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Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Kolle-
gium for Husdyrbrugs- og Veterinærvidenskab
besluttede i foråret 1997, at 225-året for Den
Kongelige Veterinærskoles oprettelse i 1773
skulle festligholdes. I dette øjemed blev der ned-
sat en arrangementkomite med repræsentanter
for kollegiets fem institutter og med Henrik El-
vang Jensen som formand. Komiteen nåede
hurtigt frem til, at aktiviteterne skulle inkludere
udgivelsen af et jubilæumsskrift.

Ivan Katic og Holger Errebo Larsen blev an-
modet om at tage vare på denne sag, og de sup-
plerede sig i et redaktionsudvalg med Knud
Nielsen og Folke Rasmussen og med Gudrun
Lefmann som redaktør.

Udvalget havde, inden for en økonomisk ram-
me, helt frie hænder med hensyn til løsning af
opgaven. Det var nærliggende at begynde med
at orientere sig om, hvad der var publiceret i for-
bindelse med tidligere jubilæer. Situationen var
let overset, idet man kun ved 200-året udgav en
publikation, professor H.C. Bendixens meget
læseværdige og omfattende afhandling: Om-
kring 200-året for oprettelsen af Den Kgl. Vete-
rinærskole den 13. juli 1773.

I afhandlingen gives en indgående beskrivelse
af Veterinærskolens første tid frem til 1825. Selv
om der fra anden side er ydet bidrag til belysning
af Veterinærskolens historie siden 1825, så stod
det klart for udvalget, at der var meget at tage fat
på.

I den foreliggende situation og under hensyn-
tagen til tidshorisont og budget besluttede vi i re-
daktionsudvalget at fokusere på de seneste 25-
30 år. Vi valgte at belyse væsentlige milepæle i
denne periode ved hjælp af en serie korte artik-
ler. Disse skulle angive faktuelle forhold, men og-
så gerne afspejle dagligdagens oplevelser og re-
fleksioner i relation til de passerede begivenhe-
der.

Vi er forfatterne megen tak skyldig for deres
spontane accept af at ville medvirke og for de le-
verede bidrag. Også tak til sponsorerne for øko-
nomisk støtte til trykning. Denne har fundet sted
på DSR Grafik, som har udført arbejdet yderst
tilfredsstillende med entusiasme og beredvillig-
hed.

Samarbejdet i redaktionsudvalget kan jeg med
glæde konstatere, har været både behageligt og
konstruktivt. En speciel tak skal lyde til Gudrun
Lefmann, for hendes store indsats i redaktions-
arbejdet.

Frederiksberg i juni 1998

Holger Errebo Larsen
formand for redaktionsudvalget
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Veterinærvidenskaben siden P.C. Abildgaard
af Ivan Katic

Nordens første Veterinærskole blev åbnet i 1773
på Christianshavn med lægen og veterinæren
Peter Christian Abildgaard (1740-1801) som
ejer, administrator og lærer i flere fag.

Det var kvægpesten i Europa i det 18. århun-
drede, som var den direkte årsag til åbningen af
verdens første veterinærskole i Lyon i 1762. Da
denne nyhed - via Stockholm - nåede Danmark,
besluttede regeringen straks at sende tre medi-
cinske kandidater til Frankrig for at uddannes i
veterinærkunsten, ars veterinariae, som den
kaldtes på latin. Den franske avis Gazette de
France bringer 9. august 1763 en meddelelse
om danskernes ankomst til Lyon.

Det viste sig hurtigt, at en af de tre, »Monsieur
Albigaard«, som han blev kaldt, ved sin flid, dyg-
tighed og også en vis nysgerrighed for kompara-
tiv anatomi hurtigt vandt lærernes anerkendelse,
og skolens direktør Claude Bourgelat ønskede
endda at beholde ham som hjælpelærer. Men til
alt held for Danmark lod Abildgaard sig ikke fri-
ste til at blive i Frankrig; hans mission var at
grundlægge den første veterinærskole i Norden.
Det skete i København for 225 år siden. Belig-
genhed var hjørnet af Skt. Annægade og Dron-
ningensgade på Christianshavn.

Sin encyklopædiske viden og tegnetalent an-

vendte han i dagligdagen som lærer og forsker.
Som den første i verden har han bevist, at nogle
bændelorm har brug for værtsskifte for at kunne
udvikles videre. Han har angivet en metode til
bekæmpelse af kvægpesten, der anvendes den
dag i dag, stamping out metoden.

Hans rige bibliotek på godt to tusinde bind
tjente ikke blot ham og hans lærerstab, men og-
så andre, idet Veterinærskolen var samlingssted
for tidens mest berømte læger og naturforskere.

10 år senere fik Abildgaard en tiltrængt hjælp,
da han ansatte den 24-årige naturvidenskabs-
mand Erik Viborg (1759-1822), som nogle år
senere foretog en længerevarende studierejse til
de betydeligste veterinærskoler i Europa, deraf
den længste tid i Wien. Hans store sprogkund-
skab og energi gjorde, at han vendte hjem med
en omfattende viden. Ved at leve spartansk kun-
ne han købe ca. 600 bøger om veterinære em-
ner, en samling gipsafstøbninger af franske he-
stehove og en del veterinærinstrumenter.

Da han via Italien, Schweiz, Frankrig, England
og Holland kom hjem til Christianshavn i 1790
overtog han undervisningen i flere veterinære
fag og var dermed kvalificeret til at blive Abild-
gaards værdige efterfølger.

Viborgs forskning var praktisk-klinisk oriente-
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E. Viborg (1759-1822), Veterinærskolens an-
den forstander.

ret. Han påviste, at snive og kværke ikke er sam-
me sygdom. I 1813-14 havde han stor succes
med bekæmpelse af kvægpest i hertugdømmer-
ne. Hans oprindelige uddannelse som botaniker
gjorde, at han beskæftigede sig meget med fod-

ringslære, toksikologi og eksperimentel farmako-
logi, men også andre emner som anatomi og kir-
urgi, fåreavl, kvægavl og hesteavl interesserede
ham.

I Viborgs tid blev den danske veterinærskole et
førende uddannelsessted. Mange veterinærer fra
andre lande kom på kortere eller længere studie-
ophold. En af grundene hertil var, at undervis-
ningen ikke kun fokuserede på hestesygdomme
som de fleste andre steder, men omfattede alle
dyrearter. Viborg sørgede også for, at mange
værdifulde iagttagelser blev publiceret enten på
dansk eller fremmede sprog.

Udflytning til Frederiksberg
Men også de florissante tider fik en ende. Efter
Viborgs død i 1822 blev skolen efterhånden for
lille, og lektor H.C.B. Bendz (1806-82) foreslog
en udflytning til byens omegn. Samtidig fostrede
han ideen om en stor botanisk have, som kunne
være fælles for flere uddannelser. Resultatet af
overvejelserne blev grundlæggelsen af Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), der åbne-
de sine porte 24. august 1858 med Bendz som
primus motor i de første mange år. Han var en
fremragende tegner og efterlod sig flere anato-
miske værker, hvori han efter Abildgaards for-
billede benyttede den danske nomenklatur i ste-
det for den latinske.

Også på den nye skole skulle der forskes og
gerne i aktuelle emner. Dansk uddannede dyr-
læger virkede såvel i Norge, på Island som i her-
tugdømmerne og enkelte endda i oversøiske be-
siddelser. I Norge var bradsot hos får og på Is-
land fåreskab og echinococcose vigtige husdyr-
sygdomme; i Danmark colibacillose hos kalve og
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flere andre lidelser. Allerede 20-25 år efter ud-
flytningen til Frederiksberg blev pladsen for
trang, og der måtte foretages en udvidelse mod
Bülowsvej foran Bindesbølls markante hoved-
bygning foruden de nødvendige stalde og For-
søgslaboratoriet på Rolighedsvej, som beskæfti-
gede sig med emner af interesse for andelsbe-
vægelsen, især mejeribrug.

Bakteriologiens gyldne æra
I 1880 kom den unge lovende humanmediciner
Bernhard Bang (1848-1932) til skolen. Det var
i bakteriologiens gyldne æra. Bang kastede sig
med liv og sjæl over problemerne, der myldrede
frem inden for veterinærmedicinen. For at be-
kæmpe tuberkulosen indførte han diagnostice-
ring ved hjælp af tuberkulin. Selve udryddelsen af
sygdommen fik han sat i system, idet han over-
beviste landmændene om, at det lod sig gøre at
sanere besætningerne ved at isolere kalvene fra
de smittede køer. Metoden blev kendt og udbredt
verden over som Bangs metode.

Sammen med sin assistent dyrlæge Vald. Stri-
bolt (1868-1907) isolerede og rendyrkede han
abortbakterien, der var årsag til brucellose i
kvægbruget. Bakterien fik navnet Brucella abor-
tus. De to epizootier, bovin tuberkulose og bru-
cellose, lykkedes det at udrydde i Danmark ved
en god kombination af frivillighed og lovgivning.
Bang indførte også antiseptikken i veterinærme-
dicinen i Danmark.

En af B. Bangs elever og senere medarbejder
CO. Jensen (1864-1934) blev banebrydende
inden for nye discipliner som immunologi og se-
rumterapi, der fik deres store tid i årene indtil
penicillinets opdagelse. Han var den veterinær-

patolog, der fik kvalificeret mange generationer
af dyrlæger til at påtage sig den klassiske kød-
kontrol på slagterierne. CO. Jensen var også en
af pionererne inden for veterinærrøntgenologi,
kræftforskning og mælkekontrol.

I 1922 blev M.D. Christiansen (1882-1965)
professor i bakteriologi m.m.; han blev senere
direktør for Statens Veterinære Serumlaborato-
rium og opdyrkede det nye område, vildtsyg-
domme.

I 1920'erne udvikledes den laboratoriemæssi-
ge mælkerikontrol stærkt, og i løbet af 50'erne
blev flere og flere levnedsmidler inddraget i den
offentlige hygiejneovervågning bl.a. via profes-
sor Aage Jepsens (1907-98) indsats.

Løsningen af de veterinære problemer i prak-
sis kom ikke altid fra skolens folk. Således fandt
den praktiserende dyrlæge J. Jørgensen
Schmidt (1845-1923), Kolding, i 1895 en ef-
fektiv behandlingsmetode af kælvningsfeber hos
køer og er den dag i dag Danmarks mest kendte
dyrlæge i udlandet. En anden jysk dyrlæge J.P.N.
Thygesen (1876-1949) konstruerede i 1920 sin
universalembryotom, et fødselsinstrument, der
gjorde ham verdenskendt.

