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Debat – kommentar

Dr.med.vet. Jens Laurits Larsen, 
Nødebo, 3480 Fredensborg, skri-
ver:

Hvis man ikke kender fortiden, for-
står man ikke nutiden og egner sig 
ikke til at forme fremtiden (Simone 
Weil).

Abildgaard og kredsen. I 225-året 
for P. C. Abildgaards oprettelse af 
Den Kongelige Veterinærskole på 
Christianshavn (1773) sad jeg i for-
mandskabet for HV-kollegiet, der 
stod for jubilæumsarrangementet. 
Vi var 5 VIP’er i kollegiet, men alli-
gevel ville alt have været anderle-
des, hvis man ikke allerede i 1992 
havde begyndt nedbrydningen af 
den veterinære faglighed og inte-
gritet ved at nedlægge Fagrådet 
for Veterinærvidenskab med 12 
VIP’er i spidsen, hvoraf de fleste 
var professorer og/eller dr.med.
vet.’er.

Dette år (1998) så jeg, at noget 
uheldsvangert var i gære (oprettel-
sen af Fødevarestyrelsen) og skrev 
derfor en kronik i Politiken. Den 
blev fulgt op i 1999 (Veterinærdi-
rektoratet indgik i Fødevarestyrel-
sen) og i 2005 (Massakren på de 
veterinære institutioner). 

Så gik jeg på pension i 2005, 
men der kom flere og flere kontak-
ter fra utilfredse kolleger. Derfor 
skrev jeg to kronikker i Weekenda-
visen (2012) om hhv. uddannelsen 
og beredskabet. Karl Vester-
gaard-Nielsen og Torsten Len-
broch kom til at drøfte artiklerne fra 
Nødebo. Det endte med et møde 
den 10. september 2014, hvor 
Abildgaardkredsen blev stiftet 
med stor respekt for den veteri-
nære historik.

På vor hjemmeside er der et bil-
lede med busten af P. C. Abild-
gaard. Den står lige over for Anato-
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mibygningen. Ved den er der en 
krum bænk, der udgør en del af en 
kreds. Derfor: Abildgaardkredsen!

Den veterinære nedtur. I alle 
vore første artikler beskrev vi den 
elendighed, der ramte vore institu-
tioner qua deres placeringer ved 
KU og DTU - det blev kaldt »tilpas-
ninger«. Det lyder bedre end de 
mange fyringer (der stadig foregår 
ved DTU). Dette kulminerede med 
American Veterinary Medical 
Associations (AVMA) afvisning af at 
akkreditere vor veterinæruddan-
nelse ved KU i 2016 og blev året 
efter fulgt af, at Fødevarestyrelsen 
fratog DTU det veterinære bered-
skab.

Alt gik stort set, som vi havde 
påpeget i vore skrifter, der derfor 
er blevet historiske dokumenter 
om de mest eklatante fadæser og 
fiaskoer i den danske veterinær-
medicinske historie. Netop disse 
nedbrud gav os anledning til at 
stille spørgsmålet: Hvilke mulighe-
der er der tilbage for at redde bare 
lidt af den veterinære ære og stolt-
hed? Det har vi publiceret i Nordjy-
ske Stiftstidende med artiklen: 
»Hvor er ekspertisen blevet af?« 
(2018). Dens centrale indhold præ-
senterede vi i DVT op til et møde 
med DDD den 29/5, så det var gan-
ske indlysende, hvad vi ville tale 
om: »Hvordan får vi dyrlægerne på 
banen igen?« 

Abildgaardkredsen mener, at 
Danmarks dyrlæger skal arbejde 
intenst på at styrke vore positioner 
inden for uddannelse, beredskab, 
myndighedsudøvelse samt styring, 
koordination og synliggørelse af 
det veterinære felt.

 Abildgaardkredsens ideologi og 
mål (se vor hjemmeside) viste sig at 
være et betydeligt sværere projekt 
at formidle, end vi forudså, fordi 
den fortælling i alle ledelser føles 

som en kritik - og det er det selvføl-
gelig også. De fyrede rask væk 
kompetente kolleger og tilpassede 
alt til deres budgetter uden hen-
syntagen til menneskelige og fag-
lige tragedier og aspekter. Det, vi 
har været vidner til, er, at 225 års 
visionært, konstruktivt og fagligt 
arbejde blev smadret på kun 10 år 
af bureaukrater uden rettidig omhu 
og faglige veterinære kompeten-
cer. Tre laboratorier med ca. 550 
ansatte blev udraderet komplet. 

