
Veterinærer i militæret
Mest fra egen obligatoriske førstegangstjeneste



De første veterinærer i Norge

• I 1780 var den første militærdyrlege, Røtger fra Hadeland, 
uteksaminert 

• Hvert av de 4 kavaleriregimenter fikk i oppdrag å velge ut og sende en 
kandidat til veterinærhøyskolen i København

• Plikttjeneste på 6-8 år etter endt utdannelse



Et langt sprang i tid til 1966

• Jeg fikk innkalling til militærtjeneste sommer 1965

• Jeg hadde søkt om studieopptak ved NVH Oslo

• Alle på rekruttskolen ved infanteriet på Trandum fikk opplysning om å 
gi beskjed om eventuelle studieopptak i løpet av denne første 
sommeren

• Jeg fikk studieplass, og visste da at det var en egen veterinærtjeneste 
for veterinærstudenter. Derfor søkte jeg om utsettelse fra tjenesten 
på Trandum



Overføring til Sjefveterinæren for Hæren



Veterinærkorpset i perioden 1966-1971 kan skjematisk vises 
slik:

• 1)Stab med seksjon for organisasjon og veterinærfaglige tjenester (Oberst Gjestvang) og rekruttskolen på 

Starum

• 2)Distrikskommandoveterinærer (Johan Hogstad, major DK Trøndelag)

• 3)Hovedlærer ved Hærens sanitets skole og øvingsavdeling (Oblt Jens J. Nygård)

• 4)Engasjementstillinger, herunder utlandet

• 5)Tjenestegjørende veterinærbefal. Førstegangstjeneste



Fra student til rekrutt og veterinæroffiser

• Jeg var 20 år sommeren 1965 og ble innkalt til obligatorisk førstegangstjeneste. 

• Sommer 1966; Rekruttskolen ble gjennomført på Hærens skole i Hestetjeneste på Starum. 

• Her ble vi undervist i militære grunnferdigheter herunder en stor del hestetjeneste

• Sluttet orden, oppstilling, inndeling i lag og tropp, uniformsreglement, våpenopplæring og skytetrening, 

fysisk trening som løping, svømming og orientering.

• Vi som møtte til rekruttskole sommeren 1966, (ca 20 stk), var allerede godt kjente etter 1 år ved 

veterinærhøgskolen i Oslo. Det var mye latter og spøk når befal og offiserer skulle lære oss de militære 

grunnferdigheter



Hestetjenesten hadde stor plass

• -hestetjeneste var en vesentlig del av rekruttskolen. På denne tiden (1966) var det et kløvkompani ved 

Brigaden i Nord-Norge som var ett av oppærings- og tjenestestedene for veterinæroffiserer. 

• Vi fikk tildelt hver vår hest som vi skulle ha ansvaret for. Direktiver om dyrehygiene fra 1965 var læreboka for 

hestestellet. Her var det nøye beskrevet hestens røkt og stell. Av innholdet nevnes

• -hestepuss, dekkenbruk, daglig mosjon, hovrøkt og hovbeslag, skoing, seletøy og saltøy, foring, vanning, 

staller i avdeling og felt, kort om de alminneligste sykdommer hos hestens, og til slutt et punkt om avliving. 





Praktisk bruk av hesten

• Vi fikk praktisk opplæring i ridning, kjøring og kløving. 

• Under kløving var soldaten normalt oppsatt med to hester. Han førte den ene mens den andre var festet 
med tau(grimeskaft) til salen på den første. 

• Kjøring; oppæringen omfattet bruken av kjerre og sleder og drag.

• Ridetreningen utviklet gode soldategenskaper, samtidig som man lærte hestens yteevne og egenskaper å 
kjenne. Selv synes jeg at ridetreningen var god og bidro til at soldat og hest ble et godt lag.

