Røyken Historielag

Lederen har ordet

K

jære lesere, i og utenfor Røyken bygd.
En ny travel sommersesong står for døren. Det
vrimler av oppgaver og
aktiviteter å engasjere seg
i for den som måtte ha
noen timer til overs på
timeplanen.
Jeg hadde i år tenkt å
be om avløsning -, men med de samme styremedlemmene med Bjarne i spissen, er det
ingen problem og stå som frontfigur.
Vi er alle bestemt på å få Historielaget til å
fungere best mulig. Da dette kommer på trykk

er vi ferdige med «Bli kjent i Røyken». En stor
takk til foredragsholderne og til Bjarne som
har ledet det hele i havn.
3 juni går vi igjen på markvandring med
topp ledere, og vi håper på fint turvær.
Vi har i år hedret en del medlemmer, «4
banden» samt Ole Sønju, som alle fem har gjort
en stor innsatts for Historielaget. Jeg skulle
ønske vi kunne frembringe en ny «firerbande».
Vi må få malt vinduene i mølla i sommer, slik
at vi får bygningen tett før vinteren setter inn.
Forøvrig ønsker jeg dere alle en god sommer.

Hva har hendt, og hva hender?

Hva hender i lagets regi?
Søndag 3.juni – Markvandring. Vi starter på
Høvikvollen kl. 10.00. Turen går til Blåhella
Kystsamling, og tilbake til Høvikvollen.
Underveis spiser vi medbrakt niste. Ole
Sønju guider oss gjennom turen. Velkommen.
14. juni. 2007 – Kornmagasinet blir 20 år.
Søndag 26. august – Markvandring fra
Spikkestad
Søndag 9. sept. – Oldtidsmarsjen

Dette har hendt :
7. des. – Julemøte Eldar Steen kåserte om sølvveien fra Kongsberg og underholdt med
sang og musikk.
22. mars – Årsmøte. I forbindelse med det
kommende 20 års jubileet for restaurering
av kornmagasinet ble «firer-banden» etter
årsmøte hedret ved tildeling av erkjennelighetsgave (krystallvase m/gravering av
logo.) Ole Sønju ble også tildelt samme
heder for spesielt stor innsats for laget.
april – Ny runde med «Bli kjent i egen bygd»
arrangert.

Husk: Kornmagasinet er åpent hver torsdag fra kl.
18.30 og til ca. 20. Vi ønsker alle velkommen innom
til en prat og eventuelt et besøk på bygdesamlingen.
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Husene i Bødalen som veien tok
Fra «Pokkhølet» til Dambo
Det har i en årrekke vært ropt forgjeves om
levelige vilkår for fotgjengere på Slemmestadveien gjennom Bødalen. Nå ser det ut til at
kravene omsider skal bli imøtekommet, men
det har jammen tatt sin tid.
Når så MESTA setter i gang med et slikt
oppdrag, blir det ikke krafset litt med en spade
i veikanten, nei her skal det gjøres ordentlig!
Ikke noe er bedre enn det, men det er jo med
vemod gamle Bødølinger ser at moderniseringen krever sitt. Hus etter hus har etter hvert
blitt revet, og kupert terreng sprengt og jevnet
ut. Innen året 2007 er omme, kjenner vi oss nok
knapt igjen i Bødalen.
Noen av dalens gamlinger er opptatt av å ta
vare på historien, og vi vil forsøke å rekonstruere noe av det som nå er borte. Vi innser at vi
er ute i siste liten, men vi håper å kunne hoste
opp en del gamle bilder som hjelper oss på vei.
Vi starter vår tur vestfra. Ved nedkjøringen
til Slemmestadveien 18, Åshaug gård, tidligere husmannsplassen Bøbråten, lå det i min
ungdom en snuplass for busser på den andre
siden av veien. Navnet «Pokkhølet» forteller
oss at det i mellomkrigsårene satt karer her og
pukket stein for hånd, trolig nødsarbeid i
trange tider. Her møter vi i dag et gult skilt
som forteller oss at nå er arbeidet med gangvei
gjennom Bødalen endelig i gang.

Kjører vi noen hundre meter videre «åpenbarer» Bødalen seg. På venstre side kan vi også i
dag se at dette er et viktig knutepunkt for elforsyningen til distriktet. Her ble det i 1922
bygget en transformatorstasjon, der en
manuelt kunne styre strømforsyningen til
bygda. Bygget er for lengst borte, uten at vei2

utvidelsen direkte skal få skylda for rivingen.
(Et arkivfoto viser at bygget fremdeles sto 17.
mai 1964)

Wang
På høyre side lå en av stedets 3 landhandlerier.
Alf Olsen, Stokkerskauen startet kolonialforretning her en gang rundt 1925. Han kone
Marie Stokker drev med søm.
I 1929 overtok Trygve Vang forretningen,
og drev i tillegg til butikken en «Shell» bensinstasjon med smørebukk og vaskehall. Han la
ned virksomheten i 1963, og flyttet ut noe senere. Etter at nye eiere, blant andre Jonny
Bråthen, hadde drevet både butikk og bensinstasjon i flere år, ble bygget i sin helhet revet
rundt 1991.
Umiddelbar etter passering av butikktomta
gikk den gamle Aukeveien opp, i dag sperret
for kjøring opp «Smiebakken». Navnet etter ei
gammel smie som for mange år siden lå på
eiendommen Torvbråten.
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Olsen
Videre etter «Smiebakken» lå det langsmed
Slemmestadveien en gammel, rødmalt bygning som i min tidlige barndom tilhørte Anders og Marie Olsen. Siden bodde blant andre
søskenparet Thorvald og Ebba Fossum og fam.
Karl og Gudrun Kovstad der. Stedet ble sist
eiet av Kåre Wernersen og ble revet en gang på
slutten av 90 tallet.
På Slemmestadveiens venstre side er det en
åpen plass forrand bygningen som på den tid
var landhandler Jørgen Ølstads etf, og som
enda er intakt. På denne plassen, hvor det i
riktig gamle dager ble spilt fotball, sto det i
etterkrigstiden en kiosk som Finn Ølstad drev,
ved siden av foretningen. Denne naturlig
samlingsplass for dalens ungdom ble revet for
en del år siden.

Bjørkås, gnr. 37 bnr. 29/30
På haugen øst for «KIWI»-butikken lå Bjørkås,
et hus som i ca 1910 ble bygget av Edvard Fossnes for Johan og Martha Auke.
Foto er utlånt av Hans Auke, som bodde her
det meste av sin barndom. Hans ble født i 1908,
mens familien ennå bodde hos Hagen (nå

Slemmestadveien 15). Han bor i dag i Drammen med sin kone Rakel, og på sitt 99ende år
er han fremdeles i god form.
Bygningen på Bjørkås var av laftet plank, og
ble revet omkring1975 av Roger Hansen.
Materialene var like gode og ble benyttet til
hyttebygging.
På høyre side, vis a vis veien til Løkka, gikk
kneika opp til idrettsplassen. Et uutslettelig
minne er den store grana som sto der i vår
barndom. Her leste vi lagoppstillingen foran
hver fotballkamp. Det har dessverre ikke lykkes oss å hoste opp et bilde av den gamle grana.
Gruveinngang
Der Bøveien tar av til venstre er det et hull i
fjellet på høyre side. Som de fleste vel kjenner
til, var det rundt 1880 gruvedrift her, da en
engelskmann ved navn mr. Terikvey gjorde til
dels mislykkede forsøk på finne en sølvåre. Da
vi var guttunger var det et plankegjerde foran
dette skumle hullet i fjellet. Vi våget ikke forsere denne sperringen, da vi ble fortalt at det
noen meter inn i fjellet var en nesten 30 meter
dyp sjakt. Dette ble sjekket ved å kaste stein
inn i mørket, og lyden som nådde oss da den
tok bunnen, overbeviste oss. Fra dette stedet
går det en tunnel på ca. 150 meter, nordover
under veien, langsmed Bøveien og ned til
bekken.
Ola og Roger Hansen fant det klokest å
mure igjen dette farlige hullet en gang rundt
1970.
Også fra bekken er inngangen nå avsperret.
(Bøveien ble anlagt ca 1922.)
(Se den gml. bygdeboka, side 173)
Slemmestadveien 26 Haugen, Gnr. 37/21
Fortsetter en nedover Slemmestadveien, finner
vi Haugen på venstre side. Huset ble bygget i
ca. 1915, visstnok for Karl Granlund. Fra 1917
bodde Conrad og Dagmar Dambo her, og i de
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siste årene Johan og Berit Foss. I skrivende
stund benyttes huset som anleggskontor, men
synger vel på sitt siste vers.
Dalbøveien 18, Skauom Gnr. 37/72, Sletta
På veiens høyre side har det skjedd store endringer. På hjørne før den nye Aukeveien, lå
eiendommen Skauom. Det var Sigurd Bjørnstad fra Øvre Stokker, gift med Laura Bjerknes,
som fikk bygget hus her og startet med kjøttutsalg i 1923. Dette utsalget gikk ikke særlig
bra, så han gav seg etter meget kort tid. Huset
ble bygget av Otto Johansen Fossum.
Oscar Sletta kjøpte stedet i 1924, opprettet
Bødalen brevhus, senere poståpneri, og
begynte kolonialforetning. Arvingene etter
Oscar og Magda Sletta solgte eiendommen til
Anne Berit Bang i 1975. Huset ble revet en
gang i 1990-årene. (se for øvrig BM nr. 48 om
posten i Røyken)

Slemmestadveien 17 Fjellhammer, gnr. 37/57
Huset til Søren og Jenny Jensen, født Auke, lå
på høyre side av veien etter Hagens eiendom.
Jenny døde i 1975, og huset ble trolig revet
etter sønnen Willys død i 1996.