Første veterinære doktorafhandling
Efter første verdenskrig blev KVL igen udbygget.
Patologien, der var et af nøglefagene, fik en stor
bygning, der gav plads til professor A.F. Følgers
(1880-1961) meget omfattende og systematisk
indrettede samling af patologiske præparater til
studiebrug og forskning. Klinikkerne fik tidssva-
rende udstyr og indretning, som forbedrede un-
dervisningen og muliggjorde indførelse af ny tek-
nologi og bedre forskningsfaciliteter.
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Også biblioteket blev tilgodeset med nye ma-
gasiner i tre etager og en smuk udlåns- og læse-
sal med plads til 40 forskere/studerende.

En speciel dansk indsats i midten af 1930'er-
ne bør nævnes her: professor Ed. Sørensens
(1898-1972) pionerarbejde inden for kunstig
inseminering. Omtrent samtidig blev et længe
næret ønske om KVL's promotionsret opfyldt,
da Nic. Plum (1890-1963), den senere direktør
for Statens Veterinære Serumlaboratorium, i de-
cember 1935 kunne forsvare sin doktordisputats
om tuberkulinet som diagnostisk middel i tuber-
kulosebekæmpelsen.

Marshallhjælp
Efter anden verdenskrig blev der for midler fra
Marshallhjælpen etableret et Institut for Sterili-
tetsforskning, der satte megen forskning i gang:
sædforskning, insemineringsteknik, bekæmpelse
af genitale sygdomme. Senere kom også forsk-
ning i embryooverførsel og som det sidste nye,
genteknologi. Instituttet har også præsenteret
smukke resultater inden for blodtypeforskning
hos flere husdyrarter og om tidlig fosterdød hos
grise.

I samme periode beskæftigede veterinære for-
skere sig intensivt med andre tabvoldende pro-
duktionssygdomme hos kvæg og svin, specielt

enteriter og luftvejslidelser, samt sygdomme hos
fjerkræ og pelsdyr.

Veterinær virologi og immunologi blev intro-
duceret i 50'erne. Lærer igennnem mange år i
disse fag har været professor, dr.scient. Ebba
Lund, som påtog sig den svære opgave at skri-
ve den første danske lærebog for veterinærer om
dette emne.

Farmakologi og toksikologi blev kraftigt profi-
leret i Su. Dalgaard-Mikkelsens (1918-86) tid,
dvs. i 60' erne og fremover. Afdelingen har især
koncentreret sig om antibiotika og pesticider og
om udskillelse af lægemidler gennem nyrerne og
yveret. Disse og andre opgaver fortsatte også i
professor Folke Rasmussens tid også som afde-
lingsleder.

KVL udvider og moderniserer
Omkring 1960 og igen omkring 1990 blussede
diskussionen om en eventuel udflytning af KVL
op. Den bevirkede, at forskning og udbygning
blev noget mindre for en tid. Men da ideen defi-
nitivt blev opgivet, blev nye byggerier og moder-
niseringer sat i gang, og processen er stadig ikke
afsluttet.

Ivan Katic
Forskningsbibliotekar, dr.med.uet.
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Ledelse. Styrkelse af undervisning og forskning
af Bent Schmidt-Nielsen

Tradition, national og international anerkendelse
og pietetsfølelse over for en gammel bygnings-
masse skal bringes i harmoni med de krav, der
stilles til et moderne universitet. Den Kgl. Veteri-
nær- og Landbohøjskole blev i 1968 flyttet fra
Landbrugsministeriet til Undervisningsministeriet
og har siden skabt sig en forsknings- og uddan-
nelsesmæssig position som et fuldgyldigt medlem
af gruppen af danske universiteter. Styringsmæs-
sigt har KVL også fulgt de andre universiteter
med de frihedsgrader, loven har givet os.

Professorvælde eller slapt demokrati?
Med Folketingets næsten enstemmige vedtagelse
af Styrelsesloven af 13. juni 1973 blev der sat et
markant punktum for den styreform, der ned-
sættende er blevet kaldt professorvældet. At der
har været tale om en høj grad af enevælde in-
den for de forskellige fagområder er der ingen
tvivl om. At dette system på godt og ondt blev
afløst af en demokratisk styreform, hvis mage
ikke fandtes andre steder, er der heller ingen tvivl
om.

Jeg tror, at vi på KVL administrerede de nye
ledelsesformer ganske fornuftigt. De mest radi-
kale ændringer i ledelse og fagprofil blev vi nok
forskånet for samtidig med, at der udviklede sig

et fornuftigt samarbejde mellem det videnskabe-
lige personale (ViP'erne), det teknisk administra-
tive personale (TAP'erne) og de studerende.
Konfrontationen mellem ViP'er på den ene side
og en alliance mellem TAP'er og studerende på
den anden blev ikke udtalt, men spøgte naturlig-
vis altid i baghovedet. I beslutningsprocessen var
problemet måske ikke så meget de forkerte be-
slutninger, der blev truffet, men det forhold at
kontroversielle spørgsmål - hvor rigtige de end
måtte være - ikke kunne bringes frem.

Et vigtigt emne, som i 70'erne optog sindene,
var KVL's enhed eller mangel på samme. Skulle
KVL fortsat været ét hovedområde med den
budgetmæssige enhed dette medførte, eller skul-
le KVL splittes op i et veterinært fakultet og et
fakultet for resten? Enhedstanken sejrede, og
Konsistorium bevarede den indflydelse, der iføl-
ge styrelsesloven var tillagt fakultetsrådene dog
således, at en stor del af kompetencen efter
KVL's statut blev overført til de syv fagråd. Man
talte således spøgefuldt om, at skovbrugerne
kunne have svært ved at se forskel på, om det
var fagrådet, studienævnet eller institutrådet der
var samlet, når der skulle træffes beslutninger.
Det var nok i høj grad Tordenskjolds soldater.
Det veterinærvidenskabelige fagområde havde
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eget fagråd og studienævn og var derudover op-
delt i 17 institutter.

Med virkning fra 1. januar 1986 ændredes
KVL's statut således, at de syv fagråd blev redu-
ceret til tre - Fagrådet for Husdyrbrugs- og Ve-
terinærvidenskab blev oprettet - og igen med
virkning fra 1. oktober 1992 indførtes KVL's
særstyreordning, hvorefter fagrådene blev ned-
lagt, men derom senere.

Ny institutstruktur og særstyreordning
Med KVL's statut af 4. juli 1974 var den decen-
trale ledelse lagt i hænderne på ikke mindre end
49 institut- eller afdelingsråd. Selvom antallet
med årene ved enkelte sammenlægninger blev
reduceret til 41, må det alligevel erkendes, at en
række institutter var under en kritisk størrelse.
Der var eksempler på institutter med kun tre vi-
denskabelige medarbejdere knyttet til instituttet.
Alle var naturligvis opmærksomme på de pro-
blemer, der fulgte med en sådan institutstruktur,
men ingen havde rigtig lyst til at gå i spidsen for
sammenlægninger. Det skal i den forbindelse be-
mærkes, at antallet af institutter eller afdelinger
ganske nøje svarede til antallet af professorater.
Trods ny styrelseslov havde det gamle professor-
vælde stadig sine spor på KVL.

Med den store debat om KVL's fremtid i slut-
ningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne lå
det også i luften, at tiden var moden til en større
rationalisering af KVL's organisatoriske opbyg-
ning. En ny institutstruktur var påkrævet. Rektor
Folke Rasmussen havde på en planche til over-
headprojektoren, i hvilken han redegjorde for
KVL's organisatoriske struktur, ved angivelsen af
de 41 institutter med spritpen tilføjet "x 1/3«.

Bent Schmidt-Nielsen har været rektor for
KVL siden 1987. Det er årsfest, rektorkæden
er anlagt, og mens der ventes på æresgæsten
fra Kongehuset, fortæller han en gruppe børn
om KVL's spændende univers.
(Foto: Peter Hauerbach)
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Jeg overtog planchen, og jeg diskuterede sagen
med daværende prorektor Preben Willeberg.

Færre institutter
Med en indstilling til Konsistorium i januar 1989
fremlagde vi et forslag som reducerede antallet af
institutter fra 41 til 15, og vi lagde samtidig op til
en stram tidsplan for sagsbehandlingen. Model-
len blev diskuteret i institut- og fagråd, og ved
mødet i Konsistorium i juni måned blev den nye
struktur vedtaget med kun 14 institutter og med
ikrafttrædelsesdato 1. januar 1990.

Det var vigtigt, at der gennem den nye struk-
tur var lagt op til effektivisering af sagsbehand-
lingen, at de faglige enheder fik større gennem-
slagskraft, og at der ved sammenlægning af be-
slægtede enheder kunne skabes en større syner-
gieffekt. På veterinærområdet reduceredes antal-
let af institutter fra 17 til fem og endda således,
at det ene institut kom til at omfatte husdyr-
brugsområdet med ansvar for uddannelse og
forskning i relation til både det agronomielle og
det veterinærvidenskabelige sundhedsaspekt.
Det kliniske område blev samlet i et stort institut,
og de to fysiologiske institutter blev lagt sammen
med anatomi.

Det er indlysende, at så væsentlige organisa-
toriske ændringer føres ikke ud i livet fra den ene
dag til den anden. Internt har institutterne da og-
så opretholdt en naturlig opdeling i fagområder,
men på enkelte institutter er denne fagområde-
opdeling gennemført - ikke på basis af den gam-
le institutstruktur - men ud fra helt nye overvejel-
ser om fagenes indbyrdes sammenhæng.

Det er også indlysende, at den omfattende
ændring i institutstrukturen først kunne blive rig-

tig effektiv, når den længe ønskede udbygning af
KVL kunne blive til virkelighed.

Med oprettelse af nye store institutter var tiden
også moden til en ændring i kompetenceforde-
lingen. Institutterne var blevet så store, at de
med stor sikkerhed kunne varetage flere af de
opgaver, der hidtil havde ligget i fagrådene. Lini-
en fra KVL's øverste organ Konsistorium til in-
stitutterne kunne effektiviseres og kommandove-
jen forkortes.

