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Bli medlem i Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner! 

 

(OBS! Detta är ett massutskick till  alla veterinärer och gäller således inte för de som redan är 

medlemmar) 
 

Som ni alla säkert vet finns det ett veterinärhistoriskt museum beläget i den förste svenske veterinärens - Peter Hernqvist - 

bostad i Skara, den s k Brogården. Det invigdes av Kungen i juni 1975 i samband med svensk veterinärmedicins 200-

årsjubileum. Det var dåvarande Veterinärhögskolan och Sveriges Veterinärförbund, som tog initiativet till museet. De bildade 

en stiftelse och det är den som driver museet. Ordförande idag är veterinärförbundets förra ordförande Karin Östensson. 

 

Museet har under de senaste åren utbyggts och ändrats och uppfyller idag alla de krav man kan ställa på ett ”museum i tiden”. 

Vi är med rätta mycket stolta över museet. Kanske har Du redan varit där på ett besök.  

 

Museet får ett årligt bidrag från Västra Götalands-regionen men budgeten är mycket blygsam. Det dagliga arbetet bygger på 

omfattande ideella insatser. Sedan mitten av 1980-talet arbetar Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner bl a för att på 

olika sätt stötta och bidraga till verksamheten. Medlemsavgiften i föreningen möjliggör ett ekonomiskt stöd som är 

nödvändigt för museets fortlevnad. Hittills har vänföreningen tack vare medlemsavgifter och insamlade medel från landets 

veterinärer kunnat bidra med över 1 miljon kronor till olika projekt!  

 

Föreningen har idag strax under 500 medlemmar.  

 

Vi behöver dock bli fler medlemmar för att kunna fortsätta stötta museets verksamhet!  Detta kan Du bidra till 

genom att betala medlemsavgiften på 150 kronor – eller som ständig medlem 1500 kronor.  (Betalningen sker genom 

en insättning till Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner, plusgirokonto 50 44 08 – 6) 

 

Veterinärhistoriska museets utställningar 

Museet är uppbyggt för att ge pedagogisk presentation av veterinärmedicinen och dess utveckling i vårt land. I källardelen 

redovisas 1700–1800-talen med bl a Peter Hernquists arbete, boskapsapoteket, presentation av antikens djurläkekonst mm. I 

denna del ses också resterna av klosterkyrkan till det medeltida franciskanerklostret, som redan Peter Hernqvist till vissa 

delar grävde fram. På första våningsplanet återspeglas veterinärmedicinen och den veterinära verksamheten under 1900-talet 

och fram till idag. Här finns också en ny ”filmsal” med bl a en film om veterinärinrättningens grundare Peter Hernquist. Här 

finns även ett förnämligt sammanträdesrum där dessutom veterinärinrättningens utveckling presenteras. På översta 

våningsplanet invigdes förra året ett specialinrett rum med en mångfald av olika instrument som utvecklats för 

yrkesutövningen. Större delen av museets samling av sådana har tidigare varit magasinerade. På samma våningsplan finns ett 

omfattande arkiv liksom också några tjänsterum. 

 

Att dokumentera utvecklingen av svensk veterinärhistoria - och lämna över ett rikhaltigt material till kommande generationer 

- är en mycket viktig uppgift. Som medlem i vänföreningen hjälper Du till i detta arbete. Utan en historisk förankring är det 

svårare att förstå dagens situation. 

 

Så, bli medlem i Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner! 

 

Förutom att Du genom Ditt medlemskap i vänföreningen aktivt stöder museet och dess verksamhet får Du information om 

verksamheten liksom nya utgåvor i museets meddelandeserie.  

 

Du finner mera om museet och dess verksamhet på hemsidan www.veterinarmuseet.se 

 

 

Välkommen som medlem i Vänföreningen! 

 

Med de bästa hälsningar 

 

Bengt Nordblom 

Vänföreningens ordförande 

 

 

http://www.veterinarmuseet.se/