Slemmestadveien 19 Langeli, 37/54
Videre på høyre side finner vi huset der John
og Alma Auke bodde. Senere eiere har vært
Per Erik Bredo Pettersen og Marit Pauline
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Pettersen. Huset står i dag, men rives trolig
med det første. Umiddelbart etter eiendommen går «Gamle skolevei» opp til høyre.
Gamle skolevei 2 Fjeld, Gnr. 37/33
Hans og Dagmar Andersen Fjeld bodde her.
Sønnen Jan Fjeld overtok etter at Hans døde i
1975 og Dagmar i 1988. Huset ble først revet i
2006/7. For å bøte på den verste faren ved å gå
på Slemmestadveien forbi stedet, ble det en del
år tilbake laget et slags fortau langs muren,
begrenset til ca. 1m bredde.
Slemmestadveien 36? Bentsen
Huset lå nederst i Dambobakken, og veien
måtte gjøre en sving rundt huset. Etter at ekteparet Anders og Oline Bentsen døde i slutten
av 1960 årene, ble det bestemt at veien skulle
rettes ut. Huset måtte da rives, og i 1974 fikk jeg
som kommunal takstmann i oppdrag å taksere
eiendommen. Dette hastet, for her skulle veien
gå. Huset ble revet, men som alle vet kjører vi
33 år senere fremdeles den gamle traseen.

Det er ikke til å unngå at informasjon blir
uteglemt ved en slik oppsummering, eller at
feil oppstår. Jeg er glad for alle kommentarer
og evt. gamle bilder.
BJØRN FOSSNES
Bilder og info:
Jan Bjerknes, Kari Sletner, Kari Auke
Grete Wang Vines, Hans Auke
Laila Pedersen, Rolf Hansen
En spesiell takk til mine alltid trofaste informanter, Johanne Karlsen og Roger Hansen
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Kornmagasinet og «Firerbanden –»
I

midten av juni i år er det 20 år siden Kornmagasinet ble innviet som Røyken Historielags storstue.
Styret hadde bestemt at det i forbindelse
med årsmøtet var på sin plass å hedre fem personer i henhold til de nylig vedtatte statutter
for tildeling av hederspriser.
Leder Ole Rud skrev i denne anledning denne
begrunnelse:
Vi sakser fra Odd H. Sandlunds artikkel i
Bygdemagasinet nr 34 fra 1997, 10 år etter innvielsen:
«Kornmagasinet i Røyken, en meget stor
stabburlignende bygning, oppført i 1915, sto
for fall og var egentlig bare verdt en øvelse for
brannvesenet. Men historielaget var av en
annen mening, bygningen måtte da være
bevaringsverdig. Etter mye om og men ble
tomt og bygning overdratt til historielaget og
restaureringsarbeidet tok til. En ting var den
økonomiske innsatsen, en annen var den fysiske og her kunne mange navn nevnes. La meg
i stedet nevne de fire som sto for selve ansvaret. Bjørn Brønner, Sverre Hella, Olaf Skryseth
og Terje Martinsen, disse fortjener navns nevnelse. Av en eller annen medarbeider ble de kalt
«Firerbanden», et skjellsnavn for det negative
og nedbrytende, men det var i Kina og ikke
her. Under Kornmagasinets tak for det aktive
og det byggende, tror jeg de fire egentlig var
godt fornøyd med oppnavnet. Selv arbeidet de
under mottoet: «Har vi tatt en viss mann på
ryggen, så skal vi bære han helt fram». Og slik
ble det også, etter mer enn 3600 dugnadstimer
og mye slit og svette sto endelig kornmagasinet klart for innvielse den 14. juni 1987.
Det ble en stor dag for historielaget og de
som utførte jobben. Innsatsen resulterte da
også i at laget ble tildelt Røyken kommunes
kulturpris i 1987.»
Vi har også lyst til å ta med litt fra Ole Sønjus
referat fra innvielsen i Bygdemagasin nr 8,
1987:
«Kornmagasinet er ferdig restaurert. Og
dette er markert på behørig vis med fest tre
«heile dager til ende».
Fredag kveld, 12. juni, var dugnadsgjengen
invitert til festlig lag. Det gjalt «de som hadde
gjort en innsats – stor eller lite –» som det het i
invitasjonen.

Et 30-talls kvinner og menn hadde funnet
veien til «Provianteringsboden», for å bruke
det vanlige navn fra 1920-tallet på bygningen.
Først var det visning i museumsavdelingen i 2.
etasje. Deretter ble alle benket ved langbord i
storesalen i 1. etasje, hvor det ble servert ertesuppe, samt øl og akevitt for dem som måtte
ønske det. Formann Terje ønsket velkommen
til den første fest på «Kønnbua», for å bruke en
tredje betegnelse på denne spesielle bygningen
ved riksvei 165, nedenfor Røyken Sykehjem.
Hilsningstaler og gaver manglet heller ikke.
Røyken kunstforening v/ Bjørn Eric Hansen
var først ute. Han overrakte et bilde laget av
elever ved Midtbygda skole.
Sverre Hella hadde hatt litt ledig tid i julehelga, som han sa. Den hadde han brukt til å
dreie en kjempestor bolle i mønstret bjerk.
«Bruk den til kollektbolle», var hans råd da
han overrakte den til Terje.
På vegne av Bygdemagasinet overrakte
undertegnede (Ole Sønju) en spesiallaget bok,
lagets årbøker med tillegg av «Spikkestadboka» samlet mellom to permer.
Underholdning sørget Sverre Hella for med
sin sekkepipe. Ellers ble det historie og historier til langt på natt - - -»
Lørdag 13. juni var skolens dag til å markere
det kommunale 150-års jubileet. Kornmagasinet var en del av opplegget, og ca 1000 mennesker deltok i festlighetene ved Kornmagasinet.
Søndag 14. juni var offisiell innvielsesdag,
hvor lagets medlemmer, formannskap, kulturstyret m.fl. var invitert.

Firerbanden
I tillegg til alt arbeidet rundt restaureringen av
Kornmagasinet og mange timer på
Hernestangen, har disse fire hatt mange funksjoner i historielaget, blant annet:
Bjørn Brønner:
Vararepresentant til styret i 1984 – 89, nestformann 89 – 90, formann 90 – 91, styremedlem 91
– 93 og nestformann igjen 93 – 95.
Han var med i redaksjonskomiteen for
Bygdemagasinet fra starten i 1987 og fortsatte
til 1995. Bjørn har ledet mange markvandring5
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er, vært et fast innsalg på mange Oldtidsmarsjer og lysbildekåsør i «Bli kjent i egen bygd»
med et utall av egentatte bilder fra Røyken.
Sverre Hella:
Vararepresentant til styret i 1987 – 93. Medlem
av museumskomiteen nærmest fra starten og
er stadig med. Her har han vært en tusenkunstner på mange områder.
Sverre var et fast innslag på Oldtidsmarsjen
i mange år med sin tjærebrenning.
Olaf Skryseth:
Styremedlem 1980 – 91. Medlem av museumskomiteen nærmest fra starten og er stadig
med, og han var leder av komiteen en periode.
Olaf har også vært med i husstyret for
Kornmagasinet, videre markvandringer og
Oldtidsmarsj.

«Endelig har vi fått realisert vår gamle plan
om et lite informasjonsblad. I flere år har vi
hatt dette oppe i styret, men hinderet har vært
økonomien. Med en hevet kontingent i år, og
et særlig rimelig trykkingstilbud, sender vi her
ut første nummer av «Bygdemagasinet». Når
vi bruker formen –magasin, vil man fort ane at
det her fremkommer som et ordspill til Kornmagasinet. Og – faktisk ble både utgivelsen og
navnet vedtatt under matpause på lagets første
dugnadsdag i Kornmagasinet, lørdag 27. april,
hvor Ole Sønju la fram et forslag til format og
innhold, med den rimelige følge at han på
stedet ble godkjent som redaktør.

