
Eidsberg historielag
Veinavn Forslag Begrunnelse

Alternativ
Bakkegata Møbelgata To andre møbelbedrifter i samme kvartal tilsier at Bakkegata bør hete  Møbelgata.
Bakkeliveien Sørengbakken Husene her er bygd på småbruket Søreng. I bakkene her oppe lå Sørengbakken.
Bjørneveien Bamseveien Veinavnene her har kun navn på dyreslag. Derfor foreslår vi bare en navnevri.
Bjørnstadveien Thorvald Svendsens vei Stortingsmann Thorvald Svendsen bodde i dette distriktet i Hærland. Han er en ruvende skikkelse i 

Hærlands historie og fortjener å minnes med et veinavn.
Dalveien Jørgen Dahls vei Han var en ruvende kulturpersonlighet i Eidsberg i hele første halvdel av nittenhundre-tallet og en av 

bygdas største originaler i positiv forstand. Han tvang i sin tid igjennom bygging av denne veien, samt at 
han fikk bygd mye av den selv.

Ekornveien Vardehyttveien Denne veien går til den gamle plassen Vardehytta. Begrepet varde spiller en vesentlig rolle i dette området. 
Åsen var en vardeås i det gamle signalsystemet for varsling av ufred. Vardebakkene lå like øst for 
Vardehytta. Det var et stort hoppanlegg fra sportens glansdager i vårt distrikt.  

Festningsveien Kommandant Rodtwitts vei Lauritz Rodtwitt var oberstløytnant og kommandant på Høytorp Fort fra 1929-1940, og ledet kampen fra 
fortet da tyskerne kom. Han tjenestegjorde på fortet fra 1915, og var blant annet den første bilsakkyndige i 
distriktet. General Ruges navn er allerede belagt som veinavn.

Fjellveien Arne Gimmingsruds vei Ingrid og Arne Gimmingsrud kjøpte eiendommen Berget som ligger til denne veien. En etterkommer bor 
her fremdeles. Ingrid og Arne grunnla og drev fram Bergerkrysset Auto som distriktets ledende 
bilforretning.

Fossumveien Spedstadveien Veinavnene her har kun navn på dyreslag. Derfor foreslår vi bare en navnevri.
Furuveien Tømmerveien Vi foreslår å vri furu til tømmer.
Granveien Heitmann Olsens vei Harald Heitmann Olsen var rektor på den videregående skolen på Mysen fra  1945 – 1970, og var en 

drivende kraft i den store utvidelsen av skolen på Mysen i årene etter  krigen. Han fikk 32 år som lektor og 
rektor på Mysen, og bodde i Sorenskriverveien like ved  nåværende Granveien.

Idrettsveien Sportsveien Veien går langs fotballbanen på Mysen og opp langs nye Mysen skole. Vi  ønsker å beholde vei-navnets 
karakter og vrir det derfor til Sportsveien.

Industriveien Trygve Gasmanns vei Dette kvartalet i Mysen sentrum var et tyngdepunkt i møbelindustrien på   Mysen i seksti år, fra slutten av 
30-tallet til slutten av 90-tallet. Skolegata het alltid  Mørstadbakken på folkemunn. Selv visste jeg ikke at 
gata egentlig het Skolegata før jeg  passerte de femti. Mørstad fra Oslo var den første som drev godt i stor 
stil i kvartalet. Trygve  Gasmann overtok bedriften og gjorde den til en ledende industribedrift på Mysen 
med opptil  130 ansatte. Det er viktig at hans navn beholder et avtrykk her. To andre møbelbedrifter i  
samme kvartal tilsier at Bakkegata bør hete  Møbelgata.

Snekkeriveien

Krogstadveien Krogstadfossveien Krogstadfossen har vært navet for virksomheten her inne. Veien bør hete  Krogstadfossveien både i 
nåværende Eidsberg og Trøgstad.

