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Noen glimt fra tidligere arrangementer.. 
 

 

 

 

Det er  
90 ÅR 
siden 
vellet 

ble 
født 

23.11.1924. 
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Lederen har ordet 
Sommeren er over, høsten likeså, 
vi går mot vinter. 
Spikkestad Vel fyller i år 90 År, 
gratulerer med jubileumet. 
I den forbindelsen så vi i denne 
utgaven av Spikkestad-Posten 
inneholde litt om hva vellet har 
stått for og hva vellet har bidratt 
med på Spikkestad gjennom 90 år. 
Spikkestad Vel, ble stiftet 23. november 1924. 
Det ble i årenes løp dannet forskjellige 
dugnadsgrupper som skulle ta seg av forskjellige 
gjøremål. 
Dugnadsånden var stor, jeg bare nevner et 
eksempel, trekanten som mange kjenner ligger i 
Teglverksveien mot broen/ned mot stasjonen, der 
var det nedsatt en gruppe på 5 personer for å ta seg 
av vedlikehold av plenflekk, flaggstang, plakatsøyle 
etc. 

 
Bilde fra 1950 årene. Slik så det ut på Spikkestad 

den gang. 

Samtidig så vil vi også overrekke hvert medlem en 
bok ifra Spikkestad om oppveksten på 50 tallet, 
skrevet av Ragnhild Hofgaard (Svendsen), håper 
boken bidrar til at dere får se hvordan det var på 
den tiden samt at kanskje mange av dere kjenner 
igjen personer og steder i boka. 
Takk til Ragnhild for at Spikkestad vel fikk være 
delaktig i din utgivelse av boken. 
Ha en hyggelig lesning i vinterhalvåret. 
Når det gjelder utbyggingen av Spikkestad som 
området har vi tidligere hatt flere innlegg om dette, 
vi ser at Åkertunet borettslag med 23 
rekkehusleiligheter begynner å ta form, det 
begynner å komme opp eneboliger vis a vis. Rud 
Vest er lagt ut for salg med første byggetrinn, 8 
leiligheter fordelt på 2 bygg av i alt 32 boenheter 
med flott beliggenhet langs Kunnsakpsveien. 
Kirken er under full planlegging, det samme er 
torget på jernbaneområdet. 

Jeg vil nok en gang oppfordre alle som ikke er 
medlem av Spikkestad Vel til å melde seg inn, 
kontingenten er kun kr 100.- og kan innbetales på 
konto nr 5082 05 84616. Jo flere medlemmer som 
tegner seg jo mer kan Spikkestad vel gjøre for 
nærområdet. 

Vennlig hilsen  
Leder av Spikkestad Vel 
Svein Ivar Hansen 

Barndomsminner fra 50-tallet 

 
Boken deles ut som gave til de betalende 

medlemmene i Spikkestad Vel. 
 

De som ikke får boka og de som eventuelt ønsker 
seg flere eksemplarer kan sende en e-post til 
ragnhild@frisurf.no og oppgi navn, adresse og 
telefonnummer. 
Boka koster kr 150,-. 
Fritt levert i Røyken. 
Tillegg for porto kr 30,- for andre adresser. 
Boka er på 74 sider. 

 

SPIKKESTAD VEL 90 ÅR 
Spikkestad Vel kan feire 90 år 23. november 
2014.  
Alt noen år tidligere hadde Karl M. Løchen, som 
kom til Spikkestad stasjon i 1916, Thomas 
Nilsen, som var formann på Spikkestad 
teglverk, og noen fler snakket om mulighetene 
til å få dannet en velforening i grenda. 
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Karl M. Løchen 

Det hadde de senere år skjedd en del på 
Spikkestad, man hadde fått jernbane med 
stoppested, og senere stasjon. Ny hovedvei 
(Spikkestadveien) var anlagt og man fikk 
elektrisitet til stedet og kommunen. 
Etter hvert var interessen blitt så stor at det ble 
tillyst et møte på Folkets hus søndag 9. 
november 1924. 

