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Det er i år 150 år siden det første kullet 
begynte på den toårige utdanningen 
ved ”Den høiere Landbrugsskole i 
Aas”. Det var starten på en tradisjons-
rik æra hvor langsiktig forskning og 
utvikling la grunnlaget for lakseopp-
drettsnæringen, Jarlsbergosten og 
norsk mathvete i butikkene.   

Dyrker  
kunnskap
av Kai Tilley

Professor i plantedyrking, Knut Vik (til høyre), 
ledet åkervekstforsøk fra 1921, samme år som 
bildet ble tatt. Han oppnådde blant annet be-
tydningsfulle resultater i planteforedlingen, 
særlig med hvete. Han var med på å legge 
grunnlaget for dagens hvetesorter, som gjør at 
Norge er tilnærmet selvforsynt med mathvete.
Foto: UMB arkiv

jubileum
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1854
Den 28. juli vedtok Stortinget oppret-
telsen av ”Den høiere Landbrugsskole 
i Aas”. Vedtaket markerte slutten på  
en langvarig kamp om en høyere land-
bruksutdanning i Norge. Allerede i 
1828 diskuterte regjeringen opprettel-
sen av en slik skole både på Semb og 
Diesen (Oslo) ”hvor landbrugsviden-
skaben saavel som praktisk som theo-
retisk kunne foredrages”. I 1841 ble det 

imidlertid bevilget penger til regionale 
landbruksskoler. Vanskeligheter med 
å finne kvalifiserte lærere til disse 
skolene satte på ny fart i diskusjonene 
om en høyere landbruksutdanning i 
Norge. I 1847 ble saken overført fra 
Finansdepartementet til det nyopp-
rettede ”Departement for det indre”. 
Under statsråd Fredrik Stangs ledelse 
ble skolesaken loset vider gjennom 
tidvis utrygt politisk farvann. Av den 
grunn tillegges Stang mye av æren for 
Stortingets vedtak om opprettelse av 
skolen i 1854.  

1859
De første 32 kvalifiserte elevene star-
tet sin toårige utdannelse den 1. ok-
tober 1859. Seks lærere, inkludert 
direktøren, tok i mot elevene. Skolen 
var lagt opp som en praktisk utdan-
ning med arbeidsplikt ved skolens 
gårdsbruk. Fagene var jordbrukslære, 
naturvitenskap, veterinærlære og 
”landbruksbokholderi” – forløperen til 
dagens økonomiske fag. I 1854 ble in-

spektør Fredrik August Dahl ved Ultuna 
Lantbruksinstitut i Sverige ansatt for å 
bygge opp skolen med gårdsbruk, un-
dervisningsfasiliteter og internat. Dahl 
ble utnevnt til skolens første direktør 
i 1859. De første undervisnings- og 
internatbygningene utgjør stammen 
i dagens bygningsmasse rundt tunet. 
Dagens tuntre ”Linda” er fra skolens 
aller første år. Arkitekt Holtermann 
planla anlegget med ”den største sim-
pelhed og sparsommelighed”, noe som 
var i tråd med tidsånden den gang.

1864
Studentsamfunnet i Ås ble stiftet 
under navnet Den Landøkonomiske 
Foredragsforening. Det var lærerne og 
elevene i fellesskap som startet foren-
ingen. Lærer i kjemi, Anton Rosing, reg-
nes som foreningens grunnlegger. I den 
første perioden var foredragene strengt 
faglige. På 1870-tallet ble andre sam-
funnsspørsmål, som fattigdom og mål-
sak, tatt opp. Gradvis ble båndene til 

skolen og skolens lærere løsere og for-
eningen mer selvstendig. I 1920 skiftet 
foreningen navn til Studentsamfunnet 
i Ås. Samfunnet (bygningen) sto ferdig 
i 1934 og har siden vært navet i stu-
dentaktivitetene. Skogbrukerlaget, 
det eldste av flere faglag, ble oppretta 
i 1911. I dag kan studentene velge 
mellom mer enn 80 lag og foreninger 
innen alle mulige interessseområder. 
Idrettssanlegget består av idrettshall 
og -plassen Storebrand, oppkalt etter 
forsikringsselskapet som også bidro 
med økonomisk støtte til byggingen.

