
Selskapets tur til Trøndelag høsten 2021 
Endelig kunne Veterinærhistorisk Selskap arrangere den planlagte turen til 
Trøndelag. Hovedtema for utflukten var havbruk, men det ble også satt av tid 
til byvandring i Trondheim og industrihistorie i Orkanger med Thamshavn og 
Løkken verk. En komité bestående av Johan Fredrik Aurstad, Steinar Johnsen 
og Ivar Hellesnes hadde satt sammen et innholdsrikt program.  

Nærmere 30 medlemmer og ledsagere møttes tirsdag 29. august i 
Trondheim til lunsj og etterfølgende 
byvandring og innføring i Trondheim bys 
historie og utvikling. Forsamlingen endte opp 
ved den katolske St. Olav domkirke i 
Trondheim. Nyutnevnt biskop, Erik Varden 
som er sønn av tidligere distriktsveterinær 
Sven Åge Varden, fortalte om kirkas historie og 
engasjerende om sin egen vei inn i det katolske 
trossamfunnet og til biskopsetet i Trondheim.  

Tidlig neste morgen tok vi hurtigbåten til 
Sandstad på Hitra og ble ønsket velkommen av 
Bernt Fjellvær ved Kystmuseet i Trøndelag. 
Tore Håstein har donert en stor samling med 
unike fotografier fra tidlig oppdrettshistorie til 
museet.  

Iført kjeledress, hjelm og slalåmbriller ble 
vi fraktet med rib i 40 knop ut til 
et matfiskanlegg i nærheten. 
Ingen problem selv om 
eldstemann på turen var 87 år. Vi 
fikk en god innføring i 
oppdrettsnæringens spede 
barndom og utviklingen til 
Norges desidert største 
«husdyrproduksjon» og nest 
største eksportindustri etter 
oljen. Det ble heller ikke lagt 
skjul på næringens utfordringer 
gjennom tidene med sykdom, 
antibiotikabruk, overdødelighet 
og dagens lakselusproblemer. På 

grunn av covid-19 situasjonen måtte dessverre besøk på settefiskanlegg og 
lakseslakteri utgå fra programmet, men prosessene ble vist med gode 

 
Entusiastiske turdeltakere er klare 
til en fartsfylt båttur i 40 knop ut til 
et matfiskanlegg 

 
Veterinær og gründer Asgeir Østvik forteller om 
helseutfordringer i oppdrettsnæringen og om 
utviklingen av Åkerblå  



filminnslag. Senere på dagen møtte vi veterinær og gründer Asgeir Østvik som 
imponerte alle med sin innføring i fiskehelsearbeid. For 30 år siden startet 
Asgeir Havbrukstjenesten AS på Frøya med to ansatte. Selskapet, som har 
skiftet navn til Åkerblå Group AS, har vokst til ca. 170 ansatte og en 
årsomsetning på over 160 millioner kroner og betjener nå hele Norskekysten 
med sine tjenester under mottoet «Kunnskapsbasert havhelse». 

Siste etappe på turen var til Orkanger 
med overnatting på det historiske 
hotellet Bårdshaug Herregård. Første 
foredrag var ved gründer Håvard 
Aakerøy i Planktonic som fortalte om 
produksjon av levende startfôr, 
bestående av rurlarver, til yngel av 
marin oppdrettsfisk. Interessant at 
nedfrysing i flytende nitrogen i 
glykol, som vi kjenner fra frossensæd, 
er utviklet til bruk for en flercellet 
organisme. 

Neste post på programmet var 
Johan Fredrik Aurstads innføring i 
gruvehistorien ved Løkken verk, 
Orkla Grube-Aktiebolag og Thams-
dynastiet med utvinning og eksport 
av kobber og svovelkis i over 330 år. 
Deretter forflyttet vi oss over til 
Thamspaviljongen hvor Johan 
Fredrik fortalte historien om denne 
bygningen i stavkirkestil som var 
Norges bidrag til verdensutstillingen 
i Chicago i 1893. Etter 123 år i USA ble 
bygningen bragt tilbake til Orkanger 
av en svært entusiastisk lokal 
dugnadsgjeng hvor Johan Fredrik 
også hadde og har en sentral rolle. 
Dagen ble avsluttet med festmiddag i 
Christian Thams’ storslåtte bibliotek 
før vi neste morgen dro tilbake til 
Trondheim.  
 
               Halvor Hektoen 

 
Thamspaviljongen tilbakeført til Orkanger etter 
123 år i USA 

 
Festmiddag på Bårdshaug Herregård i 
Christian Thams’ bibliotek 