Profiludvalget
Arbejdet med modernisering af KVL's styreform
blev stimuleret af det pres, der gennem flere eks-
terne udvalg var lagt på KVL. Vestdanmarkud-
valget arbejdede i årene 1988-89 med en analy-
se af fordelene ved flytning af KVL til Jylland.
Embedsmandsudvalget fra 1989-90 søgte at
klarlægge økonomiske og organisatoriske konse-
kvenser af en flytning eller en forbliven på Fre-
deriksberg. Efter at undervisningsminister Bertel
Haarder 25. april 1990 havde annonceret, at
KVL skulle forblive på Frederiksberg, og at en
udbygning og renovering skulle iværksættes, tog
ministeren initiativ til nedsættelse af det tredje
udvalg, Profiludvalget, som skulle prøve at be-
skrive den udvikling, vores eksterne samarbejds-
partnere ville finde mest optimal og samtidig stil-
le forslag om nye veje i uddannelsesplanlægning
og ledelse.

Profiludvalget afleverede sin rapport ved jævn-
døgn 1991, som udvalgsformand, professor
Morten Lange poetisk udtrykte det. Vi studere-
de rapporten omhyggeligt og nedsatte inden
midsommer vores eget statutudvalg. Vi ville ger-
ne prøve at udnytte interessen for optimering af
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vores styreform, og vi følte også et vist eksternt
pres som optakt til iværksættelse af det store
byggeprogram. Den nye statut blev vedtaget i
Konsistorium 2. marts 1992 og blev umiddelbart
herefter forelagt ministeriet med henblik på god-
kendelse i overensstemmelse med styrelseslo-
vens såkaldte særstyreparagraf. Den nye statut
indebar som omtalt nedlæggelse af fagrådene,
placering af væsentlig kompetence hos institut-
bestyrelser og institutbestyrere samt i Konsistori-
ums forretningsudvalg, oprettelse af to prorek-
torembeder, prorektor for forskning og prorek-
tor for uddannelse, etablering af et repræsen-
tantskab som er rådgivende overfor KVL's ledel-
se og for ministeriet og endelig etablering af
såkaldte faglige kollegier, som især skulle vareta-
ge de akademiske opgaver vedrørende ph.d.- og
doktorgraderne.

Morgenkaffe i Vandrehallen
Ministeriet godkendte særstyreordningen med
en prøvetid på foreløbig fem år, og vores nye sty-
reform blev sat i kraft i forbindelse med et 40 m
langt morgenkaffebord, som rakte hele Vandre-
hallen igennem. Undervisningsminister Bertel
Haarder ønskede os lykke på vejen, og det nye
universitetsblad KVL MOSAIK udkom for første
gang. Det var en spændende dag, og vi følte al-
le en stor udfordring.

Eller næsten alle! Dele af veterinærområdet
sad tilbage med en fornemmelse af, at med ned-
læggelse af det veterinærvidenskabelige fagråd
forsvandt den sidste del af Veterinærskolen fra
1773. Mens vi andre drak morgenkaffe i Van-
drehallen, fik P.C. Abildgaards buste foran Ana-
tomibygningen sort sørgeflor om halsen. Kun hi-

storien kan dømme om den nye styrelsesordning
blev den ulykke for Veterinærskolen, nogle fryg-
tede. Vi andre håbede vel, at den nye institut-
struktur og statut ville styrke KVL's interne og
eksterne anseelse og forbedre det tværvidenska-
belige samarbejde. Kontroleksperimentet har i
sagens natur desværre ikke kunnet udføres.

Det skal måske også lige nævnes, at Folketin-
get 23. december samme år - efter mange tilløb
og til stor overraskelse for mange - vedtog en ny
universitetslov, som på væsentlige punkter gjor-
de op med fundamentale principper i den gamle
styrelseslov. Heldigvis opretholdes særstyrepara-
graffen, og KVL's styreform kunne videreføres
også under den nye lov. Vi er fortsat en del som
tror, at KVL's særstyreordning passer bedre til
vores læreanstalt end den universitetslov, som
bl.a. cementerer den styringsmæssige adskillelse
af universiteternes undervisning og øvrige aktivi-
teter. Det var jo netop sammenhæng på dette
område, vi andre prøvede at styrke med opret-
telse af de to prorektorembeder og dermed lige-
stilling af universitetets hovedaktiviteter.

Nybygning og renovering
Når man går rundt på KVL's 16 ha store cam-
pusområde på Frederiksberg, oplever man en
spændende og afvekslende arkitektur. M.G. Bin-
desbølls majestætiske hovedbygning blev i slut-
ningen af forrige århundrede ændret dramatisk,
da arkitekt J.E. Gnudtzmanns tilbygning ud
mod Bülowsvej helt lukkede for udsynet fra ga-
desiden. Med den nye forbygning skabte
Gnudtzmann et herligt gårdmiljø, som desværre
aldrig er blevet udnyttet optimalt. Med de sene-
ste års sommerballetforestillinger har vi i samar-
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Fysiologibygningen opført i 1954-55 for Mar-
shallmidler. (Foto: Gudrun Lefmann).

bejde med Frederiksberg Kommune søgt at råde
bod på denne mangel. Længere inde på arealet
har mere eller mindre kendte arkitekter fået lov
at boltre sig. Arkitekterne Martin og Christen
Borch har tegnet Patologibygningen opført
1920-24. Bygningen er forsynet med en noget
aparte tilbygning i taghøjde. Danske Slagterier fi-
nansierede i 1939-42 laboratoriebygningen bag
Gartnerboligen. Bygningen er kendt under flere
navne, Slagterilaboratoriet, »Hyg.Bak.Lab« og
Mælkerilaboratoriet. Og endelig fik Landbohøj-
skolen også glæde af Marshallmidlerne til op-
førelse i 1954-55 af Fysiologibygningen ud mod
den gamle jernbanesti. Arkitekterne her var
Steen Eiler Rasmussen og Mogens Koch.

Den seneste store renovering gennemførtes i
slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'er-
ne. Bortset fra et lille stykke i den nordre ende af
klinikområdet og nu anvendt til stald- og labora-

toriearealer for Intern Medicin kan de gamle
stald- og klinikbygninger i dag kun beses i den
store Landbohøjskolemodel, som findes bevaret
på Veterinærmedicinsk Museum, og som oprin-
delig prydede den danske stand ved Verdensud-
stillingen i Paris år 1900. Blandt Danmarks
førende arkitekter valgte undervisningsministeri-
ets byggedirektorat de to store navne, professor
Steen Eiler Rasmussen og professor Mogens
Koch. På det ryddede areal bag Anatomibygnin-
gen og rundt om ridebanen opførtes i gule
mursten en række smukke klinik- og laboratorie-
bygninger. Bygningerne danner med den store
murflade en harmonisk helhed som smukt knyt-
ter sig til den gamle Anatomibygning, som med
en antydning af reservation vender ryggen til det
nye bygningsværk. Det fornemme klinikkom-
pleks blev tilkendt præmiering af Frederiksberg
Kommune i 1976. En sådan ære overgik ikke de
samme arkitekters bygningsværk på den gamle
forsøgsmark ved Thorvaldsensvej, populært be-
tegnet Højhuset. Det er svært at forestille sig, at
betonbygningens brutalisme er tegnet af de sam-
me arkitekter som så smukt og nænsomt har ud-
bygget klinikområdet.

Bindesbølls gamle beslagsmedje
Den helt store strid opstod da nybyggeriet ifølge
planerne omfattede nedrivning af Bindesbølls
gamle beslagsmedje. Sindene kom i kog, og be-
slutningen blev igen prøvet i Konsistorium, men
uden redning for smedjen. Studerende og med-
arbejdere besatte smedjen også selvom der blev
lukket for lys og vand. Der blev holdt åbent hus,
en støtteindsamling blev iværksat, og vi var man-
ge som færdedes rundt i byen med et bøjet he-
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steskosøm i knaphullet. Smedjen blev nedrevet
og nogle år senere blev en ny bygning, »Anubis«,
opført på stedet. Bygningen, opkaldt efter den
egyptiske gud, der ledsager sjælene til underver-
denen, indeholder faciliteter til opbevaring af
anatomiske præparater og blev bygget i over-
ensstemmelse med professor N. Bjorkmanns
principper, hvorefter en del formalin erstattedes
med alkohol. Folkeviddet døbte derfor, en peri-
ode bygningen »Bjorkmanns Spritbolag«, men
denne betegnelse er gledet ud. Historiens gang
kan i dag alene aflæses af et lille relief til minde
om kampen om smedjen: »For de gamle som
faldt, er der ny overalt«. Det kan jo så være det,
vi i dag kan lære af den historie, og så glæde os
over, at smedjen fortsat fejres af de veterinærstu-
derende med årets absolut største studenterfest.

Plads til integration
Allerede ved afslutningen af det store byggepro-
gram i begyndelsen af 70'erne, stod det klart, at
der var områder som ikke blev tilgodeset. I års-
festtalerne i 1977 og 1978 peger rektor H.C.
Aslyng på ønskerne i forbindelse med renove-
ring af biblioteket, studenter- og kantinefacilite-
ter. I bagklogskabens gyldne lys kan vi i dag se,
at en investering i mejeri- og levnedsmiddelom-
rådet nok havde skånet KVL for store vanskelig-
heder, da det fagområde for alvor kom i politi-
kernes søgelys.

Efter afslutningen af den tidligere omtalte de-
bat om KVL's eventuelle udflytning til Jylland,
blev det besluttet at afsætte en pæn rund sum på

500 mio. kr. til nybyggeri og renovering. Af det-
te beløb vil ca. 90 mio. kr. blive anvendt på det
husdyrbrugs- og veterinærvidenskabelige område
på Bülowsvej. Forhåbentlig får vi yderligere støt-
te til både at opføre en isolationsstald og en ny
patologibygning, men her er dagligdagen endnu
ikke moden til historieskrivning. Langt den over-
vejende del af midlerne vil i sagens natur og med
den store udbygning fra 60'erne in mente på
HV-området blive anvendt til renovering af eksi-
sterende bygninger. Kun på smådyrsområdet har
kgl. bygningsinspektør Jens Fredslund for min-
dre end 10 mio. kr. opført en lille mellembygning
som på fremragende måde knytter dyrlægevag-
ten/ambulatorisk klinik sammen med hospitals-
afsnittet. Her kan man måske se den sidste rest
af den gamle institutopdeling forsvinde og give
plads for den integration, vi alle har set frem til.

Med en moderne og fremadrettet struktur, som
giver gode muligheder for faglig udvikling sam-
tidig med at den daglige administration har kun-
net effektiviseres og med en bygningsmasse,
som de seneste år har fået en væsentlig ansigts-
løftning, har KVL gode muligheder for også i de
kommende år at placere sig smukt blandt landets
øvrige universiteter. Stolte traditioner og kravet
om uddannelse og forskning på det højeste inter-
nationeale niveau er søgt kombineret med den
kulturelle arv, vi er forpligtet til at værne.