1860 1870
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1871
Interessen for skolen synker drastisk. 
I 1869 synker antallet kandidater fra 
20 til 13. I det påfølgende kurset utek-
samineres kun 10 kandidater (1871). 
I denne perioden ble skolen vurdert 
nedlagt. Det var sterke politiske krefter 
som ønsket å nedlegge mange av land-
bruksskolene. For skolen på Ås endte 
den politiske debatten med en om- 
organisering av undervisningen.

Fra og med opptakene i 1871 ble sko-
len delt i en lavere avdeling på to år og 
en høyere avdeling på ett år. Det ga en 
samlet studietid på tre år. Den lavere 
avdelingen var et svar på kritikken om 
”den videnskabelige halvdannelsen” 
som Stortingets budsjettkomité mente 
foregikk på Ås. Avdelingen skulle gi so-
lid praktisk utdanning som passet den 
praktiserende bonde. Den høyere av-
delingen skulle vektlegge vitenskap og 
teoretiske studier og ble en nasjonal 
utdannelse for landbruksskolelærere 
og funksjonærer.

1887
En toårig hagebruksutdanning med 
plass til 6 elever ble igangsatt. Det 
var et sterkt ønske fra flere hold om en 
høyere utdanning både for veterinæ-
rer, meierister og skogbrukere i Norge, 
men det ble kun hagebrukerne som 
fikk etablert et tilbud i denne omgang. 
Skogbrukere, veterinærer og meiereis-
ter måtte fortsatt til utlandet for å få 
høyere utdanning.

 I 1919 kom hagekunsthistorie inn som 
fag i hagebruksutdanningen. Samme 
år ble utdanningstiden utvidet med ett 
år for alle fagretninger ved skolen og 
opptakskravene ble skjerpet og hage-
arkitektur ble skilt fra fruktdyrking og 
grønnsaksdyrking. Dette var det eneste 
studietilbud innen hagekunst/hagear-
kitektur på dette nivået i Europa på den 
tiden. I Tyskland ble det etablert stu-
dieprogram innen hagekunst i Berlin – 
Dahlem i 1929. I Sverige etablerte de en 
slik utdanning først på 1960-tallet.

1897
”Norges Landbrugshøiskole har til 
Fomaal at meddele en paa videnskabe-
ligt Grundlag hvilende Undervisning til 
Utdannelse af Jordbrugere, Skog bru-
gere, Havebrugere, Udskiftningsmænd 
og Meierister samt at fremme den 
videnskabelige Forskning paa de 
Omraader Høiskolen omfatter.” Den 
høiere Landbrugsskole i Aas ble med 
dette en vitenskapelig høgskole 

med forskningsbasert undervisning. 
Utdannelsen blir toårig (treårig for 
skogbrukerne) og studentene måtte ha 
bestått eksamen fra fagskole før de be-
gynte på Ås. Det første studieåret var 
felles for alle retninger. Skolen ble delt 
inn i fem avdelinger. Det var hagebruks-
avdelingen, jordbruksavdelingen, mei-
eriavdelingen, skogbruksavdelingen 
og utskiftningsavdelingen. Til tross 
for endret status fikk ikke lærerne lov 
å bruk betegnelsen professor og do-
senter, men ble tittulert overlærer og 
lærer. Og elever forble fortsatt elever.

18901880 1900
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1923
Planen for parken, slik vi kjenner den 
i dag, ble utarbeidet av dosent Olav L. 
Moen. Anlegget hadde klassiske for-
bilder og var helt ulikt andre anlegg i 
Norge og Norden på 1920-tallet. Planen 
bygget på akser og siktlinjer som ut-
nyttet og fremhevet bygningenes fasa-
der og plassering og tok hensyn til tid-
ligere parkplaner. Parkens utforming 
har endret seg i takt med utbyggingen. 

Ved anleggelsen i 1860 tegnet Abel 
Bergstrøm parken i landskapsstil, pre-
get av tyske forbilder. Ved ombyggin-
gen av tunbygningene og oppføringen 
av Urbygningen rundt 1900 laget Hans 
M. Misvær en plan i romantisk stil med 
rosebed og gangstier før Moens plan 
tok over. I dag er parken på rundt 600 
daa og inneholder mer enn 1400 for-
skjellige arter. Arkitekt Ole Sverre fikk 
ansvaret for ombyggingen og nybyg-
ging ved høgskolen fra 1897 og langt 
ut i det neste århundre. 21 av Sverres 
bygninger eksisterer fortsatt. 