Det veterinære beredskab 
begynder i år (2019) ved Statens 
Serum Institut med de første prø-
ver. Det illustrerer fadæsen med 
oprettelsen af Danmarks Fødeva-
reforskning og den efterfølgende 
placering ved Danmarks Tekniske 
Universitet. Vore veterinære labo-
ratorier kunne alt og var i verdens-
klasse. De blev successive ned-
lagte, og nu skal der startes helt 
forfra. Det er en faglig skandale af 
dimensioner!

»Vi mister gode kolleger, og det 
kan mærkes«. Det skrev Lægefor-
eningens formand i Ugeskriftet 
den 24. juni i Lederen. Tænk, hvad 
dyrlægerne har mistet! Fra SVS 
Aarhus er kun Fiskesygdomme til-
bage, og kun fordi det var internati-
onalt referencelaboratorium for 
fiskevirus og kunne bruges i DTUs 
satsning på Fiskeområdet. Alt 
andet – også med referencefunkti-
oner – forvitrede totalt.

De nøgne kendsgerninger. Den 
veterinære historik blev lagt i gra-
ven fra 1997-2007. Samtidig for-
svandt ca. 50 offentlige veterinære 
lederfunktioner med mange tilslut-
tede stillinger. Ingen af de instituti-
oner, der har overtaget noget vete-
rinært, kunne drømme om omsorg 
for den veterinære historik. Hvad 
tror I Københavns Universitet vil 
gøre ud af en veterinæruddan-
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nelse, der udgør 13 % af fakultetet 
KU SUND? Intet! Det har rektor H. 
C. Wegener allerede svaret klart 
på i Uni-avisen. »Den danske Dyr-
lægestand« udkommer ikke mere, 
fordi der mangler den ånd, sjæl og 
det engagement, tidligere genera-
tioner fik indpodet på studiet.

Dansk Veterinærhistorisk Sam-
fund er stadig energisk og aktiv 
med udgivelse af sine årbøger, 
men hvad med rekrutteringer til 
bestyrelsen, og hvad med fremti-
den?

Mellemteknikerfag? Vi har vore 
dyrehospitaler og -klinikker, men i 
andre relationer er vi på et mellem-
niveau uden de lederskaber, der 
påkalder respekt. Fødevarestyrel-
sen og landbruget styrer suve-
rænt, når det gælder administra-
tion og produktionsdyr. Man kan 
endda formode, at en del af de 
nuværende kontrolfunktioner kan 
blive placeret ved en ny nødtørftigt 
uddannet gruppe mellemtekni-
kere. At fjerne historik og top er en 
kendt politisk strategi i diktatursta-
ter. Hvis vi ikke konsekvent vil søge 
at øge vor faglige styrke, bliver dyr-
lægerne ikke spurgt. Hvor var vi fx i 
resistensdebatten, der kom til at 
dreje sig om MRSA CC398 fra 
grise? Det var læger, journalister 
og politikere, der styrede den 
debat.

Kan vi gøre noget? Hvis danske 
dyrlæger vil ændre noget ved alt 
det, der er overgået vor stand, 
kræver det, at vi står sammen i en 
fælles kamp. Det er lægerne for 
alvor ved at finde ud af efter Jes 
Olesens bog »Det syge væsen – 
hvordan kan det helbredes?« 
(2018). Den fulgtes op med krav om 
lederskaber, hvor der endda taltes 
om »Lægernes Befrielsesfront«.  
Hvorfor skal vi holde os tilbage? Vi 
har argumenterne i orden med 
baggrund i vor unikke faglighed, 
som AVMA gjorde opmærksomme 
på – og som gælder andetsteds, fx 
i Sverige.

Vi bliver 1 milliard flere i 2030, og 
jordens befolkning vil runde de 10 
mia. i 2050. Hvad skal der til af pro-
duktionsdyr og kæledyr, og hvad 
med den vilde fauna? Her er dyrlæ-
ger verden over dybt engagerede. 
Bør vi ikke gå i clinch for at fortælle 

disse budskaber og om, hvilke krav 
befolkningen fremtidigt måtte stille 
til vore dyrs velfærd og behand-
ling? Der vil uvægerligt opstå nye 
alvorlige sygdomsproblemer hos 
vore dyr, men også one health-pro-
blemer. Skal vi på banen, er det nu! 
Ellers tager andre med dårligere 
faglig ballast over. Klimadebatten 
inddrager Landbruget, og jeg 
håber, at Landbruget vil indse, at 
det var en fejl at nedlægge Land-
bohøjskolen, der som Landbrugsu-
niversitet kunne stå for det faglige i 
debatten og den udvikling, der for-
ventes.

