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Nye veinavn NMBU-campus: Oluf Thesens vei, Johan L. Hirschs 
vei, Elizabeth Stephansens vei og Ragnhild Sundbys plass 

 
Saksbehandler: Carl F. Høeg Saksnr.: 19/00141-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1) Oluf Thesens vei foreslås som navn på den nye hovedinnkjøringen fra 
Drøbakveien i vest. 

2) Johan L. Hirsch vei får endret navnet til Johan L. Hirschs vei, med genitivs s, i 
tråd med Språkrådets anbefaling. 

3) Dagens Fredrik A. Dahls vei fra Arboretveien til Fougnerbakken og dagens del 
av Fougnerbakken mellom Fredrik A. Dahls vei og fram til plassen nord for 
Urbygningen, får navnet Elizabeth Stephansens vei.  
Da Elizabeth Stephansens vei har mer enn 21 karakterer krever matrikkelen 
også en kortform. Rådmannen foreslår E. Stephansens vei. 

4) Den nye plassen nord for Urbygningen får navnet Ragnhild Sundbys plass. 
 
Ås, 09.01.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Vedlegg: 
1. 11.09.2018, Redigert høringsbrev til Ås Historielag, Oluf Thesens vei 
2. 12.09.2018, Høringssvar fra Ås Historielag, Oluf Thesens vei 
3. 11.09.2018, Høringsbrev til Språkrådet, Oluf Thesens vei og Johan L. Hirschs vei 
4. 13.09.2018, Høringssvar fra Språkrådet, Oluf Thesens vei og Johan L. Hirsch vei – 
tilråding(1) 
5. Saksutskrift - møte 31.10.2018 i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, Nye veinavn 
på NMBU-campus, saksnr. 18_03039-7 
6. Kart, dagens veisituasjon, NMBU-Campus, 
7. 10.12.2018, E-post fra NMBU, samlet veinavnforslag på NMBU-campus 
8. 10.12.2018, E-post fra NMBU, samlet veinavnforslag på NMBU-campus, vedlegg 



Ås kommune 

19/00141-1 Side 2 av 5 

nr. 1, Saksforberende dokument til kommunen 
9. 10.12.2018, E-post fra NMBU, samlet veinavnforslag på NMBU-campus, Vedlegg 
nr. 2, Sammendrag 
10. 10.12.2018, E-post fra NMBU, samlet veinavnforslag, Vedlegg nr 3, Kart med 
forslag til nye veinavn og veiløp 
11. 21.12.2018, Høringsbrev til Ås Historielag, Elizabeth Stephansens vei og 
Ragnhild Sundbys plass 
12. 07.01.2019, Høringssvar fra Ås Historielag, Elizabeth Stephansens vei og 
Ragnhild Sundbys plass 
13. 21.12.2018, Høringsbrev til Språkrådet, Elizabeth Stephansens vei og Ragnhild 
Sundbys plass 
14. 02.01.2019, Høringssvar fra Språkrådet, Elizabeth Stephansens vei og Ragnhild 
Sundbys plass 
15. Kart med de 4 nye veinavnforslagene på NMBU-campus presisert 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ytterligere kart som presiserer 
forslagene til gangveier, tatt ut av matrikkelen, kan fås ved henvendelse til 
kommunen! 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Byggesak og geodata v/Åse Saltkjelsvik 
Kommunalteknisk avdeling v/Olaug Talleraas 
NMBU 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Oluf Thesens vei foreslås som et nytt veinavn på NMBU-campus i forbindelse med 
etableringen av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet på NMBU. Navnet er 
valgt ut i fra Oluf Thesens store historiske betydning for veterinærfaget. 
 
Allerede eksisterende vei på NMBU-campus, Johan L. Hirschs vei, får endret sitt 
navn til Johan L. Hirschs vei, med genitivs s i tråd med Språkrådets anbefalinger. 
 
Elizabeth Stephansen vei foreslås som navn på dagens veistrekning nord fra 
Arboretveien og fram til plassen nord for Urbygningen, i dag Fredrik A. Dahls vei og 
Fougnerbakken. Navnet gis som en tributt til hennes store betydning som kvinnelig 
pioner innenfor matematikk- og fysikkfaget.  
 
Ragnhild Sundbys plass foreslås gitt som navn til plassen nord for Urbygningen. 
Ragnhild Sundby (1922-2006) var NLHS første kvinnelige professor, en markant 
leder i Naturvernforbundet i mange år og avsluttet sin karriere som prorektor og 
ridder av St. Olavs orden. 
 
. 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med fusjoneringen av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet med 
NMBU, ombyggingen og restaureringen av det eksisterende utearealet på campus 
og en generell utvidelse av bygningsmasse og areal på NMBU-området, har det 
oppstått et behov for nye veier og veinavn på NMBU-campus. Dette behovet er meldt 
inn og utredet fra NMBU.  
 