Lillebyveien Edvin Stemmes vei Begynnelsen på veien ble kalt Stemme-bakken etter møbelverkstedet til Edvin  Stemme som lå langs denne 
veien. To andre møbelverksteder lå i klynge her. Dette bør få  etterklang i veinavnet.

Lundeveien Petter Lundes vei Petter Lunde var en markert skikkelse i Trømborg og bodde her oppe.

Lyngveien Guris vei Veien ligger tett ved Folkenborg museum. Guri Fjøs ble brent som heks på  Folkenborg på 
sekstenhundretallet. Vi ønsker å ære og rehabilitere Guri gjennom å navne  denne veien etter henne.

Løkenveien Inga Løkens vei Inga Løken er bestemor/oldemor til vel halvparten av de som bor og har  husholdning langs denne veien. 
Inga var en bauta på Løken. Hun holdt styr på mannen sin  og gården og fikk alt til å gå rundt. Hun sto fram 
som prototypen på sterke og myndige  kvinner i sin generasjon.

Mellomveien Vekterveien Vekterne var viktige for brannsikkerheten i de gamle tettstedene. Her på  Folkenborg ønsker vi å navne-
hedre bygdevekterne. En av dem bodde i dette omådet.

Moenveien Moen gårdsvei Veien er gårdsvei for tre Moen-gårder. Beboerne her er enige om at dette bør  være det nye navnet på 
denne lille veien, slik at gårdsnavnene fortsatt gir identitet til veien.

Myreneveien Myrene skolevei Dette området har alltid hett Myrene. Det var våtområde til det ble drenert  gjennom byggingen av 
jernbanetraséen som en tett parallell i 1882. Her lå Myrene Skole. Vi  ønsker å holde holde på det 
opprinnelige område- og skolenavnet gjennom konstruksjonen  Myrene Skolevei.

Parkveien Signe Finstads vei Signe Finstad betydde veldig mye for barn og unge i Eidsberg gjennom  svært mange år. Hun sto for sang- 
og musikk-kultur og ledet Eidsberg Barnekor gjennom to  generasjoner. Hun bodde ved Eidsberg Stasjon.

Revhaugveien John Herlands vei John Herland har satt sitt preg på denne delen av Herland gjennom oppstarten  av det som i dag er Nortura 
Herland, distriktets største arbeidsplass. Veien ender ved gården  han bodde på, og der bedriften ble 
etablert.

Seljeveien Seljestubben Veien ligger på Slitu. Den er stengt for alminnelig ferdsel og er en veistubb på  knapt 30 meter.
Skogveien Ravineveien Veien går langs den store ravinen som strekker seg herfra og ned til Søreng. Dessuten er hele Mysengryta 

preget av å være et ravinelandskap.
Solveien Kjøpmann Lies vei Kjøpmann Hans Lie var en institusjon i dette området og på denne siden av  Vandugbakken.
Stasjonsveien Helge Berglands vei Denne veien går fra Glørudkrysset gjennom utkanten av landskapet Sameia, under jernbanelinja ved 

Eidsberg stasjon og ned til Rakkestadveien. Vi ønsker at denne  veien skal hete Helge Berglands vei. Han er 
Sameias store sønn og var en stillfaren og fin kulturpersonlighet som formet et vell av verdifullt og 
velskrevet kildemateriale fra livet i  Sameia og denne delen av Trømborg.

Svennebyveien Skjeppeveien Veien går gjennom gården Skjeppe før den går gjennom gården Svenneby.
Torperveien Knut Granbergs vei veien har navnet sitt etter Torper gård. Denne er blitt kalt "Granberg-Torper" i generasjoner. Knut Granberg 

var en gründer med hovedsete på denne gården. Veien fortsetter inn i nåværende Trøgstad kommune. 
Navneskiftet bør avklares med Trøgstad.

