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Medlemmer
Vi har pr. 31.12.17 670 medlemmer, derav 17 nye vervet på slutten av 2017. Disse betaler
medlemskontingent fra 2018.
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.
Styrets arbeid
I 2017 er det avholdt ni styremøter og 93 saker er behandlet.
- Det ble for første gang arrangert et ledermøte på Kornmagasinet 22. april. Dette samlet 14
deltagere fra styret og komitéene samt nøkkelpersoner.
- I 2017 er det ingen store saker som skiller seg ut gjennom det som har vært et normalt driftsår. Vi
har fortsatt med skoleprosjektet «Røyken forteller», og vi har hatt åpen søndag på Hernestangen
gjennom skoleferien.
- 14. september arrangerte vi «Røyken rundt» for kommunestyret.
- Høstmøtet ble arrangert 5. oktober, der vi ble mere kjent med Vollens historie.
- Julemøtet ble arrangert 7. desember, der vi fikk høre om julehefter under krigen.
- Vi har søkt om – og fått tillatelse til – å bygge tak over plattingen ved låven på Hernestangen.
- På Hernestangen har styret tatt initiativ til å få bygget et gårdsverksted med smie og tilflytte en
gårdssag; et arbeid som fortsetter for fullt inn i 2018.
- I Slemmestad vil vi disponere Portnerstua, denne skal pusses opp utvendig av eier og vi skal pusse
den opp innvendig. Foruten rene bevaringshensyn ønsker vi å benytte den som et
informasjonssenter for historielaget og tilby Nye Asker å benytte den som informasjonsenter.
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- Videre vil vi sette i stand den gamle BP-stasjonen i Slemmestad og tilby lading av el-biler fra
nostalgiske bensinpumper.
- I 2017 fikk Historielaget vederlagsfritt overdratt størstedelen av restopplaget av Terje Martinsens
to Røyken-bøker.
- Røyken Historielag er samarbeidspartner i Isstabelprosjektet på Nærsnes og i restaureringen av
Skipperstua i Hyggen.

Økonomi.
Regnskapet for 2017 viser et årsresultat på kr. 4.489 ( fjorår kr. 3.890, budsjett kr. 3.000)
Driftsinntektene var kr. 415.424. Det er gledelig at utleieinntektene er økt fra 88.000 i 2016 til
kr.114.030 i 2017. Medlemskontingenten ble kr 196.100, ( fjorår 184.802, budsjett, budsjett
205.000)
Driftskostnadene var kr. 414.240 ( fjorår 401.084, budsjett kr. 450.000)
Forsikringene utgjør kr. 31.268. Lagets bygninger er fullverdiforsikret, også for husleietap i 36
måneder for Kornmagasinet. Inventar og annet løsøre er forsikret for totalt ca. 3 mill. kroner.
Likviditeten er god. Ved årsskiftet hadde vi ca. kr. 686.000 i bank og kasse og kr. 13.000 i kortsiktig
gjeld. Det henvises ellers til lagets årsregnskap med noter.

Medlemsmøter og arrangementer
-

Den tradisjonelle dugnadsfesten ble avholdt på KM 3.februar.med god deltagelse.

-

Årsmøtet 2017 ble avholdt 9.mars med Henrik Sørensen som foredragsholder

-

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.

-

Historielaget hadde stand under «Røykenmila» første søndag i september. Laget fikk kr 8.000
som en del av overskuddet på arrangementet.

-

Oldtidsmarsjen ble avholdt 24.september med god deltagelse

-

Høstmøtet ble avholdt 5.oktober med foredrag av Harald Bøckman fra Vollen Historielag.

-

Julemøtet ble avholdt 7. desember. Tom B . Jensen kåserte med tema «Julehefter under krigen»

Oldtidsveien

Tilbakemelding fra fra rodeledere går på ønske om noen nye skilt. Disse er skaffet og lagres
foreløbig hos meg.
Jettegryta på Syltingli er ryddet, og grunneieren, som jeg var i snakket med , var glad for at
jeg tok kontakt. Noen av rodelederne ønsket å male litt mer i traséen.
Blåmaling er den enkelte rodeleders ansvar. Harald Melvold har oversikten.Ut over dette ,
er det ikke mye arbeid å melde. Ole Kjølen
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Oldtidsmarsjen 2017

Den 28. Oldtidsmarsjen gikk av stabelen søndag 24. september i et brukbart høstvær.
Etter at deltakelsen de siste årene har vært noe lav, har det vært flere år med diskusjon om
marsjen hadde utspilt sin rolle.
I 2017 var flere med på gjennomføringen. Dette hadde nok en positiv innvirkning på
deltakerantallet, da flere av disse hadde klart å rekruttere nye deltakere.
Årets Oldtidsmarsj hadde 78 deltakere, det høyeste antall på en del år. Av disse var det 49
som gikk marsjen for første gang. 10 deltakere var barn, og noen av disse gikk for annen
gang. Den populære suppestasjonen på Bøe var som vanlig på plass, også i år med Frøydis
Christoffersen som kokk og «sjef».
Årets Oldtidsmarsj ble et bra arrangement, som viste god rekruttering både på deltakersiden
og på arrangementssiden.

