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Det ble avholdt medlemsmøte 27.02. Vidar Olsen fortalte om Tørkops historie gjennom 400 
år. Foredraget var basert på opplysninger, bilder og historier han har samlet gjennom flere 
år, både om industriutvikling fra sag- og mølledrift på 1600-tallet til dgens moderne industri, 
men også om arbeidernes forhold og dagliglivet ellers på Tørkop. Alt dette har resultert i et 
hefte om stedets historie gjennom 400 år, som historielaget har trykket opp en del 
eksemplarer av.  
 
Skolebilder som ble samlet inn i forbindelse med skolestevnet på Havnevik i 2004 er kopiert, 
rammet inn, og påført navn på elevene. Det gjenstår litt arbeid med dette. 
 
Styrets leder har deltatt på møte med Norgips AS i forbindelse med ny reguleringsplan for 
Tørkop. 
 
Det er foretatt oppmålinger og fotografering av den gamle butikken på Tørkop før denne ble 
revet på våren 2005. 
 
Årets bygdevandring ble først bestemt til slutten av mai, men på forespørsel fra Svelvik 
kommune ble vandringen utsatt til 26.06 som en del av arrangementene i kulturuka. 
Vandringen ble lagt til nedre del av Nøsterud. Det ble avholdt arbeidsmøter 01.06 og 21.06, 
hvor også Anne Cathrine Wessel, Lillian Dahlgren og Vidar Beck bidro med opplysninger og 
bilder til heftet som Vidar laget til vandringen. 
 
Rundt 90 personer deltok på årets vandring, som startet på Skjæret Nordre, hvor Anne C. 
Wessel fortalte litt om gårdens historie. Etter det så vi på bedehuset, som for noen år siden 
fikk en ansiktsløftning, og nå er Nesbygda kirke. Andreas Støa fortalte om dette. Etter en 
liten tur langs riksveien kom vi til Bråtan, hvor Vidar Beck bl.a. fortalte om Rasmus Beck, 
som drev landhandel der på begynnelsen av 1900-tallet. Rasmus var også møbelsnekker og 
postombringer. Veien gikk videre forbi Smedstua, murgården, restene etter den gamle 
butikken og arbeiderboligene til Furulund, hvor Ole Løvås bodde.  Etter å ha passert 
Storløkka og Vesleløkka med rester etter et steinbrudd, endte vi opp ved Dammen, som ble 
bygget i 1900, trolig som isdam. Andreas bidro hele veien med historie og andre historier. 
Turen ble avsluttet i Støa, hvor Andreas også fortalte om denne gårdens historie. Etter dette 
var det kafferast i hagen, og muligheter for en tur på museet i låven. 
 
Det er avholdt 6 styremøter i 2005, hvor det er arbeidet med forberedelser til arrangementer. 
Det er videre forsøkt å dra i gang noen prosjektgrupper, bl.a. om videreføring av 
gårdshistorien i Nesbygda fra 1950 – 2000, gårdsvandringer, kartlegging av veier og 
næringsliv i bygda.  