• Sprangridning

• Dragonsprang



Soldat og hest blir et godt lag

• Gjennom daglig kontakt med vår tildelte hest ble soldat og hest et godt arbeidslag

• Hester med «luner»

• Hester som «springer ut», «gjørrå laus»

















Offiserskurs i 4 måneder første sommer etter eksamen cand.med. vet. 1970

• Første sommer etter avlagt veterinæreksamen ble vi innkalt til et 4 måneders offiserskurs på Hærens 

Sanitets Skole og Øvingsavdeling Lahaugmoen (HSSØ). Her fikk vi fra oppmøtedag grad korporal. Dagene 

bestod av militære disipliner som oppstilling, rapportering og sluttet orden og militære drilløvelser. Vi skulle 

lære å bli offiserer; det gir mange rettigheter som en menig soldat ikke har, men det medfører også plikter 

som offiser, ikke minst opptreden.

• Her ble det undervist i forsvarets organisasjon med spesiell vekt på næringsmiddelhygiene og noe

miljøhygiene. I 1972 bestemte Sjef Forsvarets sanitet at Sjefveterinærens stab skulle ha ansvaret for arbeidet 

med næringsmiddelhygiene. Ref s 193 Veterinæren i yrke og organisasjon.



Hundetjeneste

• I løpet av denne perioden på 4 mnd hadde vi opphold ved Hærens skole i hundetjeneste som var plassert på 

en festning på ei øy ute i Oslofjorden, Oscarsborg. Tur med egen tildelt hund hørte med til det daglige 

programmet. Vi lærte om sporing med hund. Det ble lagt ut sporingslukt, og vi skulle følge hunden med lang 

linje. Under slik øvelse var det en av oss som trofast fulgte hunden ivrige sporsøk, noe som resulterte i at 

ekvipasjen kom tilbake for sent til middagen, uten å ha funnet det som skulle finnes. 

• Det ble for det meste benyttet schæferhunder. Jeg mener instruktøren sa i sine instruksjoner at hundene var 

overlatt til hundeskolen fordi eierne ikke hadde klart å oppnå tilfredsstillende dressur på dem. Selv hadde 

jeg liten kunnskap om hundedressur. Fra opplæringen mener jeg å huske et hovedpunkt fra læreren: En 

hund skal ha bare en sjef, og den liker å jobbe under denne ene sjefen. En tydelig dressert hund er ikke det 

samme som en underkuet hund.



ABC-skolen Hønefoss

• Neste utdanningssted ble Forsvarets ABC- skole. A står for atomvåpen, B for biologiske våpen og C for 

kjemiske våpen. Vi ble forespeilet å måtte undervise i disse disiplinene senere. Under den siste 

tjenesteperioden av førstegangstjenesten var det noen som ble beordret til slike tjenestesteder, se nedenfor.



Kløvkompaniet Brig N

• Siste undervisningssted var ved Kløvkompaniet i Brig N. Her fikk vi øve hestetjeneste i felt. Kløving av våpen, 

ammunisjon og hestefor inngikk som øvingselementer. Saling av kløvhest, ridehest og kjørehest ble det øvd 

og drillet mye i. Godt vedlikeholdt saltøy og godt tilpasset saltøy er veldig viktig i et kløvkompani.

• Ute i felt kan det være krevende å være soldat, særlig om vinteren i streng kulde. En kløvsoldat må passe på 

hesten i tillegg. Under offisersutdanningen fikk vi prøve feltsykestallen som ligger nedpakket i et stort antall 

nummererte kasser. En av hestene var hardt angrepet av mugg i kodeleddene. Hesten var veldig urolig og 

redd for beine sine etter mange og trolig smertefulle behandlinger. Det ble bestemt å behandle hesten i 

feltsykestallen. Her ble den gitt beroligende midler (Combelen, propionylpromazin, og Methadon i.v), 

deretter kastet med Berliner kastetøy etterfulgt med chlloroform inhalasjon fra hodemaske. Feltsykehuset 

(teltet) fungerte godt, det samme med bedøving og kasting av hesten. 