Fra vellets første protokoll tar vi med: «….På 
møtet var det enighet om at en «velforening» 
var berettiget for å ta seg av de forskjellige 
oppgaver som kan komme i betraktning, i 
første rekke veibelysning på de mest beferdete 
veier i nærheten av jernbanestasjonen.»  
Det tegnet seg 17 medlemmer og halvparten 
ble straks valgt til styre og arbeidskomite, 
nemlig: Formann Ingvald Jacobsen, 
nestformann Thomas Nilsen, sekretær Theodor 
Karlsen, visesekretær Nils Sjøstrøm og kasserer 
Arthur Karlson. 
Til arbeidskomiteen ble valgt: Lars 
Bernhardsen, Ludvig Nyborg og Hans Liverud. 
Forutsetningen var at disse skulle fungere inntil 
generalforsamlingen, som burde holdes 
snarest. Til den tid håpet man å få større 
tilslutning, så også kvinnene kunne bli 
representert i styret. Foreningen ble 

enstemmig døpt VESTBYGDENS VEL, og man 
sendte med en gang henstilling til Spikkestad 
Arbeiderforening om moderasjon av lokaleleien 
for møter og eventuelle andre samlinger. 
Oppgave nr. 1 ble man enige om måtte være 
arbeidet for belysning av følgende 
veistrekninger: fra Ingvald Jacobsen til Nyveien, 
fra Johs. Pettersen til Aspelund, fra Vårsol til 
Lille Rud. 

Alt 14 dager senere, den 23. november ble det 
holdt generalforsamling. Lover ble vedtatt og 
styre valgt. Dette ble:  
Formann Thomas Nilsen 
Nestformann Ingvald Jacobsen 
Sekretær Theodor Karlsen 
Visesekretær Kristine Eriksen 
Kasserer Arthur Karlson  
Revisorer Ole Aasland og  

Karl M. Løchen. 
Arbeidskomiteen la fram sitt resultat. 
Veistrekningene var målt opp til 1260 meter, og 
i elektrisitetsverket var anlegget beregnet til å 
ville koste 800 – 900 kroner. 

Dette var starten i 1924. I 1952 endret vellet 
navn fra Vestbygdens Vel til Spikkestad Vel, 
som et resultat av utviklingen på stedet. 
 
Vil du vite mer om hva som skjedde de første 
50 år, kan du gå inn på vellets hjemmeside: 
Spikkestadvel.no og lese fra jubileumsboka 
«VESTBYGDA GJENNOM TIDENE OG 
SPIKKESTAD VEL GJENNOM 50 ÅR», som ble 
utgitt i 1974, ved 50-årsjubileet. 
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Nå vil vi gi noen glimt av hva som har skjedd de 
siste 40 år i Spikkestad Vels historie. 
På 1970-tallet hadde vellet en del oppgaver 
som etter hvert gikk over til kommunen. Vi kan 
nevne ansvar for en del veier, oppsetting av 
veilys og oppsetting av brannhydranter. Vellet 
var en pådriver for å få ukentlig søppeltømming 
også på vinterstid. 
Vellet arrangerte i en del år juletrefester for 
barn, med stor deltagelse av barn og voksne. 
Det var på det meste rundt og over 300 til 
stede. Senere samme kveld var det voksenfest. 

 
Helledammen, som i dag er privat barnehage, 
var lekeplass og fra 1975 barnepark drevet av 
Spikkestad Husmorlag, hvor vellet var viktig 
starthjelp. 
Spikkestad vel tok kontakt med Televerket for å 
få telefonkiosk ved stasjonen og ved 
ungdomsskolen, det ble ordnet. 
På slutten av 70-tallet kjøpte vellet inn flagg, 
som ble hengt opp langs Spikkestadveien 17. 
mai, og ved en del andre arrangementer. 
På 80-tallet var vellet representert i 
kommunens barneplankomite, og var aktive i 
arbeidet med planer for sentrumsregulering. 
I 1982 ble det sendt brev til kommunen om å 
komme i betraktning for å etablere et 
eldresenter i «Gamleskolen», når det ikke var 
behov for denne til skole lenger.  
Man var også tidlig ute med å få til et 
grendehus, og det ble avsatt midler på et fond i 
noen år. Da grendehuset var et faktum gikk 
vellet inn med et andelsbrev på kr 100 000 
kroner. 
Behovet for skole på «Gamleskolen» vedvarte, 
men i 1988 åpnet det et Aktivitetssenter i 
Helledams-veien 15B, etter sterkt initiativ fra 
vellet, og med vellet som drivere. Dette var i 
drift til «Gamleskolen» endelig ble aktivitetshus 
for noen år siden. I Helledamsveien 15B ble det 

lagt ned et fantastisk arbeid av noen ildsjeler 
fra vellet. Her var det frisør og mulighet for 
fotpleie, i tillegg til hyggelige sammenkomster. 

