
DEBAT- KOMMENTAR 

Alt var ikke meget bedre i gamle 

dage 

Sektionsleder, professor, dr.med.vet., dyrlæge, DipECLAM, Axel Kornerup Hansen, Institut for Veterinær 
Sygdomsbiologi,skriver: 

Jens Laurits Larsen (JLL) og Tage Agerholm (TA) hævder i et debatindlæg i DVT nr. 7/2013 (Universitetslovens 
konsekvens — kommentar til veterinærområdets forfald) at ville gennemgå de uheldige konsekvenser af 
universitetslovsreformen og fusionen, der førte til at Statens Veterinære Serumlaboratorium (SVS) og Statens 
Veterinære Institut for Virusforskning (SVIV) blev en del af DTU, Statens Jordbrugs Forskning (SJF) blev en del af Aarhus 
Universitet, mens KVL blev en del af KU. Vi er nok mange, der stadig undrer os over denne politiske beslutning, der 
pludselig skabte tre universiteter med veterinære aktiviteter i stedet for ét, og det kan der givet rejses mange fornuftige 
argumenter imod. Desværre indeholder JLLs og TAS indlæg kun meget lidt af den slags, og de forfalder desværre til en 
logik, der går på, at alt var meget bedre i gamle dage alene, fordi det var de gode gamle dage. Det kan man jo have lov 
at mene, men det kunne jo også være, at den nuværende generation af veterinære professorer og institutledere har 
gode grunde til, at man med udgangspunkt i den politiske virkelighed og ikke i fortidens storhed, ønsker at drive 
veterinærområdet på anden vis end vore forgængere. 

Jeg blev selv dyrlæge i 1985. Forud var gået en række år med undervisning af meget varierende kvalitet udført af folk 
med meget varierende fagligt niveau. Adskillige forelæsninger var så ringe, så mange studerende betragtede det som 
rent tidsspilde at overvære dem, og en del af klinikundervisningen var begrænset til at lære at bedøve med Immobilon 
og klippe papillomer af med en saks. Hele min generation af dyrlæger har efterfølgende måtte kæmpe en sej kamp, hvis 
vi ville være på niveau inden for et felt som 
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ernæring (som jo ikke er et uvæsentligt felt), fordi vi var blevet undervist af uforståelige undervisere ud fra selvskrevne 
ubehjælpelige kompendier. Nogle af VIP'erne havde en forskningsmæssig baggrund, der vel kun med nød og næppe 
ville kunne sikre dem en ph.d.-grad i dag. Det er muligt, at veterinærområdet nød stor respekt i egne kredse, men det 
er langt fra givet, at det på alle områder kunne udstrækkes til et internationalt universitetsmiljø. Så kom ikke her med 
jeres snak om »taberstrategi«. 

Det er rigtigt, at de studerende oplever et stort pres med meget, der skal indlæres, men veterinærområdet er selvsagt 
blevet mere komplekst med årene. Som JLL og TA ganske rigtigt fastslår, så kan vi ikke »afsætte ca. 150 dyrlæger årligt 
til smådyrspraksis«, og derfor bliver vi nødt til at introducere de studerende til anden viden, end den man skal bruge i 
en smådyrsklinik. Den veterinære gerning, som altid har bredt sig over en lang række felter, kan ganske enkelt ikke i dag 
udføres ud fra en kompendiebaseret paratviden. Derfor er løsningen ikke, at gå tilbage til tidligere tiders hjernedøde 
envejs konfrontationsundervisning, men at man så vidt det er muligt, lærer de studerende løbende at kunne tilegne sig 
ny viden, og giver dem kompetencer til at samle viden, være kritisk og arbejde projektorienteret, og det er bl.a. det, de 
lærer i bachelor- og specialeprojekter. 