På møtet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 31.10.2018, ble veinavnforslaget Oluf 
Thesens vei behandlet. Saken ble imidlertid sendt i retur på grunn av uklarheter i 
«kartvedlegg og vedtaksforslag» samt enda viktigere et politisk ønske om flere 
kvinnelige veinavn i Ås kommune og deri også på NMBU-området.  
 
Det ble dermed vedtatt at en vei skulle navngis Ragnhild Sundbys vei i tillegg til de to 
forslagene som lå i saken: 

- Oluf Thesens vei og 
- Johan L. Hirsch vei endret til Johan L. Hirschs vei, etter språkrådets 

anbefalinger. 
(Se vedlegg 5) 
 
Den nye saken bygger på en grundig utredning fra NMBU, hvor det er tatt hensyn til 
føringene fra Ås kommune. (Se vedlegg 6-10 og 15) 
 
Man har således foreslått to nye navn i tillegg til Oluf Thesens vei: 

- Ragnhild Sundbys plass og 
- Elizabeth Stephansens vei - med z i Elisabeth. Z i Elizabeth fordi hun selv 

benyttet seg av denne skrivemåten i voksen alder. (Se vedlegg 13 og 14) 
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Begge personene er valgt på grunnlag av sin store faglige betydning for NMBU, og 
sin pionervirksomhet som kvinner innenfor vitenskap og samfunnsliv. 
 
I tillegg til navneforslagene har NMBU orientert om forslag til endring av veiløp og 
omgjøring av veier fra veier til gangveier i sin utredning. 
 
Det er også vedlagt hele tre kart i saken. Her belyses nåværende vei-situasjon, 
NMBUs forslag og på et eget kart er de 4 nye veinavnforslagene presisert. 
 
 
Vurdering: 
Under følger rådmannens vurdering og begrunnelse for de 4 veinavnforslagene. 
 

Oluf Thesens vei 
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 (1792 – 1866) helt sentral i etableringen av 
veterinærfaget og etableringen av den seriøse dyrlegeprofesjonen i Norge. 
 
 

Johan L. Hirschs vei 
Johan L. Hirschs vei skrevet med genitivs s fremgår av Språkrådets tilråding, og de  
norske språkreglene for bruk av genitivs-s. 
 

 
Elizabeth Stephansens vei  
Elizabeth Stephansen (1872-1961) var den først kvinne i Norge som tok 
doktorgraden i matematikk. Hun var videre ansatt som dosent i matematikk og fysikk 
ved NLH fra og med 1921. Dette var en meget sjelden post for en kvinne på denne 
tiden. Hun var dessuten ansett som en meget dyktig pedagog.  
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Rådmannen foreslår at Elizabeth skrives med z i veinavnet Elizabeth Stephansens 
vei. Selv om det foreslås skrevet med s i NMBUs utredning, har rådmannen landet 
på z. (Se vedlegg 13 og 14) 
 
Dette fordi det var denne skrivemåten av sitt navn hun benyttet seg av i voksen og 
myndig alder. Således kan man eksempelvis se at hun skriver Elizabeth med z i 
avisannonser for privatundervisning i matematikk. I hennes nekrolog i Aftenposten fra 
1. mars 1961, ble videre hennes navn skrevet med z og Elizabeth Stephansen er 
også inskripsjonen på hennes gravstøtte. I artiklene om henne i Norsk biografisk 
leksikon, Store Norske leksikon og Wikipedia er hun dessuten omtalt som Elizabeth 
Stephansen. 
 
Da Elizabeth Stephansens vei har mer enn 21 karakterer, krever matrikkelen også en 
kortform. Rådmannen foreslår: E. Stephansens vei. (Se vedlegg 14) 
 
 
Ragnhild Sundbys plass foreslås på ny plass nord for Urbygningen. Ragnhild 

Sundby (1922-2006) var den første kvinnelige professoren ved Norges 

Landbrukshøgskole (NLH). Hun var også en markant leder av Norges 

Naturvernforbund i mange år. I 1958 fikk hun stillingen som dosent ved NLH og 

oppgaven med å bygge opp Zoologisk avdeling i Urbygningen. Stillingen ble omgjort 

til professorat 1969, og Sundby ble med dette NLHs første kvinnelige professor. 

1987–89 var hun første kvinnelige prorektor ved NLH. Hun ble æresmedlem av 

Norges Naturvernforbund 1984, fikk NLHs pris for pedagogisk virksomhet 1992, ble 

æresdoktor ved Universitetet i Tromsø 1993 og ridder av 1. klasse av St. Olavs 

Orden 1997.  

  
  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Se: «Vurdering» 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 