Tosebygdveien Tosebygdaveien Veien bør hete det samme i samme kommune.
Tyriveien Skatveien Veiene her har navn etter treslag. Skat er et gammelt og lokalt navn for tyri. Derfor kan veien hete 

Skatveien. 
Ultvedtveien Mansrudveien Denne veien går fra Slitu til det gamle bedehuset Betel Mansrud i Trøgstad. Derfor foreslår vi Mansrudveien 

som nytt navn på denne veien. Navnet er avklart med  Trøgstad.
Vammaveien Svenskebyveien Veien går fra Rakkestadveien til den gamle Vammaveien i Askim. Vi mener at  Askim bør få beholde navnet 

Svernskebyveien på sin del av denne veien og at veien får  dette navnet helt fram til Rakkestadveien.



Vangveien Mons Løfalds vei Mons Løvfald grunnla Østfold Snekkerskole i dette området. Også som  arkitekt og som skaper av Østfold-
bunaden satt han sitt preg på distriktet.

Villaveien Brandsrudveien Området her heter Brandsrud.
Åsliveien Trygve Diskeruds vei Veien ligger ved Momarken. Travbanen har betydd mye for Mysen som  identitetsmarkør. Trygve Diskerud 

var rikskjendis i sin tid som travkjører og var  hestesportens frontfigur i heste-fylket Østfold, og i noen år i 
hele Norge.

Åssiden Lytomtveien Hele bebyggelsen i dette området er utskilt fra gården Lytomt.

Trøgstad historielag

Veinavn Forslag Begrunnelse Alternativ
Elgfaret Jonsokveien Olsokveien
Furuveien Tiurveien Tiurleik i gamle dager  - riktignok litt høyere opp i åsen.
Gutuveien Sammerudveien Etter to små bruk i krysset Raknerudveien /Løkenveien
Krogstadveien Krogstadfossveien Sammarbeid med Eidsberg
Løkenveien Leikvinveien Et gammelt ord for Løken. Et sted hvor de samlet seg til leik og idrett – og dans.
Skoleveien Skjønhaugveien Veien fra Skjønhaug gård til rv 22. Den eldste gården på Skjønhaug- der sentret vokste ut fra via 

skole/kommunehus – bank, lensmannskontor med mer – 
Slituveien Mansrudveien Samarbeid med Eidsberg
Torget Skjønhaug torg 1000-årssted-Og så for å beholde navnet Skjønhaug – Skjønhaugveien ender opp på Skjønhaug torg.
Villaveien Bakste-Marias vei Maria bodde ved veien ut mot  rv22, hun bakte flatbrød til alle i grenda rundt 2. verdenskrig
Åkerveien Marie Bys vei Ei dame som bodde mellom gammel og ny vei. En personlighet i bygda.  – kom opprinnelig som 

husholderske til Kristian By
Åsgård Kirkebratta Et navn folk bruker lokalt om området uten at det står skrevet noe sted.

Askim historielag
Veinavn Forslag Begrunnelse Alternativ
Bregnevegen Sisselrotveien Tilsvarende kategori i nærheten
Dalveien Dalkroken Ligner. Ser ut som en fiskekrok
Edwin Ruuds gate Klara Skoglunds gate Østfolds første kvinnelige strotingsrepresentant. Bodde i nærheten av gata
Eventyrveien Hvoslefsgate Arne Hvoslef var første overlege på Askim sykehus Sykehusgata
Fagerliveien Fagerbakken Ligner opprinnelig navn
Furuveien Arbeidergata Arbeiderbevegelsens hus ligger i gata
Gamleveien Aulestadveien Gammel husmannsplass
Gaupefaret - -
Jernbanegata Garver Løkens gate Kristen Løken drev et stort garveri bak Garvegården. Startet garveri 1892. Jonas Frost var Askim første 

stasjonsmester 1882-1921
Jonas Frosts gate

Kirkegata - -
Kirkerudveien Mosebysgate For det første het stifteren av Norild Apparatfabrikk Moseby. Dessuten var det en Moseby-familie som 

