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Laurits Larsens (JLL) og Tage 
Agerholms (TA) beskrivelse af 
Universitetslovens konsekvenser bør 
ikke tages for gode varer. 

Overordnet beskyldes JLL og TA 
for at forfalde til »en logik der går på, 
at alt var bedre i gamle dage, alene 
fordi det var de gode gamle dage«. 
Men det er jo ikke en logik eller 
argumentation, som d'herrer 
»pensionister« benytter sig af. Deres 
argumentation er derimod, at der er 
visse centrale veterinære 
undervisnings- og arbejdsområder, 
som bør holdes samlede under 
veterinærfaglig ledelse og ansvar, 
fordi problematik, metodik, logik, 
sund fornuft og erfaring dikterer det. 
At splitte dem og/ eller underlægge 
dem ikke-veterinær ledelse og 
ansvar betragter JLL og TA som en 
taberstrategi, hvilket det må siges at 
være fra et veterinært synspunkt. 

Kornerup fremfører, at »den 
nuværende generation af veterinære 
professorer og institutledere har 
gode grunde til, at man med 
udgangspunkt i den politiske 
virkelighed --- ønsker at drive 
veterinærområdet på anden vis ---«. 
Her må der igen protesteres. 
Udgangspunktet bør være 
veterinærfaglige, og ikke såkaldte 
politiske realiteter. Ellers er vi hurtigt 
ude på et lysenkoistisk skråplan. 

Kornerup går herefter til angreb 
på fortidens undervisning og 
undervisere, som han oplevede disse 
i sin studietid i begyndelsen af 
firserne. Dette afsnit er egentlig 
ganske irrelevant, i forhold til det af 
JLL og TA fremførte, da de jo ikke på 
noget sted gør sig til talsmænd for 
dårlig undervisning. Men det 
indeholder adskilligt rendyrket vås 
som: ---»min generation har 
efterfølgende måttet kæmpe en sej 
kamp, hvis vi ville være på niveau 
inden for et felt som ernæring, fordi 

vi blev undervist af uforståelige 
undervisere Ud fra selvskrevne 
kompendier«. Det er selvfølgelig 
kedeligt, hvis nogle af underviserne 
er idioter, og nogle af bøgerne er 
utilstrækkelige. Men at det skulle 
have været »en sej kamp« for en hel 
generation af dyrlæger at få fat i en 
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ordentlig bog om »ernæring« og ved 
selvstudium at få sat sig ind i, hvad den 
drejede sig om, er simpelt hen rent nonsens. 

Det overordnende mål har alle dage været, 
at undervisningen og træningen af studenter 
på veterinærskolen skulle være så grundig og 
tidssvarende som muligt, uanset at det 
svipsede i nogle tilfælde. Og jeg oplevede ikke, 
at det faglige niveau i noget fag eller kursus 
officielt og med intention blev sænket i den 
tid,jeg var veterinærstuderende, dvs. 1962-69. 
Mig bekendt er det først langt senere, at man 
forsætligt, officielt og systematisk har 
sænket kravene i en række fag og kurser. 
Og for mit eget fagområdes 
vedkommende sænket dem til et 
uforsvarligt lavt niveau. Den afgørende 
og bedrøvelige forskel mel lem fortidens 
og nutidens inadækvate undervisning er, at 
nutidens er tilsigtet, og rammer centrale 
grundlæggende og kompetencegivende fag og 
kurser, og hermed i virkeligheden fortrinsvis 
sådanne, som er essentielle for netop den 
livslange receptivitet og indlæring, som 
Kornerup selv gør sig til talsmand for. For den 
enkelte er det et valg; men det burde det ikke 
være for dem, der står for 
veterinæruddannelsen, uanset »politiske 
virkeligheder«. 

Kornerup taler om »tidligere tiders 
hjernedøde konfrontationsundervisning«, og 
man får det indtryk, at betegnelsen gælder i 
bred almindelighed for al undervisning forud 
for den generation af undervisere, han selv 
tilhører. Der er igen tale om en ganske 
urimelig generalisering. I lyset af nutidens 
udvalg af sofistikerede pædagogiske metoder 
og redskaber — og afslappede indstilling — 
kan de mere traditionelle forekomme 
uinspirerede og konfrontationelle. Men 
forbedringerne har så langt fra medført, at de 
studerendes kundskabsniveau er blevet 
højere i de fag, der tidligere var genstand for 
indterpning og konfrontation, hvilket man vil 
få bekræftet, hvis man læser indberetninger 
fra nogle af de eksterne censorer i de 
pågældende fag. 