Kyststien 2017
Gjennom «Nasjonalt turskiltprosjekt» har Oslofjorden Friluftsråd fått finansiert en felles skiltplan for
geologistien og kyststien i Slemmestadområdet, og har nå gjennomført skiltingen samt oppsetting av
informasjonstavler. Videre har kommunen inngått avtale med Norcem om kyststien gjennom
fabrikkområdet, og med DNB over Tåjeåsen, og kyststien er nå skiltet denne veien.
Stien er videre skiltet som sløyfe fra Slemmestad sentrum rundt brygga og over Oddeberget, og i den
gamle traséen gjennom naturvernområdet. Det er nå satt opp ei trapp ved tunnelinngangen.
Kommunen arbeider nå med å erverve rett til fremføring av kyststien gjennom Grunnvik, og vi håper
at dette kan bli sluttført før sommersesongen. Vi har nå vært uten en sammenhengende kyststi langs
Oslofjorden i 13 år.

I Nærsnesbukta har vi nå lagt stien langs sjøen over Propsen, og vi arbeider med å få den ryddet og
fremført derfra og langs den gamle Nærsnesveien bak slippen fram til Bukta. Dette vil være ferdig før
sommersesongen.
Det er ryddet for kvist og vindfall, laget klopper, merket og satt opp skilt, og komitéen har lagt ned
170 timer på kyststien i 2017.

Museumskomitéen

Museumskomiteen har nok et år bak seg med omfattende aktiviteter og en stor dugnadsinnsats. Vi
startet opp i januar med å tømme alt etter Fjordfestivalen som var lagret i kjelleren på Gjellumstua.
Det meste av utstyret ble fraktet over til kjelleren på Hovedhuset, mens gamle rustne frysebokser og
materialrester ble kjørt på fyllinga. Alt arbeidet ble samkjørt med kommunen og Fjordfestivalen
Vi var også med på arrangementet ”Vinterleik” på Midtbygda skole søndag 12. mars. For å
tilfredsstille de nye krav til våpenoppbevaring, hadde vi møte med lensmannen i Røyken og ble enig
om hvordan dette skulle gjøres på KM.
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Svein Majerberget, nytt medlem i museumskomitéen, fikk laget et oppheng til ende veggen i 2. etg.
hvor vi fikk låst fast alle geværene. I slutten av mars startet vi opp med innredningen av
vaskekjelleren på Gjellumstua.
Materialer til alle veggene fikk vi nok en gang fra Thorleif Berg og sparte dermed tusenvis av
kroner. I løpet av april, mai og juni fikk vi gjort ferdig kjelleren og kunne begynne og innrede med
gjenstander. Det ble også satt opp nye hyller i 2. etg. på KM for å få plass til den store samlingen av
radioapparater som Thorleif Berg ga oss. Gjellumstua ble i høst leid ut til Maipo Film AS som ville
bruke den til filminnspillingen av den nye serien i NRK – ” Lykkelandet”.
RH fikk kr. 16.000,- i leie for en uke, men vi hadde mange turer og møter på Hernestangen både før
og etter innspilling. Røyken kommune tok regningen for å oppgradere det elektriske anlegget i
kjelleren på Gjellumstua.
Den 4. låven vi har vært med å rydde i de siste to årene var hos Gerd og Terje Moen på
Graffsåsen. Her fikk vi mange fine landbruksgjenstander og de fleste er mellomlagret på låven på
Prestegården sammen med de fra Heggum og Gjellum. Vi har i dag vel 25 store
landbruksgjenstander som er kjørt opp Prestgårdslåven med god hjelp av Tore Moe, Thorleif Berg,
Ole Kjølen og Odd M. Pedersen som alle fire har stilt opp med traktor og henger. Vi var også med på
”Røykenmila” og hadde stand for RH. Ove Midtsem og Svein Majerberget sto for dette
arrangementet. Røykenmila ga laget kr. 8.000,-. Det er loggført en mengde nye gjenstander og som
vanlig er det Frøydis Christoffersen, Liv Davidsen og Unni Rolfsnes som tar seg av dette arbeidet.
Vi har i høst hatt alle 4. klassinger fra Røyken skolene på besøk på KM og på Hernestangen. Dette
prosjektet heter ”Røyken Forteller” og er et samarbeid mellom kommune, skolene og RH. Alle i
museumskomiteen har vært med på omvisningene på Hernestangen, i tillegg til Mette Ølstad som
har vært med Unni Rolfsnes på KM. Bare i dette prosjektet er det lagt ned over 200 dugnadstimer.
Det er loggført 849 dugnadstimer i 2017. Fra 2010 til og med 2016 har museumskomiteen loggført
3.600 dugnadstimer .