1904
Hagebrukskandidat Sophie (Frølich) 
Johansen ble den første kvinnelige kandi-
daten utdannet ved NLH. I 1916 kom den 
første kvinnelige sivilagronomen, den 
første meierikandidaten i 1920 og forst-
kandidaten i 1964. Først i 1973 kom den 
første kvinnelige jordskiftekandidaten, 
75 år etter at den første jordskifteklassen 
ble tatt opp. Det var ikke bare få kvinne-
lige studenter ved NLH, det var få stu-

denter generelt. I perioden 1897 til 1957 
ble det kun utdannet 49 kandidater årlig 
innenfor de fem fagområdene. Mary Ann 
Elisabeth Stephansen (bildet) ble ansatt 
som den første kvinnelige læreren i 1921. 
Hun ble ansatt som dosent i matematikk. 
Før ansettelsen var Stephansen assis-
tent i matematikk (1906-1921). Hun ble 
værende på NLH til 1937. Før Stephansen 
hadde høgskolen en kvinnelig assistent, 
Margrethe Holtsmark, i samme stilling 
som Stephansen overtok. Holtsmark 
var assistent ved NLH fra høsten 1905 til 
sommeren 1906.

1914
Den første professoren ved NLH ble ut-
nevnt av Kongen i statsråd dette året. 
Først i 1914 fikk NLH professorer og i 1919 
dosenter. I 1920 ble administrasjonen av 
skolen utvidet og direktørstillingen av-
viklet i tråd med en endring i loven om 
Norges landbrukshøgskole. Samtidig 
ble rektorstillingen innført. Skolen ble 
nå ledet av rektor og et professorutvalg. 
Direktør H. Isachsen ble utnevnt til NLHs 

første rektor. Endringen førte også til at 
elevene ved høgskolen ble omtalt som 
studerende eller studenter. I 1963 ble di-
rektørstillingen gjeninnført og det skjed-
de en arbeidsdeling mellom direktør og 
rektor. I forkant av den politiske debatten 
om en ny lov om NLH ble en flytting disku-
tert i politiske og faglige kretser. Både i 
1897 og i perioden 1912 til 1914 var saken 
oppe til politisk behandling. Og det var 
flytting til Oslo mange hadde i tankene. 
Argumentet for flytting til Oslo var at de 
studerende skulle komme i nærmere kon-
takt med Norges sentrale åndsliv. 

1910 1920 1930
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1924
Revyen ”På tå hev” spilles. Dette regnes 
som den første UKA ved landbrukshøg-
skolen selv om navnet UKA først blir tatt 
i bruk i 1934. Men revyen i 1924, var som 
revyen ti år senere og i dag, en del av et 
større arrangement for å samle inn midler 
til drift av elevforeningen. Skuespill var 
blitt satt opp med jevne mellomrom siden 
1894, men ”På tå hev” var både skrevet 
og spilt av egne krefter i høgskolemiljøet. 

UKA 2008 var den 44. i rekken. UKA 
har gått fra å være et arrangement over 
noen få dager til å strekke seg over fire 
hele uker. I 2008 ble UKA i Ås kåret til 
Hundreårets navn i Follo av leserne til 
Østlandets blad. Den siste UKA besto 
av 50 komiteer som organiserte rundt 
1300 frivillige studenter. Med 3150 stu-
denter ved UMB totalt, understreker 
det hvilket enormt engasjement stu-
dentmiljøet legger ned i UKA. Det ble 
solgt over 20 000 billetter til konserter 
og andre kulturarrangementer.  