Terje Martinsen:
Styremedlem 1983 – 86, formann 86 – 88.
Terje har vært med i museumskomiteen.
Han er med i redaksjonskomiteen for årbøkene, hvor han også var leder noen år.
Terje har ledet mange markvandringer,
vært et fast innsalg på mange Oldtidsmarsjer
og kåsør i «Bli kjent i egen bygd». Og sist, men
ikke minst medlem av Møllekomiteen.

Bygdemagasinet
I mai 1985 var det også en stor merkedag for
Røyken Historielag og vi siterer daværende
formann Bernt Bærem Svendsen:

Sverre Hella

Olaf Skryseth, Bjørn Brønner, Terje Martinsen og Ole Sønju
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Historielaget går i sitt tjuende år og skal vi
peke ut en hovedoppgave må det være å få
samlet inn minner fra den nære fortid. Kanskje
først og fremst arbeidsminner, med det tenker
jeg på den «forsvunne industri», teglverkene,
kledesfabrikken, steinindustrien, og cementen
som er i ferd med å bli borte. Vi ber alle interesserte bidra, skriv selv eller ta intervju med de
du kjenner.»
Ole Sønju:
Ole Sønju var redaktør av Bygdemagasinet fra
starten i 1985 og ga ut 24 nummer av magasinet, til han i 1993 ba om avløsning. I 1985 hadde
man ikke PC’en stående hjemme, så det var
nok mye skriv, klipp og lim i produksjon av
Bygdemagasinet. Summering av arbeidstimer
for disse 24 bygdemagasin ville bli en anselig
sum, og likevel utgjør de bare en bit av Oles
totale innsats for laget.
I tillegg til dette har Ole vært med på mye i
historielaget, blant annet:
Han var nestformann 1973 – 76, aktivt med
i dugnadsgjengen på Kornmagasinet, Hernestangen og stabburet på prestegården.

Justerte lover
Det ble på årsmøtet vedtatt å justere lagets
lover, dette for å tilpasse lovene til dagens forhold.
RED.

LOVER FOR
RØYKEN HISTORIELAG
Paragraf 1
Røyken Historielag har til formål å verne om
kulturminner i Røyken, berge muntlig tradisjon om liv og arbeid i eldre tid, samt øke og
spre kunnskap om bygdas fortid.

Ole har ledet et utall markvandringer, og
vært fast guide på Oldtidsmarsjen. Han har
foredratt på historielagsmøter, «Bli kjent i egen
bygd» og for skoler og andre foreninger.
En del år var han med i årbokkomiteen, og
han har også holdt kurs i skigardoppsetting og
lafting.
Ole har i mange år vært lagets «mann» i veinavnsaker og reguleringsplaner, og er i dag
vararepresentant til styret.
OLE RUD
Tre av «firerbanden», Bjørn, Olaf og Terje, var
tilstede og fikk tildelt diplom og hver sin flotte
vase, en velfortjent heder, spesielt når en ser på
hva vårt lokale i dag er blitt til. Ved å kjøre
igjennom den lysbildesamlingen som Bjørn
Brønner hadde laget, minnet vi de fremmøtte
om hvilken jobb som ligger bak det resultatet
vi i dag kan glede oss over.
Ole, som vel kan betegnes som «Bygdemagasinets far», ble tildelt samme heder.
Sverre Hella fikk senere sin pris ved besøk
av Ole Rud i hans hjem.
RED.
b) Arbeide for registrering, samling og
verning av materielle kulturminner i bygda.
c) Arbeide for å skaffe skolene historisk stoff
om bygda til bruk i undervisningen.
d) Avholde bygdestevner.
e) Gi ut periodiske skrifter som inneholder
bygdehistorisk og slektshistorisk materiale
og verdifull tradisjon.
f) Være med å støtte opp om arbeidet med å gi
ut en ny bygdebok for Røyken.
Paragraf 3
Medlem av laget er enhver som betaler den
årlige kontingent. Kontingenten fastsettes av
årsmøtet.

Paragraf 2
Laget setter seg som oppgaver:

Paragraf 4
Laget ledes av et styre på 5 medlemmer med 3
varamedlemmer.

a) Å samle sagn, folketoner, stedsnavn, beretninger om gamle skikker, former for overtro og all slags tradisjon som knytter seg til
ætt og gård og forskjellige næringsveger,
jakt, fangst og fiske, industritiltak o.s.v. i
samarbeid med Landslaget for bygde- og
byhistorie.

På årsmøtet velges.
a) Leder for 1 år.
b) Nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem for 2 år. 2 av disse velges det ene år, de
2 andre det neste år.
c) 3 varamedlemmer for 1 år
d) 2 revisorer for 2 år.
7
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e) Valgkomite på 3 medlemmer for 1 år
f) Arrangements komité på 6 medlemmer for
1 år. En av disse velges til leder.
g) Museumskomité på minst 6 medlemmer for
1 år. En av disse velges til leder.
h) Redaksjonskomité for bygdemagasinet på
minst 3 medlemmer for 1 år. En av disse
velges til leder.
i) Redaksjonskomité for årboka på minst 3
medlemmer for 1 år. En av disse velges til
leder.
j) Slekts- og gårdshistoriekomité på minst 3
medlemmer for 1 år. En av disse velges til
leder.
k) Minst 6 medlemmer til ettersyn av Kyststien for 1 år.
l) Minst 6 medlemmer til ettersyn av Oldtidsveien for 1 år.
m)Møllekomité på minst 6 medlemmer for et
år. En av disse velges til leder.
n) Hederstegnsråd med leder, sekretær og ett
medlem, alle for 2 år. Første gang velges
sekretær og medlem for 1 år. Minst en av de
tre bør ha blitt tildelt hederstegn.
Styret holder møte når det er nødvendig, minst
en gang i kvartalet. Styret er vedtaksdyktig når
minst tre medlemmer av styret er til stede,
hvorav leder eller nestleder må være ett av
medlemmene. Møtende varamedlemmer teller
som styremedlemmer.
Paragraf 5
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av
mars. Innkalling skal skje med minst 2 ukers
varsel.
Årsmøte skal behandle:
a) Årsberetning.
b) Revidert regnskap
c) Kontingentfastsettelse
d) Budsjettforslag
e) Eventuelle lovendringer.
f) Valg
g) Innkomne forslag
Årsmøtet drar dessuten opp rammen for
arbeidet frem til neste årsmøte.
Innkalling til årsmøte må varsle om det
foreligger lovendringsforslag.
Lovendringer krever 2/3 flertall.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
må være innkommet til styret senest 8 dager i
forveien, forslag til lovendringer senest 2
måneder i forveien.
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Stemmerett på årsmøtet har alle som har
gyldig medlemskap.
Paragraf 6
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når minst 10 medlemmer krever det. For innkalling og varsel
gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller
de saker som er angitt i innkallingen.
Paragraf 7
Historielagets styre fungerer som husstyre for
Kornmagasinet.
Paragraf 8
Dersom Røyken Historielag går inn eller oppløses skal lagets eiendeler av en hver art tilfalle
et fond som har det formål å skaffe Røyken en
ny bygdebok.
Røyken, 1989.
Revidert etter årsmøtet 1998.
Revidert av årsmøtet 2007.

OBS!
Killingstads gamle Røykenbok
fra 1928 er nå til salgs
til medlemmer for
kr. 100,Vi gjør oppmerksom på
at boka dekker helt andre
emner enn hva de nye
bygdebøkene omhandler
og er derfor fortsatt interessant
lesning.
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Hotvedt meieri – med eget
poståpneri og «Røykens mest
moderne forretning»
I

begynnelsen av februar 2007 dukket det opp
en konvolutt i postkassa fra Ludvig Haug på
Haug gård med følgende spørsmål:
«Kan litt historie om Hotvedt Meieri være interessant for Historielaget? Jeg tror det er Alf Follestad som har skrevet dette ned til far (dvs Bernt
Haug)». Og selvsagt hadde dette interesse som en bit i det store puslespillet som er vår
egen fortid, nær eller fjern.
Alf Follestad på Hotvedt gård var svært
opptatt av gårds- og slektshistorie og lokal
historie. Han noterte ned litt av hvert, og som
nabo til Hotvedt Meieri hadde han første
hånds kunnskap om det som foregikk der. Her
handler det om en jubileumsfest og en sang for
anledningen. Anledningen var at Hotvedt
Meieri feiret 40 år, altså i 1937.

Bordsang
ved Hotvedt Meieri’s 40 års fest. (Mel: Mellom
bakkar og berg)
Langt tilbake i tiden det hendte,
Bonden kjørte i mil efter mil,
Inn til byen han melken sin sendte,
Den gang fantes det slett ingen bil.
Melkespanna på kjerrene rista,
Det blev smør før til byen de kom.
Ja, det hendte de spannene mista
Og at melken rant vekke som en flom.
Men så var det at no’n slo seg sammen,
Sist i atten århundre det var.
Nei, nå reiser vi ikke til Drammen,
Fra i dag vi til meieriet drar.