 
I mange år sto vellet for en våroppryddings-
aksjon, hvor man fikk kommunen til å stille med 
lastebiler, for å hente hageavfall m.m. Senere 
år ble det satt ut innleide containere på angitte 
steder på Spikkestad. 
Vellet spilte en viktig rolle da Vestbygda Kabel-
TV ble stiftet, og «gamle» kabler i bakken ble 
overtatt. 

I forbindelse med kulturuka i 1990 hadde vellet 
sin første fotoutstilling. Senere har dette vært 
gjentatt med stor interesse en del ganger på 
90-tallet og fler ganger på 2000-tallet. Vellet 
har i dag over 500 gamle og nyere bilder som er 
innrammet. 

 
 

Spikkestaddagene ble arrangert over tre dager i 
1993 og 1994, og gikk over til en dag i 95 og 96. 
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Siden 2011 har de igjen vært arrangert årlig, 
med bra deltagelse. 
Da Ungdomssenter på Spikkestad 
ungdomsskole ble etablert på 90-tallet, bevilget 
vellet kr 50 000 til forsterker-/musikkutstyr. 
Det ble også på 90-tallet satt opp master med 
lyskastere på daværende skøytebane (dagens 
kunstgressbane) på vellets bekostning. Noe 
som førte til større aktivitet på banen. 

Vellet anskaffet høyttaleranlegg og forsterker 
på slutten av 90-tallet, som ble lånt ut til 17. 
mai-arrangementet på skolen. Senere er det 
utbygd slik at man nå kan høre det som blir sagt 
fra senen, både informasjon og dagens tale. 
Spikkestad vel var en viktig pådriver, for ikke å 
si den viktigste, da man fikk i stand en avtale 
med kommunen om at «Gamleskolen» skulle 
bli aktivitetshus. Vellets representanter i 
husstyret har siden starten hatt ledervervet og 
stått for utleie.  

 
Spikkestad Vel har på grunn av at de eier tomta 
der bensinstasjonen har ligget siden slutten av 
1960-tallet, og rommene til venstre i 
bensinstasjonsbygningen, hatt en sikker 
inntektskilde i mange år. 

Dette er bakgrunnen for at vellet har kunnet 
støtte lokale lag og organisasjoner med en god 
del kroner i årenes løp. I perioden fra 
Grendehuset ble planlagt til i dag har vellet 
støttet mange god formål med til sammen 
nesten 1 million kroner.  
I tillegg til det som er nevnt ovenfor kan 
nevnes: 
Tilskudd til ROS ved skigruppa til skihytta og 
snøkanon, kunstgress på fotballbane, 
håndballmål og hoppegrop. 
 

 
 
Ny skolefane til Spikkestad barneskole ble 
finansiert av vellet, blant annet fordi vellet 
foreslo at skolen skulle bytte navn. 
Tilskudd til barnepark og lekeplasser. Flere 
tilskudd til Vårsol, skolene og «Aktivitetshuset 
Gamleskolen». 
Spikkestad vel har per dags dato et 
æresmedlem: Kåre Randen, som har sittet i 
styret i flere omganger, til sammen godt over 
20 år. I tillegg har han gjort en fantastisk innsats 
rundt de over 500 bildene vellet har, noe som 
var en del av begrunnelsen for at han mottok 
kommunens kulturpris i 2007. 
Anna Karlson var også æresmedlem med over 
20 år i styret, og en av kromtappene bak 
aktivitetene på eldresenteret i Helledamsveien 
15 B, med mer. 
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Spikkestad Dagen  
Spikkestad dagen ble arrangert for 5. gang 
lørdag 14. juni. 
Været var med oss også denne gangen, og 
gjorde sitt til at arrangementet nok en gang ble 
en suksess. 

 
Vi hadde variert underholdning, fra Røyken 
teatergruppe,  oppvisning fra Røyken Taekwon-
Do klubb, oppvisning av Dansesonen, 
Slemmestad og omegn turn hadde oppvisning, 
Røyken brass hadde minikonsert, samt at 
Vidar`Music underholdt innimellom. 
Vi takker alle disse for fremragende 
underholdning og deltagelse, tusen takk. 
Håper vi ser dere også neste år. 
Ellers var det mange aktiviteter for store og 
små , hesteridning hoppeslott, rodeookse, 
ansiktsmaling, ballongklovn etc, denne gangen 
var det også loppemarked og auksjon. 
Kansje dette også kan være noe for neste år. 
Alt i alt er Spikkestad Vel storførnøyd med årets 
gjennomføring av Spikkestad Dagen, som nok 
er kommet for å bli, vi takker alle lag foreninger 
og handelstand. 
Og ikke minst publikum for deltagelse og 
oppmøte, tusen takk alle sammen. 