Bent Schmidt-Nielsen
Rektor
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Institut for Anatomi og Fysiologi
af Inger Wegger og Vibeke Dantzer

De første 130 år af Veterinærskolens eksistens
(1773-1903) blev de to fag Anatomi og Fysiolo-
gi doceret under ét. I 1903 blev der oprettet to
separate professorater, som for anatomiens ved-
kommende blev besat med dr.med., dyrlæge Si-
mon Paulli (1865-1933) og for fysiologien med
dr.med., læge Valdemar Henriques (1864-

1936). 87 år senere, i januar 1990, blev de to
fagområder igen forbrødrede dog fortsat med
hver sit professorat. En anden lighed med situa-
tionen fra før 1903 er, at professoratet i Fysio-
logi på veterinærstudiet fra 1983 igen bestrides
af en læge og humanfysiolog, dr.med. Erik Skad-
hauge, efter i perioden 1951-81 at have været

Personaleudviklingen 1973-98

År

1973

1998

I 1973

Institutnavn

Afdeling for Normal Anatomi

Afdeling for Fysiologi,

Endokrinologi og

Blodtypeforskning

Dyrefysiologisk Laboratorium

Institut for Anatomi og Fysiologi

udgjorde kvinder 22% af instituttets

Professorer

Finans- Eksterne
lov midler

3

4

0

0

Antal

ViP (- prof.)

Finans- Eksterne
lov midler

15 2

14 7

faste ViP-stab, i dag er tallet 28%.

TAP

Finans-
lov

1

12

Eksterne
midler

2

10
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besat med en dyrlæge, dr.med.vet., dr.med.vet.
h.c. Johannes Moustgaard. Derimod har pro-
fessoratet i Anatomi siden 1931 været besat
med dyrlæger, dr.med.vet.h.c. Eduard Sørensen
1931-68, vet.med.dr. Nils Björkman 1968-89
og siden 1990 med dr.med.vet. Poul Hyttel.

Dannelsen af det nuværende Institut for Ana-
tomi og Fysiologi er sket i flere tempi. Først ved
sammenlægning af Institut for Veterinær Fysiolo-
gi og Biokemi (indtil 1983 Afdeling for Fysiolo-
gi, Endokrinologi og Blodtypeforskning) og Dy-
refysiologisk Institut til Institut for Dyrefysiologi
og Biokemi i 1988, og endelig i 1990 ved sam-
menlægning af dette med Anatomisk Institut.

Struktur og administrative forhold
Indførelse af styrelsesloven i begyndelsen af
70'erne medførte en officiel nedlæggelse af det
såkaldte »professorvælde«. Dog var - og er - det
fortsat professorerne, der præger udviklingen,
hvilket ikke har været hæmmende for sektioner-
nes videnskabelige indsats. De skiftende profes-
sorers mange danske og internationale kontakter
har ofte ført til forskningsmæssigt givtige ud-
vekslinger af forskere, kortere eller længere stu-
dieophold og videreuddannelse af medarbejder-
ne.

KVL's særstyreordning, Statut 92, hvor såvel
TAP-personale som studerende på lige fod med
det videnskabelige personale deltager i beslut-
ningsprocesserne, har klart ført til en større for-
ståelse imellem de enkelte grupper med hensyn
til de overordnede mål. Dog kan det administra-
tive system undertiden føles unødigt tungt og in-
formationsvejene »milelange« for den menige
medarbejder. Den stærkt forøgede mødeaktivitet

forud for beslutningstagning om såvel store som
små sager kan undertiden også føles som en be-
lastning.

De gennemførte institutsammenlægninger og
en, ihvertfald på det veterinære område, rimelig
tilgang af yngre forskere har ført til et øget sam-
arbejde mellem anatomi, fysiologi og biokemi
såvel på undervisnings- som på forskningsområ-
det. Dette samarbejde startede allerede i midten
af 80'erne, hvor man begyndte et samarbejde
med henblik på en bedre korrelation af struktur
og funktion. Det har uden tvivl medvirket til at
gøre fusionen mellem de enkelte sektioner min-
dre problemfyldt end forudset.

På det administrative område er gevinsten
ved, at stadig flere opgaver lægges ud til institut-
terne oftest svær at få øje på. Det gælder ikke

Anatomibygningen. (Foto: Søren Zeuth).
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mindst på Institut for Anatomi og Fysiologi, hvor
den fysiske sammenlægning af sektionerne i tids-
svarende bygninger stadig ikke er effektueret. Vi
ser imidlertid frem til denne sammenføring og
har påbegyndt forberedelserne hertil ved etable-
ring af et fællessekretariat og en fælles betjent-
enhed. Begge funktioner er af praktiske grunde
midlertidig placeret i fysiologibygningen.

Den øgede overførsel af administrative opga-
ver fra centraladministrationen til institutterne
har medført, at opgaven som institutbestyrer i
praksis er blevet næsten et fuldtidsjob.

Undervisning
Undervisningen i anatomi ændrede karakter
med tiltrædelsen af professor Nils Björkman,
som medbragte traditioner fra Veterinærskolen i
Sverige, der var væsensforskellige fra den mere
tyskorienterede form, der dengang herskede på
KVL. Hvor der tidligere overvejende havde
været tale om eksaminatorier suppleret med lys-
billeder og plancher, gik man nu over til fore-
læsninger og demonstrationer af friske præpara-
ter fra slagtehuse/slagterier på Sjælland. Ultra-
strukturen indgik nu i histologi, og der var tilbud
om at kigge med ved transmissionselektronmi-
kroskopet. Som en nyhed indførtes også gen-
nemgang af centralnervesystemets struktur. Dis-
sektionerne blev opretholdt, men bedømmelsen
af disse blev ændret fra egentlig eksamination til
en løbende evaluering med afleveringer, der skul-
le bestås.

11973 blev optagelsen af veterinærstuderende
øget fra 68 til 110 og senere til 120. Dette lag-
de et hårdt pres på det faste videnskabelige per-
sonale, hvis antal ikke blev forøget tilsvarende.

Miseren blev i nogen grad afhjulpet ved tildeling
af studentermedhjælpere. Det førte til en del, of-
te voldsomme, møder mellem studienævn, stu-
dieforvaltning og afdelingen. Veterinær medi-
cinsk Forening (VMF) overrakte i den anledning
en check til Fagrådet for Veterinærvidenskab for
at støtte vore bestræbelser på at skabe en til-
fredsstillende undervisning. I 1988 fik anatomi
en personaleopnormering fra tre til fire lektorer,
idet undervisningen for agronomerne, valgsyste-
met, overgik fra at være et eksternt lektorat til at
blive lagt ind under anatomi.

Med de skærpede krav til arbejdsmiljø blev det
nødvendigt at ophøre med formalinfikseret ma-
teriale i en årrække fra 1977. Der blev i et in-
ternordisk samarbejde fundet frem til metoder,
der tillod at arbejde med tiltalende anatomiske
præparater som efter formalinfiksering blev ud-
vasket i 20% ethanol for at hindre frigivelse af
formalindampe under dissektioner og organde-
monstrationer. På dette område var veterinærer-
ne flere år forud for medicinerne i Danmark.
Denne proces krævede andre faciliteter inklusive
muligheder for øget opbevaringstid og udvask-
ningsfaciliteter. Derfor blev der i 1985 iværksat
byggeri af et udvaskninghus, »Anubis«, med ned-
gravede udvaskningskar, der kan rumme en hel
hest eller ko, samt tanke til henholdsvis frisk og
udtjent ethanol. »Anubis« ligger næsten på sam-
me sted som den gamle smukke smedje og har
en mindeplade for smedjen i muren. I de seneste
år er der blevet arbejdet med fremstillingen af
plastinationspræparater. Det er en teknik, der
benytter friskt eller fikseret materiale, som efter
lang tids dehydrering infiltreres med en silicone-
plastmasse. Denne teknik, der fører til fremra-
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gende tørre og »livagtige« præparater, sker nu i
samarbejde med Medicinsk Anatomisk Institut
Panum, der i 1997 har fået etableret det rigtige
udstyr i lokaler, der kan overholde de lovpligtige,
sikkerhedsmæssige krav også for større præpa-
rater.

Det øgede studentertal skaber imidlertid også
rent fysiske problemer, idet undervisningslokaler-
ne, selv efter renoveringen i 1973-74, kun var
beregnet til 70 studerende pr. årgang. Dette nød-
vendiggjorde en rationalisering af undervisnin-
gen med afskaffelse af eksamen i osteologi, stør-
re dissektionshold og dublering af organdemon-
strationerne, ligesom det blev nødvendigt at be-
nytte mikroskopisalen i patologibygningen til un-
dervisningen i histologi. Forøgelse af holdstørrel-
sen til det afsluttende store kursus i situs organ-
orum blev også effektueret, idet kurset, tids-
mæssigt, kun kan afholdes tre gange inden eksa-
men.

Undervisningen i Fysiologi og Biokemi for ve-
terinærstuderende har i de seneste 25-30 år
været under stadig udvikling og undertiden tu-
multariske ændringer. Frem til 1987 doceredes
de to fagområder i ét integreret kursus. I begyn-
delsen af 80'erne blev der imidlertid fra bl.a. stu-
derende og studienævn ytret stærke ønsker om
at få biokemien udskilt som et selvstændigt fag.
Kursus i Biokemi for veterinærstuderende kom til
i 1987. Det har siden udviklet sig til det nu-
værende kursus i Cellebiologi, som er indført
med den nye veterinære studieplan fra 1994, og
hvori også lærere fra Anatomisk Sektion medvir-
ker.

Området blev styrket ved oprettelse af et pro-
fessorat i Veterinær Biokemi i 1989 (dr.med.,

læge Knud Poulsen). Desuden er et professorat
i Cellebiologi opslået til besættelse i 1998.

På det fysiologiske område har der i mange år
været tilstræbt at opnå en tidsmæssig koordine-
ring af den anatomiske gennemgang af organer-
ne og gennemgangen af deres fysiologiske funk-
tion. Med implementeringen af den nye veteri-
nære studieplan i 1994 er der sket en samord-
ning af undervisningen i fagene Anatomi og Fy-
siologi, således at der opnås en samlet forståelse
af organernes struktur og funktion.

