VI DELER LITT AV LARKOLLEN VELS HISTORIE FRA 1931
Oppstarten
Larkollen vel ble stiftet 11 februar 1931. Det aller første møtet ble holdt på Støtvig hotell, og
den første formannen i velforeningen var Lars Bjarne Vold.
Sitat fra velforeningens første referat:
«Aar 1931 den 11. februar samledes kvinder og mend fra Larkollens Skolekreds paa Støtvig
Hotel, for at stifte en forening til varetagelse av felles intresser inden Kredsen. Indbydelsen
var utgaet fra en Komite bestaaende av:
Hr. malermester E. Kristiansen
Hr. lærer O.B. Pedersen
Hr. lærer B. Vold og
Hr. fisker Otto Rørvik.
Initiativet til Komiteen var utgaat fra Hr. malermester E. Kristiansen, som saaledes er den
egentlige ophavsmand for dannelsen av foreningen. Der var frammøt ialt ca 50 kvinder og
mend.
Til dirigent valgtes Hr. lærer Bj. Vold.
Hr. red Schulstad, Moss var tilstede og forklarte litt om en velforenings arbeidsopgaver.
Inbyd. Komiteen fremla utkast til lover, som efter en livlig debat blev vedtat med endel
forandringer.»

Disse lovene har blitt revidert flere ganger, men er i stor grad de samme som nå er Larkollen
vels vedtekter. De to første bestemmelsene er følgende:
§ 1 Larkollen Vel
Larkollen Vel er en sammenslutning av eiendomsbesittere og beboere i Larkollen.
§ 2 Formål
Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og for øvrig virke til beste for
kretsen.

Saker som ble diskutert den første tiden var arrangementer som basarer, fester og foredrag,
blant annet for å skaffe inntekter til vellet. Det ble også diskutert utleie av sommerhusly,
anskaffelse av «veilamper», og om vellet skulle melde seg inn i Norges Badeforbund.
Badesaken blir mye omtalt i de tidlige referatene. I et referat fra 29.4.1931 fremkommer at
«det besluttedes at sende skrivelse til Norges badeforbund, for at faa nærmere orientering.
Samtidig sendes henstilling til fru Klara, om fruen er villig til at avstaa noget av sin eiendom
til tomt for badhus.»
Et annet notat om bading er fra 29.4.1931: «Sendes henstilling til toldvestenet ang. badning
paa den del av stranden syd for toldvesenets brygge, som ikke benyttes av toldvesenet.
Henstillingen sendes gjennom hr. toldopsynsmand Nilsen».
9.6.1931 ble det besluttet å melde seg inn i Norges Badeforbund, fordi det kunne gi fordeler
som bidrag eller lån. Videre i dette referatet står følgende: «Det besluttedes ennvidere å
avholde et propagandamøte i løpet av sommeren. Man vil derved forsøke å få
sommergjestene interessert for Larkollen Vels arbeide.»
Det var de første årene mye diskusjon omkring badetomt for Larkollen vel og om
medlemskap i Norges badeforbund. «Efter en del debat blev det med 14 mot 10 stemmer
besluttet at vente en tid med innmeldelsen», står det i et referat fra 11. oktober 1931.
I et referat fra 19.2.1932 nevnes det i sak 3: «Hr. Granli’s Hilhus ang. plads for bad-tomt for
Larkollens Vell». I det neste referatet, fra 3.mars 1932, står følgende om dette: «Ang.
badtomtspørgsmaalet blev saken foreløpig utsat, for nærmere undersøkelse. Derimot
besluttedes at melde Vellet ind i Norges Badeforbund.»
At bading var en viktig sak ser vi også av et referat fra 2. februar 1933. Da ble det holdt
styremøte på Røeds Hotel, og en av sakene på dette møtet var:
«2. Det besluttedes at Formannen skal føre underhandling med Hr. Gaardbruker Amundrød
saaledes at Folk fremdeles kan uhindret bade fra Amundrødskjæret».

Men det var ikke bare bading som ble diskutert i de tidlige 1930-årene.

Det ble jevnlig arrangert basarer, foredrag og fester i regi av Larkollen vel. Blant annet ble
det holdt foredrag om Henrik Wergelands liv og virke, og holdt en såkalt «Bjørnsonfest». I et
referat fra 15. november 1932 fremgår det også at man var opptatt av å sikre inntekter til
Larkollen:
«Hr. Kristiansen optok forslag om at de utenbygdsboende huseiere sendes henstilling om at
bruke helst stedets haandverkere til eventuelle reparationer. Ved avstemning vant et forslag
om at trykke og opslaa plakater paa stolper til sommeren».
Larkollen vel jobbet i begynnelsen mye med å få gatelys langs veiene. På et styremøte 24.
november 1932 ble det diskutert hvor elektriske lamper skulle plasseres langs Larkollens
veier:
«I anledning at herredstyret har bevilget strøm til 5 -fem- lamper paa veiene behandledes
hvor lampene skulle plasseres. Der besluttedes at opsette lamper paa følgende steder:
1 ved fjellskjæringen ved Rørvik.
1 i skogen syd for Hans Rørvik.
1 ved von. d. Lippe
1 ved Kryds ved Borglund
1 ved HC. Alsens hus.
Lampen ved Støtvig Hotel flyttes til bygdeveien mellem poståpneriet og fru Braatu. Lampen
ved Petrine flyttes op til hjørnet ved festningsveien.»

Larkollen vel har fungert godt i snart hundre år. I denne tiden har vellet engasjert seg i
mange viktige saker for Larkollens beboere og gjester. Fra perioden etter 1930-årene vet vi
ikke så mye om vellets aktiviteter fordi en del av dokumentasjonen på har forsvunnet. En
kiste med alle loggbøkene befinner seg nok på et loft eller i en kjeller i Larkollen!