Veterinæroffiser

• Etter avsluttet offiserskurs på 4 måneder var vi klare for å avtjene de siste 6 måneder av den militære 

plikttjenesten på 12 måneder. Vi ble forfremmet til løytnanter de siste dagene av offiserkurset. Utskrevet

befal er befal som gjør tjeneste i en profesjon som forsvaret har behov for, f.eks leger, tannleger,veterinærer. 

Militært utdannet personell blir utskrevet befal. (militært utdannet blir vernepliktig befal)





De siste 6 mnd av førstegangstjenesten

• Veterinært personell inngår i avdelinger som kompani, lag og enhet. Dette betyr at veterinærutdannet 

personell ikke har avdelingssjefs ansvar hva angår administrasjon, forpleining, forlegning etc.

• Spesielle minner



Forsyningskompaniet/Brig N

• Jeg ble beordret til å møte opp ved Forsyningskompaniet i Brig N i november 1971. På denne tiden ar det 

mørketid i Nord-Norge. Det betyr at sola ikke kommer over horisonten i løpet av dagene. Etter en 

overlappingsperiode på en uke med avtroppende veterinæroffiser tok jeg fatt på tjenesten.

• Inspeksjon av matvarelager

• Lokalt meier

• Fiskemottak

• Vannrenseutstyr under Brigadeøvelser



Hygienelaget/Sanitetskompaniet Brig N

• Dette laget var godt utrustet både med personell og laboratorium til bakteriologiske prøver. Veterinæren 

kunne få tak i blod fra storfe ved et slakteri i bygda. Det ble laget medier for renholdsprøver på kjøkken og 

kantiner.  Hygienelaget kunne rekvirere bil for sine inspeksjoner ute i felten og de forskjellige avdelinger i 

Brigaden. Streng kulde være en praktisk utfordring. Medier kunne fryse under vei til oppdragene.



Brigadeveterinær/Stab Brig N

• Brigadeveterinæren var plassert sammen med Brigadelegen. Brigadeveterinæren var faglig overordnet alt 

veterinærpersonell i Brigaden og stod ansvarlig overfor Brigadesjefen. Jeg gjorde tjeneste som 

Brigadeveterinær de siste 4 måneder av plikttjenesten. Jeg hadde kontor sammen med Brigadelegen. 

Ansvaret mitt var å ha oversikt og status på de 3 avdelinger i Brigaden med veterinært personell, altså 

Kløvkp, Forskp og Hygienelaget Sankp. Gjennom telefonkontakt og inspeksjonsreiser fikk Brigadeveterinæren 

god oversikt og kunne rapportere tilbake til Brigadesjefen. Jeg tok imot rapporter om kjøkkenhygiene, 

undersøkelser av matvarer, transport av matvarer, drikkevann i felt og avdeling, insekt- og 

skadedyrbekjempelse. 

• Miljøvern og renovasjonstjeneste i felt har blitt mer aktuelle tema for veterinærtjenesten etter min 

tjenestetid (1971). s 192





Veterinær ved Kløvkp/Brig N

• I den perioden jeg beskriver var det fortsatt tjenestegjørende veterinærbefal ved Kløvkompaniet BrigN. Et 

fullt oppsatt kløvkp bestod av 16 befal, 12 korporaler og menige, 124 hester, hvorav 114 til nyttelast. I kløvkp

inngikk avdelingsveterinær, veterinærassistent, hovslagerformann og hovslagerassistenter. Kompaniet rådde 

også over en sykestall for syke og sårede hester. Det var hestetjenesten som førte til etablering av den 

militære veterinærtjeneste. Det var de 4 nasjonale dragonregimenter i Norge som sendte sine første 

lærlinger til den Kgl Veterinærskole i København i 1780 for å utdannes til kombinerte dyrleger og hovslagere 

(kursmeder).(s 198)



Forsvarets Forskningsinstitutt/Norwegian Defence Research 
Establishment

• Det var en tjenestestilling ved dette instituttet. En av mine samtidige fikk i oppgave å undersøke melkeprøver 

for innhold av radioaktivt Cesium 137.  På øya Novalja Semlja nord i Russland ble russiske atombomber 

testet i 1955-1962. 



