
Odinsvej 
(Holbæk vest /           ) 
’Gudekvarteret’. 
I asalæren er han den øverste gud, ham med 
de mange navne, gift med Frigg med hvem 
han har mange børn bl. a. Thor, Balder, Høder 
og Tyr. Men Odin er også far til Brage og 
Vidar blot med andre ’damer’. 
Odin pantsætter sit ene øje til Mimer for vis-
dom og forstand og han blander blod med den 
træske Loke. Han har ravnene Hugin og Mu-
gin, ulvene Freke og Gere og hesten Sleipner 
med de 8 ben. 
Der er nok at sætte sig ind i. Sluttelig med 
Ragnarok – den nordiske dommedag. 
Vores onsdag er Odins-dag. 
Se også Bragesvej, Frejasvej, Friggasvej, 
Lokesvej og Sleipnersvej. 
 
Oldens Markvej 
(Olden /           ) 
Vejen er en blindtarm på ’Oldvejen’, tidligere 
sammenløbende med en nu tilsvarende blind-
tarm på ’Eriksholmvej’, Nyvangsvej. 
(Om begrebet ’Old’ se Oldvejen) 
 
Oldgårdsvej 
(Olden /           ) 
Gården er tidligere benævnt ’Olgården’ , 
bygget 1912 af konsul Carl Petersen, ham 
med ’Marievej’ og ’trælasten’. 
Langs vejens nordside ligger i dag et koloni-
have- / sommerhusområde.  
 
Oldvejen 
(Roskildevej - Tjebberup /           ) 
’Olden’ var ’en Hjælp for den fattige Borger 
at kunne ved denne Græsning holde en Ko 
eller nogle Faar’. 
Et område østpå, et stykke ’tarveligt’ jord 
mod Dragerup, Tjepperup og Bredetved jor-
der. 
En fælled, et overdrev, er ældgamle græsgan-
ge (fra Arild tid), som der har været strid og 
kævl om fra både lensmandsside og fra borg-
ernes side med kongen som opmand. 
Gang på gang støder man på ’olden’: udskift-
ning/oprydning af /indgrøftning af/opdyrk-

ning af. Altid med forskellig navn knyttet der-
til afhængig af tiden: Loszøre – Lowsoræ – 
Lovsore – Ore – Ooldh, Old – Olden – Ud-
marken. 
Hvis nogen synes at matematik er svært, så er 
det i småtingsafdelingen for udregningerne 
omkring græsningsrettighederne m.m. i ’Old-
en’. 
Et vogterhus ’Oldhuset’ synes opført herude 
ca. 1730, som en ’fornuftstanke’. Senere blev 
’Oldhusene’ (husmandssteder) placeret langs 
vejen. 
’Olden’ her må ikke forveksles med fællesbe-
tegnelsen for bøgens frugt (bog) og egens 
frugt (agern), som kommer af gammeldansk 
aldæn, en ’spiselig træfrugt’ (jf. talen om ’ol-
densvin’ ved f.eks. Lundemarksvej  og Møst-
en). Svinene blev simpelthen ’forvist’ fra by-
en, når det var ’oldentid’. 
 
Olufsmindevej 
(Orø, Gamløse / 1972) 
Gård øst for Bybjerg (Orø’s ’hovedstad’) 
navngivet efter en tidligere ejer. 
 
Omfartsvejen 
(Holbæk syd / 1940) 
Forbindelsesvej mellem Roskildevej, syd om 
Tveje Merløse til Kalundborgvej ved Allerup 
blev anlagt efter det i dag knæsatte princip: 
’noget for noget’. Hvis Holbæk ville have 
Munkholmvejen (se denne), skulle man også 
være bidragyder til Omfartsvejen (begge 
amtsveje). Ramaskrig. Kunderne skulle ledes 
til butiksdørene – ikke udenom. Men begge 
veje blev en realitet. 
 
Orøgårdsvej 
(Orø, Næsby / 1973) 
 
Orøvej 
(Holbæk øst / 1939) 
Valdemars jordebog: Warthærø. 
1375 ’Insulam Warderø et Villam Holbeck’  
’Warth’ ændres med tiden til ’or’ og så nær-
mer Ovrø, Ourø, Orø sig. 
’Warth’ bliver hos en kilde til ’bred’, altså 
’øen ved bredden’. En anden kilde har ’vagt-



mand’, altså ’øen med vagtposten’, hvilket 
stemmer overens med ’varthæn’, et ’for-
svar/værge’ (E. Lund: det ældste danske 
skriftsprogs ordforråd), men nogen sikker og 
beskrivende navneforklaring savnes. 
Øen er på 15 km² - eller som Acthon Friis i 
’De danske Øer’ opgør det til: 2725 tdr. land. 
I dag tænker de færreste på, at Orø først blev 
indlemmet i Holbæk Amt 1933, altså 6 år før 
man opkaldte en vej efter øen. 
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