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Til
Stedsnavntjenesten i Språkrådet

Nye veinavn på NMBU-campus i Ås kommune

1)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har foreslått et nytt veinavn på
Campus, hvilket vi i Ås kommune er blitt enige om å innstille.
Veinavnet er:

Oluf Thesens vei
Under følger saksutredningen fra NMBU med et vedlagt kart, hvor navnet er inntegnet.
Oluf Thesens vei foreslås på den nye hovedinnkjøringen fra vest og inn langs veterinærbygningene
fram til Nordskogen. Dette vil gi oversiktlige adresser til Veterinærkomplekset. Navnet referer til den
utdannede veterinæren, Oluf Thesen, som var pioner som lærer i veterinær- og landbruksfag. Han har
historisk tilknytning til opprettelsen av den høiere landbruksskole i Ås 1859, hvor han var tilsatt som
lærer i «veterinærlære» og ble værende i sin stilling til han døde i 1895. Han hadde også en
nøkkelrolle i opprettelsen av Norsk dyrlægeforening (nå Den norske Veterinærforening) i 1888, hvor
han var styreformann fram til sin død. Navnet har forankring til veterinær- og landbruksfaget og kan
passe til den nye veien som er opprettet i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet.

Oluf Thesens vei inngår i planene om endringer av veiene inne på campus til NMBU. Her følger litt
tilleggsinformasjon om adressearbeidet i denne anledning. I forbindelse med justering av veiene inne
på området legges Arboretveien om slik at den kommer ut på Osloveien i vest. Den vil da bli liggende
langs kanten av arboretet. Tidligere gikk Arboretveien ut til Drøbaksveien der veien som nå skal ha
nytt navn munner ut i rundkjøringen.
Christian Magnus Falsens vei får også en litt endret trase´ og vil nå gå fra Tårnbygningen og helt ut til
Kirkeveien.
Fougnerbakken forlenges litt slik at den tar av fra veien som ønskes navnet med Oluf Thesens vei.
Disse forlengelsene av noen veier, samt at noen veier vil utgå fra matrikkelen, er ledd i en forenkling
av adressesystemet på Campus.

2)
Som du ser på kartet ovenfor, eksisterer det allerede en vei på NMBU-området med navnet
Johan L. Hirsch vei. Er dette korrekt stavemåte? Skulle det ikke heller vært: Johan L. Hirschs
vei?
Se også vedlagt fil!
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