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Program Spikkestaddagen 4.juni 2011
Vi holder til i og ved Aktivitetshuset Gamleskolen i tiden Kl.12.00-16.00
12.00-12.45
12.45-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00
15.00-16.00

Innmarsj med Røyken Brassband og Røyken Skoles
Musikkorps RSM
Velkommen
Røyken teatergruppe med utdrag fra Kardemomme By
Røyken Taekwon-Do klubb
Kirken synger for oss
”The Looneys” – Spikkestads hotteste band

5.juni i fjor var været på Spikkestadfolkets side og det tok de vel vare på. Rundt Aktivitetshuset
Gamleskolen var det et yrende liv. De feiret Spikkestad-Dagen. Foreninger og lag fra hele
kommunen og bedrifter innen ulike bransjer viste seg fram for det tallrike publikummet. Vi håper vi
får se dere igjen i år og vi håper naturligvis at dere som ikke var med i fjor kommer i år.

Spikkestad-Dagen
Lørdag 4.juni 2011
Til firmaer og organisasjoner:
Har dere ikke allerede meldt dere på, så ta kontakt med Svein Ivar.
svivhans@online.no eller mobil nr 474 63 024
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Formannen har ordet
Det er blitt vår, påsken er avsluttet med et
kjempeflott vær.
Noen har sikkert brukt den til tur
til fjellet, sjøen, båtpuss eller bare
rett og slett vært hjemme og kost
seg i hagen og ryddet vekk rester
etter vinteren i det flotte været.
Benkene som Spikkestad Vel har
er også satt ut, takk til Ellefsen for
den jobben.
Vi i Spikkestad Vel har brukt en
del av vinteren og fremover til å planlegge
Spikkestad Dagen.
Den blir som dere sikkert har fått med dere Lørdag
4. Juni.
Se program i denne utgaven av Spikkestad Posten.
Vi er straks i mål med både booking av
underholdning og invitasjoner til lag og foreninger,
vi mangler fortsatt noen påmeldinger her men de
kommer nok etter hvert.
Vi kommer til å ha et bredt utvalg av underholdning
for både store og små. I år har vi fått speiderne til å
stå for grilling og salg av mat, noe som var savnet i
fjor.
Så sett av Lørdag 4 Juni for dette arrangementet
på Spikkestad.
Og vel møtt skal dere være.
17 mai står også for tur, flaggheisingen blir i år også
ved Aktivitetshuset Gamleskolen.
Jeg oppfordrer dere til nok en gang; meld dere inn i
Spikkestad Vel
Medlemskapet koster fortsatt kr 100.- og kan betales
til kontonr 5082 05 84616.
Ha en Riktig God 17. Mai feiring og god vår
Vennlig hilsen
Formann i Spikkestad Vel.
Svein Ivar Hansen

Fra Spikkestad-Posten nr 1
Det første nummeret av Spikkestadposten (uten
bindestrek) kom ut i oktober 1951. I dette nummeret
fortalte Spikkestads eldste den gangen, 85 år gamle
Magnus Bäckström, om forholdene på Spikkestad i
gamle dager. Vi siterer:
”Jeg er svensk av fødsel, og kom hit som 30 åring,
like før jul i 1897”, forteller han, ”og den gangen var
det liten bebyggelse her, riktig øde og trist, ja, jeg
syntes nesten det var det styggeste sted jeg hadde
sett, men jeg ble nå likevel boende her i et par
menneskealdrer. Det var ikke stasjon her den
gangen, bare et stoppested med et lite skursom det
ble solgt billetter fra. De reisende sto ute i regn og
snøstorm og kjøpte billetter. Skuret var så lite at det
rommet bare ham som solgte billettene. Han var
forresten i så godt hold at han fylte det godt ut.

Av annen bebyggelse var det Oddevaldgårdene,
Rudsgårdene og Båhus. På den andre siden av
jernbanelinjen var det bare huset til Løchen og
veslebygningen til meieriet (som nå er revet),
forresten var det bare leirhauger og orekratt hvor en
snudde seg hen. Teglverket var under bygging, og
snart ble det bygd flere hus, bl.a. skolen; det hadde
før vært skole på Båhus. Så ble hovedveien bygd og
det ble mer trafikk her. Men fortsetter utviklingen og
bebyggelsen med samme tempo som den har gjort
hittil, så vil det i løpet av de neste 50 år ha blitt en
stor by her”, sier han.
”Har du arbeidet på jernbanen hele tiden mens du
har bodd her?” ”Ja, helt fra jeg kom hit og til jeg
gikk av med pensjon. Jeg var med på nyanlegg av
jernbanen og det var mange farlige situasjoner, et
par ganger unngikk jeg bare så vidt å bli drept av et
par store stener, men det gikk jo bra, heldigvis”.
”Du har vel vært medlem i Vellet helt siden det
startet, du vel?” spør vi.
”Ja da, jeg har nok vært med, og Vellet har gjort
mye godt her på Spikkestad. Det har nok vært noen
dødperioder i blant, men for øyeblikket ser det ut
som det arbeider godt. Og kan de greie å få gitt ut
denne avisa, så må jeg virkelig gratulere med
tiltaket”.