Ifølge JLL og TA, så vanskeliggør »de herskende magtstrukturer« rekrutteringer til forskning og undervisning. Inden 
for min egen sektion, der dækker farmakologi, patologi, immunologi og forsøgsdyrvidenskab, har der ganske rigtigt 
været problemer med at få tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til VIP-stillinger, men det skyldes, dels at vore 
forgængere har forsømt at uddanne sådanne, dels at vi er i heftig konkurrence med industrien om kandidater med 
netop disse kvalifikationer. En målrettet indsats — ikke af vore forgængere men af os - har gjort, at vi i sektionen i dag 
har rigtigt mange lovende unge ph.d.-studerende og post.doc.'s/adjunkter, heriblandt en del dyrlæger, og vi oplever da 
også i de her år, at vi får et stigende antal kvalificerede ansøgere til vore stillinger. Og det er godt, for i modsætning til 
tidligere så bliver folk altså ikke ansat, hvis ikke de er kvalificerede. 

Man hævder også, at nedlæggelsen af Veterinærapoteket er et anslag imod dyrlægeuddannelsen. Det er uforståeligt, 
hvordan man kan mene, at det giver mening at bruge adskillige årsværk på at lære de studerende at skrive recepter, 
hvis man samtidig ønsker ressourcer til væsentlige veterinære områder. Meget få uden for medicinalindustrien har i 



dag tilladelse til at udføre aktiv farmaci, og selv om man måtte mene, at dette felt stadig skulle være en vigtig del af de 
veterinærstuderendes curriculum, så giver det ingen mening at bruge millioner på at drive apotek, bare for at kunne 
undervise nogle få timer i emnet. 

Så finder JLL og TA det uacceptabelt, at KU har nedlagt professoratet i veterinær virologi. Det er imidlertid en helt 
naturlig foranstaltning for at undgå nogle af de problemer, som JLL og TA selv påpeger i forbindelse med udspaltningen 
af det veterinære felt på tre universiteter. Når DTU oplagt er de stærkeste på den veterinære virologi, så tjener det ikke 
noget formål at gå ind i en hård konkurrence imellem statslige virksomheder. Vi kan sagtens samarbejde med DTU, når 
nu ekspertisen sidder derovre. Jeg vil overlade til DTU selv at svare på -ILLS og TAS påstande om DTUs uduelighed, men 
det harmonerer ikke med mit billede. 

I øvrigt var virologi-professoren i min studietid både stærk på forskning og undervisning, selv om hun var handicappet 
af at være ingeniør. Jeg havde faktisk også rigtigt mange gode undervisere i min studietid, og der er bestemt også nogle 
af dem, der har sat sig store faglige spor i veterinærverdenen. Fx fik vi frem-ragende undervisning i immunologi af en 
meget forskningsaktiv ikke-dyrlæge, der var blevet ansat under megen palaver fra det veterinære establishment, og der 
var også dygtige dyrlæger blandt underviserne i fx mikrobiologi og genetik. 

Den tidligere generation af veterinære fagfolk har meget, de kan være stolte af. Jeg tror, man som pensionist ville 
få det langt bedre, hvis man glædede sig over alt det, der både i nutiden og i fortiden er at glæde sig over, i stedet for, 
at man i sin bitterhed over tabet af »Landbohøjskolen« skyder på alt, hvad der rør' sig, og som man måske ikke helt 
har forstået. 

Katastrofekurs 
Tidligere afdelingsforstander og konstitueret direktør på Lindholm, J.C. Lei, 4777 Kalvehave, skriver: 

I DVT nr. 7/2013 fremsætter professor, dr.med.vet. J. L. Larsen sammen med dyrlæge T. Agerholm med rette en stærk 
kritik af Universitetslovens ødelæggende virkninger på veterinærområdet. For egen regning vil jeg pege på, at det tætte 
samspil, der bør være mellem veterinærarbejdet i marken og i laboratoriet, er på katastrofekurs. Meget apropos kan 
man i samme nummer af DVT læse, at blodprøver fra vaccinerede danske heste er sendt til Irland for undersøgelse af 
antistofindhold. Noget sådant, vil jeg påstå, ville have været utænkeligt i de »gode gamle dage«, hvor man frem for at 
lave fisefornem projektforskning fjernt fra praksis, brugte noget af sin tid på mere jordnære undersøgelser af prøver fra 
praksis. Derved fik man i tilgift en tiltrængt indsigt i problemerne ude i marken. Med flytningen af Veterinærinstituttet 
til DTU er kløften mellem mark og laboratorium under fremadskridende uddybelse. Jeg græmmes! 
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