Neste år er det 50 år siden historielaget ble grunnlagt, det er nedsatt er arbeidsgruppe som
planlegger feiringen.
Museumskomiteen
Det har i 2014 vært en hektisk aktivitet i museumskomiteen med vel 40 aktivitetsdager og vel 420
dugnadstimer. Vi startet opp med 1814 jubileet og utstilling på Høyenhall. Så fulgte omvisning for en
skoleklasse fra Slemmestad ungdomsskole på Kornmagasinet i februar. I løpet av våren fikk vi tilbud
om flere landbruksgjenstander fra Ludvig Haug og Arne Ølstad. Alt ble hentet med henger og brakt
ned til Hernestangen hvor de fikk etter hvert sin rette plass. Vi har også fått flere ting fra Gjerdal
området.
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Torsdag 22. mai hadde vi åpent hus på Kornmagasinet med forskjellige temautstillinger og en ekspert
som vurderte gjenstander som publikum hadde medbrakt. Her var det stinn brakke og et meget
vellykket arrangement som vi vil gjenta i år.
Vi fikk laget en ny platting i tilknytning til låven på Hernestangen og denne sto ferdig i slutten av juli.
Laftebua ble beiset med tjærebeis og løpende vedlikehold gjort både på Gjellumstua og låven. I
sommerferien hadde vi Gjellumstua og låven åpen for publikum hver søndag med godt besøk. Vi har
mottatt en mengde gaver både til vår samling på Kornmagasinet og til Hernestangen. Vi har fortsatt
med registrering og merking av gjenstander og også brukt litt tid på å få en best mulig plassering og
vedlikehold av gjenstandene våre som nå teller mer enn 2.000 objekter. Alle 6 i komiteen arbeider
godt sammen og har glede av arbeidet vi gjør for laget. Honnør fra styret for innsatsen!

Bygdemagasinet
Ny redaktør fra 2014 er Arne Myrvang. De øvrige medlemmene er Ole Kjølen, Kjell Jørgensen og
tidligere redaktør Bjørn Fossnes.
Bygdemagasinet har i år som vanlig kommet ut med to numre, nr 65 i juni og nr 66 i november 2014.
Det henstilles som vanlig til medlemmene om å bidra med stoff!

Slekts- og gårdshistoriegruppa
Gruppa består av 7 medlemmer med Arne Myrvang som leder. De øvrige medlemmene er Odd Arne
Svendsrud, Jorun Dambo, Anne Elisabeth Myrvang, Ragnar Ølstad, Arve Solli og Jan Ølstad. I tillegg
har Kjell Nergaard og Tone Stokker Martinsen deltatt som aspiranter.
Gruppa har møter på Kornmagasinet hver mandag kveld i tiden 18.00 – 20.00, og arbeider for tiden
med å transkribere kirkebokinnførsler over døpte i Røyken i perioden 1833 – 1856 fra gotisk
håndskrift og inn i et dataprogram utviklet for formålet. Pga sykdom blant gruppas medlemmer
deltar ikke alle på samlingene, men noen arbeider hjemmefra.
Arbeidet med transkribering har pågått i mange år, og er en del av en nasjonal dugnad i regi av
Arkivverket. Hensikten er å legge det ferdig gjennomgåtte materialet ut på deres sider på
Digitalarkivet i søkbar form. (Se arkivverket.no, arkfane Digitalarkivet).
For Røykens del er allerede perioden fra første kirkebok i 1701 til og med 1810 lagt ut på denne
måten. Perioden videre til 1833 er ferdig transkribert, og noe av dette materialet er nylig sendt til
Arkivverket for å legges ut. For mesteparten av det øvrige materialet fra denne perioden gjenstår
kun korrekturlesing før det kan sendes inn.
Ta gjerne kontakt dersom du har lyst til å delta i dette arbeidet.
Årbokkomiteen
Komiteen består av fem personer, leder Bjarne Kjos, videre Terje Martinsen, Jørn Jensen, Inger
Drengsrud Førde og Erik Jacobsen.
Grafisk designer Vemund Tollefsen har også i år stått for utformingen av årboka..
I tillegg til artikler fra medlemmer av komiteen, hadde vi i årets utgave artikler fra Arne Myrvang,
Kåre Selvik, Ole Sønju og Jan Ølstad, alle historielagsmedlemmer. I tillegg hadde vi en artikkel fra
Bente Goverud, om keramikk fra 1930-1950-tallet fra Røyken og omland. Hun var først på julemøte
2013, hvor hun snakket om og viste en del keramikk og senere var hun med på en sommersamling på
Kornmagasinet.
Årboka ble planlagt ferdig levert fra trykkeriet til midten av november, så stoffet måtte være ferdig
redigert fire-fem uker før dette. For å få til dette måtte førsteutgaven av stoffet leveres ca 1.
september, deretter ble det korrekturrunder, og for enkelte møte med Vemund Tollefsen, hvor man
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fikk den endelige utformingen av stoffet. Komiteen hadde også møter i forkant, men mye behandling
gikk via mail og telefon.
Også i år har Kjell Jørgensen bidratt med utvalg av bilder fra historielagets samling, samtidig som han
har skannet, behandlet og videresendte bilder som var utlånt av informanter.
Resultatet ble en årbok på 114 sider, som ble levert Kornmagasinet 20. november.

Huskomiteen
Komiteen har ansvaret for drift og vedlikehold av Kornmagasinet, og har i perioden bestått av Jens
Sundby, Ottar Bergli og Bernt Otto Hauglin
Avtalen med Røyken kommune angående parkeringsplassen er fortsatt ikke fulgt opp. Torsdag er
Kornmagasinet stengt for utleie og kan disponeres av historielaget.
Øst- og sørveggen er oljet.Det er her, etter råd fra spesialister, kun brukt kokt linolje uten farvestoff .
Dette ser ut til å ha vært vellykket, veggen mattes ikke så fort. På nordveggen, hvor vann delvis har
trengt inn ved slagregn, er sprekkene tettet med kitt og overmalt.
Kornmagasinet, fremstår nå som innbydende og godt vedlikeholdt, både utvendig og innvendig.
Arrangementskomiteen
Komiteen består av seks medlemmer med Inger Marie Melvold som leder. Øvrige medlemmer i
komiteen er: Karen Lillelien, Ingrid Bjørnstad, Marit Solberg, Inger Graff, Leikny Aasgaard og Gerd
Gabrielsen. I 2014 har det vært en rekke arrangementer på Kornmagasinet hvor komiteen har bidratt
med å steke vafler, koke kaffe, dekke på og rydde bord, samt vaske opp etc. På skrivekursene har
antall deltakere har vært ca.15 personer. På de øvrige arrangementene deltok fra 30 til 45 personer.’
En stor takk til komitèen for alt arbeid som er nedlagt og glede som er spredt.
Hederstegnskomiteen
Komiteen består av tre medlemmer med Bjarne Kjos som leder. De øvrige medlemmer er Ole Sønju
og Ole Rud.
Røykenkalenderen 2014
I samarbeid Lions klubb, Røyken, og historielaget, er det trykket 1000 eksemplarer av
Røykenkalenderen for 2015. Kalendrene deles likt mellom Lions og historielaget. Noen av de
overskytende kalenderene vil bli delt ut gratis som en reklame for historielaget.