Kornerup anfører, at veterinærområdet 
er blevet mere komplekst med årene. Det er 
også blevet mere vidtfavnende. 
Veterinærerne har fra starten været trænet 
og disponeret til pionérvirksomhed, og har i 
mange tilfælde inddraget/sat sig på 
områder, som mere naturligt eller med lige 
så stor eller større fornuft kunne have været 
underlagt andre faggrupper. Det gælder 
efter mit skøn navnlig miljø og fødevarer 
»hinsides« slagteri og mejeri. Få fag eller 
kurser er vel blevet droppet helt, og nye fag 
og kurser er kommet til (alene i min tid: 
Levnedsmiddelkonservering, 
minksygdomme, fiskesygdomme, kvantitativ 
genetik, virologi & immunologi og siden bl.a. 
epidemiologi, dyrevelfærd og -beskyttelse 
og forsøgsdyrsvidenskab, Kornerups 
akademiske grevskab). Men som for andre 
ekspanderende stater eller samfund nås et 
punkt, hvor kapaciteten er opbrugt, og hvor 
integriteten og sammenhængskraften, ja 
selv den fortsatte eksistens, trues, dels af 
indre administrations- og 
koordinationsproblemer, dels af konflikter 
og svigtende »commitment« til helheden i 
de edende lag. 

Kornerup anklager sine veterinære 
forgængere for ikke at have uddannet 
kvalificerede ansøgere til VIP stillinger inden 
for hans område. Men det er jo det rene vrøvl, 
når området, som tilfældet var, før han og 
hans kom til, ikke var identificeret som et 
veterinært område, der krævede en særlig 
indsats, eller i hvert fald var helt marginalt. En 
tid, hvor gnavere m.fl. regnedes for rene 
skadedyr, og dværggrise var uønskede 
mutanter, der levede i Kina og Sydøstasien og 
principielt ikke måtte indføres i Dannevang. 
Ifølge hans tankegang skulle jeg så klandre 
Eduard og Moustgård for ikke at have sørget 
for at uddanne eksperimentelle embryologer 
til mit fremtidige halvprivate 
mikromanipulationsimperium. Men man kan 
ikke være opdager og pioner og samtidig 
forlange, at alt skal være på plads og i orden, 
når man ankommer i den nye verden eller det 
uopdyrkede lokalområde som i Kornerups 
tilfælde. 

Kornerup oplyser, at standarderne nu ved 
hans generations indsats er blevet bragt i 
overensstemmelse med behovene, så »vi 
oplever at få et stigende antal kvalifiærede 
ansøgninger til vore stillinger«. Hvilket han 
fryder sig over, »for i modsætning til tidligere, 
så bliver folk altså ikke ansat, hvis de ikke er 
kvalificerede«. Nu er alt jo ganske vist relativt, 
og den mulighed består, at han og jeg befinder 



os i parallelle universer. Men for det første har 
man inden for de sidste fire år ved 
veterinærskolen ansat i hvert fald én 
professor, som umiddelbart forud var fundet 
ukvalificeret til vedkommende stilling, ikke én, 
men to gange. For det andet er de faglige 
kvalifikationer for ansættelse som 
institutleder blot, at vedkommende kandidat 
skal være lektorkvalificeret inden for området, 
hvad man, så vidt jeg forstår, om alt går vel, 
bliver, når man har taget sin ph.d. grad, dvs. i 
30 års alderen. Så man må sige, at gærdet er 
(tilpas) lavt, hvad faglig bredde og dybde angår 
- med potentielt fatale konsekvenser for den 
faglige moral ved vore universiteter. 

Kornerup mener, det var spild af ressourcer 
at bruge millioner af kroner plus adskillige 
årsværk på farmaciundervisningen og 
veterinærskolens apotek. Men for det første 
havde Veterinærapoteket andre vigtige 
opgaver, missioner og muligheder, end dem, 
Kornerup hentyder til. For det andet var det 
oplagt en bonus til dyrlægerne, at de midt i et 
nærmest monopolistisk apoteksunivers var i 
stand til at opnå og fastholde de samme 
dispensationsrettigheder som farmaceuter, 
for så vidt medicin til dyr angik. Nu kan 
dyrlægerne sÅ sælge færdigblandet 
hundefoder, fuglefrø mv. i stedet for 
calciumborogluconat, sulfonamid, tannin og 
hvad deres forgængere ellers supplerede 
indtægterne med, den gang pensionisterne og 
jeg var dispenserende assistenteL 

Men af langt mere central betydning i 
nærværende sammenhæng er Kornerups 
billige, ansvarsforflygtigende filosofi, ifølge 
hvilken lokale bogholdere skal have den 
afgørende indflydelse på, hvad der skal 
undervises i. Et glimrende eksempel på, hvad 
denne uoplyste og ureflekterede tankegang 
fører til, kan ses på Institut for Produktionsdyr 
og Heste, hvor undervisningen i gynækologi og 
obstetrik er blevet nedskåret til langt under 
lavmålet og Sektion for Veterinær 
Reproduktion & Obstetrik i realiteten er 
likvideret. For processen startede netop under 
henvisning til Aat det var »urimeligt at have et 
fagområde baseret på et enkelt organ« (sic). 
Samtidig er de to andre decideret kliniske 
professorater, Medicin og Kirurgi, efterladt 
ubesatte i henholdsvis syv og et år. Med andre 
ord: De tre centrale fagområder i 
stordyrsklinikken er uden faglig ledelse på 
professorniveau! 