Nedenfor ser dere et bilde tatt fra teglverket som var
under oppføring da Magnus Bäckström kom til
Spikkestad. Her er det under riving. Bak ser dere
skolen som nå kanskje skal bli kirke og butikken til
Moen som er blitt bolighus.
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Veinavn på Spikkestad
En navnekomite i vellet sendte en gang et ”framlegg
om navn på ymse veier på Spikkestad”.
Det hele begynte med:
Litt veihistorie:
Fra gammelt av har vi hatt tre hovedveier i
Vestbygda. En gikk fra Asker (her heter den
Gamle Røykenvei) gjennom Røyken til
Drammen. I Vestbygda går denne veien gjennom
gårdstunene på Askestad, Oddevald og Båhus.
Fra denne veien tok en vei nordover fra
”Nordosten” over jordene gjennom Rud og nord
til Kjos hvor den deler seg i et par gårdsveier. Fra
samme sted gikk en vei sørover gjennom
teglverksfeltet og videre gjennom gårdstunene på
Aspelund og Bølstadgårdene, videre over bekken
i Valadalen, gjennom Hekleberg og Ovnerud og
til slutt gjennom skaret i nesten hundre
trappetrinn ned til Hyggen. Disse veiene lå
uforandret i tusen år eller mer inntil Spikkestad
stasjon ble opprettet i 1886. Da ble veien fra
Hyggen omlagt fra et punkt ca 100 meter øst for
Søndre Bølstad og rett nordover til stasjonen og
den gamle bygdeveien ved Lille Rud. Samtidig
ble veien fra Kjos omlagt fra Rud slik den går nå.
I 1902 var den nåværende hovedveien ferdig, og
samtidig ble det lagt en gårdsvei fra denne ved
Auvisaga til Hekleberg. Alle andre veier i
tettbebyggelsen er av nyere dato.
Framlegg om nye navn
1. Den gamle veien kalles: Gamle
Drammensvei
2. Hovedveien kalles: Nye Drammensvei
3. Forbindelsen mellom 1 og 2 fra Lille Rud til
Vårsol: Stasjonsveien
4. Fra Vårsol og sydover til kanten av
Valadalen og videre østover til krysset ved
Ørstads hus: Bølstadveien
5. Veien fra hovedveien ved Grandgård mot
Nordre Bølstad gård: Bjørndals vei (etter
lærer Bjørndal som eide en av
Bølstadgårdene i om lag 40 år).
6. Veien fra hovedveien ved Einar Embretsen
mot vei fram til Bølstad (Thorshaug):
Erik Hansens vei (Den første
omgangsskolelærer i Vestbygda – 18181839).
7. Veien fra Nyborg til Åsakerveien ved gården
Sletta: Ordfører Heklebergs vei (den første
ordfører fra Vestbygda), eller
Bjerkelundsveien , eller Bjerkealleen.
8. Veien fra Auvisaga til Hekleberg:
Åsakerveien.
9. Veien fra Fredriksens eiendom til
idrettsanlegget: Idrettsveien.
10. Veien fra hovedveien innover
Oddevaldfeltet: Lensmann Selbos vei (Selbo
var i sin tid eier av Oddevald gård).

11. Veien fra gamleveien forbi Rud til Kjos:
Kjosveien.
12. Veien gjennom Rudhagen: Rudhagen, eller
Edvard Ruds vei (tidligere eier av Rud gård).
13. Veien gjennom ”Jernbanebyen”
Nybrottsveien, eller Kristines vei (den første
eier av bruket Sletta).
14. Vinkelen i søndre Bølstad området: Kroken,
eller Gullik Jensens vei (kjøpte Bølstad gård
av staten i 1796).

