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 Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

 

Referat 5.10.2021 

 

 

Presentasjon kaffetreff 
Erik Stenvik, bonde og veterinær, holdt foredrag med utgangspunkt i sin 

prisbelønte bok «Bondevett», «En personlig historie om livet på landet og 

avfolkning av norske bygder».  

24 fremmøtte. 

 

 

 

Styremøte  

  
Møtet ble avholdt i Vestre Aker Menighetshus fra kl. 13.40 - 15.30.  

Til stede: Halvor Hektoen, Johan Fredrik Aurstad, Elise Lium og Tone Kjeang.  

Jorun Jarp, Lars Moe og Martha J Ulvund hadde meldt forfall.  

 

Møteleder Halvor Hektoen 

Referent Tone Kjeang  

 

 

Saker 

Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Referat av 7. september 2021 ble godkjent. 

  

Sak 2. Forslag til møteprogram for våren 2022  

Høstens program går som planlagt og nå er det vårens program som diskuteres. Flere 

planlagte foredrag har blitt avlyst pga. koronasituasjonen. De fleste av disse er fortsatt 

aktuelle. HH følger opp om det kan passe for foredragsholderne på nyåret.  

JFA følger opp to konkrete tema i bolken om «Paradigme-skifte».  

 

Ulike nye tema ble diskutert, bla: 

Veterinær faghistorie  

Kjøttkontroll før og nå 

Kalvehelse og dyrevelferd – utvikling. Julie Føske Johnsen, Veterinærinstituttet. 
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Sak 3. Mulige reisemål for neste utflukt 

Annet hvert år har det vært vanlig å arrangere en tur utenfor landets grenser. Den neste 

internasjonale kongressen i veterinærhistorie skal være i Brescia i Italia i månedsskiftet 

august/ september neste år. Det ble foreslått å se litt nærmere på Brescia som reisemål for 

NVHS neste tur. Dette vil gi mulighet til deltagelse både på kongressen og på turer som ofte 

arrangeres i tilknytning til denne. 

 

Sak 4. Verdenskongress i Brescia, Nord Italia 31.08 – 03.09. 

Tema for kongressen i veterinærhistorie: 

• dyr, veterinærer og forsvaret 

• kryssende veier – helse hos mennesker, dyr og miljø 

• fritt tema 

Det vil i tillegg være en ny kategori “Uformelle bidrag». Dette er foreslått for å oppmuntre 

personer som ikke viser til historiske forskningsresultater, men som likevel kan ha verdifulle 

bidrag til veterinær historie (minner, biografier etc.).  

Det vil også være ledsagerprogram og postkonferansearrangement. 

Se mer om kongressen på følgende internettadresse: https://www.wahvm.co.uk/upcoming-

events  

 

Sak 5. Årboka, trykking og distribusjon 

Årboka for 2021 er nå til trykking. Dette koster kr. 27000,-. 

Firmaet Lupro, på Hadeland, står for utsendelse. Kostnad kr. 24000,-. 

Årboka beregnes å være i postkassene i begynnelsen av november. 

 

Sak 6. Eventuelt 

• Skifte av møtedag? Dette var kommet som en forespørsel. Tirsdag som møtedag er 

innarbeidet gjennom mange år og har vist seg å være en passende dag for mange. Det 

var enighet om å fortsette med tirsdag som møtedag. 

• Regionale møter. Det har vært litt utfordrende å finne passende lokaler for møtene i 

Trøndelag. JFA arbeider videre med saken. I Oslo ordner styret med kaffe og en liten 

kakebit i forkant av kaffetreffene. Medlemmene betaler kr. 50,- for dette. Det samme 

er ønskelig også på regionale møter.  

• Streaming vil bli forsøkt igjen på vårt neste kaffetreff med Sigmund Rodvelt.  

• LM skal holde foredrag om veterinærhøgskolens historie på Oslo og Akershus 

veterinærforenings medlemsmøte den 9. november. I forbindelse med dette møtet skal 

det være en omvisning på NMBU veterinærhøgskolen. 

• Omvisning på NMBU blir tilbud for medlemmer i forkant av NVHS medlemsmøte 30. 

november, da Line Vold skal holde foredrag. Det vil da bli matservering til 

medlemmer i etterkant av foredraget i Vitenparkens lokaler.  

• HH og Eivind Liven skal stille på Bokbad 18. november med boka «Dyrehelsa i 

Norge» i regi av Vitenparkens venner. Kristian Ingebrigtsen og HH skal på samme 

møte presentere Veterinærmuséet respektive NVHS. 

 

Nytt styremøte 

2. nov kl. 13.30 

https://www.wahvm.co.uk/upcoming-events
https://www.wahvm.co.uk/upcoming-events

