
DEBAT-KOMMENTAR 

Er det accepterede 

acceptabelt? 

Professor, dr.med.vet. Jens Laurits Larsen, 3480 

Fredensborg og dyrlæge Tage Agerholm, 8740 

Brædstrup, skriver: 

Tak til Axel Kornerup (AK) for indlægget »Alt var 
ikke meget bedre i gamle dage«, DVT nr. 8/2013. 
Det er vi ganske enige med dig i, og det har vi i 
Øvrigt heller ikke hævdet i vort indlæg 
»Universitetslovens konsekvens«. 

Med udgangspunkt i nu afdøde kollega Christian 

Breklings ord: »Er det accepterede acceptabelt« 
har vi søgt at skabe 

debat om nogle veterinære forhold, som vi mener, 

er uacceptable set ud fra såvel veterinærfaglige som 

samfundsmæssige synspunkter. Vi må desværre 

samtidig tilkendegive, at vi ikke føler, du rettelig har 

læst eller forstået vort indlæg, ej heller at du har 

særlig stor respekt for såvel historiske som nutidige 

kendsgerninger. 

Gentagne gange drager du i dit indlæg fejlagtige 

konklusioner, der tillægger os synspunkter, vi ikke har 

eller vil forfægte. Eksempelvis skriver vi vedr. 

Veterinærapoteket: »Ved akkreditering af 

veterinæruddannelsen andetsteds har der været krav 

om en veterinærfaglig topledelse samt et apotek til 

undervisning i farmaci og receptskrivning«. Vi mener, 

en akkreditering af veterinæruddannelsen er 

væsentlig, men har ikke anført nedlæggelsen af 

Veterinærapoteket som »et anslag« mod 

dyrlægeuddannelsen, således som du skriver. 

Du skriver ganske rigtigt, at vi finder 

nedlæggelsen af professoratet i veterinær virologi 

uacceptabelt. Det mener vi, fordi virus 

grundlæggende hører hjemme under 

sygdomsfremkaldende organismer, der igen — 

grundlæggende for det veterinærfaglige områdes 

vedkommende — hører hjemme under det 

medicinske område. Vi har ikke nedlagt påstande — 

således som du anfører — om DTUs uduelighed 

inden for virologi, ej heller argumenterer vi imod 

rimeligheden og fornuften i et samarbejde med 

DTU på områder, hvor DTU har ekspertise og 

knowhow. 

Dit indlæg giver indtryk af, at vi skulle være 

tilhængere af en veterinær selvtilstrækkelighed, der 

modsætter sig et fornuftigt samarbejde med andre 

faggrupper på såvel det undervisnings- som 

forskningsmæssige område. Det er på ingen måde 

tilfældet, men vi ønsker at fastholde og udbygge 

veterinære kompetenceområder i relation til et 

samfund i hastig forandring. I den forbindelse ser vi 

det som essentielt, at veterinæruddannelsens 

integritet bevares. 

Vedrørende spredningen af de veterinære 

aktiviteter på flere universiteter skriver du, at det 

kan der givetvis rejses mange fornuftige 

argumenter imod, men at vort indlæg kun 

indeholder meget lidt af den slags. Det er vi — og 



formentlig den opmærksomme læser — ikke enig 

med dig i, men fra central og veterinærfaglig side 

har man været påfaldende tavs i den henseende, så 

ligger du inde med sådanne argumenter, burde du 

have fremdraget dem i dit indlæg. I et efterfølgende 

debatindlæg skal vi gerne udbygge og forklare vore 

erfaringer og anskuelser vedr. strukturændringer, 

administrative strategitiltag og taberstrategi. 

På det undervisningsmæssige område vil vi her 

indskrænke os til at fastholde vor bekymring for, at 

budget- og tidspres ødelægger undervisningen for 

både studerende og undervisere. Blokundervisning 

giver ikke de studerende mulighed for kontinuitet 

og overblik i studiet og tid til den dannelse, der 

kommer af fordybelse i stoffet. Kritiske 

censorvurderinger taler deres tydelige sprog. Når 

man så fra centralt hold med universitetslovens 

målsætning taler om »verdensklasse« og både KU 

og DTU har armene højt løftet, alt imens dygtige 

forskere og undervisere flygter fra stedet (så vidt vi 

har erfaret, er der fratrådt eller afskediget fire på 

professorniveau samt otte dygtige lektorer), 

medarbejdere med uvurderlig ekspertise og 

laboratorieerfaring afskediges i stort tal (ca. 150), 

og samtidig forsøger man at udlicitere opgaver til 

udlandet, minder det 

i betydelig grad om Komiske Ali i Irak, der var vildt 

begejstret, selv om det hele ramlede omkring ham. 

Det er næppe et spørgsmål om, at vi ikke har 

dygtige og kompetente forskere og undervisere, 

men nærmere om deres manglende muligheder for 

at optimere forskningen og undervisningen. 

At blive pensionist og »gammel« er ikke en 

kvalifikation i sig selv, men at blive gammel gennem 

et langt aktivt engageret livs mange udfordringer, 

at følge med i hvad der foregår på veterinære 

institutioner og fagområder, der har beriget os 

med store oplevelser og glæder, samt at 

forholde sig kritisk, når man bedømmer, der 

sker uacceptable overgreb, er en pligt og 

menneskeret i et demokratisk land. 

Vi har følt — for at bruge AKS eget udtryk — 

at I er mange, der netop har nøjedes med at 

undre jer uden at gøre noget — måske under 

indflydelse af en vis tidskarakteristisk 

ligegyldighed. Ligegyldighed har historisk set 

vist sig at være både invaliderende og 

katastrofal for en positiv udvikling. 

Det er rigtigt, som AK afslutningsvis skriver, at 

man som pensionist vil få det bedre, hvis man 

glæder sig over alt det, der både i nutiden og 

fortiden er at glæde sig over. Det gør vi bestemt 

også, men hvis ligegyldigheden tager over i pensio- 

nist tilværelsen, bliver den næppe særlig 

interessant, attraktiv, glædelig eller fremmende for 

forståelsen! 

 