Instituttet varetager også undervisning i Fysio-
logi og Anatomi for agronomstuderende på hus-
dyrbrugslinien. Disse aktiviteter varetages især af
Sektion for Dyrefysiologi og Sektion for Anato-
mi. Også her er der foretaget en koordinering, li-
gesom der er påbegyndt en vis integrering af
øvelsesundervisningen i Fysiologi for veterinærer
og agronomer med henblik på en bedre udnyt-
telse af instituttets lærerpotentiale.

Som noget nyt i den veterinære studieplan er
der indført cases/problembaseret undervisning
og speciale. Tilslutningen til case-undervisningen
har indtil nu været meget svingende. Det er en
undervisningsform, der stiller store krav ikke
mindst til de studerende. Hovedindtrykket er
imidlertid, at de studerende, der deltager, arbej-
der seriøst og får et stort udbytte af denne an-
derledes inspirerende undervisningsform med
hensyn til selvstændig opnåelse af indsigt, fordy-
belse i et emne, større forståelse af sammen-
hænge mellem forskellige fagområder og større
selvtillid.

Specialestuderende har der kun været enkelte
af endnu.

Efterhånden som edb og andre informations-
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Den strukturelle cellebiologiske forskning på
KVL blev styrket med installation af to mo-
derne transmissionselektronmikroskopier. Det
betød også, at forskningen blev løftet op på in-
ternationalt niveau for både plante- og dyre-
siden.

teknikker er blevet en del af dagligdagen, er in-
stituttet begyndt at inddrage disse nye hjælpe-
midler i undervisningen. Det sker i form af simu-
leringsmodeller og undervisningsvideoer, selv-
producerede, lånte eller indkøbte. På lidt længe-
re sigt kan det blive et værdifuldt supplement til
undervisningen og medføre en begrænsning af
anvendelsen af dyr i undervisningsøjemed. Imid-
lertid vil den direkte kontakt mellem lærere og
studerende også i fremtiden være af stor betyd-
ning for gensidig inspiration, fornyelse af fagom-
råderne og tilpasning til ændrede behov.

Forskning
Forskningen på Sektion for Anatomi har siden
30'erne især drejet sig om reproduktionsbiologi
med udgangspunkt i Ed. Sørensen (1898-1972)
og Anker Hansens (1903-92) banebrydende ar-
bejde vedrørende artificiel insemination. Nils
Björkman tilførte ved sin tiltrædelse sektionen
sin internationalt anerkendte ekspertise vedrø-
rende placentaforskning. Denne linie er videre-
ført af Vibeke Dantzer med vægt på angiogene-
se i forskellige placentatyper. Med Poul Hytteis
tiltræden er endnu et aspekt inddraget nemlig
oocytmodning og de første udviklingsstadier af
conceptus. Forskningen på dette område omfat-
ter i dag ud over struktur også væsentlige ele-
menter af molekylær biologi, genetik og biokemi
og et dermed øget samarbejde med disse fagom-
råder. Den strukturelle cellebiologiske forskning
blev styrket i 70'erne med installation af trans-
missionselektronmikroskoper og scanningelek-
tronmikroskop.

Ved Sektion for Veterinær Fysiologi og Bioke-
mi skal udviklingen ses på baggrund af afdelin-
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gens oprettelse som en del af Institut for Sterili-
tetsforskning (1951), der også omfattede Afde-
ling for Obstetrik og Gynækologi samt Afdeling
for Sædforskning og Insemineringsteknik. Insti-
tuttet, der var under »opsyn« af et Fællesudvalg
under Landbrugsministeriet, havde pligt til at af-
lægge rapport ved Forsøgslaboratoriets efterårs-
møde. Dette førte til udgivelsen af Årsberetning
fra Institut for Sterilitetsforskning, populært kal-
det »Den blå Årsberetning« i årene 1958-86.

Ved den fysiologiske afdeling oprettedes i
1954 et blodtypelaboratorium for kvæg og svin
til varetagelse af afstamningskontrol og udvikling
af avlsarbejdet. Disse aktiviteter blev afviklet i
slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'er-
ne.

De ovennævnte forhold kom til at præge
forskningen i de mellemliggende år. Et hoved-
emne var den biokemiske genetik - blodtyper,
protein- og enzympolymorfier, kvantitative arve-
lige forskelle med hensyn til enzymaktivitet, vita-
min- og sporelementstatus - dels med et teoretisk
sigte og dels med henblik på disse egenskabers
anvendelse som genmarkører i den praktiske
husdyravl. Nært knyttet hertil er også den man-
geårige forskning i muskelvævets fysiologi og
biokemi og dettes relation til kødkvalitet hos svin.
At sætte navne på disse enkeltaktiviteter er umu-
ligt, idet de i høj grad var integrerede og repræs-
enterede et teamwork, der involverede samtlige
medarbejdere.

Et andet hovedemne i denne periode var vita-
min- og sporelementmanglers betydning for re-
produktion, fosterudvikling og sygdomsresistens
hos husdyr. I den forbindelse deltog afdelingen i
forskningsprogrammer under FAO/IAEA til be-

lysning af mineralstofmanglers betydning i u-lan-
de.

Indtil midten af 80'erne var forskningsaktivi-
teterne således udpræget anvendelsesorienteret
mod det praktiske landbrugserhverv. Udviklingen
imod den nuværende forskningsprofil, hvor ho-
vedtemaet er forskning i samspillet mellem struk-
tur og funktion, skal ses i sammenhæng dels
med professorskifterne i Fysiologi, Anatomi og
Biokemi i løbet af 80'erne, dels som led i den
overordnede strategi for fordelingen af husdyr-
brugsforskningen mellem KVL og sektorforsk-
ningsinstitutionerne, især Danmarks Jordbrugs-
Forskning i Foulum.

Hovedtemaerne for instituttets forskning i dag
repræsenterer et godt og frugtbart samarbejde
mellem de tre fagområder Anatomi, Fysiologi og
Biokemi (Cellebiologi). Det drejer sig om ud-
forskningen af: forplantningsprocessernes forløb
såvel morfologisk som biokemisk bl.a. angioten-
sin/renin-systemets betydning herfor, hvilket er
et helt nyt aspekt af reproduktionsbiologien; den
epiteliale iontransport over tarmepitelet og det-
tes sammenhæng med epitelets ultrastruktur un-
der forskellige fodringsbetingelser, samt diarré-
udløsende mikroorganismer og toksinernes ind-
i delse herpå; muskelfunktionens fysiologi og
biokemi såvel med hensyn til skeletmuskulatur
som hjertemuskulatur; mælkekirtlens udvikling
og sekretion samt næringsstoffordelingen i lakta-
tionsperioden.

Som det ses af ovenstående, er instituttets
forskningsaktiviteter primært af basal karakter,
men med et klart sigte mod patofysiologiske
farmakologiske, mikrobiologiske eller ernærings-
fysiologiske anvendelser.
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Der er ved instituttet tradition for såvel natio-
nalt som internationalt samarbejde. Af samar-
bejdspartnere kan nævnes FAO, IAEA, Danida,
diverse EU-organer, Danmarks JordbrugsForsk-
ning, Slagteriernes Forskningsinstitut, Køben-
havns Universitet samt talrige universiteter og
forskningscentre i Europa såvel som i Nord- og
Sydamerika, Australien og Afrika.

Instituttet har gennem årene haft mange sti-
pendiater fra såvel udviklingslande som Østeuro-
pa og Mellemøsten finansieret af FAO, tosidige
udvekslingsaftaler eller Danida. Desuden medvir-
kede nogle af instituttets ViP'ere gennem udsta-
tionering i kortere eller længere tid ved opbyg-
ningen af veterinærfakultetet ved Sokoine Uni-
versitetet i Morogoro, Tanzania. Samarbejdet
har resulteret i modtagelsen af mange, meget
dygtige ph.d.- og masterstuderende, som har
gennemført en del af deres uddannelse ved KVL.
I tilslutning hertil skal nævnes, at instituttet delta-
ger i EU-link programmet mellem Zimbabwe,
Holland og Danmark.

I forbindelse med tværfagligt samarbejde skal
også nævnes, at instituttet i to perioder har
været repræsenteret i SJVF: lektor, dr.med.vet.
Birthe Palludan (1974-82, formand 1975-82)
og lektor, dr.med.vet. Vibeke Dantzer (1991-
97, formand 1995-97).

Ved uddannelsen af ph.d.'er inden for veteri-
nærvidenskab var instituttet pioner, idet de to
første, der fik tildelt graden (dengang
lic.med.vet.) begyndte deres studium her, endnu
inden graden var officielt godkendt (1969). Si-
den 1973 er der i alt givet 28 ph.d.-grader til stu-
derende, heraf 12 dyrlæger, som har haft ho-
vedfag ved instituttet. Af disse er de 20 opnået i
perioden 1987-98. Desværre er det kun lykke-
des at fastholde et alt for ringe antal af disse ved
KVL.

Instituttet har trods megen undervisning også
formået at have en høj placering med hensyn til
publikationer i internationale tidsskrifter og et
højt citationsindeks. Desuden deltager medarbej-
dere som referees for tidsskrifter, og flere har sid-
det eller sidder i editorial boards for nogle af de
bedste tidsskrifter inden for fagområderne.

Inger Wegger
Lektor, cand.pharm.
Sektion for Veterinær Fysiologi og Biokemi

Vibeke Dantzer
Lektor, dr.med.vet.
Sektion for Anatomi
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Institut for Farmakologi og Patobiologi
af Christian Friis

Institut for Farmakologi og Patobiologi omfatter
i dag fem enheder: Apoteket, Laboratorium for
Farmakologi og Veterinær Terapi, Laboratorium
for Forsøgsdyrkundskab og Forsøgsdyrvelfærd,
Laboratorium for Veterinær Patologi og Labora-
torium for Toksikologi. Inden institutsammen-
lægningen i 1990 var Apoteket, Afdeling for
Farmakologi og Toksikologi samt Afdeling for
Almindelig Patologi og Patologisk Anatomi selv-
stændige enheder. Forsøgsdyrkundskab og For-
søgsdyrvelfærd kom til i 1996.

Apoteket
Apoteket blev indtil 1979 ledet af apoteksbesty-
rer Frantz Hansen (1918-79), der var af »den
gamle skole«. Indførelse af styrelsesloven betød
en demokratiseringsproces med overførsel af an-
svar for Apotekets forskellige funktionsområder
til andre farmaceuter. I 1981 blev apotekerstil-
lingen overtaget af Torben Wamberg og i 1994
af Jytte Bjerregaard.

