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Medlemmer
Vi har pr. 31.12.15 640 medlemmer, derav 17 nye vervet på slutten av 2015. Disse betaler
medlemskontingent fra 2016.
Medlemskap
Røyken Historielag er medlem av Landslaget for lokalhistorie. Kontingenten for medlemskap er
kr.13,- pr.medlem. Landslaget ordner med bl.a.skattefritak ved bidrag og momsrefusjon ved innkjøp.
Kåre Selvik er varamedlem til styret i landslaget.
Styrets arbeid
Det har i 2015 vært avholdt åtte styremøter og 78saker er behandlet.
- Det har vært arbeidet med forberedelse av lagets 50-års jubileum i 2016, og en rekke aktiviteter ble
planlagt. Det er introdusert en jubileumslogo og slagordet «Røyken forteller». MegaPrint har
spandert flotte «rollups» til bruk ved lagets arrangementer. Stor takk for dette!
-«Skoleprosjektet Røyken forteller» ble en stor suksess. Samtlige 4 klassinger ved Røykens 8
grunnskoler har fått en innføring i bygdas lokalhistorie samt omvisning på museet i Kornmagasinet.
Opplegget ble gjennomført av Mette Ølstad og Unni Rolvsnes på en glimrende måte, en stor takk til
dem. Prosjektet vil fortsette i 2016.
-Vår Facebookside som ble introdusert i 2014 er blitt en suksess med 1400 faste følgere og 5-6000
lesere hver uke.
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-Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal evaluere nettbaserte digitale arkivsystemer og komme
med en innstilling til styret om evt. innføring. Gruppa ledes av Kjell Jørgensen.
-Det er tatt initiativ til en modernisering av Historielagets hjemmeside. Medialinja 2.klasse ved
Røyken VGS arbeider med dette og vil komme med et forslag i 2016. Kjell Jørgensen er involvert i
dette arbeidet.

Økonomi
Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr. 103.071,-. Dette er en økning på ca. kr. 61.500,fraforegående år. Driftsinntektene beløper seg til kr. 366.000,- samt en generøs gave fra Barbro
Slåtto på kr. 150.000,- til sammen kr. 516.000,-. Driftskostnadene utgjør kr. 421.000,-.
Renteinntektene er kr. 8.000,-.
Gaven fra Barbro Slåtto har styret valgt å avsette som fond for senere å finne tjenlige formål til bruk
av gaven.
De største inntektspostene er medlemskontingent med kr. 186.900,- og leieinntektene på
Kornmagasinet med Kr. 106.600,-. Vi har hatt ca. 140 utleiedager i 2015.
De største kostnadene gjelder produksjon av Årboka og Bygdemagasinene med ca. kr. 80.500,- og
nytt tak på Gjellumstua med ca. kr. 82.000,-. Forsikringene utgjør kr. 29.200,-. Lagets bygninger er
fullverdiforsikret, også for husleietap i 36 mnd. for Kornmagasinet. Inventar og annet løsøre er
forsikret for totalt ca. 3 mill. kroner.
Likviditeten er god. Ved årsskiftet hadde vi ca. kr. 734.000,- i bank og kasse. Laget har ved årsskiftet
ca. kr. 37.100,-i kortsiktig gjeld. Det henvises til lagets årsregnskap med noter.
Medlemsmøter og arrangementer
-Den tradisjonelle dugnadsfesten ble avholdt 6. februar med god deltagelse.
-Årsmøtet 2015 ble avholdt 12.mars med Kristian Halvorsen som foredragsholder.
-Arrangementet «Norges Låver» gikk av stabelen 26. mars i KM. Dette var et arrangement i
samarbeide med Røyken Bondelag. Foredragsholder var Oddleif Aspeseth og Eva Røyrane.
-Åpent hus på KM (Antiques Road Show) ble avholdt 7 mai. Det var godt besøk og meget interessant
med Orville Henry Nordnes som vurderte gamle gjenstander som publikum hadde medbragt.
-Som vanlig ble Gjellumstua holdt åpen på søndager juni-august. Her viser vi også frem låven med
div. gjenstander samt den nye plattingen med jordbruksredskaper.
- Oldtidsmarsjen (nr. 26) gikk av stabelen 20 september i flott vær med 37 deltagere. Det er plass til
mange flere!
-Historielaget hadde stand under «Røykenmila» 6.september. Laget fikk kr 10.000 som en del av
overskuddet på arrangementet.
-Høstmøtet ble avholdt 8.oktober med Kåre Selvik som foredragsholder (Improvisert pga forfall)
-Julemøtet ble avholdt 3 desember med Tor Brenna som holdt foredrag med tittelen «Julehefter».
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-Kåre Selvik har holdt 3 foredrag/kåserier, Hyggetreff på Vårsol Spikkestad 3.mars, Eldredag på Åros
Samfunnshus 2. oktober, samt foredrag «Om Nærsnes» for ansatte i plan- og bygningsenheten i
Røyken Kommune.
-Bjarne Kjos holdt et lysbildekåseri på «åpen dag» ved åpning av ny ungdomsskole på Spikkestad.
