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 Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

 

 

Referat  

Styremøte 31.05.2021. 

  
Møtet ble gjennomført digitalt fra kl. 14.00 –15.30  

Til stede: Halvor Hektoen, Johan Fredrik Aurstad, Elise Lium, Martha J Ulvund, Lars Moe 

og Tone Kjeang. Jorun Jarp hadde meldt forfall.  

 

Møteleder Halvor Hektoen 

Referent Tone Kjeang  

 

Saker 

 

Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Referat av 16. april 2021 ble godkjent.  

 

 

Sak 2. Planlegging av program for høsten 

HH har hatt kontakt med de ulike aktuelle foredragsholderne, jf. punkt 2 i referat av 16. april, 

og følgende program ble vedtatt satt opp til høsten: 

Kaffetreff 

07.09. Kjell Kongsengen 

05.10. Erik Stenvik 

02.11. Sigmund Rodvelt 

 

Medlemsmøte 

30.11. Line Vold 

Kaffetreffene blir arrangert på Vestre Aker menighetshus, og medlemsmøtet den 30. 

november på Ås. 

Tidspunkt på dagen for møter, både styremøter, kaffetreff og medlemsmøter ble diskutert. For 

styremedlemmer fra andre deler av landet enn Oslo-regionen, kan det grunnet 

reiseutfordringer være behov for å fremskynde tidspunktet for møter. Det ble derfor enighet 

om å invitere til kaffetreff kl. 11.30 og starte foredragene kl. 12 og holde styremøter fra kl. 

13.15-15.30. Medlemsmøtet på Ås i november skal starte kl. 17. 
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EL sender ut e-post i løpet av juni til medlemmene om høstprogrammet og endrede tidspunkt.  

Sak 3. Tur til Trøndelag 31. august - 3. september 

Det er påmeldt 34 personer. Steinar Johnsen blir med på deler av programmet. Biskopen for 

den katolske kirken i Trondheim (sønn av dyrlege Svein Åge Varden) har svart positivt på 

forespørsel om å ta imot selskapet, som en del av omvisningen i byen.  

 

Frist for betaling er 16. juli. LM sender ut en påminnelse om dette til medlemmene når det 

nærmer seg innbetalingsfristen. Det ble diskutert litt om økonomi og praktiske løsninger i 

forbindelse med turen. Koronasituasjonen kan gi noen snubletråder, men de fleste voksne 

nordmenn vil være vaksinert på reisetidspunktet og det antas at smittesituasjonen vil være 

betydelig bedret. JFA følger opp videre. 

 

 

Sak 4. Avtale med Vitenparken m.fl. 

Jfr. Sak 5 i referat av 16. april. Utkast til avtale med NMBU veterinærhøgskolen, Vitenparken 

og Vitenparkens venner har vært på e-postsirkulasjon hos styremedlemmene. Utkastet er 

revidert i forhold til innspillene. Det var enighet om at det bør være en egen separat avtale 

med NMBU veterinærhøgskolen. Denne vil det arbeides videre med.  

 

Utkastet har også vært sendt til Vitenparken og Vitenparkens venner for innspill og 

kommentarer. Avtaleteksten ble diskutert noe. HH følger opp de siste innspillene. HH har 

avtalt møte med Vitenparken og Vitenparkens venner den 2. juni, hvor avtalen skal diskuteres 

og eventuelt undertegnes. HH fikk fullmakt til å undertegne avtalen. 

 

 
 

Sak 5. Flytting av Veterinærmuseet til Ås inkl. charabancen fra Bugge Ness.  

Kristian Ingebrigtsen og Ingrid Landmark har gjort en enorm innsats med å pakke og merke 

alle museumsgjenstandene i forbindelse med flytteprosessen. 

 

Det har imidlertid oppstått en beklagelig misforståelse i forbindelse med lagring og 

ivaretakelse av charabancen. Det var lenge planlagt at vogna skulle få en sentral plass i 

veterinærbygget. Nå er det imidlertid bestemt at charabancen ikke skal plasseres der likevel. 

Charabancen har derfor antakelig falt ut av prosessen med den øvrige flyttingen og 

oppbevaringen av gjenstandssamlingen til Veterinærmuseet. Vogna hører til 

Veterinærmuseet, er registrert i PRIMUS, og tilhører NMBU.  

 

Nå diskuteres det hvor vogna skal oppbevares og også hvor ansvaret for dette ligger. 

Vitenparken har sagt seg villig til å ta imot museumsgjenstander til sitt lager på Slørstad. 

Dette gjelder imidlertid gjenstander og materiale som kan lagres i esker. Det har også vært tatt 

imot et begrenset volum med møbler for lagring. Vitenparken har uttalt at de ikke har 

anledning til å ta imot hestevogna (charabancen), noe som det heller ikke har vært snakk om å 

overta.  

 

Charabancen ble gitt som gave til museet fra nevøen til professor Ragnvald Bugge Ness 

(professor i ambulatorisk klinikk og fødselshjelp fra 1939). Bugge Ness anskaffet vogna ca 
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1910, da han drev privatpraksis i Kristiania. Den var i bruk både i dyrlegepraksis og til annen 

kjøring inntil bilen tok over. Vogna har derfor en klar veterinærhistorisk verdi.  

 

Charabancen ble pusset opp av ildsjeler i Veterinærhistorisk Selskap etter en pengeinnsamling 

blant landets veterinærer. Den fikk så en sentral plassering utenfor Fellesauditoriet fra 2012. 

  

NVHS mener at det er viktig at vogna tas vare på og lagres slik at den ikke blir ødelagt, og at 

det på sikt skal bli mulig å finne en passende plassering i veterinærbygget. HH følger opp 

saken. 
 

 

Sak 6. Eventuelt 

 

Seminar om samfunnets forventninger til NMBU etter samlokaliseringen 

NVHS var med på planene om å arrangere et seminar om samfunnets forventninger til NMBU 

etter samlokaliseringen, jf. sak 4. 09.06.20 (også omtalt i referatene av 07.01 og 04.02 samme 

år). Det ble nedsatt en prosjektgruppe med deltakere fra Veterinærhøgskolen, 

biovitenskapsfakultetet, Veterinærinstituttet, Vitenparkens venner og NVHS. Det var tenkt at 

arrangementet ble ledet av Vitenparkens venner og NVHS. Arbeidet stoppet opp pga. 

koronasituasjonen. 

 

Med åpningen av samfunnet ble planleggingen av seminaret startet opp igjen. Tidspunkt for 

seminaret planlegges enten i slutten av oktober eller i januar 2022. Fordi det er ønske om å få 

med regjeringsmedlemmer og at det er stor sannsynlighet for regjeringsskifte, vil antagelig 

januar være det beste tidspunktet. Det er tidligere utarbeidet et forslag til program, sist datert 

8.09.2020 (vedlagt), men dette vil bli oppdatert. 

 

Arrangementet har i snever forstand ikke noe historisk agenda, men i og med det vil diskutere 

retningen for det nye universitetet og får betydning framover, fortsetter HH å delta i dette 

samarbeidet.  

 

NVHS Seminar NVHS 

og VV 2022 revidert.pdf
 

 

 

Nytt styremøte 

7 september kl. 13.15-15.30 

 