Heklebergsmeden
Som noen av dere sikkert har lagt merke til har vi
fått en ny vei på Spikkestad. Heklebergsmedens vei
bryter av fra Ovnerudveien rett før broa over RV23.
Heklebergsmeden, Hans Jensen, var en aktiv herre.
Bildet under viser et av hans produkter;
Heklebergplogen. Den finnes nå i historielagets
samlinger på Hernestangen.
Vil du vite mer om Heklebergsmeden, kan du lese
artikkelen til Jan O. Helness i Røyken Historielags
årbok 1997. http://historielaget.no

Ulvsrudsletta
Her har det dukket opp et navn fra ingen steder.
Ulverud kjenner vi jo til på Spikkestad, Ulv(f)s
rydning eller Ulvsrud er noe helt nytt. Kan det være
importert fra Trysil?

Elektrisisitet
I ”Vestbygda gjennom tidene og Spikkestad Vel
gjennom 50 år” forteller Karl M. Løchen at det ikke
var kommet elektrisitet til Spikkestad da han kom hit
i 1916. ”Det var ikke lett å ta seg fram etter veiene
på stappmørke høstkvelder”, forteller han. ”Det var
mitt under krigen og rasjonering på parafin så folk
hadde ikke mye til lampene sine. Jeg tror at
rasjonene kom helt ned i en halv liter i uka”.
En kommunal komite hadde arbeidet med
elektrisitetplaner helt fra 1911, uten resultat.
Den alltid aktive Spikkestadpolitikeren Hans
Oddevald fikk herredstyret til å oppnevne en ny
komite. Det kom fart i sakene og alt høsten 1919 var
Røyken kommunale elektrisitetsverk et faktum og
lyset ble satt på.
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Til utleie

Gatelys
Den aller første oppgaven det nystiftede
Vestbygdens Vel gikk i gang med var veibelysning.
Det ble satt ned en arbeidskomite som rask la fram
sitt resultat. Strekningen var målt opp til 1260 m, og
i elektrisitetsverket var anlegget beregnet til å ville
koste 800-900 kroner.
Flere ville låne penger og komme raskt i gang, men
styret sto fast på at man skulle skaffe midlene først. I
Spikkestadposten for oktober 1951 skriver Thomas
Nilsen: ”I stedet for å starte med gjeld måtte en
heller forsøke med en basar. Det ble valgt en
basarkomite, og det er et mildt uttrykk å si at denne
gjorde sine saker godt. Kunsten for en slik er jo på
en mest mulig smertefri måte å lokke flest mulig
penger ut av publikums lommer og over i kassa, og
det klarte denne komiteen på en strålende måte.
Basaren innbrakte nemlig et rekordbeløp, brutto kr
2216,75, netto kr 1479,40. Nøyaktig det beløp som
trengtes til formålet. Regningen på anlegget og et års
strømavgift utgjorde kr 1466,41 så det ble kr 12,99
til overs.
Strømmen ble satt på den 23.januar 1925.
Anlegget var det første i sitt slag i Røyken og fant
liten forståelse både i Lysverket og hos de
kommunale myndigheter, så vi måtte betale alt etter
høyeste tariff. Tiltaket ble nærmest betraktet som en
mildere form for stormannsgalskap av oss her på
”vestkanten”.

Bilder og historier
Har dere bilder fra Spikkestads ”nyere historie”? Det
ligger mange bilder fra ”gamledager” i vellets arkiv,
men det har jo skjedd veldig mye på Spikkestad helt
opp til i dag. Husk at i morgen er dagen i dag
historie. Vi låner gjerne bilder av dere, både gamle
og nyere, som vi kan kopiere og bevare for
ettertiden. Bildene kan være løse, i album, i rammer,
negativer eller dias.
Historier fra Spikkestad er vi også interessert i å ta
vare på. Hør av dere.

Ut i naturen

Ønsker du å leie noe av utstyret, kan du kontakte
Svein Ivar på mobil 474 63 024 eller på
e-post svivhans@online.no

Gode forslag?
Vi er takknemlig for forslag, kommentarer og
konstruktiv kritikk til alt vi driver med i Spikkestad
Vel!! Var du fornøyd med Spikkestad-Dagen i fjor?
Savnet du noe i dette arrangementet? Hva med
Spikkestad-Posten? Har du forslag til saker vellet
bør jobbe med? Hør av deg!

Du treffer oss på åpne styremøter første
tirsdag i måneden.
Møtene finner sted i Aktivitetshuset
Gamleskolen fra kl. 19.00
Søndag 26. juni arrangerer Spikkestad Vel tur til
utsikt- punktene på Høgåsen syd. Vi følger
Ovnerudveien til turstien starter rett før steinbruddet.
Ta gjerne med noe "å bite ti". Ingen værforbehold.
Start fra Spikkestad ungdomsskole kl.12.30.
Mer informasjon på Spikkestaddagen 4.juni.

Velkommen!
http://spikkestadvel.no
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