bodde i et av de eldste husene i Kirkerudveien
Korsveien Steinstubben Lignende tema rundt Bergstubben
Lyngveien Røsslyngveien Lignende
Mørkvedveien - -
Næringsveien Norlettveien Knut Engh startet Norlett tidlig på sekstitallet
Parkveien Bjarne Thoresens gate Oppvokst der. Norgesmester i kulestøting
Rognveien Almveien Blir en forlengelse av Almveien. Askveien, Eikveien
Solveien Proffesor Pedersens gate Lagde Askims første byplan
Stegenveien Hovstegen Hovstegen var en husmannsplass under Hov Brattbakken
Storgata Hans Guderud gate En av de fremste kjøpmennene i Askim. Eide og bodde i praktvilla i Guderudparken. Ligger i 

Guderudkvartalet
Stubben Bassengstubben I nærheten av Bassengveien
Torggata Meierigata - Elverksgata
Villaveien Doktor Ullandsgate Kjent distriktslege. Bygde Gilje. Bodde og hadde kontor. Kjent forretningskvinne. Bygde Askims første 

murgård og Uranienborg i Storgata.
Volleneveien Anfinnsensgate Her bodde faren til Per Anfinnsen. Var en av grunderne av glassvattsfabrikken (Glava)
Åserveien Hellerudveien Husmannsplass
Åsveien Åskollen Ligger på en kolle

Spydeberg historielag
Veinavn Forslag Begrunnelse Alternativ
Glimmerveien Kvartsveien Vi foreslår at navnet endres til Kvartsveien. Da holder vi oss innenfor bergartene.
Kirkestien Skolestien Vårt forslag er at navnet endres til Skolestien. Denne veien var den gamle endoverveien til Spydeberg kirke 

og Spydeberg skole
Kirkeveien Myrstubben Dette er en liten gatestubb med bebyggelse som ble liggende for seg sjøl etter at veien ble lagt om og 

veinavnet ble endret fra Kirkeveien til Heliveien. Vi foreslår at navnet endres til Myrstubben. Myrakrysset 
var et sentralt kryss i Spydeberg og ved å bruke Myrstubben behoder vi deler av dette navnet.

Kolleveien Åskollen En mulighet er at veien får navnet Åskollen. Kolleveien ligger på en liten ås i terrenget.
Lundebyveien Østlundveien Det er stor utbygging i dette området og mange husstander har adresse Lundebyveien.  Vi har et forslag om 

at nytt navn på veien kan være Østlundveien.
Lundsveien Vestlundveien Dette er gårdsveien til Lund pluss noen boliger. Vi foreslår at veien kan kalles Vestlundveien. Da beholder vi 

Lund i navnet.
Løkenveien Leikvinveien Dette er en gårdsvei som fører til to gårdsbruk.  En mulighet er å kalle denne veien for Leikvinveien. Leikvin 

er det gamle navnet på Løken.
Moenveien Hesleveien Det ligger to gårdsbruk i hver ende på denne veien. Gårdene heter Hesle og Moen. Vi foreslår at veinavnet 

endres til Hesleveien.
Skaltorpveien Grååstoppen Skaltorp var en gammel husmannsplass i området. Veien ligger også helt på toppen i boligområdet på 

Grååsen. Veinavnet kan endres til Grååstoppen. 
Skogveien Mor Åses vei En mulighet er at Mor Åses Vei kan forlenges og at Skogveien kan bli en del av denne.
Skoleveien Gartnerløkka Vårt forslag er Gartnerløkka. Anders Grini som eiede Nord-Grini drev gårsbruk og gartneri i området hvor 

veien ligger.
Smedveien Slettevoldveien Vårt forslag er Slettevoldveien etter den gamle villaen med samme navn. Smedveien starter ved denne 

eiendommen. Slettevold er en gammel eiendom ut mot Stasjonsgata. Her har det vært både smie og 
seinere støping av heller og takstein i uthuset.

Trollveien Knappestøperveien Denne veien ligger i et område hvor det er flere navn hentet fra Peer Gynt. Vårt forslag er at Trollveien 
endres til Knappestøperveien – også fra Peer Gynt.