Oldtidsveien
Vi har bedt Røyken kommune ta kontakt med Viken Skog angående tidligere tømmerhogst på
Norcems eiendom fra Aksehytta og ned Kleivene. Dette er også tatt opp tidligere, men lite er gjort.
På veien ved Heiman i Slemmestad faller vei og gjerde snart ut. Dette ble også bemerket i fjor, men
ingen reaksjon. Påtenkt byggefelt i samme område er bemerket i kommuneplanens arealdel. Dette er
etter sigende tatt ut.Oldtidsveikomitéen forfølger saken videre.
Historielagets rodeledere bør merke veien noe tydeligere, og følge opp med flere skilt. Småkratt etc.
skal fjernes. Dette bør gjøres snarest og i god tid før Oldtidsmarsjen 2016
Kyststien 2014
I fjor kom det opp en vindeltrapp på fabrikktomta i Slemmestad. Den gir forbindelse til Tåjeåsen og
den stien som ble ryddet for ti år siden. Kommunen vil nå kontakte berørte grunneiere for å få
realisert denne traséen, selv om man prioriterer en sti gjennom Norcems industriområde, noe som
kan ta svært lang tid. Traséen over Tåjeåsen er inntegnet som nåværende sti og grøntområde i
kystsoneplanen.
Trappa ved Vaterland har lenge vært i dårlig forfatning, men kommunen har nå bevilget penger til
utbedring og sikring av den. Arbeidet vil bli igangsatt til våren.
Det er nå syv år siden det ble vedtatt å utarbeide en reguleringsplan for Grunnvik, med sikte på å
avklare kyststien der. Det er nå satt av penger til planarbeidet, og vi håper at dette snart kommer i
gang, slik at vi igjen kan få en sammenhengende kyststi langs Oslofjorden.
Bygningsrådet har nå fattet endelig vedtak i den omstridte fradelingssaken ved Propsen i
Nærsnesbukta, og gitt dispensasjon for fradeling av to boligtomter. Et av vilkårene for tillatelsen er at
kyststien kan legges over eiendommen. Stien går i dag opp til Sundbyveien ved Nopec, og langs veien
fram til sentrum. Nå kan den fremføres langs stranda over Propsen, og videre der den gamle
Nærsnesveien går. Det vil kreve en del arbeid å få denne traséen ferdigstilt.
I den nylig vedtatte kystsoneplanen er ikke kyststien tegnet inn langs sjøen fra Verven til Lagahølet,
og over Skogsborg til Bestonstranda, slik vi mange ganger har foreslått. Ifølge kommunen er det lagt
vekt på innvendinger fra grunneier(e), og at prosjektet er for dyrt.
Vi har ryddet, kvistet, grøftet, merket og satt opp stolper og skilt, og nedlagt ca. 125 timer på
kyststien i 2015.
Museumskomitéen
Det har vært hektisk aktivitet i museumskomitéen i 2015 med ca. 36 aktivitetsdager og nesten 650
dugnadstimer. I tillegg har Thorleif Berg felt tømmer i egen skog, saget planker på sin gårdssag og
gitt oss materialer gratis til det nye galleriet vi har laget i fjøsdelen på låven på Hernestangen. Dette
arbeidet tok det meste av tiden vår denne våren og alt var klart til sesongåpningen i slutten av juni.
Alle i komitéen har bidratt og låven fremstår nå som mer publikumsvennlig og med lys i gang og
utedo. Elektrikerarbeidet ble betalt av Røyken kommune.
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Komitéensto ansvarlig for ”Åpent Hus” på Kornmagasinet torsdag 7. mai. Her var også Orville
Nordnes til stede og vurderte folks medbrakte antikviteter og snurrepiperier. Det var populært og vi
fikk mange positive tilbakemeldinger.
Vi fikk også i 2015 mange gaver til laget og samlingene våre teller nå mer enn 2.200 registrerte
gjenstander fordelt på Kornmagasinet, Gjellumstua, Laftebua og låven på Hernestangen.
Komitéen hadde omvisning sist høst på Hernestangen to torsdager for 4.klasse fra Hyggen skole. Det
var i forbindelse med elevenes svømmeundervisning i fjorden. Dette ble et meget positivt
arrangement og det vanket god pressedekning og hederlig omtale fra rektor på Hyggen skole.
Komitéen arbeider for tiden med planene til de store ”Bygdedagene” på Hernestangen 4. og 5. juni
som den skal stå ansvarlig for i jubileumsåret.
Bygdemagasinet
Redaksjonen i 2015 har bestått av Bjørn Fossnes, Kjell Jørgensen, Rolf Karlsen og Arne Myrvang, med
sistnevnte som leder. Det har som vanlig kommet ut to numre i løpet av året, nr. 67 i mai og nr. 68 i
november/desember. Høstnummeret var for en stor del viet jubileumsstoff i anledning av lagets 50årsjubileum i januar 2016, og var på hele 64 sider.