Apotekets service overfor KVL's institutter og
klinikker blev udvidet betragteligt med åbningen
af Sterilcentralen i 1976. Enheden varetager ste-

Personaleudviklingen 1973-98

År

1973

1998

Institutnavn

Apoteket

Afdeling for Farmakologi

og Toksiologi

Afdeling for Almindelig Patologi

og Patologisk Anatomi

Institut for Farmakologi og

Patobiologi

Professorer

Finans-
lov

3

4

Eksterne
midler

0

0

Antal

ViP(-

Finans-
lov

13

9

prof.)

Eksterne
midler

0

6

TAP

Finans-
lov

19

17

Eksterne
midler

0

5
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rilisering af kirurgiske utensilier og fungerer som
en fælles indkøbsafdeling for engangsudstyr. I
1997 foretog Apoteket tre gange så mange eks-
peditioner som i 1976.

Med den ny Lov om Apoteksvirksomhed i
1985 faldt dyrlægernes dispenseringsret væk, og
som følge heraf blev de praktiske øvelser i sim-
ple farmaceutiske præparationer afskaffet. Un-
dervisningen omfattede herefter kun 20 fore-
læsninger med en firetimers skriftlig prøve. Fra
1994 blev undervisningen i farmaci integreret i
farmakologiundervisningen.

I slutningen af 80'erne begyndte KVL's ledel-
se at se på Apoteket med kritiske øjne. Ledelsen
fandt, at driften var for dyr i forhold til andre af
KVL's servicefunktioner. Samtidig var der nogen
utilfredshed med, at KVL's Apotek betjente lan-
dets dyrlæger med specialprodukter. I 1991 an-
modede KVL's ledelse Dansk Sygehus Institut
om at evaluere Apotekets virksomhed. Under-
søgelsen opererede med løsninger fra total ned-
læggelse til opretholdelse af status quo. Sidst-
nævnte blev vedtaget i Konsistorium, men med
reduceret bemanding.

I 1995 udformede Sundhedsministeriet en
selvstændig bekendtgørelse for KVL's Apotek.
Denne bekendtgørelse muliggør, at Apoteket
fortsat kan producere specielle veterinære læge-
midler til KVL's klinikker og praktiserende dyr-
læger.

Farmakologi og Toksikologi
Den daværende Afdeling for Farmakologi og
Toksikologi blev ledet af professor Sven Dal-
gaard-Mikkelsen (1918-86). Gennem 50'erne
og 60'erne havde Dalgaard-Mikkelsen opbyg-

get to store afdelinger - en for Farmakologi og
en for Toksikologi. 11987 overtog professor Fol-
ke Rasmussen ledelsen. Helt tilbage fra 1968
havde Dalgaard-Mikkelsen arbejdet på at få op-
rettet et selvstændigt professorat i Toksikologi.
Dette blev bevilget i 1994, flere år efter Dal-
gaard-Mikkelsens afgang, og besat med Christi-
an Friis. Lærestolen i Farmakologi blev overta-
get af Ove Svendsen i 1996.

Undervisning i Farmakologi og Toksikologi
har været integreret indtil den nye veterinære
studieplan trådte i kraft i 1994. I den ny studie-
plan præsenteres Toksikologi som et selvstæn-
digt fag. Fra at være et kursus i forgiftningslære
for veterinærstuderende, er Toksikologi nu ud-
viklet til et mere miljøorienteret fag. I årene
1965-75 undervistes dyrlæger på 12. semester
kursus i Levnedsmiddeltoksikologi, det samme
gælder levnedsmiddelstuderende, som har mod-
taget undervisningen siden 1974.

I 70'erne blev undervisningen meddelt af pro-
fessoren og de daværende afdelingsledere. Ty-
pisk præsenterede professoren faget i få fore-
læsninger og serverede således »fløden«, mens
det mere grundlæggende stof blev overladt til
næste led i hierarkiet. I dag deles undervisningen
ligeligt mellem alle medarbejdere. Gennem de
seneste 25 år er den teoretiske undervisning i bå-
de Farmakologi og Toksikologi suppleret med
uddybende tilvalgsfag/-kurser. Tilvalgsfaget Kli-
nisk Farmakologi var således en bestseller fra
midt i 70'erne til den ny studieplan blev indført i
1994. Mere end trefjerdedele af en årgang del-
tog i kurset.

Under Dalgaard-Mikkelsens ledelse blev
farmakologerne især kendt for deres undersøgel-
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Patologibygningen set fra Apotekergården. I forgrunden en af de uundværlige containere til glas-
affald. (Foto: Gudrun Lefmann).

ser over lægemiddeludskillelse gennem nyrerne
og via mælk. Folke Rasmussen var således pio-
ner inden for lægemiddeludskillelse i mælk og
har bragt KVL på tavlen verden over. Toksikolo-
gerne fokuserede overvejende på tungmetaller
og pesticider i miljøet. Et af temaerne i 70'erne
var belastningen af den grønlandske fauna. I
80'erne lykkedes det ikke at fastholde KVL's po-
sition på det toksikologiske område. Forskningen
blev mere vendt mod den kliniske farmakologi,
hvor udskillelsen af lægemidler gennem nyre og
mælk blev fulgt op af undersøgelser over læge-
midlers omsætning og fordeling i syge dyr.

Efter etablering af professoratet i Toksikologi
er forskningen mellem farmakologiske og toksi-
kologiske emner igen i balance. Inden for farma-
kologien fokuseres der i dag på smerte og smer-
tebehandling, mens toksikologerne overvejende
koncentrerer sig om in vitro modeller til belys-
ning af fremmede stoffers omsætning og celle-
påvirkning.

Veterinær Patologi
Afdeling for Almindelig Patologi og Patologisk
Anatomi blev ledet af professor Tage Møller
(1924-77) 1972-77, hvor han afløstes af profes-
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sor Erik Brummerstedt. I 1997 overtog Henrik
Elvang Jensen lærestolen.

Undervisningen i Veterinær Patologi omfatter
kurset i Almen Patologi og kurset i Speciel Pato-
logi. Sidstnævnte har foruden forelæsningerne
været centreret om øvelser i sektionssalen. Gen-
nem årene er der sket en markant reduktion i an-
tallet af sektionsøvelser. I 1973 havde de stude-
rende fire måneders turnus på sektionssalen,
hvor de i dag kun har tre uger. Ændringen må
betragtes som en betydelig forringelse af under-
visningen, men har været nødvendig for at give
plads til nye fag på veterinærstudiet.

I begyndelsen af 70'erne blev der afholdt
mundtlig eksamen i både Almindelig Patologi og
i Patologisk Anatomi. Eksamen i Patologisk Ana-
tomi var en praktisk eksamen kombineret med
en mundtlig overhøring. På grund af det stigen-
de antal studerende og det store tidsforbrug blev
ordningen lavet om, således at eksamen i dag er
en kombination af en skriftlig prøve og en prak-
tisk-skriftlig prøve, spoteksamen.

I de forløbne 25 år er der sket en dramatisk
udvikling inden for de undervisningsmæssige ak-
tiviteter. Tidligere blev forelæsningerne ledsaget
af lærredstavler med tegninger og af muse-
umspræparater. I dag er fotos mv. lagt på det
elektroniske medium. Tilsvarende har bilagsma-
terialet undergået en uvurderlig teknisk ansigts-
løftning fra spritduplikeringsark med utydelig
skrift til farvestrålende plancher fra laserprintere.

Forskningen i Almen Patologi har gennem-
gået en rivende udvikling. I 1991 udnævntes
Søren Alexandersen til forskningsprofessor i
Molekylær Patobiologi. Han samlede hurtigt en
forskergruppe, der fokuserede på patogenesen

af virusinfektioner. Alexandersen forlod institut-
tet i 1994, og trods store anstrengelser fra man-
ge medarbejdere er det ikke lykkedes at fasthol-
de gruppens tidligere markante indsats.

Forskningen i Speciel Patologi har dels været
baseret på det materiale, der har været indsendt
til undersøgelse i diagnostisk øjemed, dels på
eksperimentelle undersøgelser. Inden for sidst-
nævnte område har laboratoriet især koncentre-
ret sig om sygdomme hos produktionsdyr. Bl.a.
kan nævnes tarmlidelser hos svin og svampein-
fektioner hos kvæg.

Sektionsstuens betydning som »sidste station«
for KVL's patienter har ofte været undervurde-
ret. De patologiske musketerer, lektorerne Axel
H. Basse (1928-97), A. Steen Larsen, Erling
Bindseil og Niels-Iver Heje har brugt mange ti-
mer sammen med de studerende og den kliniske
lærerstab for at udrede kausuistiske sygdoms-
tilfælde.

Forsøgsdyrvirksomhed og forsøgsdyr-
velfærd
Instituttets sidst tilkomne enhed Forsøgsdyrkund-
skab og Forsøgsdyrvelfærd startede i 1983 med
oprettelse af et lektorat i Forsøgsdyrkundskab.
Dette blev besat af cand.scient. Jann Hau. I åre-
ne der fulgte, blev Forsøgsdyrkundskab et popu-
lært tilvalgsfag på veterinærstudiet ikke mindst
fordi det gav adgang til at få myndighedernes
godkendelse til på egen hånd at udføre dyrefor-
søg. Da Hau forlod KVL i 1990, blev fagområ-
det nedtonet af sparehensyn. KVL's ledelse og
flere af instituttets medarbejdere arbejdede dog
ihærdigt på at oprette en permanent lærestol.
Dette blev en realitet i 1997, hvor Axel Korne-
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rup Hansen besatte et nyt professorat, der både
dækker Forsøgsdyrkundskab og Forsøgsdyr-
velfærd.

Instituttet
Ved institutsammenlægningen i 1990 overtog
professor Erik Brummerstedt som institutbesty-
rer ledelsen af hele instituttet. Dette var en svær
opgave, bl.a. fordi de enheder, der blev indlem-
met i instituttet, ikke havde tradition for at have
faglige berøringsflader. Institutsammenlægnin-
gens fordele har således hidtil overvejende været
af administrativ natur med forenkling af visse

centrale opgaver. Gennem de seneste år har der
været megen udskiftning af personale. Dette har
ændret arbejdsmønstret markant, således at de
enkelte discipliner kan nyde fordel af hinanden.
Dette er naturligvis yderligere tilskyndet af, at
forskningen i dag er mere multidisciplinær end
tidligere.