Foto av et maleri som tilhører Alf Magne Hotvedt
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Ingen navn fremfor andre vi nevner,
Hver og en skal bli minnet i kveld,
Alle de som gav vilje og evner,
Gjorde allting for landmannens vel.
Den gang drev de og kjernet og ystet,
Der var meiersker fete som smør,
Det er klart at når melken blir rystet,
Blir det ost, blir det smør som det bør.
Men de sluttet å yste og kjerne,
Det blev bare en samlecentral,
Og nu reiser vi bønder så gjerne
Til vårt mei’ri fra gård og fra stall.
Nu i kveld er vi samlet i salen,
Til en fest om de bugnende bord.
Våre hester står ute i svalen
Mens vi fester med sang og med ord.
Her skal grander og kjenninger møtes,
Her skal prates om ditt og om datt.
Noen sier at skigar’n må bøtes,
noen skal snart med onna ta fatt.
Rundt omkring blir det pratet om enga,
Hu blir fin hvis det bare blir vær.
Er det lopper i gulrotsenga,
Da blir husfruen gretten og tver.
Kjære venner og granner til sammen,
La oss skåle for festen i kveld,
La oss skåle for glede og gammen
Her i sommerens bugnende veld.
Skål for samhold og arbeid og styrke,
Skål for vennskap fra gård og til grend,
Står vi sammen i landbrukets yrke,
Vokser motet hos kvinner og menn.»
Alf Follestad skriver:
«Meieriet blev startet i 1897 av leverandørene som
aktieselskap. Leverandørene dreiv ikke meieriet selv,
men det blev helt fra starten bortforpaktet. De første
forpaktere var Martin Lund og Alf Follestad (senior) fra 1897 – 1900. Derefter Alf Follestad (senior)
fra 1900 – 1906. Dernest kommer fra 1906 – 1911
Ludv. M. Wear, Johan Follestad og Martin Follestad. I året 1911 blev så meieriet solgt av leverandørene til Ludv. M. Wear som så i noen år drev
meieriet sammen med Alf Follestad, for deretter å
drive det selv til 1928. Det året solgte Ludv. M.
Wear meieriet til den nuværende eier Johan Follestad sen. Follestad har dog fra 1934 leid bort meieri-
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et til begge sine sønner Johan og Einar som driver
meieriet og forretningen. Ved siden av meieriet har
det helt fra begynnelsen av vært forretning ved
siden av meieridriften. Snart blev forretningen for
liten og der blev bygd ny forretning i 1921. Denne
svarte heller ikke til den økede trafikk hvorfor den
blev revet i 1939 og ombygd således at meieriet i
dag har Røykens mest moderne forretning.
Fra 1. april 1921 blev der opprettet poståpneri i
grenda og det blev kalt Sagfoss og henlagt til Hotvedt Meieri.
De ca 10 første år av meieriets drift blev der
ystet ved siden av kjerning. Derefter blev det slutt
med ystingen, men kjerningen holdt seg dog helt
frem til 1930 da der også blev slutt med det. Melkemengden økte ganske kraftig omkring den tid hvorfor der blev innsatt separatoranlegg for separering
av melken. Meieriet blev da en mottagerstasjon for
Meieribolaget i Oslo. I 1939 blev meieriet ombygd
og modernisert ved innsetting av tidsmessig maskineri. Styret består av Martin Wear, formann,
Erik Kverum og Bernt Haug.»
Kjører vi nedover Hurumveien mot Åros, over
brua ved Sagfoss, passerer vi snart «Hotvedt
Meieri» på venstre side – i dag en hvit mursteinsbygning som inneholder et bilverksted.
For et par generasjoner siden var dette et møtested, ikke bare for melkeprodusenter, men
også for folk fra et vidt oppland som skulle
hente post eller gjøre sine daglige innkjøp i
kolonialforretningen.
TERJE MARTINSEN
Se for øvrig BM nr. 48 om postens historie i
Røyken
RED.

Besøk våre
hjemmesider
historielaget.no
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Årsberetning
Røyken Historielag 2006/2007
Styret:
Styret har i perioden bestått av:
Ole Rud
- formann
Bjarne Kjos
- nestformann
Arne Trulsvik
- kasserer
Anne-Kirsti Andresen
- sekretær
Berit Jaksland
- styremedlem
Ole Sønju
- varamedlem
Bjørn Fossnes
- varamedlem
Kristin Ølstad
- varamedlem
Styremøter/medlemsmøter:
Det har vært avholdt 11 styremøter,
2 medlemsmøter, julemøte samt årsmøte i
perioden.
Vi har utgitt 2 bygdemagasin og 1 årbok.
Medlemmer:
Laget har 665 medlemmer per 31/12-06.

Aktiviteter:
29-30/4 - Loppemarked
Etter iherdig innsats fra Museumskomiteen,
med Frøydis Christoffersen i spissen, kunne
Historielaget arrangere sitt første loppemarked helgen 29-30/4. Lange køer foran døra
v/åpningen bar bud om klingende mynt i
kassa. Et jevnt tilsig med folk både lørdag og
søndag ga oss kr 46.000 ! En takk til museumskomiteen som gjorde en kjempeinnsats.
21/5 – Markvandring til Mølla
I regnvær møtte 12 personer opp for å gå turen
fra Røyken stasjon til Mølla og tilbake. Vel
fremme ved Mølla spiste vi maten og varmet
oss inne, mens Terje Marinsen fortalte om
mølla. De aller sprekeste gikk turen tilbake til
Røyken sentrum.
18/6- Sommertur til Labromuseene og Kongsberg kirke
22 deltakere var med på turen, med guide
Arne Gyttrup i spissen.
Etter først å ha fått litt historikk om Labrofossen og industrien som vokste frem, gikk
turen videre til Norsk Vassdragsmuseum,
hvor vi fikk et innblikk i naturen, industrien og
kulturen langs Numedalsvassdraget. Vi var
også innom Labro atelier og Norsk Veg-

museum, før turen etter mat og drikke endte
opp i Kongsberg kirke hvor en engasjert guide
viste oss rundt. En flott tur.
27/8 – Markvandring i Nærsnesmarka
23 personer møtte i strålende solskinn opp til
turen som gikk fra Nopec til Bårsrud og ned til
tjernet, ned Østveien til Nærsnes, om Tangen
og stranda og tilbake til Nopec. Med på turen
var Harald Sand og Kåre Selvik som fortalte
om Nærsnes historie, om isdrift og saltutvinning, om teglverk og skipsbygging. En flott tur.
12/9 – Oldtidsmarsjen
Vi ble i år velsignet med et strålende vær. 67
personer deltok. 24 gikk hele marsjen, 4 startet
fra Spikkestad og resten fra Røyken kirke. I år
kunne vi nyte ertesuppa på Bø ute i solskinnet,
og det smakte godt.
Vinneren av årets natursti ble Berit Svens.
19/10- Utdeling av Røyken Kommunes
Kulturpris
Kulturprisen for 2006 ble tildelt Terje
Martinsen, og det falt naturlig at denne utdelingen fant sted på Kornmagasinet. Rolf
«Mulen» Karlsen tok oss med sine filmer
mange år tilbake i tid, hvor Sanitetsforeningene i Slemmestad og Bødalen var temaet. Ordfører Rune Kjølstad foretok utdelingen av
Kulturprisen og Røyken Vokalensemble
avsluttet kvelden med mye flott sang. Ca. 40
personer var møtt opp denne kvelden.
7/12- Julemøte
Ca 45 personer møtte opp. Eldar Steen holdt et
engasjerende foredrag om Sølvveien fra
Kongsberg til Drammen.
Røykenkalenderen 2007
Vi har også dette året, i samarbeide med Røyken Lions, utgitt kalender.
Dette førte til vanlig travelhet med stands i
helgene før jul. En takk for fin innsats.
Historielaget har nok et år med travel aktivitet
bak seg.
Vi har mye vi skulle ha gjort og vi trenger
folk til dugnad av alle slag. Her kan blant
annet nevnes Mølla .
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Så de som har en ledig stund er hjertelig velkommen.
Til slutt vil styret rette en takk til de forskjellige komiteene som i løpet av året har gjort
en strålende innsats for laget.
STYRET
ANNE-KIRSTI