Selv om Bygdemagasinet har noen få, trofaste bidragsytere, ønsker redaksjonen at flere av lagets
medlemmer bidrar med stoff til bladet. Da Bygdemagasinet er ment å være et uformelt forum,
trykker vi stoffet slik vi mottar det uten å sjekke kilder, og retter bare eventuelle grammatiske feil.
Tanken er at vi på denne måten vil kunne få innspill fra andre medlemmer som kan supplere eller
korrigere fakta i en artikkel.
Slekts- og gårdshistoriekomitéen
Slekts- og gårdshistoriekomitéen i 2015 har bestått Arne Myrvang som leder, Odd Arne Svendsrud,
Jorun Dambo, Anne E. Myrvang, Ragnar Ølstad, Arve Solli, Jan Ølstad, Kjell Nergaard og Tone Stokker
Martinsen.
Komitéen har hatt møter på Kornmagasinet hver mandag i tiden 18.00 – 20.00, og arbeidet i
perioden har i all hovedsak vært transkribering av kirkebøkene for Røyken. Pga sykdom blant noen
av medlemmene har ikke alle deltatt på samlingene, men noen har jobbet hjemmefra.
Det transkriberte materialet korrekturleses og legges inn i et dataprogram spesielt utviklet for
formålet, og oversendes Digitalarkivet. Dette arbeidet er en del av en nasjonal dugnad som har
pågått i mange år over hele landet. Materialet legges ut i søkbar form på Digitalarkivets
hjemmesider (Arkivverket.no, klikk arkfane Digitalarkivet, klikk arkfane Finn kilde, og skriv Røyken i
søkefeltet for fritekst). Der finner vi, foruten kirkebøkene, mye interessant historisk materiale fra
Røyken, både i skannet og i søkbar form.
Komitéen arbeider for tiden videre med transkribering av Røykens Ministerialbok nr 4 (perioden
1814-1832) og nr 5, (perioden 1833 – 1856).
Ta gjerne kontakt dersom du har lyst til å delta i dette arbeidet!
Årbokkomitéen
Komitéen har bestått av 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.
To av Terje Martinsens tre artikler var laget sammen med Tone Stokker Martinsen, og artikkelen til
Erik Jacobsen var laget sammen med Kåre Selvik.
Videre hadde vi i årets utgave en artikkel fra historielagsmedlem Ole Sønju.
I tillegg hadde vi en artikkel av Lars Hovland, arkeolog i kulturminneforvaltningen i Buskerud
fylkeskommune, om «Kommunedelplan for kulturminner», og en artikkel av Håvard Kilhavn, arkeolog
og jobber ved Slemmestad ungdomsskole, om funn av et vikingsverd fra Bjørnstad i Røyken.
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Årboka ble som vanlig planlagt ferdig levert fra trykkeriet til midten av november, så stoffet måtte
være ferdig redigert fire 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
fikk den endelige utformingen av stoffet. Komitéen hadde også et par møter, 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 videresendt bilder som var utlånt av informanter.
Resultatet ble en årbok på 120 sider, som ble levert Kornmagasinet 19. november.
Huskomitéen
Komitéen har ansvaret for drift og vedlikehold av Kornmagasinet (KM) og Gjellumstua, 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 av kommunen.
Det er lagt opp ny merking for parkering for funksjonshemmede på KM. Videre er det ryddet for grus
etter vinterens strøing. Vegger er høytrykksspylt utvendig. Utvendig vindusvask er også i 2015
foretatt av Kari og Ole Sønju, takk skal dere ha!
Gressklippingen ble i 2015 utført av Lech &Co. Dette ble ikke særlig dyrere enn den ordningen som
har vært tidligere, og med bedre oppfølging. For 2016 er det gjort muntlig avtale med den nye eieren
av boligen til Einar Solberg om plass for klippeutstyr samt klipping.
Gjellumstua har fått ny takstein, tradisjonell naturell teglstein, ny takpapp, sløyfer og lekter.
Undertaket er reparert, her var det en del råttent. Arbeidene ble utført av Lech & Co. Vi spanderte
gammeldagse takrenner av tre, her kom støtten fra Røykenmila på Kr. 10.000 godt med.
Bygningene er nå i bra stand, men Kornmagasinet vil nok trenge en oppfrisking av malingen på sør-og
østvegg i 2016
Arrangementskomitéen
Medlemmer av komitéen i 2015 var Inger Marie Melvold, Marit Solberg, Karen Lillelien, Inger Graff,
Gerd Gabrielsen og Rolf Thuv (leder).
I løpet av året ble det avholdt en rekke arrangementer på Kornmagasinet. Komitéen bidro med
pådekking og pynting av bord, vaffelsteking, oppvask, rydding og diverse innkjøp. På de forskjellige
arrangementer deltok 35-40 personer.
En stor takk til komitéen for alt arbeid som er nedlagt og glede som er spredt.

Røykenkalenderen
I samarbeid med Lions Røykener det laget og trykket 1000 eksemplarer av Røykenkalenderen for
2016. Dette er kalender nr. 11 i rekken. Kalendrene deles likt mellom Lions og Historielaget og selges
for Kr 50 pr stk. Noen av de overskytende kalendere vil bli delt ut gratis som en reklame for
historielaget.

