Svenska Blå
Stjärnans
tidsaxel

1917

Svenska Röda Stjärnan bildas på initiativ av major Otto Zethelius. Ordförande, Generalmajor
Gustaf Nyblaues. Den första kursen i allmän djurvård hölls på Ulfhälls lantbruksskola. Det hölls även en hästvårdskurs
för kvinnor.

1918
1933

En hästambulans sänds till Finlands frihetskrig med tio sjärnsystrar.

1939-45
1940
1941

Stjärnor tjänstgör vid armén under beredskapstiden.

1953
1954
1955-60

Stjärnor krigsplacerades av Länsarbetsnämnderna som beredskapspersonal inom lantbruket.

Den första djurkliniken invigs i Göteborg. Runt om i landet bildades det sjukstallar och stallarna skulle under krig ställas
till arméns förfogande. Denna verksamhet blev överflödig när det militära försvaret fått en organisation för sin hästsjuk
vård och då överlämnades stallarna till den civila hästsjukvården.

Under vinterkriget sänds åter en hästambulans till Finland. Åtta stjärnsystrar var med.
Den röda stjärnan har blivit känd som symbol för Sovjets armé och föreningens namn ändrats därför till
Svenska Blå Stjärnan.

Samlade man in pengar och byggde en djurklinik i Borås som invigdes i föreningens namn.
Utbildades ett stort antal stjärnor i allmän djurvård och registrerades hos Länsarbetsnämnderna för krigsplacering.
Det behövdes reservarbetskraft för djurvård i händelse av krig och även i fredstid.

1956

Svenska Blå Stjärnans ungdomsverksamhet startades. Kravet att man skulle ha nått vuxen ålder för att delta i
Svenska Blå Stjärnans kurser, gjorde många yngre flickor besvikna. Dagmar Lorichs framkastade iden att starta
ungdomsverksamhet för att tillvarataga dessa flickors önskemål. Så därför beslöts vid Riksstämman 1956 att en
ungdomskår skulle bildas och den kom snabbt igång och fick en lavinartad tillströmning.

1962
1963
1965
1967
1968
1975

Första kvinnliga ordföranden blev vald, Inga-Lisa Ekstedt.

1979

Arbetsmarknadsstyrelsen åtar sig att finansiera utbildningen av stjärnor som reservarbetskraft för lantbruket vid krig.
Fick en egen medlemstidning, Blå Stjärnan utgavs för första gången. Helen Turk-Modin blev den första redaktören.
Invigs det nya djursjukhuset i Göteborg.
Stjärnor registreras som biträden åt krigstjänsteveterinärerna.
Arméhästen avskaffades och Svenska Blå Stjärnan lägger ned utbildningen av hästvårdare och hästsjukvårdare för
armén.
På grund av myndigheternas krav bildades Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbund (RUF) som en självständig
organisation. Ungstjärnorna fanns nu över hela landet och utgör en livaktig och stimulerande faktor i verksamheten.

1970 och 80-tal Svenska Blå Stjärnan har sin uppgift inom livsmedelsförsörjningen, som är en viktig del av totalförsvaret.

Stjärnorna krigsplacerades som djurvårdare och djursjukvårdare inom lantbruket eller som veterinärbiträden i det civila
samhället.

1985
1987
1989
1990

Medlemmar med adekvat utbildning kan skriva avtal efter genomgången totalförsvarsutbildning (TFU).
Ett antal utbildningar har godkänts och genomförts som hovvård, etologi, viltvård, svin och inomgårdsmekanik samt 		
nötkreaturssjukvård.
Öppnades utbildningen även för män.
För att säkerställa utbildning i krigstid tecknar Svenska Blå Stjärnan instruktörsavtal med medlemmar med
husdjursagronom eller lantmästarutbildning.

1990
1990

Det påbörjades en marknadsföring av de frivilliga försvarsorganisationerna mot kommunerna.

1992
1990-95
1995
2002
2003
2003
2005

Delades första utmärkelsen ”Guldstjärna’’ ut till en av medlemmarna. Katarina Knöppel.

Avtalsbundna stjärnor krigsplacerades i djurskötargrupper av Länsarbetsnämnden. I fred placerades djurskötarna på 		
gårdar där brukaren är hemvärnsman. Den avtalsenliga repetitionsutbildningen skulle ske i samband med
hemvärnsövningar.

Under denna tid lades ned mycket arbete på att fördjupa och förbättra samarbetet med de civila myndigheterna.
Grundutbildningen fastställdes till 2 x 14 dagar. Även veterinärbiträdesutbildningen fick en ny utbildningsplan.
Avtalen slopas och det blir överenskommelse.
Salmonellautbrott i Östergötland, Blå Stjärnor behjälpliga med provtagningsarbetet.
Beslöts på Riksstämman att Riksungdomsförbundet (RUF) ska läggas ner.
Stormen Gudrun orsakade mycket problem på gårdar i Småland. Blå Stjärnor hjälper till med djurskötsel, så
lantbrukaren kunde arbeta i skogen.

2006 Beredskapsövning i Skövde vid en operativ ledningscentral. Fem Blå Stjärnor deltog i övningen.
2004-2006 Nya utbildningar som delegerad läkemedelshantering, smittskyddsutbildning och djurskyddsutbildning startar.
2007 PRRS (grisvirus), Skåne
2009 Salmonellautbrott i Öland och Östergötland
2010
Beredskap fågelinfluensa, Öland
2011
Gräsprovtagning i samband med Fukushima, Skåne
2011-2012 Oljesanering i Tjörn, Söderhamn, Östergötland, Järfälla och västkusten
2013
Assistans vid utbrott av salmonella
2014
Beredskap vid branden i Västmanland
2016
Fältassistans vid mjältbrandsutbrottet i Östergötland samt assistans vid sanering av stallar med anledning av utbrott av
fågelinfluensa, Skåne