Kornerup beskylder JLL og TA for mangel på 
logik, når de gør vrøvl over, at professoratet i 
virologi på veterinærskolen blev nedlagt. Det 
varjo, ifølge ham, »en naturlig foranstaltning 
for at undgå nogle afde problemer, der opstod 
i forbindelse med udspaltningen af det 
veterinære område«, og videre: »Når DTU 
oplagt er de stærkeste på den veterinære 
virologi, så tjener det ikke noget formål at gå 
ind i hård konkurrence mellem statslige 

virksomheder«. Men selve flytningen må jo 
siges at være et resultat af hård (og fra DTUs 
og medløberes side, ufin) konkurrence mellem 
statslige virksomheder. Og et overgreb mod 
veterinærområdets integritet. Den stærkeste 
— ikke at forveksle med den bedst 
kvalificerede — sejrede. Men skal den stærkes 
tvivlsomme logik og mangelfulde 
forudsætninger herefter være normen? 

Det mener Kornerup og demonstrerer 
hermed sin foragt for saglig debat, baseret på 
logik og erfaring. Han er heller ikke 
interesseret i at diskutere DT Us påståede 
uduelighed, konstaterer blot, at påstanden 
»ikke harmonerer med hans indtryk«. Det er 
unægtelig betænkeligt, at en professor og 
sektionsleder ved Institut for Veterinær 
Sygdomsbiologi ikke tør eller vil udtale sig 
mere klart evaluerende om denne centrale 
påstand i debatten om det statslige 
veterinærområdes organisation. Men lad mig 
komme ham til hjælp: Det burde være gået op 
for enhver, der har fulgt med i DT Us 
håndtering af sine nyerobrede veterinære 
domæner, at opgaven overstiger ledelsens 
viden, kunnen og erfaring. For magen til rod i 
planlægning og eksekution skal man lede 
længe efter — okay, jeg tager den sidste 
bemærkning i mig. Dermed være naturligvis 
ikke sagt, at de ikke har fremragende 
veterinærvirologer på DTU. Det har de 
selvfølgelig, ikke mindst fordi dejo har 
importeret nogle af de allerbedste i landet i og 
med overtagelsen af det tidligere SVS mv. Det 
er ikke mistro til de faglige kvalifikationer hos 
medarbejderne, hvilken grunduddannelse de 
end modtog, der drages i tvivl af JLL og TA, 
men derimod ledelsens vilje, kompetence og 
evne til at varetage de i mere end en forstand 
livsvigtige opgaver og ansvar, som påhviler 
dem efter deres strålende erobringer, der har 
slået dele af den veterinære verden, herunder 
Kornerup, om ikke lige frem med beundring, 
så med accept - eller ligegyldighed.  Som 
vidnesbyrd for sin økumeniske og fordomsfri 
indstilling fortæller Kornerup, at han selv som 
studerende på veterinærskolen havde en 
virologiprofessor, der var uddannet som 
ingeniør. Han overser imidlertid, at ingen har 
argumenteret for, at veterinærstuderende 
skulle undervises udelukkende af veterinærer 
eller at veteri nærområdet kunne trives, 
videreudvikles og moderniseres uden import 
af forsknings- og undervisningsmedarbejdere 
med ikke-veterinær uddannelse eller 
baggrund. Det er præcis det modsatte — at 
man opgiver og/eller udliciterer veterinære 
kerneområder — JLL og TA argumenterer 
imod. At man misrøgter essentielle 
veterinære undervisnings- og 
forskningsopgaver og forfiygtiger ansvar 
under henvisning til politiske og finansielle 
»realiteter«. 

Når alt dette er sagt, så måtte man 
have et hjerte som en sten, hvis man 

ikke følte sig bevæget af Kornerups 
afsluttende forsonende og 
omsorgsfulde råd til de gamle gubber 
om at falde til ro og glæde sig over 
»alt det, der både i fortiden og 
nutiden 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«. Eller? 
Jeg tror ikke, at Kornerup kerer sig en 
døjt om ældre kollegers 
velbefindende. Derimod viser han 
alle tegn på, at han er systemets 
mand — en apparatnik, som er parat 
til at afvise enhver kritisk kommentar 
til nyordningen af veterinærområdet 
i Danmark og den deraf følgende 
udvikling som uoplyst og/eller utidig 
indblanding. Logik og konsekvens er 
helt underordnet i forhold til et 
simpelt ønske om at få lukket 
munden på dem, der er anderledes 
tænkende. Læseren vil medgive mig, 
at intet er vundet og meget er tabt 
ved at afskære sig fra den viden og 
det erfaringsgrundlag, folk som JLL og 
TA sidder inde med, hvad enten deres 
kommentarer i første omgang er 
kritiske, neutrale eller konstruktive. 

Jeg nærer ingen tvivl om Axel 
Kornerup Hansens intelligens og 
dedikation, men den indstilling, han 
lægger for dagen i sit indlæg, er 
simpelt hen autoritær, umoden og i 
adskillige henseender stupid.  
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