Bygdemagasinet
Etter gjenvalg på årsmøtet har Bygdemagasinets redaksjon også i 2017 bestått av Bjørn Fossnes, Kjell
Jørgensen, Rolf Karlsen og Arne Myrvang, med sistnevnte som leder.
Bygdemagasinet har som vanlig kommet ut med to utgaver i løpet av året; nr 71 kom i mai og nr 72 i
desember. Fra og med nr 71 har bladet kommet i ny grafisk drakt, bl a med fargebilder.
Stofftilgangen har vært god, men det skyldes for en stor del et par trofaste bidragsytere. Her er det
plass til flere. Røyken Historielag har 670 medlemmer, og vi er overbevist om at mange sitter inne
med interessant lokalhistorisk stoff som utvilsomt vil være verd å publisere i Bygdemagasinet.
Kontaktinfo til redaksjonen er trykt på baksiden av hvert Bygdemagasin. Ta kontakt!
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Slekts- og gårdshistoriekomitéen
Slekts- og gårdshistoriekomitéen har i 2017 bestått av Ragnar Ølstad, Jan Ølstad, Kjell Nergaard, Tone
Stokker Martinsen, Anne Elisabeth Myrvang og Arne Myrvang. Sistnevnte er komitéleder. I tillegg har
Hanne Morberg deltatt på samlingene, og fra i høst også Nils Kristian Bryhn.
Komitéen har i 2017 hatt møter på Kornmagasinet stort sett hver mandag mellom kl 18:00 og 20:00. I
tillegg har noen jobbet hjemmefra.
Arbeidet har også i år i hovedsak bestått av transkripsjon av kirkebøker for Røyken. I tillegg har vi
hatt noen henvendelser fra publikum.
Det transkriberte materialet korrekturleses og legges inn i et dataprogram spesielt utviklet for
formålet. Dette arbeidet er en del av en nasjonal dugnad som har pågått i mange år over hele landet.
Etter korrekturlesning sendes det transkriberte materialet til Digitalarkivet, hvor det legges ut i
søkbar form.
I 2017 har komitéen sluttført transkripsjonen av døpte i Røykens Ministerialbok nr 5 (1833 – 1856),
og innholdet ligger nå søkbart på Digitalarkivets sider.
I tillegg har et komitémedlem jobbet hjemmefra og foretatt transkribering av konfirmerte i Røykens
Ministerialbok nr 4 (1814 – 1832). Denne ligger også nå søkbar på samme sted.
Komitéen er nå i gang med viede i Ministerialbok nr 5 (1833-1856) og viede i Ministerialbok nr 4
(1814-1832). Det transkriberte materialet blir fortløpende korrekturlest, og blir oversendt
Digitalarkivet så snart det er klart fra vår side.

