
VEINAVNENE I LYSAKER VELS OMRÅDE

BJØRNEKROKEN Her trenger vi beboernes hjelp: Hva slags bjørn har gitt opphav
til dette veinavnet, og hvorfor 7 Brunbjørn 7 Svanbjørn? Grizzlybjørn 7 Isbjørn 7
Koalabjørn? Teddybjørn 7

I Lysaker Veis 50års jubileumsbok fra 1951 leser vi:
“Bjørnekroken var opprinnelig navn på blindveien som førte bort til Lille Setervoll
nåværende Nordraaks vei nr 18. Senere ble navnet bare benyttet på veien opp på høyden, til
de villaene som nå har nr 10,12,14 og 16 til Nordraaks vei, for så å bli offisielt avskaffet som
veinavn 9. mai 1933.”

EMANUELS VEI

Oppkalt etter byggmester Emanuel Olsen (1859-1910). Byggmesteren oppførte villaer
omkring veien som bærer hans navn. Han beholdt Emanuels vei 2 som egen bolig
I Lysaker Veis 50års jubileumsbok fra 1951 leser vi:
“Emanuels vei har navn etter byggmester Emanuel Olsen, som i 1906 kjøpte Krokløkken, som
hele denne åsen kaltes. Han anla veien og bygde villaene her og var allerede i november 1907
kommet så langt at han kunne søke Vellet om å få satt op to lykter “på den nye veien, over
Sollihøiden til Klaveness kontor” det vil si nederste villa til venstre, som nå har nr 310 til
Drammensveien. Den gang rommet huset Klaveness Rederi, senere ble villaen kjøpt av
kommunen til politistasjon. 11921 ba eierne i Emanuels vei om at Vellet måtte bidra med
tredjeparten av omkostningene ved opparbeidelse av den —et meget berettiget krav. I Vellets
årsberetning heter det at “Heldningen utover mot Drammensveien forbi Lysaker politistasjon
arter sig nu nærmest som et bækkefar med dypeste punkt efter veiens midtlinje.” I de følgende
år gjennomgikk veien en ren fornyelse ved hjelp av 50 pst omkostningsbidrag fra
kommunen.”

FAGERHØYVEIEN

Navnet kommer fra eiendommen Fagerhøy, i dag Fagerhøy terrasse 1.

Opprinnelig var Fagerhøyveien navnet på veistykket fra Lysaker skole til Marstranderveien.
Resten av veien het Skovveien. Navnet Fagerhøyveien ble gjennomført for hele veilengden i
1922, godkjent av formannskapet 5. juli 2922.

FAGERHØY TERRASSE

Navnet kommer fra eiendommen Fagerhøy, i dag Fagerhøy terrasse 1.

GRANHAUGVEIEN

Dette var tidligere navnet på smettet mellom Fagerhøyveien og Professor Kohts vei, som kom
opp fra Professor Kohts vei rett ved Granhaug skole for talehemmede.

MARSTRANDERVEIEN



Oppkalt etter Lege Per Marstrander (1842-1920). Han eide en del av Malurtåsen, bl.a
Malurtåsen gård som han ervervet i 1878

NORDRAAKS VEI

Oppkalt etter komponist Richard Nordraak (1842-1866). Det er ikke alle vel forunt å huse
veien til en komponist som har laget nasjonalsangens melodi.

Men spørsmålet er hvorfor vår vei ble oppkalt etter komponisten. Kan noen hjelpe oss med
dette 7

Veien ble anlagt som følge av at befolkningen på Stabekk følte behov for en direkte
veiforbindelse mellom Stabekk og Lysaker, siden alt fraktgods måtte hentes på Lysaker
Veinavnet Lysaker Aveny var foreslått. Veien fikk sitt navn etter at Lysaker Vel 1. november
1921 inviterte til navnekonkurranse for avenyen, og navnet Nordraaks vei ble vedtatt av vellet
i styremøte 5. januar 1922 og godkjent av formannskapet kort etter.

PHILIP PEDERSENS VEI

Oppkalt etter ingeniør Karl Philip Pedersen (1889-1951). Han var styrer av Bærum
Yrkesskole og direktør ved Norsk Teknisk Museum. Medlem av bl.a. formannskapet i
Bærum, for Arbeiderpartiet. Han eide bl.a. Nordraaks vei 52.

PROFESSOR KOHTS VEI

Oppkalt etter professor Halvdan Koht (1873-1965), professor i historie. Norges
utenriksminister fra 1935. I tillegg til å ha vært rikspolitiker var Halvdan Koht ivrig
lokalpolitiker..
Tidligere het veien Halvdan Kohts vei. Det ble imidlertid diskusjon i Bærum om det var
riktig å oppkalle en vei etter landets utenriksminister ved krigsutbruddet, som av mange var
oppfattet som lite heldig med sine vurderinger overfor tyskerne forut for krigsutbruddet 9.
april 1940 . Som et kompromissforslag ble det vedtatt at man ønsket at veien ved sitt navn
skulle hedre vitenskapsmannen og ikke politikeren Halvdan Koht, slik at veien ble omdøpt
til Professor Kohts vei . På denne måten ble veien en av få veier i Bærum som inneholder en
yrkestittel . Halvdan Koht bodde i Karistua på Lysaker, rett utenfor Lysaker Veis område , i
Fjeliveien 2 . Før dette het veien det ikke helt velklingende “Vei 770”, etter å ha vært
Drammensveien før dette igjen.

SOLLISVINGEN

Kommer av eiendommen Solli — V illa Solli, Solliveien 4.
Navnet godkjent i mars 1923.

SOLLIVEIEN

Etter eiendommen Solli. - Villa Solli, Solliveien 4.


