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Lindholms skæbne: 

Et symptom på 
veterinærvidenskabens 
forfald 

 

Tidligere afdelingsforstander og konstitueret direktør, civilingeniør Jørgen Chr. Lei, 4777 Kalvehave, skriver:  

Egentlig er det mig måske uvedkommende armen i dyret? Behøves det i det hele at kommentere udviklingen i en anden faggruppe 

end min egen, men det,jeg har set og hørt, er for skræmmende. Som mangeårig medarbejder på Lindholm har  jeg været stolt af at 

være ansat på et institut, hvor vi gennem årene har løst en række problemer med tabsgivende virus-infektioner i produktionen af 

husdyr i Danmark. Som uddannet på Danmarks Tekniske Højskole på kemiretningen står jeg imidlertid totalt 
uforstående over for den  kendsgerning, at Lindholm gennem sin noget ufrivillige tilknytning til Statens veterinære 

Serumlaboratorium (SVS) i  2002 nu er tilknyttet DTU som en del af Danmarks Veterinærinstitut.  

Denne udvikling er ufattelig for mig, lige som den kendsgerning, at det er lykkedes at atomisere den forskning, der skulle 
støtte dansk landbrug. Jeg kan forstå, at politikere og økonomer i den hellige kassetænknings navn har ønsket større 
gennemskuelighed. Men jeg kan ikke forstå, at der fra faglig side — specielt på ledelsesplan — ikke er slået større slag 
for sektorspecifik enhed i tsunamien af administrativt fusionsdelirium. I stedet for at samle tingene, har man fået spredt 
det hele. 
Dette er også sket for Lindholm. Man pillede for at styrke det tidligere SVS næsten alle indtægtsgivende aktiviteter ud af 
Lindholm og snævrede instituttets område ind til primært at skulle forske i eksotiske virusinfektioner som mund-og 
klovesyge og svinepest. Enhver med blot en rimelig historisk horisont vil vide, at en årrække uden anslag af disse 
sygdomme automatisk rejser spørgsmålet: Hvorfor betale så meget for noget, vi ikke ved, vil ske hos os? Kan man ikke 
henvise til styrken i at have en samlet palet af virussyg-domme i husdyrbruget og dermed også en nødvendig bredde af 

kompetent personale i i beredskabssituationer, er Lindholm et let bytte for politiske angreb. Nu bliver Lindholm så »spist«!  
Det, jeg fra sidelinjen har kunnet konstatere, er, at hver gang Lindholm er blevet »lagt sammen med« (læs: underord- 
net) en anden institution, har det kostet Lindholm penge og økonomisk råderum. Det er svært at se andet opnået ved 
de administrative krumspring end en systematisk dræning af den mindre enhed for midler for at kunne tilfredsstille de 
overordnede kassers umættelighed. Først stod Lindholm for tur, nu er det Veterinærinstituttet (og hermed igen 
Lindholm), der må danse efter DTUs fløjte. »Some rob you With a gun, some With a fountain-pen«, som der synges i 
folkesangen, underforstået at det sidste er værst af alt. På surreel måde bliver du Ørt rundt i manegen 
afskrivebordsgeneralerne, der altid synes at have tal for, at den planlagte udvikling netop er til din fordel! Det glæder 
mig imidlertid at se, at fødevareministeren i den åbne høring om det veterinære beredskab afholdt 26.06. i år, havde 
et indlæg med undertitel: Hvordan sikrer vi et beredskab af høj kvalitet? Hold godt fast i det! Her kommer 
regnedrengene nemlig til kort: Økonomer kan ikke prissætte kvalitet-»Feed peanuts and you get monkeys«, kan blive 
dyrt i længden for det veterinære sygdomsberedskab og dermed dansk landbrug. 

Når jeg knytter Lindholms skæbne og veterinærvidenskabens forfald sammen skyldes det, at jeg ser en tydelig parallel. 
Jeg ser alt for dybe knæfald for nye discipliner som molekylærbiologi og bioteknologi. Skulle dyrlæger have fået 
mindreværdskomplekser i så henseende, vil jeg gerne opfordre standen til at forstå mit enkle budskab, som jeg finder 
i høj grad har manglet hos de veterinærer, der bifaldt en fusion med DTU: Molekylærbiologi og bioteknologi er kun 
hjælperedskaber. Ligesom for lægestanden er det primære udgangspunkt den syge patient, i dette tilfælde det syge 
dyr. Al snak om molekylærbiologi, nano-teknologi og andet godt, er sekundære i sammenhængen. Veterinærer skal 
selvfølgelig gøre brug af de nyeste hjælpemidler i et godt og frugtbart samarbejde, men jeg ser bestemt ingen grund til 
at falde på halen af den grund. Mange vil mene, at her taler en gammel idiot, som tiden er løbet fra. Det får være. Den 
nuværende kurs i det veterinære beredskab må lægges om nu. 
 