1927
Allerede i 1918 fikk Norge landbruks-
høgskole (NLH) mulighetene til å 
tildele dr.agric.-graden og æresdok-
torgraden, men det skulle gå mange 
år før noen fikk tildelt disse gradene. 
Den først dr.agric-graden ble tildelt så 
sent som i 1927 og mottakeren var Paul 
Borgedal. Den første kvinnlige dr.agric. 
graden ble tildelt Cathrine Lillo i 1986, 
den første kvinnelige dr.scient. var Aud 

vold Soldal i 1980. Den første refuserte 
doktorgraden kom i skoleåret 1930/31. 
Lauri Kristian Relander, Finlands presi-
dent i perioden 1925-1931, ble i 1926 ut-
nevnt til den første æresdoktoren ved 
NLH. Blant æresdoktorene er det tre 
vinnere av Nobels fredspris. De er Lord 
Boyd Orr of Brechin (1949), Normann 
Bolaug (1970) og Wangari Muta 
Maathai (æresdoktor i 1997, prisvinner 
i 2004). Fram til 2006 er det tildelt 35 
æresdoktorgrader.

1930
Kandidatringene ble delt  ut for første 
gang. Ringen er i gull og stål med en 
femtakket stjerne. Takkene symboli-
serer de fem fagavdelingene ved høg-
skolen - hagebruksavdelingen, jord-
bruksavdelingen, meieriavdelingen, 
skogbruksavdelingen og utskiftnings-
avdelingen. Den første fanen knyttet til 
skolen var elevforeningens eiendom. 
Den ble tatt i bruk i 1898 og bærer de 

fyndige ordene ”Aandens tugt over 
muld til foryngende frugt”. Med årene 
ble fanen betraktet som skolens offisi-
elle fane, men tilhørte like fullt studen-
tene. I 1863 hadde elevene skolelue, 
men utformingen ble etter hvert et 
stridstema. I mange år bølget disku-
sjonen fram og tilbake til det hele brått 
og uventet stilnet på 1920-tallet. Da ble 
det fattet et vedtak om utforming av en 
studentlue, men siden den gang er det 
få som har brukt den. Og ingen har vel 
savnet den.

1940 1950
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1956
Forløperen til det som senere skulle bli 
kjent som Jarlsbergosten så dagens lys 
på NLH. Men det skulle ennå gå 10 år 
før det som startet som en hovedfags-
oppgave ble en ferdig, utviklet ost. 
Dagens Jarlsbergost har ingenting med 
Jarlsberg i Vestfold å gjøre. Osten var 
en helt ny type, men har navnet til fel-
les med ost ystet på utallige steder i 
Vestfold på 1800-tallet.

For studentene ble 1950-tal-
let en viktig milepæl. I 1955 ble 
Studentsamskipnaden i Ås opp-
rettet ved kongelig resolusjon. 
Samskipnadens oppgave var å ta seg 
av de faglige, økonomiske, kulturelle 
og sosiale interesser som var felles for 
studentene, langt på veg de samme 
oppgavene som Samskipnaden skjøt-
ter i dag. På slutten av 1950-tallet fikk 
Samskipnaden ansvaret for de første 
familieleilighetene og hyblene. I dag er 
alle førsteårsstudenter garantert hybel 
når de begynner på UMB.

1970
Forskere ved NLH utviklet teknikker og 
kunnskapsgrunnlaget som gjorde det 
mulig med oppdrett av laks og røye i 
stor målestokk og på et forretningsmes-
sig grunnlag. Akvakultur som fag var 
ikke av ny dato ved NLH. Allerede i 1887 
hadde skolen eget klekkeri hvor det ble 
produsert yngel av blant annet røye for 
utsetting i bekker og vann. Faget fiske-
rilære ble undervist fra 1921. 

UMB spiller fortsatt en viktig rolle 
for opprettsnæringen bl.a. gjen-
nom etableringen av Aquaculture 
Protein Centre (APC) i samarbeid med 
Nofima og Norges veterinærhøgskole. 
Senterets visjon er å sikre bærekraf-
tig vekst i akvakultur. Senter for inte-
grert genetikk (Cigene) er en nasjonal 
serviceenhet for å påvise og fortolke 
genetisk variasjon i materiale fra men-
nesker, planter, dyr, fisk (spesielt laks) 
og mikroorganismer. Senteret har 
også medvirket til kartlegging av kuas 
arvestoff. 

