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Nye veinavn på NMBU-campus, Ås kommune 
 

Jeg refererer til deres sak: 14/558-24/LLH 
 
Saken med de nye veinavnene på NMBU-campus: Oluf Thesens vei og Johan L. Hirschs vei, 
ble sendt i retur fra møtet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31. oktober 2018. Årsaken 
var et ønske om kvinnenavn på veiene på NMBU-campus. Navnet Oluf Thesens vei i likhet 
med navneendringen på Johan L. Hirsch til Johan L. Hirschs vei med genitivs s, vil imidlertid 
bestå i det nye saksfremlegget. I tillegg ligger det inne fra NMBU et forslag til to ny veinavn 
på Campus, som Ås kommune går god for: 
 

1) Elisabeth Stephansens vei 
 

2) Ragnhild Sundbys vei 
 
Når det gjelder (1) Elisabeth Stephansen vei, har det vært litt diskusjon vedrørende 
stavemåten. I folketellingene for 1875, 1891 og i Bergen katedralskoles protokoll fra 1888 
står Elisabeth Stephansen innført med s i Elisabeth. I voksen alder brukte hun imdidlertid z i 
Elisabeth. Og det er med z hun omtales i Store Norske leksikon, Biografisk leksikon og 
Wikipedia. I gravregisteret står hun imidlertid oppført med Elisabeth med s: 
https://www.disnorge.no/gravminner/vis.php?mode=fy , mens inskripsjonen på selve 
gravstøtten er Elizabeth med z. Dette er ikke helt enkelt, særlig når hennes fulle navn er 
Mary Ann - Elisabeth eller Elizabeth – Stephansen, og for sikkerhets skyld er hun i Bergen 
katedralskoles protokoll oppført med navnet: Betzy Mary Ann Elisabeth Stephansen, men 
dette navnet har jeg bare sett en gang. Hennes fulle og hele navn blir imidlertid for langt. 
Spørsmålet koker ned til Elisabeth med s eller z. Vi har landet på å foreslå Elisabeth med s, 
men er under tvil. Hva er deres mening? 
 
Vedlagt følger en utredning fra NMBU om veinavn og veiplanlegging på NMBU-campus. Deri 
følger også en begrunnelser for de ovennevnte veinavnforslagene samt tidligere Oluf 
Thesens vei. Vedlagt følger også et kart over den nåværende situasjon og et nytt kart hvor 
de 2 ny  veinavnforslagene samt Oluf Thesens vei og Johan L. Hirschs vei er inkludert,   
 
Saken vil komme opp i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, Ås kommune,  23. januar og 
skrivefristen er 11. januar. 
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