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Ad.: veinavnsak - Solberg øst 
 

Til 
Ås historielag 
 
Byggesak- og geodata-avdelingen i Ås kommune har meldt inn et behov for 2 nye veinavn på 
Solberg øst. Nærmere bestemt dreier det seg om navn på to veier i det nye boligfeltet 
mellom Granheimtunet og Søndre Tverrvei (fylkesvei 154). Vedlagt følger kart, hvor veiene 
er merket med V2 og V1.  
 
Ås kommunes forslag er: 
 
V2) Skifabrikkveien 
 
V1) Skifabrikksvingen  (eventuelt: Skituppen) 
 
Begrunnelse 
 
Utenom Solberg-gårdene har dette området slik vi ser det 3 historiske landemerker: 

1) Fattiggården i Nordby, revet i 1986, som hadde sin beliggenhet i dagens Solbergveien 
10 (Solberg øst). Det står feilaktig på Ås kommunes hjemmeside at Solberg mellom, 
 rett vest for Solberg skole var den gamle  fattiggården. 

2) Kiosken Bamsebu, et landemerke fra bilens tidsalder, er i dag forsvunnet. Kiosken  lå 
på hjørnet mellom Skovlyveien og Nordbyveien og eksisterte i nesten 50 år fra 1965 
til 2013. 

 
Og sist men ikke minst! 

3) Hagen Johansen skifabrikk.  
Skifabrikken hadde sin beliggenhet på eiendommen Granheim 102/18. I 1918 hadde 
Hagen Johansen  kjøpt småbruket Tamburbakken, Gbr.nr. 102.10, og i 1920 kjøpte 
han Solberg gård, Gnr. 102. Fra Solberg skilte han ut eiendommen Granheim like vest 
for Tamburbakken. Resten av Solberg gård solgte han videre. På tomten Granheim 
ble fabrikken grunnlagt. I dag tilsvarer det ca. området rett øst  for Granheimtunet 
eldresenter og t.o.m. Tamburveien 9. Se skravert område på kartet. Fra annet hold 
har jeg lest  at  Granheimtunet omsorgsboliger ble bygget på tomten etter 
skifabrikken.  Uansett -  Hagen Johansen skifabrikk lå rett nord for de nye veiene, 
som skal navnsettes. 

 
Litt historikk 
I 1923 flyttet skifabrikken inn i nye lokaler på Granheim i Nordby. Før dette var tilholdet til 
fabrikken i Kirkeveien i Oslo. Hagen Johansen Skifabrikk, egentlig het firmaet Johansen og 
Nilsen, var i flere år den største skifabrikken i landet. På 1930-tallet ble fabrikkbygningen 
utvidet både i lengden og i høyden, nå med en grunnflate på hele 400 m2. Det ble produsert 



hickory-ski og eksporten var stor.  Til å skjære til skiemnene hadde sågar fabrikken et eget 
sagbruk som lå like syd for fabrikken. I Ås, en tradisjonelt industrifattig kommune, var 
fabrikken i sin tid den nest største arbeidsplassen i kommunen etter NLH, og hadde opptil 50 
ansatte i høysesongene. Etter krigen fortsatte produksjonen videre, og man tilpasset seg 
godt nye tider. Men så i 1957 skjedde det tragiske. Hagen Johansen Skifabrikk A/S Norge Ski 
brant ned. Bedriften ble aldri bygget opp igjen, og Hagen Johansen døde bare halvannet år 
senere i 1959. 
 
Konklusjon 
Hagen Johansen er et industrielt kulturminne i Ås,  for ikke å si et historisk landemerke for: 
 Solberg, Nordby, Ås og Norge - som det er vel verdt å hedre - i dette tilfellet med 
veinavnene: Skifabrikkveien (V2 på kartet)  og Skifabrikksvingen (V1). Et alternativt forslag til 
navn for sistnevnte er: Skituppen. 
 
Kilder: Aase Weydahl-Ottesen i Follominne 2008 samt Torbjørn Lundby 
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