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Veinavn - Bolstad i Nordby.  Svar på forespørsel.

Nordby I .mars 2005.

Under sak 46/97 v/Terje Kristiansen sies det at veinavnet Kirkerudveien er ment %fortsette
videre mot nord, men det kan ikke være tanken at dette navnet er ment a g helt ned mot
rundkjøringen ved Vinterbro-senteret. (Veinavnene til Emily og Marie Kirkerud var også feil
den gangen, med "Andresen", - de het Kirkerud, noe som jeg sa fra om og ga opplysninger
om etter navnene deres på gravstøttene.)
Dessuten vil denne veien på Bølstadfeltet-, denne hovedveien som nå skal navnsettes, stoppe
lenge før den kommer oppover mot skole- og Kirkerudområdet.

Gården er, som Trygve Vik sier kjent fra vikingetid, det er en "stadir"-gård, og et av de første
navnene var Bordestadt, siden Bøllestad og Bølstad. Opprinnelig mener Vik gården het
Ba'rdarstadir, eg. etter mannsnavnet Bård. Første kjente bruker het Reier Bølstad, og som
historien forteller måtte han betale en stor avgift til staten i 1560. Han eide gården til 1611.

En annen bruker som utmerket seg var Lars Torsen, han var kirkeverge 1684, og han var
lagrettemann, en stor oppgave på 16-1700-tallet.

Og så har vi Ole, eller Olle Jonsen -eier fra 1707.
Han ble ille ut og kjøre stakkar, for han fikk mye skade på både gård og avling under
Karl Xlls marsj gjennom området her i 1716 da han dro for åta" Akershus Festning. Kongen
dro vekk fra Kongeveien ved Nordbysvingen mot kirken og nedover mot Bunnefjorden, for
her a ga isen/vinterveien innover, og hans soldater stjal korn og drepte dyra der de for fram -
her som alle andre steder.
I 1719 leverte Ole inn en egenhendig skrevet søknad om a fa dekket noe av dette:
"Ole Jonsen bolstaa huad schade ieg har lit I suenscher in fal 1716, bran se hat 5 rd
Et halt schipund ho (hoy) mod uare (uar) I madu af uorre egne maar ser, (av v@re egne
marsjer/soldater) i disse siste af uti kristider 4 schi (shilling) Ho og mad 3 rd som er i
sanhed seta sant gilphe mig gud og hans hilli or (hellige ord). Olle Jonsen.

Mitt forslag til navn på de fem veiene blir:
Vei 1, hovedveien opp: Historieveien

Vei 2: Børdestadveien (også for at det ikke skal forveksles med Bølstad-Bølstadbakkene.)

Vei 3: Reier Bølstads vei

Vei 4: Lars Torsens vei

Vei 5: Olle Jonsens vei.

Jeg synes ikke det vil være riktig å bruke fuglenavn her, de hører hjemme på gården To i
Togrenda, det er heller ingen veiforbindelse mellom disse to boligfeltene. Gårdene bør holdes
fra hverandre historisk ved ikke å ha samme type navn, synes nå jeg.

Vennlig hilsen

Aase Weydahl-Ottesen


