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Nye veinavn på NMBU-campus:  
Oluf Thesens vei og Johan L. Hirschs vei 

 
Arkivsak-dok. 18/03039-5 
Saksbehandler Carl F. Høeg 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.10.2018 38/18 

 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 31.10.2018: 
Ida Elisabeth Krogstad (H) fremmet følgende forslag: 
Veien fra den nye hoved avkjørselen i vest langs veterinærbygningen og frem til 
Nordskogen får navnet Ragnhild Sundbys vei. 
 
Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
1. Det er uklarheter i kartvedlegg og vedtaksforslag og saken sendes tilbake. 
2. HOK ønsker en ny sak fra rådmannen der en vei navngis Ragnhild Sundbys vei i 

tillegg til de to forslag som ligger i saken. 
3. Saken legges fram for HOK i neste møte. 

 
Votering: Aps utsettelsesforslag ble vedtatt 7-2 (H) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 31.10.2018: 
1. Det er uklarheter i kartvedlegg og vedtaksforslag og saken sendes tilbake. 
2. HOK ønsker en ny sak fra rådmannen der en vei navngis Ragnhild Sundbys vei i 

tillegg til de to forslag som ligger i saken. 
3. Saken legges fram for HOK i neste møte. 
 

 

 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 9.november 2018 
 
 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
Rådgiver  
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Veien fra den nye hovedavkjørselen i vest langs veterinærbygningen og fram til 
Nordskogen får navnet Oluf Thesens vei - jf kart vedlegg 
 
Johan L. Hirsch vei får endret sitt navn til Johan L. Hirschs vei, i tråd med språkrådets 
anbefalinger. 
 
Ås, 19.10.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg: 
2. Høringsbrev til Ås historielag - Nytt veinavn på NMBU 
1. Kart - Forslag til nye veinavn og registrering av gangveier,... 
3. Høringssvar fra Ås historielag - Nytt veinavn NMBU 
4. Høringsbrev til Språkrådet - Nye veinavn på NMBU-campus Ås kommune 
5. Høringssvar fra Språkrådet - Nye veinavn på NMBU-campus Ås kommune 
6. Tilråding adressenavn Ås kommune 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til:  
Byggesak og geodata v/Åse Saltkjelsvik 
Kommunalteknisk avdeling v/Olaug Talleraas 
NMBU v/prosjektleder Hannah Øksendal 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Oluf Thesens vei foreslås som et nytt veinavn på NMBU-campus i forbindelsen med 
etableringen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen på NMBU. 
 
Allerede eksisterende veinavn på NMBU-campus, Johan L. Hirsch vei, får endret sitt 
navn til Johan L. Hirschs vei – i tråd med språkrådets anbefalinger. 
 
 
Fakta i saken:  
NMBU arbeider i disse dager med å justere veiene inne på campus. Dette er i hovedsak 
en følge av etableringen av bygningene til Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen. I 
denne anledning vil nye traseer bli skapt og allerede eksisterende veier få endret sine 
løp, jf. Vedlegg 1. Kart 
 
Det vil derfor oppstå et behov for et nytt veinavn på campus, og her foreslås det fra 
NMBU, Oluf Thesens vei, hvilket Rådmannen sier seg enig i. 
 
Forslaget om å endre navnet på Johan L. Hirsch vei til Johan L. Hirschs vei, er et 
resultat av Språkrådets tidligere tilrådinger for adressenavn i Ås, om at navnet må 
skrives med genitivs-s  - jf. Vedlegg 5 og 6  
 
 
Vurdering: 
Valget av navnet Oluf Thesens vei, følger av det faktum at Veterinærinstituttet og 
Veterinærhøgskolen nå er flyttet til og blitt en del av NMBU. I den anledning er det viktig 
med et veinavn som reflekterer veterinærvitenskapens historie i Norge - i tillegg til de 
allerede eksisterende veinavnene på campus - som hovedsakelig handler om 
landbruksfagets historie. Veterinærvitenskapen i Norge var knyttet til NMBU/Norges 
Landbrukshøgskole fram til opprettelsen av Veterinærhøgskolen i 1935.   
 
NMBU foreslår derfor Oluf Thesens vei, og dette begrunner de slik: 
 

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. 

 
  
Som vi ser, var Oluf Thesen helt sentral i etableringen av veterinærfaget og 
etableringen av den seriøse dyrlegeprofesjonen i Norge. 
 
2) Ad. Johan L. Hirschs vei, følger Språkrådets anbefaling om bruk a v genitivs-s. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
1) Oluf Thesen var en helt sentral person innenfor etableringen av veterinærfaget- og 
veterinærvitenskapen i Norge. Han var ansatt fra opprettelsen av Den høyere 
Landbruksskole i Ås i 1859 og fram til 1895. Der han hadde det faglige hovedansvaret 
for veterinærfaget.  
 
Han er derfor vel verdt å hedre med et veinavn, nå som veterinærvitenskapen igjen er 
blitt en del av NMBU. 
 
2) Johan L. Hirschs vei skrevet med genitivs-s fremgår av Språkrådets tilråding, og de 
norske språkreglene for bruk av genitivs-s. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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