Det fragmenterede veterinær-
område. I Danmark mangler nu en 
overordnet styring, koordination 
og sammenhængskraft på veteri-
nærområdet. Derfor foreslår Abild-
gaardkredsen et »Rådgivende 
Akademi for Veterinærvidenskab« 
med de ypperste veterinærviden-
skabelige eksperter på alle de cen-
trale faglige områder. Det skal 
have en legitimitet, der ikke kan 
negligeres, og det skal alene være 
medlemmernes faglige og person-
lige kvaliteter og kompetencer, der 
tæller. Vi skal have dyrlæger - ikke 
profiler!

Abildgaardkredsen startede 
med baggrund i en dybtfølt indig-
nation over det, der successive 
overgik vort »veterinære væsen«.  
Formålet var primært at råbe politi-
kere og kolleger op. Udviklingen 
har vist, at Abildgaardkredsen var 
bydende nødvendig for den veteri-
nære anstændighed og selvforstå-
else, og for samtidig at gøre 
opmærksom på, at Simone Weils 
kloge ord også gælder for vort fag. 

Svar fra DDD
 

Kære Jens Laurits Larsen
Tak for endnu et indlæg til DVT om 
den veterinære metier og Abild-
gaardkredsens synspunkter i den 
forbindelse. Heldigvis er vi enige i 
de overordnede synspunkter: At 
styrke den danske dyrlægestand 
til glæde for velfærd, sundhed og 
trivsel for såvel dyr som menne-
sker.

I dit indlæg kommer du vidt 
omkring, og jeg vil kun kommen-

tere på det, der vedrører Den Dan-
ske Dyrlægeforening. DDD gør 
løbende et kæmpe arbejde for at 
styrke veterinæruddannelsen og 
sikre fagligheden på hele det vete-
rinære område. Imidlertid synes 
jeg, at du med dine synspunkter 
kaster vrag på den store indsats, 
der ligger i veterinæruddannelsen, 
og det højt kvalificerede arbejde, 
som danske embedsdyrlæger 
dagligt udfører i blandt andet 
Fødevarestyrelsen. Jeg er bange 
for, at du glemmer, at veterinærud-
dannelsen er EAEVE-akkrediteret 
(European Association of Establis-
hment for Veterinary Education), 
og intet tyder på, at dyrlægeud-
dannelsen anno 2019 er ringere 
end tidligere (men den er anderle-
des). Og selv om stadsdyrlægeem-
bedet med ca. 40 jobs er nedlagt, 
har Fødevarestyrelsen i dag flere 
hundrede højt kvalificerede 
embedsdyrlæger, hvoraf mange 
sidder i ledende funktioner.

Vi har også tillid til, at det veteri-
nære beredskab er i gode hænder 
hos samarbejdet mellem Køben-
havns Universitet og Statens 
Serum Institut, der begge i forve-
jen er eksperter i myndighedsbe-
tjening. 

DDD konstaterer, at der er ned-
lagt veterinære institutioner, og vi 
beklager meget, at der fx ikke blev 
oprettet et Fødevareuniversitet, 
som vi kæmpede for. Samfundsud-
viklingen medfører imidlertid, at 
gamle institutioner nedlægges og 
nye opstår. I dag har vi heller ikke 
noget, der hedder Statens Biltilsyn 
(det er faktisk privatiseret), men det 
betyder ikke, at bilernes stand er 
blevet ringere – kun at det er nem-
mere og billigere at få synet sin bil. 

Samfundsudviklingen betinger, 
at ting ændres, og Dyrlægefor-
eningen bruger sine kræfter på 
løbende at sikre danske dyrlægers 
indflydelse og betydning i denne 
samfundsudvikling – og særligt 
med fokus på velfærd, sundhed og 
trivsel for såvel dyr som menne-
sker.

Med venlig hilsen
Carsten Jensen
Formand, Den Danske 
Dyrlægeforening 