 

Er det noen der ute som har noen ideer som 
dere ønsker skal være med på å gjøre 
Spikkestad Dagen enda bedre, er dere hjertelig 
velkommen med innspill. 
Ta kontakt med undertegnede for innspill. 
Vennlig hilsen 
Leder i Spikkestad Vel 
Svein Ivar Hansen 
Mail: svivhans@online.no 
 

Her ser dere noen eksempler 
på hvordan det var på 

Spikkestad "før" 
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Årets brunsnegleaksjon 
Røyken kommune i samarbeid med Spikkestad 
Vel, gjennomførte i vår og høst en felles aksjon 
for å prøve å forhindre spredningen av 
brunsnegler. 

 
Til sammen på de 4 aksjonsdagene vi kjørte 
møtte det vel opp ca. 100 husstander. 

Det var litt labert med tanke på at vi er ca. 13-
1400 husstander på Spikkestad. 
Når det er sagt har vi nok i år hatt hellet med 
oss når det gjelder været, det er rapportert om 
mindre bestand i år, så vi får håpe at 
spredningen er på vei bort. 
Vi vil nok mest sannsynlig også neste år kjøre 
en lignende aksjon, hvis kommunen er villig til å 
sponse oss med Nemaslug middelet, vi må ikke 
gi opp kampen. 
Svein Ivar Hansen. 

Innlegg i tidligere Spikkestad 
poster. 
I første utgave i oktober 1951 sto følgende: 
Skurtresker var for første gang å se på jordene 
på Spikkestad i høst. Alle måtte bli begeistret 
for det nye vidunder. Det påstås at 
skurtreskeren skal kunne greie opp til 100 mål 
pr.dag, med kornet ferdig levert i sekker. D.v.s 
kornet må tørkes før det kan lagres. Og her har 
moderne teknikk gjort en ny landevinning. 
Statens kornforetning besørger tørkingen, og 
en behøver ikke å ergre seg over det ustadige 
høstværet. 

Fra julenummeret 1951: 
Forleden lørdag em. kunne vi observere en av 
stedets glade lakser på «strøket» i fullstendig 
edru tilstand. 

Bekjentskap ønskes med 2 damer i 80 års 
alderen med hybel og stor formue, formål 
ekteskap. – Emil Embretsen og Johan Oddevald. 
Slakting mottas minst mulig – Olav Fossum, tlf. 
190. 

Jeg ønsker ny mann – helst rutebilsjåfør som 
trafikerer ruten Hurum-Drammen. Billett 
nedlegges i eksp. 

Søker stilling – all slags næring. Bmerk 
trøndersk sladderkjerring. 

Fra utgaven november 1953: 
Mistet: En stor sladderhank er mistet på strøket 
sist lørdag. Den ærlige finner bes levere den 
tilbake, da den er helt uunnværlig for oss. 
Syklubben Kaffe-sladder-Lars. 

To karer står og prater. Så sier den ene: 
«hvorfor er ikke du medlem av Vellet ?» «Nei, 
nå går det ikke an å være medlem der lenger, 
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svarer den andre, « for i det siste er det blitt 
lagt opp så mye lys at nå går det ikke lenger an 
å stjele ved i fred». 

Er du kjent i fantasiens gater, og du trives når 
du sjøl prater, bli da med og spill teater. 
Egil Hekneby 

Los-stasjonen Pov & TRA vil heretter innskrenke 
sin virksomhet til de steder på Spikkestad som 
fremdeles er mørklagte. 
 

 
 

 
 

 
Nå rives det både broer og skoler og opp 
kommer det masse nytt. Det skjer mye på 
Spikkestad nå. På veldig kort tid har vi fått og 
får nye skoler, ny jernbanebro, nytt torg med 
kirkebygning for flerbruk og mengder av nye 
boligbygg. 

 

 

 

 
 

Spikkestad Vel 
Posboks 12   3431 Spikkestad 

http://spikkestadvel.no 
Åpne styremøter som regel første tirsdag i 

måneden i Aktivitetshuset Gamleskolen  
kl. 19.00 

VELKOMMEN! 
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