Christian Friis
Institutbestyrer, professor, ph.d.
Institut for Farmakologi og Patobiologi
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Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed
af Kurt Jensen

I 1973 omfattede de afdelinger og fagområder,
som i 1990 indgik i dannelsen af Institut for Hus-
dyrbrug og Husdyrsundhed (IHH): Fagrådet for
Veterinærvidenskab: Afdeling for Fodringslære
med professor, dr.agro. P. Havskov Sørensen
som leder, Afdeling for Husdyrgenetik med pro-
fessor, dr.agro. Ole Venge (1913-93) som leder,
og Afdeling for Veterinær Retsmedicin med pro-
fessor, dr.med.vet. H.C. Adler (1920-82) som
leder. I 1976 overtog Afdeling for Fodringslære
eforiet for Forsøgsanlæg Rørrendegaard i
Tåstrup, og hvortil øvelser i faget Husdyrenes
fodring og brug for veterinærstuderende blev
henlagt. Fagrådet for Landbrugsvidenskab: Hus-
dyrbrugsinstituttet med professor J. Fris Jensen,
professor, dr.med.vet. A. Neimann Sørensen og
professor, dr.agro. Henning Staun, som profes-
sorer i henholdvis fjerkræets avls og fodring,
kvægets avl og fodring samt svinets og hestens
avl og fodring.

Oprettelse af Institut for Husdyrbrug og
Husdyrsundhed
Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed blev
efter kollegiale beslutninger allerede tilbage fra
1985 dannet med virkning fra januar 1990 ved
sammenlægning af de nævnte afdelinger samt
overførsel af et professorat i Præventiv Medi-
cin/Sundhedsstyring fra Klinisk Institut. Året ef-
ter blev fagområdet Landbrugsbygninger over-
ført fra Institut for Jordbrugsvidenskab.

Det var hensigten at forene de enkelte husdyr-
produktions- og husdyrsundhedsorienterede fag-
områder til et dynamisk forsknings- og uddan-
nelsesmiljø for styrkelse af grundlagsskabende og
disciplinorienterede aktiviteter i samspil mellem
de deltagende fagområder med relation til såvel
produktionsdyr som familiedyr, uanset om un-
dervisningsforpligtelsen og kandidatuddannelsen
var orienteret mod veterinæruddannelsen eller
agronomuddannelsen. Samspillet med husdyr-
brugsfag skulle sammen med grundfag, øvrige
veterinærfag og levnedsmiddelfag udgøre en
unik fagkombination for internt, nationalt og in-
ternationalt samarbejde om forskning og uddan-
nelse over spektret fra jord til bord. Disse inten-
tioner er i høj grad lykkedes.

Instituttets overordnede forskningsmål er en
styrkelse af grundlagsskabende disciplinoriente-
rede forskningsaktiviteter for herigennem at ska-
be et solidt kompetence- og samarbejdsgrundlag
af høj kvalitet for tværfaglig forsknings- og ud-
dannelsesindsats i national og international sam-
menhæng. Instituttets forskningsaktiviteter har
som fælles mål at bidrage til en kvalitativ og
kvantitativ husdyrproduktion og husdyrsundhed
under hensyntagen til produktionsressourcer,
miljø, økologi og husdyrvelfærd i en multifacet-
teret helhed. Instituttet har i overordnet sam-
menhæng ansvaret for den grundlagsskabende
udvikling af husdyrbrugs- og sundhedsrelaterede
fagområder, også på områder som overvejende
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Personaleudviklingen 1973-98

År

1973

1998

Institutnavn

Afdeling for Fodringslære
Afdeling for Husdyrgenetik
Afdeling for Veterinær
Retsmedicin
Husdyrbrugsinstituttet

Institut for Husdyrbrug og
Husdyrsundhed

Hertil kommer 40 ph.d.-projekter

Professorer

Finans-
lov

6

7

Eksterne
midler

0

3

Antal

ViP(-

Finans-
lov

17

20

prof.)

Eksterne
midler

2

17

TAP

Finans- Eksterne
lov midler

10 5

25 0

ikke forefindes på andre danske universiteter og
sektorforskningsinstitutioner. Denne særstilling
medfører et specielt områderelateret ansvar for
opretholdelse af forskning og forskeruddannelse
på højt videnskabeligt niveau.

I national og international sammenhæng giver
IHH's placering en enestående mulighed for et
forskningsmæssigt samspil med KVL's grund-,
veterinær- og levnedsmiddelvidenskabelige fag-
områder. Et optimalt samarbejde med landbrugs-
ministerielle sektorforskningsinstitutioner er her-
under et væsentligt element i IHH's forsknings-
strategi af hensyn til ressourceudnyttelse og for-
skeruddannelse. Samtidig er styrkelse af det in-

ternationale forskningssamarbejde et vitalt ind-
satsområde, som understøttes af omfattende pro-
jektaftaler. Som helhed har instituttets forskere
omkring 90 igangværende forskningsprojekter.

Instituttets forskning er under konstant omstil-
ling, og de nuværende grundlagsskabende forsk-
ningsaktiviteter centreres om de faglige hoved-
områder:

Ernæring og Produktion
Inden for basal husdyrernæring fokuseres på
energi- og næringsstofomsætning samt på evalu-
ering af fodermidlers værdi og kvalitet. Den eks-
perimentelle forskning og modelstudier vedrø-
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Pelsdyrforsøgsfarmen på Rørrendegård er doneret af pelsdyrerhvervet. (Foto: Gudrun Lefmann).

rende energi- og næringsstofomsætning og pro-
teinvurdering er under fortsat udvikling i et inter-
nationalt samarbejde. Inden for husdyrproduk-
tion centreres forskningen om det basale
tværfaglige samspil mellem fodring, pasning, ad-
færd og velfærd samt produktions- og sundheds-
styring. Inden for landbrugsbygninger centreres
forskningen omkring planlægningen af byg-

ningsanlæg til husdyrproduktion tværfagligt mel-
lem tekniske og dyrebiologiske videnskaber.

De netop oprettede forskningsprofessorater i
Tropisk Husdyrbrug og Produktionssystemer i
Økologisk Husdyrbrug er dels en videreførelse
og styrkelse af en mangeårig u-landsorienteret
aktivitet, og dels et udtryk for ønsket om sikring
af en økologisk forsvarlig naturudnyttelse af hus-
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dyr og produktion af fødevarer efter dette kon-
cept.

Den faglige ledelse bestrides af professor,
dr.agro. André Chwalibog, Husdyrernæring,
professor, dr.agro. Henning Staun, Svinets og
Hestens Avl og Ernæring, forskningsprofessor,
dr.agro. Jørgen Madsen, Tropisk Husdyrbrug,
forskningsprofessor, ph.d. Stig Milan Thams-
horg, Produktionssystemer i Økologisk Husdyr-
l'ug, lektor, ph.d. Niels Enggaard Hansen,
P alsdyrproduktion inklusive ledelse af Pelsdyrfar-
men ved Forsøgsanlæg Rørrendegaard, lektor,
dr.agro. Anders Ringgaard Kristensen, Produk-
tionsstyring, og docent, dr.agro. Jørgen Peder-
sen, Landbrugsbygninger.

Etologi og Sundhed
Inden for etologi fokuseres på adfærd af betyd-
ning for velfærd, sundhed og produktion, som er
vigtige områder med relation til begrebet kvalitet
i dyreholdet. Forskningen er centreret om op-
vækstbetingelsers og stimulis betydning for ad-
fæærd. Inden for epidemiologi og sundhedsstyring
koncentreres forskningen om husdyrenes smit-
somme og ikke smitsomme samt multifaktorielle
produktionssygdomme. Forskningen omfatter
endvidere fortsat udvikling af statistisk-epidemio-
logiske metoder, bl.a. som led i fortsat styrkelse
af det opbyggede nationale og internationale
samarbejde.

Instituttet har intensiveret forskningen inden
for sundhedsstyring ved oprettelse af et adjunk-
tur, som indgår i tværinstitutionelt samarbejde
under KVL's Subcenter for Produktions- og
Sundhedsstyring i Husdyrbruget. Det netop op-
rettede forskningsprofessorat i Bioetik med vægt

på husdyr er yderligere et eksempel på en aktivi-
tet med vidtrækkende perspektiver for instituttets
medvirken i tidsaktuelle samfundsspørgsmål.

Den faglige ledelse udgøres af professor, ph.d.
Jan Ladewig, Husdyrvelfærd og Etologi, profes-
sor, dr.med.vet. Preben Willeberg, Epidemiologi
og Veterinær Retsmedicin, og forskningsprofes-
sor, dr.phil. Peter Sandøe, Bioetik med relation
til dyr.

Genetik og Avl
Inden for basal husdyrgenetik fokuseres på cyto-
genetik, genkortlægning og klarlægning af en-
keltgeners funktion ved hjælp af DNA-teknologi,
diagnosticering af arveligt betingede sygdomme,
samt teori vedrørende sygdomsbekæmpelse. In-
den for husdyravl fokuseres på populationsgene-
tiske, herunder arvepatologiske undersøgelser,
avlsværdivurdering og avlsplanlægning vedrøren-
de produktions- og familiedyrarter, samt stati-
stisk-genetiske analysemetoder til belysning af
sammenhænge mellem genmarkører og produk-
tionsegenskaber.

Den faglige ledelse består af professor, dr.
med.vet. Merete Fredholm, Husdyrgenetik, og
professor, dr.agro. Lars Gjøl Christensen, Hus-
dyravl.

Undervisning og uddannelse
Instituttet er ansvarlig for kandidatuddannelse af
veterinær- og agronomstuderende og forskerud-
dannelse inden for KVL's fagområder vedrøren-
de husdyrbrug og dele af fagområderne ved-
rørende husdyrsundhed. Desuden undervises
mejeribrugs- og ekstraordinære studerende i
mindre omfang. Det årlige antal studenterårs-
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værk er omkring 180, hvortil kommer betydeli-
ge ekstraordinære uddannelsesaktiviteter for u-
landsstuderende. Under den formelle forskerud-
dannelse er der løbende indskrevet omkring 40
ph.d.-studerende ved instituttet med en årlig til-
deling af 10-12 ph.d.-grader.