Verv i 2006/2007
Disse har innehatt verv i perioden:
Styret
Ole Rud
- formann
Bjarne Kjos
- nestformann
Arne Trulsvik
- kasserer
Anne-Kirsti Andresen
- sekretær
Berit Jaksland
- styremedlem
Ole Sønju
- varamedlem
Bjørn Fossnes
- varamedlem
Kristin Ølstad
- varamedlem
Arrangementskomiteen:
Kari Sønju
Solveig Ingebretsen
Gerd Fossnes
Aslaug Hegg
Karen Lillelien
Inger Marie Melvold
Museumskomiteen
Frøydis Christoffersen
Knut Stensdal
Kari Stensdal
Olaf Skryseth
Kjell Kjos
Sverre Hella
Anne Berit Hella
Bygdemagasinet
Bjørn Fossnes
Jan Lien
Kjell Fossnes
Liv Turid Sognebro
Kjell Jørgensen
Slekts-og gårdshistorie
Odd Arne Svendsrud
Asbjørn Westermann
Jan Helness
Jorun Dambo
Arne Myhrvang
Årbokkomiteen
Per Olav Berg
12

- leder

- leder

- redaktør

Terje Martinsen
Jørn Jensen
Inger Drengsrud Førde
Representant til Hernestangen.
Berit Jaksland
Revisorer
Martin Aasgård
Rolf Hansen
Valgkomiteen
Harald Melvold
Cato Chrostoffersen
Asbjørn Westermann
Historielagets hjemmesider
Kjell Jørgensen
Bjørn Fossnes
Anne-Kirsti Andresen
Vedlikehold av Kyststien
Erling Gabrielsen
Magne Ski
Gunnar Graff
Ole Sønju
Harald Melvold
Byggeskikkbok-komiteen
Jørn Jensen
Jan Erik Ask
Ingrid Bjørnstad
Inger Drengsrud Førde
Jan Ølstad
Harald Melvold
Kjell Fossnes
Kristian Halvorsen
Kåre Selvik
Møllekomiteen
Arne Trulsvik
Terje Martinsen
Bjørn Bjørnstad
Gunnar Graff
Jens Sundby
Kristoffer Gjellum
Robert Jensen

- leder

- leder

Vedlikehold av Oldtidsveien
Ole Rud
Bjarne Kjos
Martin Aasgaard
Jan Bjerknes
Bjørn Bjørnstad
Harald Melvold
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Rodeapparatet
Anne Marie Ramton
Ole Sønju
Astrid Kværum
Ragnar Rørvik
Bjørn Brønner
Mette Ølstad
Cato Christoffersen
Anne Kirsti Andresen
Ole Rud
Bjarne Kjos
Borghild Hauger
Asbjørn Westermann
Jan Ølstad
Berit Jaksland
Martin Aasgård

Referat fra Årsmøtet i
Røyken Historielag
22.mars 2007
Dagsorden
1. Åpning
2. Valg av møteleder
Valg av referent
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Fastsettelse av kontingent
7. Budsjett
8. Eventuelle lovendringer
9. Innkomne forslag
10. Valg
1.Åpning
Åpning v/Ole Rud
2. Valg av møteleder
Ole Rud ble valgt.
Valg av referent
Anne-Kirsti Andresen ble valgt.
3. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent
4. Årsberetning
A. K. Andresen leste årsberetningen
5. Regnskap for 2006
Arne Trulsvik gjennomgikk regnskapet.
Inntekter kr 370.513. Utgifter 269.890. Overskudd -06: kr. 100.627,Disponibelt per 31.12: kr. 233.135,Regnskapet godkjent

6. Fastsettelse av kontingent
Ingen økning av kontingenten for 2007.
7. Budsjett 2007
Arne Trulsvik gjennomgikk budsjettet.
Budsjetterte inntekter: kr. 315.000,- Utgifter:
kr. 273.500,Forventet overskudd: kr. 41.500,Budsjettet godkjent.
8. Eventuelle lovendringer
Nye lovendringer enstemmig vedtatt. Lovene
gjengitt i sin helhet i Bygdemagasinet.
Statutter for hedersbevisninger enstemmig
vedtatt. Gjengitt i Bygdemagasinet.
Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.
Valg
Innstillingen fra valgkomiteen enstemmig
vedtatt.
Innstilling fra valgkomiteen

Utgår

Styret
Ole Rud
- leder
gjv.
Bjarne Kjos
- nestleder
gjv.
Arne Trulsvik
- kasserer
ikke på valg
Anne Kirsti Andresen - sekretær
ikke på valg
Berit Jaksland
- styremedlem ikke på valg
Ole Sønju
- varamedlem gjv.
Bjørn Fossnes
- varamedlem gjv.
Ingrid Buck
- varamedlem ny Kristin Ølstad
Arrangementskomiteen
Kari Sønju
- leder
Solveig Ingebretsen
Gerd Fossnes
Aslaug Hegg
Inger Marie Melvold gjv.
Karen Lillelien
Museumskomiteen
Frøydis Christoffersen - leder
Knut Stensdal
Kari Stensdal
Olaf Skryseth
Kjell Kjos
Jan Davidsen
Liv Davidsen

gjv.
gjv.
gjv.
gjv.
gjv.
gjv.
gjv.
gjv.
gjv.
gjv.
ny Sverre Hella
ny Anne B. Hella
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Bygdemagasinet
Bjørn Fossnes - redaktør
Jan Lien
Liv Turid Sognebro
Kjell Jørgensen
Arne Myrvang

gjv.
gjv.
gjv.
gjv.
ny Kjell Fossnes

Slekts- og gårdshistorie
Odd Arne Svendsrud - leder
Asbjørn Westermann
Jan Helness
Jorun Dambo
Arne Myrvang

gjv.
gjv.
gjv.
gjv.
gjv.

Årbokkomiteen
Per Olav Berg
- leder
Terje Martinsen
Jørn Jensen
Inger Drengsrud Førde

gjv.
gjv.
gjv.
gjv.

Representant til driftsstyret for Hernestangen
Berit Jaksland
gjv.
Revisorer
Martin Aasgaard
Rolf Hansen

ikke på valg
gjv.

Oldtidsveien
Ole Rud
Bjarne Kjos
Martin Aasgaard
Kjell Ingebretsen
Jan Bjerknes
Harald Melvold

gjv.
gjv.
gjv.
ny Bjørn Bjørnstad
gjv.
gjv.

Kyststien
Erling Gabrielsen
Herman Agerup
Ole Sønju
Gunnar Graff
Odd Rønning
Harald Melvold

gjv.
ny Harald Tvedten
gjv.
gjv.
gjv.
gjv.

Historielagets hjemmesider
Kjell Jørgensen
Bjørn Fossnes
Anne Kirsti Andresen

gjv.
gjv.
gjv.
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Valgkomiteen
Terje Martinsen
Asbjørn Westermann
Harald Melvold

ny Cato Christoffersen
gjv.
gjv.

Røyken, 11. mars 2007
Harald Melvold Cato Christoffersen
Asbjørn Westermann
Møtet hevet kl.20.00.
STYRET
ANNE-KIRSTI
Etter årsmøtet ble det servert kaffe og vafler.
I forbindelse med at Kornmagasinet etter
restaurering fyller 20 år i juni, ble den såkalte
«Firerbanden» hedret med Hederstegn og
diplom. «Firerbanden» besto av Bjørn Brønner,
Terje Martinsen, Sverre Hella og Olaf Skryseth.
Hederstegnet var en vase med Historielagets
emblem inngravert. Ole Sønju ble også tildelt
hederstegnet for sin mangeårige innsats for
laget.
Bjørn Fossnes viste bilder fra restaureringen, hvor ca 3600 dugnadstimer ble nedlagt i
dette arbeidet, og hvor flere enn de ovennevnte herrer må takkes for innsatsen!
ANNE-KIRSTI
Redaktørens kommentar:
Det var et skuffende svakt fremmøte, idet i
underkant av 30 medlemmer viste seg. Derimot var det en gledelig velvilje til å motta tillitsverv
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Gabriel Adamsen
Villingstad (1652–1724)