1945
Driftsbygningen brenner. Bygningen 
ble bygd til åpningen 1859, moderni-
sert i 1892 og lå der forsøksmeieribyg-
ningen ligger i dag. Det var ikke første 
gang det brant, Sønder Fløybygning, 
eller Økonomibygningen som den 
heter i dag, brant i 1895. Noen få år 
tidligere hadde det vært branntilløp i 
den samme bygningen, men iherdig 
innsats fra ansatte og studenter hadde 

avverget katastrofen. Og senere brant 
det mer. Vognskjulet, som også var en 
del av den opprinnelige bebyggelsen 
fra skolens åpning, ble flammenes rov 
på 1980-tallet. Den siste store brannen 
var driftsbygningen, det nåværende 
fjøset, i 1989. Halve bygningen ble 
totalskadet, men ble gjenoppbygd i 
samme stil noen år senere. 

198019701960
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2005
Den vitenskapelige høgskolen Norges 
landbrukshøgskole ble universitet. 
Navnet ble Universitetet for miljø- og 
biovitenskap, UMB. Onde tunger blant 
studentene ville ha det til at UMB sto for 
”Ut Med Bønda”, og det ikke helt uten 
grunn. På begynnelsen av 1990-tallet 
gikk utviklingen i retningen av flere 
universitetsfag i tillegg til de vitenska-
pelige profesjonsutdanningene innen 

landbruk. Vitenskapsteori og senere 
ex.phil. ble en del av studietilbudet. 
NLH var godt forberedt på å bli uni-
versitet. Forskerutdanning innen flere 
fagområder hadde lange tradisjoner.  
Landbrukshøgskolen etablerte i disse 
årene både sivilingeniør- og siviløko-
nomutdannelsene som en del av studi-
eporteføljen. Med kvalitetsreformen på 
begynnelsen av 2000-tallet ble grads-
strukturen lagt om til treårig bachelor 
og toårig master. Tidligere hadde studi-
ene ved skolen vært femårig. Fortsatt er 
noen av mastergradene femårige. 

2007
Stjernø-utvalget kom med sin vurde-
ring av organiseringa av høyere utdan-
ning i framtida. Utvalget foreslo 5000 
studenter som en nedre grense for 
selvstendige universiteter. UMB inn-
gikk dette året en intensjonsavtale med 
høgskolene i Buskerud, Vestfold og 
Østfold om å utrede et undervisnings-
samarbeid. Samarbeidet fikk navnet 
Oslofjordalliansen. I juni 2008 vedtok 

de respektive styrene å gå videre med 
et pilotprosjekt innen teknologi. Målet 
er en felles teknologiutdanning i lan-
dets tyngste næringslivsområdet. I før-
ste omgang vil institusjonene synlig-
gjøre overgangene mellom studieløp 
og -steder. Innen følgende fagområder 
vurderes et utanningssamarbeid:  infor-
masjonsteknologi, realfag og biologi, 
økonomisk-administrative fag, helse-, 
miljø- og sosialfag, lærerutdanning 
og pedagogiske fag, fremmedspråk, 
næringsutvikling, entreprenørskap og 
innovasjon og  samfunnsvitenskap.

2008
Stortinget vedtok flytting av Norges 
veterinærhøgskole til Ås. Sammen 
skal de to institusjonene forme et nytt 
universitet. Veterinærinstituttet skal 
samlokaliseres med det nye universi-
tetet og inngår sammen med Skog og 
landskap, Bioforsk og Nofima som en 
campusinstitusjon. Flyttingen betyr 
en ytterligere styrking av landets stør-
ste biovitenskapelige forskningsmiljø 

(utenom humanmedisin). I dag består 
dette av tre store institusjoner i tilegg til 
UMB. Totalt er det rundt 1000 forskere 
på campus i dag. I 2018 vil Campus Ås 
bestå av Bioforsk, Skog og Landskap, 
Veterinærinstituttet, Nofima, og det nye 
universitetet med mer enn 5000 studen-
ter, 500 ph.d.-studenter og 2500 ansat-
te. Fagområdene vil være biovitenskap, 
matvitenskap, miljø- og naturressurs-
forvaltning, lærerutdanning, landskaps-
arkitektur og planlegging, teknologi, 
økonomi- og samfunnsvitenskap og ut-
viklingsstudier og globalisering.
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