Årbokkomiteen
I 2017 har årbokkomiteen bestått av Inger Drengsrud Førde, Jørn Jensen, Terje Martinsen og Kåre
Selvik med sistnevnte som redaktør. Vemund Tollefsen har stått for den grafiske utformingen av
boka, og Interface Media AS har tatt seg av trykkingen. Kjell Jørgensen har vært behjelpelig med en
del av bildematerialet.
Håvard Kilhavn fra Hurum har skrevet en artikkel om Morberg-spenna, som noen medlemmer vil
huske som historielagets første logo.
Ole Sønju har igjen gledet oss med sin flittige penn. Han står ansvarlig for tre av årets artikler som
alle tar for seg temaer det er naturlig å ta opp nettopp i 2017. Det er nemlig 150 år siden Røken
Qvindeforening ble stiftet, 130 år siden maleren Sverre Hennum ble født og 100 år siden bygdas
gamlehjem ble opprettet på Fagertun i Båtstø. I tillegg har han levert en fjerde artikkel som vi har
spart til neste års utgave.
Gården Nordre Ski, eller andre gårder i Røyken for den saks skyld, er vel ikke det vi i dag vil tenke på
som et ferieparadis, men det var den for hundre år siden for familien Kittilsen fra Kristiania. Amund
Kjellstad deler sin tante Dultens ferieminner med oss fra den gang hun var fjorten år.
Tilretteleggingen av årets lengste artikkel står Inger Drengsrud Førde og Jon PetterLeland for. Ingers
onkel Hans Drengsrud og Jon Petters far, også han het Jon, dro i det skjebnesvangre år 1933 på
sykkeltur til Vest-Europa. Heldigvis for oss skrev de, dvs. Jon holdt i pennen, en beretning fra reisen
som gir grunnlag for mange refleksjoner.
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Den største endringen i vårt lokaldemokratiske system siden formannskapslovene av 1837 nærmer
seg, nemlig sammenslutningen av Røyken med nabokommunene Hurum og Asker. Terje Martinsen
gir oss historien om Heggedal, og som man vil se, er det her mange paralleller til utviklingen av
Røykens tettsteder.
Hyggen har på mange måter en eiendomshistorie som er annerledes enn den vi har i det øvrige
Røyken. Med utgangspunkt i den gamle Hyggen sjefsgård gir Jørn Jensen oss en interessant innføring
i utviklingen av tettstedet Hyggen.
Første verdenskrig satte nok større spor enn vi i dag tenker oss, også her i landet, selv om vi ikke var
direkte part i krigen. Etter hvert begynte spionhistoriene å summe, noe som resulterte i en rettssak
mellom to nærsnesbeboere. Dette er temaet for Kåre Selviks artikkel.
Arbeidet i komiteen har gått greit unna. Vi hadde et par møter, men mye har foregått via e-post og
kontakt mellom de ulike medlemmene og redaktøren. Årboka for 2017 er blitt mer omfangsrik enn
det som har vært vanlig – i alt på 160 sider. Dette skyldes selvsagt en gledelig stor stofftilgang, men
også at en del jubileer burde feires sånn noenlunde i rett år. Den noe økte pengebruken dette
medfører har styret stilt seg velvillig til.
Bl.a. relativt omfattende korrekturrunder medførte dessverre at boka kom ut et par uker senere enn
ønskelig, men likevel slik at distribusjonen ble foretatt i rimelig tid før jul

Huskomitéen
Komitéen har ansvaret for drift og vedlikehold av Kornmagasinet (KM) og Gjellumstua, og har i
perioden bestått av Marit Solberg, Jon Grette, Ottar Bergli og Bernt Otto Hauglin.
Innvendig gulvmaling er utført på dugnad. Utvendig er KM malt forskriftsmessig av Lech& Co , meget
pent og nøye utført
Alarmanlegget er oppgradert
Ny kjøkkenvuifte på KM er installert. Den gamle trakk dårlig, mye av grunnen til dette var nok et
fuglerede i ventilasjonsrøret! Dette ble først oppdaget ved installasjon av den nye viften
Det er som vanlig ryddet grus og kvist rundt KM. Ekstra mye grus i 2017 på grunn av den milde og
snøfattige vinteren. Det er fortsatt ingen avtale med Røyken Kommune om parkeringsplassen, og
store deler av plassen benyttes nå til lagring av grusmasser
Gressklippingen ble ogspå i 2017 utført av Andrzej Ziecklikowski, den nye eieren av huset til Einar
Solberg. Dette fungerer bra, han følger godt opp med klipping og stell hele sommeren. Avtalen
fortsetter i 2018. Service på utstyret er sponset av Wear Maskin, stor takk for det!
Både Kornmagasinet og Gjellumstua er i god stand.
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Arrangementskomitéen
Medlemmer av komiteen i 2017 har vært Frøydis Heimdal, Inger Graff, Ingrunn Bergem, Laila
Bjerknes, Anne Barbro Viken og Marit Solberg(leder).
Komitéen har hatt ansvaret for mat og drikke og pynting ved historielagets arrangementer.
Komitémedlemmene takkes for godt gjennomført arbeid i 2017.
Røykenkalenderen
Røykenkalenderen har i 12 år blitt laget i samarbeid med Lions Club Røyken-Slemmestad, men de ble
lagt ned i første halvår 2017. Lions Club Røyken Myrahvarf (damer) ble ny samarbeidspartner for
Røykenkalenderen 2018, og deres president tiltrådte den tidligere redaksjonskomiteen.
Det er laget og trykket 1000 eksemplarer av Røykenkalenderen for 2018. Dette er kalender nr. 13 i
rekken. Kalendrene deles likt mellom Lions og Historielaget og selges for kroner 100 per stk.
Historielaget har hatt stands på Røykensenteret, Kiwi og Rema på Spikkestad, Rortunet og
Sekkefabrikken i Slemmestad.
135 kalendre er gitt til Bråset Bo og behandlingshjem.
Noen av de overskytende kalendere vil bli delt ut gratis som en reklame for historielaget.