G

abriel Adamsen ble født i 1652. Han døde
72 år gammel i juni 1724 på Høvik i Røyken. Han var sønn av Adam Berent og Catrine
Anne Villingstad. Gabriel giftet seg første gang
omkring 1674 med enken Anne Jensdatter Cort
(f. ca. 1645, d. ca. 1678). De hadde barna:
1. Karen Gabrielsdatter, f. ca. 1675,
2. Eva Gabrielsdatter, f. ca. 1677,
Gabriel giftet seg for andre gang omkring 1679
i Røyken kirke med Anne Augustinusdatter
Syltingli. De hadde barna:
1. Anne Gabrielsdatter, f. ca. 1680 Villingstad.
2. Maria Gabrielsdatter, f. ca. 1682 Villingstad.
3. Adam Gabrielsen, f. ca. 1688 Villingstad.
4. Ole Gabrielsen, f. ca. 1692 Villingstad.
5. Augustinus Gabrielsen, f. ca. 1695 Villingstad.
6. Karen Gabrielsdatter, f. ca. 1697 Høvik.
Gabriel bodde først på Villingstad. Han flyttet
føre 1697 til Høvik der han døde i 1724. Han
ble gravlagt den 11 juni 1724. Fest Trin gravfestet hr Frantz Baeche (Hurum) Gabriel
Adamsen Høvig, 72 i min svaghed.
Gabriel var en gjenganger i tingbøkene.
Han både stevnet og ble stevnet selv. Her er et
utdrag:
Da fogden skjøt Gabriel:
I november 1676 oppsto en episode som kan ha
vært en medvirkende årsak til at Jens Olsen
mistet sitt fogde-embede. Gabriel Adamsen på
ryttergården Villingstad fikk beskjed om å ta i
mot en ny rytter, noe Gabriel nektet, fordi han
mente at det var mange andre gårder som sto
for tur før ham. Det ser ut som Jens Olsen mistet hodet fullstendig. Han troppet opp på Villingstad, til hest, sammen med flere ryttere, og
bevepnet med pistol. Det endte med at han tilføyet Gabriel et skudd, riktignok uten å drepe
ham, men saken havnet for krigsretten på
Bragernes i 1680, etter å ha vært behandlet tre
ganger på tinget i Røyken. Jeg kjenner ikke
utfallet av behandlingen for krigsretten, men
det burde være mulig å få innsyn i dokumentene i saken. At saken havnet for krigsretten,
tyder på at Jens Olsen var militær. Hvis han er
den samme Jens Olsen Hesselberg som er
nevnt i Ovenstad Militær biografier, har han
sannsynligvis fått løytnantsgraden før 1679,
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med mindre skuddepisoden ble behandlet av
en sivil rett på dette tidspunktet. Saken nedenfor handler om da Lars Vear skulle levere
stevningen til krigsretten, til fogden.
Gabriel Villingstad nevnes ved tingmøte på
Røyken den 15 juli 1680 (Sak nr. 28 i tingboka
Lier Røyken Hurum 1680) der Lars Vear er
stevnet for overfall på fogden Jens Olsen
Hesselberg’s kone Anne Jensdatter og hennes
søster Anne Jensdatter d.y. på gården Sundby.
Ved tingmøte i Røyken den 26 nov. 1680
(Sak nr. 44 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680)
nevnes Gabriel sammen med Sivert Grini og
Hans Huseby angående ølsalg.
Gabriel nevnes i en sak på tingmøte i Røyken den 26 nov. 1680 (Sak nr. 51 i tingboka Lier
Røyken Hurum 1680) og den 03 des. 1680, (Sak
nr. 52 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680), der
han på sin svigerfar Augustinus Andersen
Syltinglis vegne, stevner Nils Børgesen
Heggum for bo/bruksrett til plassen Broen
under gården Vang. De ble forlikte ved samme
tingmøte (Sak nr. 54 i tingboka Lier Røyken
Hurum 1680).
I tingmøte på Røyken den 16 des. 1681 (Sak
nr. 53 i tingboka Lier Røyken Hurum 1681)
saksøker Gabriel på vegne av sin bror Thomes
Adamsen Aasgaard, Lars (Laurids) Jonsen
Vear for slagsmål i et bryllup på Nordre
Ølstad.
Ved samme tingmøte den 16 des. 1681 (Sak
nr. 56 i tingboka Lier Røyken Hurum 1681) og ved
tingmøte den 29 mars 1682 (Sak nr. 6 i tingboka
Lier Røyken Hurum 1682) saksøker Gabriel,
Martha Ølstad for at hun hadde bitt Gabriels
kone Anne Augustinusdatter i armen ved
samme bryllup på Nordre Ølstad som nevnt
ovenfor. (Sak nr. 53 1681). Det ser ut for at det
har gått vilt for seg i dette bryllup.
Den Kongelige Majestets Fogde over
Hurum og Røyken, Jens Vossen, tar ved tingmøte den 20 okt. 1682 (Sak nr. 51 i tingboka Lier
Røyken Hurum 1682) ut tiltale mot Gabriel i en
skattesak.
Gabriel og kona Anne Augustinusdatter
nevnes i en sak der Lars Jonsen Vear og Hans
Ammerud hadde sloss i et selskap hos Gabriels foreldre. Lars Vear ble stevnet for å ha røsket skjegget av Hans Ammerud. Ved tingmøte
på Røyken den 30 mars 1683 (Sak nr. 17 i tingboka Lier Røyken Hurum 1683) og ved tingmøte
på Røyken den 13 juni 1683 (Sak nr. 31 i tingboka Lier Røyken Hurum 1683).
Ved tingmøte i Røyken den 30 mars 1683
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«Kongelig Mayestets fougit Monseigneur Jens
Nilssenn lod for retten angiffue restandz paa
Kongelig Mayestets resterende schatter och
rettighed forfaldenn anno 1682. vdj Røgen
sogen som følger» Gabriell Willingstad - 2
£mark£r 6 s: (Sak nr. 16, 1683).
Ved tingmøte i Røyken den 19 okt. 1683
«Erlig och velbaarne mand Mathias Rad
(Rode?) Kongelig Mayestets obersteleutenant
ved sin fuel||miegtj erlig och velfornomstige
mand Erland Mogensen Aaraas j retten jndgaff
en rigens steffning offuer endell debitere i
Røgen sogen nemlig,» «Gabriell Villingstad
ved hans egen misssuie aff dato 31 Martj anno
80. vedgaaed att verre schyldig effter hans
salige quindis tilstand - 10 rdr: som hand loffuer forderligst at betalle Herr oberstleutenant
men hand udj sin salige formands bog befindis
at er schyldig - 12 rdr: j (1) £mark£ huorved
Herr oberstleutenant sig forholder, ||» (Sak.
nr 50, 1683).
Gabriel ble stevnet av sine stebarn Jens og
Anders Cortsen ved tingmøte på Røyken den
24 okt. 1684 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken
Hurum 1684) og ved tingmøte på Røyken den 7
nov. 1684 (Sak nr. 58 i tingboka Lier Røyken
Hurum 1684). Saken gjaldt arv etter foreldrene
til Jens og Anders som de mente at Gabriel
hadde ulovlig.
Gabriel nevnes også i en sak fra Tingmøte
på Røyken den 17 sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 okt.
1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum
1686) der han på sin svigerfar Augustinus
Andersen Syltinglis vegne, saksøker Sivert
Aslesen Heggum for en odelspart i Godøy
(Godøen). Her får vi vite Augustinus fars navn
samt farens søsken og noen av deres ektefeller
og barn. Det refereres til følgende dolument i
DN, datert 8 juni 1560, i lenken ovenfor (Sak
48). Se også DN, datert 29 juni 1555.
Fogden Jens Nielsen stevnet Gabriel ved
tingmøte på Røyken den 18 des. 1686 (Sak nr.
76 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) for å ha
oppfordret til å ikke betale tiendepenger.
Ved tingmøte på Røyken den 28 feb. 1687
(Sak nr. 14 i tingboka Lier Røyken Hurum 1687)
ble Gabriel og Lars Jonsen Vear stevnet for
vold mot Lars sin mor, bror, søster samt skade
på morens hus. Saken kom opp igjen ved tingmøte den 11 april 1687 (Sak nr. 21 i tingboka Lier
Røyken Hurum 1687)
Gabriel stevnet den tidligere fogden Jens
Olsen Hesselberg ved tingmøte i Røyken den

26 sep. 1687 (Sak nr. 45 i tingboka Lier Røyken
Hurum 1687) for penger han var skyldig
Gabriel.
Ved tingmøte på Røyken 22 des. 1687 (Sak
nr. 83, 1687): «Erlig velachtbar och velfornemme mand Seigneur Jens Nilssen Kongelig
Mayestets fougid andgaff restands paa Kongelig Mayestets resterende schatter udj Røgen for
87 nemlig,» «Gabriel Villingstad landschyld
och tage - 3 dr: 3 £mark£ 19 s: vedgich,». 1)
1) Røyken kirkebok.
Digitalarkivet.
Tingbokprosjektet: Tingbok for Lier Røyken
Hurum 1680 - 1687.
Takk til Dagfinn Langsøe for informasjon.