Norges Veterinærhøgskole

• Det kunne inngås avtaler mellom Sjefveterinæren for Hæren og et relevant laboratorium alt etter hvilke 

undersøkelser som forsvaret var interessert i. En av mine samtidige ble beordret til å undersøke avløpsvann 

for kvikksølv ved Institutt for næringsmiddelhygiene, Norges Veterinærhøgskole.



Andre laboratorier

• Andre laboratorier kunne være Forsvartes Forskningsinstitutt, Veterinærinstituttet, Statens Institutt for 
Folkehelse og Forsvarets Mikrobiologiske Laboratorium. En av mine samtidige skulle fortsette sitt arbeid 
med virologiske undersøkelser. I slike stillinger var bekledningen sivile klær. En dag ankom Sjefveterinæren 
for Hæren i militær uniform/oberst på inspeksjon. Han konkluderte med at tjenesten gikk godt og 
veterinæroffiseren i sivil kunne fortsette sitt arbeide med sine vira.



Spesielle minner fra tjenestetiden

• Den militære graden er nyttig

• Ved årets julelunsj i offisersmessa i 1971 Brig N kom messeoffiseren (fenrik) og spurte om jeg 
Brigadeveterinær (kaptein) kunne dra til byen Tromsø ca 100 km lenger nord for å kjøpe noen spesielle 
grønsaker. Jeg mente det var noe tvilsomt å legge slike matvarer under mitt hygiene- og tilsynsansvar (ikke 
animalske). Det kom da fram at jeg som kaptein kunne rekvirere en tjenestebil (Volvo personbil) med sjåfør 
for å gjennomføre oppdraget. Tidlig en morgen i desember i den nordnorske mørkeperioden dro jeg av sted i 
Volvo Amazon stasjonsvonsvogn med privatsjåfør tili Tromsø. Vi fant riktig butikk, handlet, spiste lunsj og dro 
tilbake til leiren. Messeoffiseren var godt fornøyd, det samme var jeg og min sjåfør. 



Militær tjenestevei og den veterinærfaglige korte 
vei
• En samtidig utdannet veterinær gjorde tjeneste som Brigadeveterinær vinteren 1972/1973. Det ble veldig 

mye snø, og det skiftet mellom mildvær og streng kulde. Dette førte til et lag med skare over et dypt lag med 
løs snø. Kløvkompaniets hester tråkket igjennom skarelaget med trugene. På vei opp ble trugene hengende 
fast i skaren og flere hester rev av seg skoene. Dette førte også til noen skader på høvene. 
Brigadeveterinæren ble tilkalt for vurdering av situasjonen. Han tok den raske beslutningen at hestene måtte 
avbryte øvelsen og settes på stall. Denne avgjørelsen kom selvsagt Brigadesjefen for øre via sjefen for 
Kløvkompaniet. Brigadesjefen ba umiddelbart om at Brigadeveterinæren måtte melde seg for å avgi rapport. 
Brigadeveterinæren fikk i klare militære ordlag høre at det bare var Brigadesjefen som kunne gi ordre om at 
Kløvkompaniets hester skulle avbryte øvelsen. Etter irettesettelsen fikk Brigadeveterinæren så høre at 
Brigadesjefen ville ta veterinærens vurdering til følge og gi ordre til Kløvkompaniets sjef om å sette hestene 
på stall.



Avslutning

• Kløvkompaniet ble nedlagt i 1984 og dermed kom et gammelt og populært tjenestested for veterinærer 

bort. Hundetjenesten, næringsmiddelhygiene og miljøhygiene er fagområder som er styrket siden min 

tjenesteperiode (1966-1971). Internasjonalt samarbeid er også et vesentlig tjenesteområde i dag.

• Jeg ser tilbake på den militære veterinærtjenesten med gode minner. Jeg fikk nyttige erfaringer både faglig 

og praktiske.