Hobøl historielag



Veinavn Forslag Beskrivelse/begrunnelse Alternativ
Askimveien Kolabonnen Askimveien ligger i Ski/Kråkstad –Askimveien nr 241. bare en adresse og det er Kolabonnen. Kullebund 

skrivemåte fra 1865 og Kullebunden fra 1903.
Uttalen av navnet ligger tettest opp til Kolabonnen. Det er 6-7 plasser i Hobøl med dette navnet knyttet opp 
til kullmiler (Kolbotn)

Bråtan - Ligger ved Skaug- tidligere plass under Nordre Skaug
Elgfaret Marie Hansens vei Ligger på byggefelt Knapstad, mot Revestien. Marie Hansens vei – Norges første kvinnlige bokbinder født og 

vokste opp på Dammen i 1863.
Engen Millas vei Engen rundt Tomter skole, hører til Engen gård. Stasjonen hadde opprinnelig navn Engen stasjon. Født Milla 

Engen (PÅ Engen gård)- giftet seg med Otto Brødholt. Sentral kvinneskikkelse i Tomter.

Fiolveien - Tomter- fra Kråkstadveien til Kringsjå
Haugenveien Kristianiaveien Knapstad. Fra skoleveien til Haugen gård. Den eneste bevarte strekning av den gamle Christiania veien via 

Sulebru, Skaug gjestegård og Kråkstad kirke. Kalt «kongeveien»- men det var ikke egentlig en kongevei i 
ordets rette betydning. 

Industriveien Haug snekkeri veien Tomter. Fra Grydelandgården, langs jernbanen til Haug snekkeri. De fikk gullmedalje for et bord på 
verdensutstillingen i Bussel 1959. De leverte alle komferansebordene til norske ambasader. 

Lerkeveien Ottar Bjerkes vei Tomter. Ottar Bjerke kjent som dikter, revyforfatter, kor-komponist – æresmedlem av Tomter sangkor – 
viktig kulturpersonlighet i Hobøl og særlig Tomter.

Lysernveien Jarensbakken Mjær. Fra Hollibyen til Lysern. Den heter: Jarsbakken eller Jarsbakkene  så ett eller annet med Jaren 
gårdene eks Jarenbakken. Alt 2 Lyserenveien- endre nummer. Den går til Hollibyen- krysset ved Mjær så 
dete er også et alternativ.

Lyserenveien

Måltrostveien Jenny Hansens vei Knapstad, Egeberg. Har bodd på Egeberg vestre og foreldrene bygde Heimly i Ekebergbakken 16 Her bodde 
hun også. Hun var den første kv. Stasj.betj. i Norge, på Knapstad stasjon i 1916.

Riiserveien - Riisersletta. Innarbeidet Riisersletta. 
Rugdeveien Hestehagens vei Knapstad, Egeberg. Dette var veien til Ekebergplassen eller Hestehagen husmannsplass. Det var også veien 

over Myrer til Spydeberg kirke. Undergang på jernbanen bygd i 1882.
Rådyrveien Emma Hjorts vei Knapstad. Byggefelt ved skolen. Født på 1860 tallet på Lippestad, så arbeidet hun sammen med broren på  

Torshov , studerte så i USA og så samlet hun inn penger og bygde Emma Hjorth instutisjon.

Skoleveien forlenge Tomterveien Knapstad. Fra Misjonshuset til Toen. 
Stasjonsveien Postmester Gundas vei Tomter stasjon. Kvinnelig postmester og far var stasjonsmester- og bygde huset i stasjonsveien til henne 

(Gunda Hansen Holm).
Strevoppveien Kongeveien Tomter. Fra Myra til Spydeberg. Dette var en del av den av kongeveien fra Christiania- via Ski – Wegger- 

Hovi-Onstadsund-Stockholm.
Symreveien Brødholtveien Tomter. Brødholt er ikke brukt og kan godt være med i navn.
Sølvbergveien Kjærbuveien Tomter, Kjærbu