Bødalen
idrettsforening
90 år

B

ødalen idrettsforening har vært
ganske gode på å nedtegne sin historie i form av jubileumshefter
i forskjellige utgaver og formater. Det er
nok for det meste Jan Bjerknes som har stått
for arbeidet med å samle inn stoff og redigere de fleste skriftene.
Boka «90 år i svart-hvitt» er uten sammenligning den mest omfattende og detaljerte produktet fra BIF så langt. Foreningens jubileumshistorie er et 115 siders verk
i A4 format, innbundet med stive permer.
Med en flott forside vil boka ikke gjøre
skam på noen bokhylle, og bør finnes i et
hver hjem i Bødalen.
Innholdsmessig byr boka på en masse
bilder, de fleste meget gode. Også tekstmessig er produktet mer variert og omfattende enn tidligere jubileumsskrifter. Selv
om det er forball og langrenn som i stor
grad preger verket, har også friidretten og
orienteringen funnet sin plass.
Selv om boka utelukkende forteller om
idrettsfolkets opplevelser, vil den uten tvil
ha stor historisk verdi for et lite samfunn
som Bødalen. Jeg nøler derfor ikke med å
anbefale den på det varmeste.
BJØRN FOSSNES
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Statutter for hedersbevisninger i Røyken Historielag

R

øyken Historielag har to typer hedersbevisninger, disse er: Æresmedlem og hederstegn.
ÆRESMEDLEM
Medlemmer som har gjort en langvarig
og/eller spesiell fortjenestefull innsats for
Røyken Historielag kan utnevnes til æresmedlem. Æresmedlemmer utnevnes av styret, etter
begrunnet forslag fra minst tre medlemmer.
Forslag fra medlemmer må være styret i hende
innen utgangen av året. Beslutningen i styret
må være enstemmig.
Så sant det er mulig skal utnevnelsen skje
på historielagets årsmøte.
HEDERSTEGN
Røyken Historielags hederstegn kan tildeles
medlemmer som har utvist ekstra stor innsats
for laget over tid, enten gjennom arbeid i komiteer, gjennom administrasjon, ved prosjekteller utredningsarbeid, eller på annen måte
virket på en fortjenestefull måte for Røyken
Historielag.
Forslag på kandidater til hederstegn kan
komme fra medlemmer og må være begrunnet.
Forslag leveres styret som formidler disse
videre til hederstegnsrådet, som fremmer sin
innstilling ovenfor styret. Forslag fra medlemmer må være styret i hende innen utgangen av året.

Bli kjent i egen bygd

R

øyken Historielag inviterte til kurs-/temakvelder på Kornmagasinet
torsdag 12., torsdag 19. og torsdag 26. april
2007.
Kurset ble avsluttet med en busstur rundt i
bygda lørdag 28. april.
Kurset var tilpasset de som ønsket å bli litt
bedre kjent med gammel og ny historie i Røyken, og programmet var som følger:
Kornmagasinet:
Torsdag 12. april – kl 19.00–ca 21.00.
Terje Martinsen: Oversikt over bosetting,
stedsnavn og næringsliv.
Torsdag 19. april - kl 18.30–ca 21.30.
Ole Sønju: Husmannsliv/livet på landsbygda/kirken, med besøk i Røyken kirke.
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Avgjørelsen tas av styret og må være
enstemmig.
Så sant det er mulig skal utnevnelsen skje
på historielagets årsmøte.
HEDERSTEGNSRÅD
Hederstegsnrådet skal bestå av tre medlemmer.
1. Leder velges for to år, sekretær velges for
to år og et medlem velges for to år.
Alle velges av årsmøtet, jfr. Røyken Historielags lover §4.
Minst ett av medlemmene i hederstegnsrådet bør inneha en hedersbevisning.
2. Hederstegnsrådet avholder sitt første møte
minst tre måneder før årsmøtet, og skal
avgi skriftlige innstilling til styret innen 15.
februar.
3. Hederstegnsrådet har anledning til å
behandle egne, styrets og andre medlemmers forslag. Vedtak fattes med simpelt flertall og oversendes styret for endelig godkjenning.
4. Hederstegnsrådets forhandlinger er
hemmelige, og medlemmene har taushetsplikt.
5. Protokoll føres over møtenes forhandlinger. Protokollen undertegnes av samtlige
medlemmer i rådet.
6. Statuttene vedtas av årsmøtet.
REDAKSJONEN

Torsdag 26. april - kl 19.00–ca 21.00.
Bjørn Brønner/Bjørn Fossnes: På kryss og
tvers i Røyken. Lysbildeforedrag
Lørdag 28. april - kl 10.00
Busstur: Røyken rundt med lokalkjente guider.
Fremmøte Røyken Rådhus. Turen tok ca 3–4
timer.
Deltakeravgift kr 200.-, for medlemmer og kr
250.-, for ikke medlemmer. Bussturen var
inkludert.
De nye bygdebøkene for Røyken, skrevet av
Terje Martinsen, og historielagets årbøker ble
fremlagt for salg på Kornmagasinet kurskveldene.
Lørdagens busstur med i alt 45 deltagere varte i
ca. 4 timer. Guid på turen var Terje Martinsen.
Kjell Hansen sto for omvisningen i sementmuseet.
Mer om kurset i neste nr. av BM.

Røyken Historielag

Røyken for 80 år siden

P

å jakt etter et eventuelt avisoppslag om en
brann i Fossnes trevarefabrikk i Bødalen,
gav jeg meg i kast med en film av «Fremtiden»
anno 1927. Det var imidlertid ikke til å unngå at
en hel del andre oppslag om bygda vår fattet
min interesse.
Morsomt var det at det 20. februar ble satt
bakkerekord i Haugnakollen i Hyggen (ref.
BM nr. 48) med et hopp på 43 ½ meter. En
dristig kar strakk seg til hele 47 meter, men
måtte overende.
De fleste øvrige artiklene bar bud om trange
tider i bygda. Skatteinntektene sviktet med 50
%, fra 6 til 3 mil, og spørsmålet om hvorvidt de
sosiale reformene måtte ofres ble livlig diskutert i herredsstyret. Ordfører Leira var
bekymret. En fikk streiker og lock-outs ved
flere bedrifter, og kommunen ville redusere
lærerlønningene med 10 % . I mai søkte Røyken om dispensasjon fra de nye skolelovene.
Det ble fryktet at hele 8 lærer måtte sies opp.
Utvandringsproblemer i Røyken
Under denne overskriften finner vi at utvandring til spesielt Canada var meget aktuelt i de
dager, og saken ble livlig debattert i herredsstyret. På kommunens budsjett var det avsatt
kr. 60.000,- til bekjempelse av arbeidsløsheten.
Det kom inn en masse andragender om
utvandringsbidrag. Et lån på kr. 6.000,- ble
foreslått ydet til utvandrere, noe som skulle tilbakebetales innen 3 år. Noen mente at beløpet
var alt for lite, og representanten Smedsrud
uttalte:

«Herredsstyret må gjøre hva det kan for at flest
mulig kan komme av sted. Når landets blomst ikke
kan få utvikles her hjemme, må de få chansen til
utvikling andre steder. Den ledige ungdom har i
dag to alternativer: å gå til grunne eller bli forbrytere. Det er det samme hva slags hjem de kommer fra
– noen utvei utover disse er det ikke!»
Ordføreren Leira kommenterte: Ja, det vidner om herlige tilstander i samfundet når kommunen
må beskjeftige seg med et slikt spørsmål.
Ølretten i Røyken
Herredsstyret behandlet i oktober diverse
andragender om rett til salg og skjenkning av
øl. Til tross for lensmannens anbefaling ble det
i enkelte tilfeller nektet slik rettighet. Representanten S fremholdt at: «det var stor forbitrelse
ute i X over det liv som førtes av gjestene på y pensjonat.» Pinseaften kl. 5 gikk to menn derinn og
kom først ut derfra annen pinsedag kl. 4 ettermiddag, og da hadde de brukt opp hver øre. Er ikke det
tydelig tale nok? legger han triumferende til.
Noen mente at representanten S. baserte sin
bedømmelse på rykter, og søkeren uttalte i et
avisinnlegg: «Jo hr. S, det er klar tale, men den er
ikke sandferdig. Det er til og med ikke et sandt ord
i den. Det er oppspinn fra enne til annen. Slik er det
også med de øvrige historiene han disker opp
med…»
Men skjenkerett fikk søkeren ikke det året...
En merker seg for øvrig at herredsstyremøtene
den gang ble avholdt på lørdager!
BJØRN FOSSNES

Fra vår typograf har jeg mottatt denne info,
som en rettledning til de som vil ta bilder til bruk på trykk
OBS! Dette må ikke hindre dere fra å sende inn andre bilder til redaksjonen!
Hei Bjørn
Bildene du sendte meg har for dårlig oppløsning, de må ha 300 punkter pr. tomme (dpi) eller
være veldig store i format (50–60 cm brede), da kan jeg gjøre dem om til riktig størrelse.
Full bredde i Bygdemagasinet er 13,5 cm, 1 spalte er 6,5 cm, hvis bildene er i 300 oppløsning (dpi) holder det at de er på disse størrelsene, men hvis de er på 72 dpi må de være 4
ganger større i bredde/høyde.
Alle bildene til Bygdemagasinet KAN være gråskala, ikke RGB eller CMYK.
Mvh
Jan Hugo
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Solheim, Guttersrud

S

olheim, med veiadresse Hyggenveien 36,
ligger på den smale flata mellom Hyggenveien i vest og den bratte skogkledde åsen, kalt
Storåsen, i øst. Både Solheim 72/6 og naboeiendommen Solglimt 72/5 i nord, er skilt ut fra
Østengen 72/4 i 1922. Østengen er samme år
skilt ut fra Guttersrud søndre 72/3, en av de
eldre Guttersrud-gårdene. Årsaken til at Østengen ble fraskilt, noe som medførte at jord og
skog grovt sett ble delt, vet vi ikke. Men i 1930
gikk daværende eier av Guttersrud søndre
konkurs, og Østengen ble solgt til Thorvald
Ovnerud, eier av Solheim. Siden har de to eiendommene vært drevet sammen, med rundt 12
dekar innmark og 100 dekar skog.

