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 Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

 

Referat 2.11.2021 

 

Presentasjon kaffetreff 
  

Sigmund Rodvelt, Egersund, har gitt ut en biografi om Jens J. 

Kjos-Hanssen (1878 – 1946) «Dyrlegen i Dalane» og holdt 

foredrag med utgangspunkt i boka. Kjos-Hanssen var ferdig 

veterinær i København i år 1900, og var Amtsdyrlege/ 

Distriktsveterinær i Egersund i en årrekke. Hans dyrlegekontor, 

som tilhører Veterinærmuséet, står intakt utstilt i glassmonter 

utenfor NMBU’s bibliotek.  

 

27 fremmøtte. 

 

 

Styremøte  

 
Møtet ble avholdt i Vestre Aker Menighetshus fra kl. 13.35 - 15.10.  
Til stede: Halvor Hektoen, Johan Fredrik Aurstad, Elise Lium, Jorun Jarp og Tone Kjeang.  

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 5. oktober 2021 ble godkjent. 

  

Sak 2. Møteprogram for våren 2022  

Program for 4 kaffetreff og et vårmøte ble diskutert videre. 

HH har vært i kontakt med Julie Føske Johnsen (kalvehelse) og Egil Ole Øen (veterinærer 

som hvalfangstinspektører). De har begge sagt seg villige til å holde foredrag på nyåret. 

Bothild Nordsletten, redaktør av Bondevennen, som tidligere var satt opp på programmet, 

hadde ikke anledning til å komme våren 2022.  Det kan være aktuelt å invitere henne ved en 

senere anledning. 

JFA fortsetter å følge opp to konkrete tema i bolken om «Paradigme-skifte». I samme bolk ser 

JJ på tema om veterinærenes rolle i endring, blant annet endring i smådyrpraksis etter inntog 

av klinikk-kjedene.  
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Mange tema ble diskutert.  Noen er «på blokka» siden tidligere og noen nye ble foreslått. 

Dette arbeides det videre med og HH tar kontakt med aktuelle forelesere.  

 

Målsetningen er å ha avklart møteprogram for våren 2022 medio desember og at det sendes ut 

til medlemmene før årsskiftet. 

 

Sak 3. Medlemsmøtet 30. november 

Foreleser blir avdelingsdirektør ved FHI, Line Vold, og tema er «Pandemihåndtering – en 

nasjon i krise. Hva har vi lært?». Møtet skal være i Vitenparken på Ås kl. 18. Vitenparkens 

venner blir invitert og møtet blir kunngjort for ansatte ved VI og Veterinærhøgskolen.  

 

I forkant av møtet, kl. 16, blir det omvisning på NMBU, veterinærhøgskolen. Bjørn 

Wormstrand og Henning Mørch er kontaktpersoner på hesteklinikken. Terje Fjeldaas er 

kontakt for produksjonsdyr og Kristin Prestrud for smådyr. Da bare et begrenset antall 

personer kan delta (opptil 75) på omvisningen, blir det nødvendig med påmelding.  

 

Av hensyn til matbestilling blir det også nødvendig med påmelding til matserveringen i 

etterkant av forelesningen. Denne er forbeholdt medlemmene med ledsagere.  

 

Det er mulig å kjøre kollektivt (tog og buss). For de som kommer i bil er det en 

gjesteparkering på NMBU som er gratis etter kl. 17.  

 

EL sender ut invitasjon med alle opplysninger. TK oppdaterer på nettsiden. 

 

Sak 4. Eventuelt  

• Det var enighet om at valget for reisemål 2022 blir Brescia i Nord Italia, hvor 

verdenskongressen i veterinærhistorie skal arrangeres 31.08 - 03.09, jf. ref. av 5.10.21, 

sak 3 og 4. Lenke til kongressen: https://www.wahvm.co.uk/upcoming-events. 

Nettsiden oppdateres med nye opplysninger etter hvert.  

• Seminar om samfunnets forventninger til NMBU etter samlokaliseringen, jf. ref. 

31.05.21, sak 6, blir arrangert 13. januar 2022. Seminaret har blitt utsatt pga. 

koronasituasjonen.  

Oppdatert programutkast for seminaret: 

  

Seminar NVHS og VV 
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• JFA har arrangert to regionale VHS-møter i Trøndelag. Omtale vil komme på NVHS 

nettsider. 

• Det ble ikke mulig å gjennomføre forsøksvis streaming denne gang heller. Det 

arbeides fortløpende med saken. Det ble fremmet forslag om at vi bør søke å skaffe 

mer profesjonelt utstyr til streaming. Saken følges opp av styret. LM har hovedansvar. 

 

Nytt styremøte 

Dato er ikke fastsatt for nytt styremøte. For endelig fastsetting av faglig program og 

møtedatoer våren 2022, innkalles det til nettmøte medio desember. 

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