Solheim ca. 1943, med Solglimt bak. Foran fra
venste Arne Ovnerud (f. 1938), leieboer Lillian
Martinsen, gift Stensvik. I midten fra venstre
Randi (venninne av Lillian), Ragnar Berg, Harald
Ovnerud (?), Solveig Ovnerud, gift Flater. Bak
Astrid Ovnerud, gift Svensen. Foto utlånt av Arne
Ovnerud

På eiendommen Østengen, oppe på åsen øst
for Solheim, er det spor etter tidligere jordbruk. Her er også en hustuft, med kjellerhull.
Det blir fortalt at huset her ble flyttet til Hyggen, til eiendommen Kjernli 74/7, i Grimsrudveien 60. Kjøpmann Lien holdt til her inntil
huset brant rundt 1960.

Ingvald (f. 1894) var gift med Anna Iversen
(1891-1950), som var vokst opp på Kjekstad.
De bodde i New York noen år rundt 1930, han
arbeidet som steinhogger der. Fridtjof (f. 1898)
ble boende i Hyggen, med kone og barn.
Olaf Olsen måtte gå fra Solheim etter kort
tid, men bygde på naboeiendommen Solglimt.
Takstoler og vinduer på Solheim kommer fra
Rapp Trevarefabrikk i Drammen, og er merket
med Olaf Olsens navn, dette kom fram ved
ombygging i seinere år. Det blir sagt at han
hadde et spesielt høyt amerikansk speil som
skulle få plass i 2. etasje, derfor måtte huset har
så spiss takvinkel.
Solheim ble solgt til kommunen, som brukte
den som en slags sosialbolig i noen år, inntil de
solgte til Thorvald Ovnerud i 1928. Han var
oppvokst i Ovnerud, var sønn av Ole
Andersen (1845-1927) og Karoline Hansdatter
(1852-1935). Ole var født på Kovestad i Lier,

Solheim ble altså utskilt i 1922, men bebygd
rundt fire år tidligere. Første eier het Olaf
Olsen, som seinere kalte seg Samuelsen. Han
finner vi på Skovly 77/3 i Hyggen i 1900, som
åtteårig sønn av steinhogger Samuel Olsen (f.
1854 i Sverige) og Maren (f. Tobiassen 1856 i
Sannidal ved Kragerø). Samuel og Maren
hadde i alt seks barn, og har i dag en stor etterslekt både i Hyggen og andre steder. Den eldste dattera Linda ble gift med Knut Johansen
fra Guttersrud, som bygde Haugen i Pjokkabyen i Hyggen. Laura (f. 1887) ble gift med Oscar
Bjørk i Hyggen. Karl (f. 1889) slo seg ned på
eiendommen Solstad på Muserud. Samuel

Ole Andersen og Karoline Hansdatter Ovnerud.
Foto utlånt av Arne Ovnerud

Solheim sett fra Hyggenveien i slutten av 1930åra. Foto utlånt av Arne Ovnerud
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som sønn av smed Anders Andreassen (f. 1817
på Eiker, død 1859) og Ingeborg Andersdatter
(f. 1818). Karoline var fra Asker, datter av Hans
Larsen fra Fusdal i Asker og Kristine Sørensdatter. Oles søster Anne (f. 1843) ble gift
med Kristian Andersen (f. 1844) fra Transet,
eier av Torsrud 83/1 rundt 1900. Thorsrudfamilien på Hyggen mellom er etterkommere
etter Kristian og Anne.
Thorvald Ovnerud (1895-1980) var nr. 10 i en
søskenflokk på 11. De fleste barna var født på
plassen Råtadalen på Askerbørskogen i Asker.
Ole og Karoline kjøpte Ovnerud i 1895 og ble
boende der til de døde. Sønnen Aksel overtok
Ovnerud etter farens død og drev den i noen år
inntil han flyttet til Vikersund. I hans tid brant
det gamle våningshuset der, som var felles for
de to brukene.
Thorvald Ovnerud hadde tidligere bodd på
Brøholtskogen, og siden i arbeiderboligene til
sementfabrikken på Lahell, der han arbeidet.
Siden arbeidet han som steinhogger, først i
Ovnerud, og så hos Grønset på Skøyen i Oslo.
Fram til 1950-åra arbeidet han med utsmykningen av Rådhuset i Oslo, også dette var

Hulda og Thorvald Ovnerud. Foto utlånt av Arne
Ovnerud
steinarbeid. Ved siden av drev han småbruket
på Solheim, med ei ku, gris og høner.
Våningshuset på eiendommen var oppført i
enkel sveitserstil ca. 1918. Det var bygd i lafta
pløyd plank, i begge etasjer, og var kledd, trolig med faspanel. Vinduene var av kryssposttype. Ut mot veien var det en ark og en liten
veranda. Det var fireromsplan. Huset ble tilbygd og fullstendig modernisert i 1981.
JØRN JENSEN

Familien Ovnerud på Solheim ca. 1950. F.v. Elsa Hansen (f. Ovnerud), Arne Ovnerud, Torill og Håkon
Hansen, Odd, Hulda (skjult) og Thorvald Ovnerud. Foto utlånt av Arne Ovnerud.
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Sommeren 2007 på Blåhella:

Røykenkysten før og nå

S

øndag 20. mai åpner Blåhella kystsamling
sommersesongen med en helt ny utstilling.
Bildene av bygdas gamle landhandlerier er
fjernet fra veggene etter å være vist i to sommerer. Og landhandlerhyllene er borte. Bare
disken er fortsatt tilbake.
Sommerens utstilling har fått navnet
«Røykenkysten før og nå». Ved hjelp av fotografier tar utstillingen sikte på å vise litt av
utviklingen langs Røykens kyst mot Oslofjorden de cirka fire siste mannsaldere. Vi har
plukket frem et utvalg av gamle fotografier,
noen helt tilbake til fotografiets spede barndom her i bygda. Og for å dokumentere kystens tilstand i bygda i dag, foretok vi en seilas
fra Asker grense til Hurum grense med
Kjell Jørgensen som fotograf. Dette
skjedde en grytidlig julimorgen i fjor, en
riktig godværsdag med stille, klar og
varm luft. Vi studerte hver bukt, holme
og skjær på jakt etter gode motiver.
Resultatet ble en samling på 232 bilder.
Av disse har vi plukket ut et representativt utvalg som vi har tekstet, og
du kan nå beskue de i kystsamlingen.
Du kan også se nærmere på
småkopier av alle bildene i kystsamlingens lokale på åpningsdagene. Og
skulle du ha lyst til ha noen av de,
kan vi også hjelpe deg med det.
Vi nevnte innledningsvis at
landhandlerdisken fortsatt er på
plass. Og vi selger «over disk»
bygdas største utvalg av lokalhistorisk litteratur. Det gjelder
gamle og nye bygdebøker, turhåndbøker og ikke minst historielagets rikholdige utvalg av
litteratur og karter. I kaféavdelingen selges kaffe og saft samt
nystekte vafler.
La oss også nevne at kystsamlingen har et rikt utvalg
av gammelt båtbyggingsverktøy og fiskeutstyr samt
en ekte «Årospram».
Åpningstider sommeren
2007 er søndag 20. mai,
søndag 3. juni, søndag 10. juni, søndag 17. juni, søndag 24. juni, søndag 12.

24

august, søndag 19. august, søndag 26. august,
søndag 2. september, søndag 9. september,
søndag 16. september, søndag 23. september
og søndag 30. september. Alle dager fra 11.00
til 15.00.
Det er gratis adgang, og hjertelig velkommen skal du være.
VENNLIG HILSEN BLÅHELLA KYSTSAMLING
OLE SØNJU
Blåhella kystsamling jubilerer
I forbindelse med 10 års drift av kystsamlingen vil det bli utgitt en jubileumsfolder. Folderen gir en meget omfattende beskrivelse av
kystsamlingens aktiviteter, og er ett fint stykke
Røykenhistorie for seg selv. Heftet vil bli på ca.
12 A5 sider, og er rikt illustrert. Kristian Halvorsen og Ole Sønju står bak produktet.
RED.