Gennem veterinærstudiet varetager IHH ud-
dannelsen vedrørende husdyrhold og husdyrpro-
duktion samt fagområder med relation til hus-
dyrsundhed. Den nuværende veterinære studie-
plan er under implementering. Opdeling af insti-

tuttets undervisning i kursusblokkene Populati-
onsbiologi og Populationsmedicin tillige med ob-
ligatorisk temaprojekt i Populationsmedicin og
Besætningsrådgivning samt indførelsen af veteri-
nære specialeprojekter har styrket samarbejdet
både inden for og på tværs af institutgrænser.

Gennem agronomstudiet varetager IHH
grunduddannelsen og den afsluttende kandidat-
uddannelse inden for hovedområdet husdyrvi-
denskab. Vejledning af bachelorprojekter og de
afsluttende specialeprojekter samt medvirken

Den gamle vagtstue- og administrationsbygning udgør i dag en del af Institut for Husdyrbrug og
Husdyrsundhed. (Foto: Gudrun Lefmann).
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Søndre Sidebygning fra 1858 og Genetikbygningen fra slutningen af 60'erne indgår i dag i
instituttets bygningsmasse. (Foto: Gudrun Lefmann).

'd flere omfattende temaprojekter har i betyde-
grad ændret undervisningens karakter i ret-

ing af problem- og samarbejdsorienterede stu-
eaktiviteter.
Instituttet medvirker aktivt til fremme af inter-

nationaliseringen af kandidatundervisningen,
dels ved overbygningsuddannelsen i Land Use in
Developing Countries, dels ved den netop gen-
nemførte »Master's College« for 12 indonesiske
masterstuderende i en række fagdiscipliner inden

for hovedområdet Animal Science. Sidstnævnte
aktivitet blev gennemført ved finansiering fra Da-
nida og Verdensbanken.

Instituttet medvirker endvidere i et EU-finansi-
eret projekt sammen med KVL's øvrige fire HV-
institutter og veterinærfakultetet i Utrecht, Hol-
land, til fremme af det forsknings- og undervis-
ningsmæssige samarbejde med veterinærfakulte-
tet ved Zimbabwes universitet.

IHH's ordinære undervisningsindsats omfatter
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omkring 35 kursustilbud, hvortil kommer indivi-
duelle bachelor- og specialeprojekter samt skrift-
lige pointopgaver.

Forsøgs- og forskningsfaciliteter
Med ibrugtagning af instituttets nu nyrenoverede
bygninger på Grønnegaardsvej 2, 3 og 8 (tidli-
gere Bülowsvej 13) er samtlige laboratorier, kon-
torer og sekretariatsfaciliteter blevet tidssvaren-
de. Investeringer i nødvendigt teknisk udstyr er i
gang for at sikre gode arbejdsbetingelser for de
enkelte medarbejdere.

Instituttet har eforiet af Forsøgsanlæg Rørren-
degaard. Med de nuværende rammer indhuses et
mindre antal husdyr med vægt på kvæg og svin.
Der er faciliteter til basale ernærings- og stofskif-
teundersøgelser med respirationskamre. Statens
Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forsk-
ningsråd har netop givet en bevilling på 3 mio.
kr. til oprettelse af et instrumentcenter for indi-
rekte kalorimetri og stabile isotoper til anvendel-
se i samarbejde med Danmarks JordbrugsForsk-
ning, Forskningscenter Foulum.

I tilknytning til forsøgsanlægget er oprettet en
pelsdyrforsøgsfarm efter donation fra pelsdyrer-
hvervet.

Under den igangværende renovering og ud-
bygning af KVL er der bevilget midler til en nød-
vendig kapacitetsudvidelse af Forsøgsanlæg
Rørrendegaard, som derefter vil indgå i praktisk
samarbejde med forsøgdyranlægget på Frede-
riksberg.

Samarbejdsrelationer
Efter instituttets oprettelse har den disciplinori-
enterede omdefinering og besættelse af ledige

professorater, tilførsel af tre forskningsprofesso-
rater, tilgang af øvrige ViP- og TAP-medarbejde-
re samt studieplansændringer øget samarbejdet
blandt medarbejderne såvel inden for som over
institutgrænserne. Det nationale samarbejde er
ligeledes blevet styrket bl.a. gennem projektbe-
villinger fra statslige fonde og gennem Land-
brugsministeriets Strukturdirektorat under ind-
dragelse af parter ved sektorforskningsinstitutio-
ner som Statens Veterinære Serumlaboratorium
og Danmarks JordbrugsForskning. Det er-
hvervsorienterede samarbejde med Landbrugets
Rådgivningscenter og pelsdyrerhvervet m.fl. har
ligeledes undergået en positiv udvikling. Institut-
tets videnskabelige medarbejdere har gennem
original forskning og stærke internationale kon-
takter opnået deltagelse i betydelige EU-finansie-
rede forskningsprojekter. Det internationale sam-
arbejde på det undervisnings- og udviklingsmæs-
sige område er fortsat blevet styrket. Oprettelsen
af forskningsprofessoratet i Tropisk Husdyrbrug
gør, at instituttets omfattende u-landsaktiviteter
fortsat vil være et markant indsatsområde for
øget internationalisering.

Afslutning
Udviklingen har gennem de seneste 25 år været
ganske omfattende, fra en række små enheder til
et større samlet institut med et meget stærkere
ressourcegrundlag. Efter nedlæggelse af mange
faggrænser med veterinære og agronomielle skil-
lelinier har instituttet opnået at styrke forskning-
en, forskeruddannelsen og kandidatuddannelsen
i husdyrhold, husdyrproduktion og husdyrsund-
hed spændende fra produktionsdyr til det hobby-
betonede hold af familiedyr.
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De tidssvarende bygningsmæssige rammer og
en stab af højt kvalificerede medarbejder gør, at
instituttet også i fremtiden kan præge forskning
og undervisning.

Kurt Jensen
Institutbestyrer, lektor
Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed
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Klinisk Institut
af J. Steen Dirch Poulsen

Klinisk Institut blev etableret 1. januar 1990 ved
sammenlægning af alle kliniske institutter og af-
delinger og består i dag af:

• Hospitalet for Mindre Husdyr med ambulato-
rium (dyrlægevagten) og røntgenklinik (pro-
fessor, dr.med.vet. Eiliv Svalastoga; professor
Annette Flagstad)

• Hospitalet for Store Husdyr med sektionerne
Kirurgi (professor, dr.med.vet. Michael Hes-
selholt), Reproduktion (professor, dr.med.vet.
Torben Greve), Intern Medicin og Stordyrs-
praksis (professor Jens Peter Nielsen; forsk-
ningsprofessor Rolf Jess Jørgensen)

• Klinisk Centrallaboratorium (professor, dr.
med.vet. Asger Lundorff Jensen)

11972-73 bestod Klinisk Institut af følgende selv-
stændige afdelinger:
• Ambulatorisk Klinik. Navneskift 1973 til Am-

bulatorisk Klinik og Klinisk Centrallaborato-
rium (professor N.O. Christensen (1914-83))

• Afdeling for Beslaglære og Lemmernes Kirur-
gi (forstander E.A. Fritzbøger (1906-74))

• Afdeling for Speciel Kirurgi (professor, dr.
med.vet. J.G. Espersen (1922-94)).

• Afdeling for Obstetrik og Gynækologi - med
underafdelingerne Forsøgs- og demonstration-
styrestationen »Østerhåb« Hatting og Forsøgs-
ornestationen »Hatting« ved Horsens (profes-
sor N.O. Rasbech (1917-88)).

• Laboratoriet for Sædforskning og Insemine-
ringsteknik(forstanderH.H. Kofoed-Johnsen).

• Laboratorium for Speciel Patologi og Terapi
og Medicinsk Klinik for Større Husdyr. Navne-
skift 1973 til Institut for Intern Medicin. Her-
under Statens Jordbrugs- og Veterinærviden-
skabelige Forskningråds (SJVF) Arbejdsgruppe
for Parasitologiske Undersøgelser (professor,
dr.med.vet., dr.med.vet.h.c. Knud Nielsen).

• Stationær Klinik for Mindre Husdyr; herunder
daglig ledelse og undervisning i røntgenologisk
teknik siden 1957 (professor, dr.med.vet. Aa.
Thordal-Christensen).

Institutdannelser og fusioner
Institut for Husdyrenes Reproduktion blev opret-
tet i september 1973 ved sammenlægning af Af-
deling for Obstetrik og Gynækologi og Labora-
toriet for Sædforskning og Insemineringsteknik.

I forbindelse med Ambulatorisk Klinik etable-
res i 1974 Klinisk Centrallaboratorium ved over-
førsel af personale fra både Stationær Klinik for
Mindre Husdyr og Forsøgsornestation »Hatting«.

Institut for Intern Medicin får tilknyttet SJVF's
Laboratorium for Undersøgelse af Svinesygdom-
me, Højbakkegård.

Institut for Kirurgi oprettes i september 1973
ved sammenlægning af Afdeling for Speciel Ki-
rurgi og Afdeling for Beslaglære og Lemmernes
Kirurgi.

Ambulatorisk Klinik og Klinisk Centrallabora-
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Personaleudviklingen 197 3-98

År

1973

1998

*Inkl. to

Institutnavn

Ambulatorisk Klinik
Beslaglære og Lemmernes
Kirurgi
Obstetrik og Gynækologi
Speciel Kirurgi
Speciel Patologi/Medicinsk
Klinik
Stationær Klinik for Mindre
Husdyr

Klinisk Institut

Professorer

Finans- Eksterne
lov midler

7*

1

0

0

forstandere. ** Inkl. ph.d.-studerende og elever

Antal

ViP (- prof.)

Finans- Eksterne
lov midler

30,5** 3

62** 7

TAP

Finans-
lov

54,5

68

Eksterne
midler

3

6

torium og Stationær Klinik for Mindre Husdyr
indgår institutfællesskab i 1987 og ændrer navn
til Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme og Kli-
nisk Praksis.

Nybygning og renovering af de kliniske
institutter
Klinisk Centrallaboratorium og Afdeling for Fi-
skesygdomme blev i 1974 placeret i stueetagen
i den nyopførte genetikbygning. I 1995 flyttede
Afdeling for Fiskesygdomme til andre lokaler,

mens Centrallaboratoriet fik reduceret sit areal i
stueetagen.

Opførelse af de veterinære klinikker og istand-
sættelse af eksisterende bygninger påbegyndtes i
1969. Flere veterinærafdelinger havde under
byggeperioden meget begrænset plads og var
delvis placeret andre steder. De kirurgiske klinik-
ker havde i byggeperioden 1969-73 meget be-
grænset plads og var delvis placeret flere steder:
kliniklokaler på Rørrendegård i Tåstrup og kon-
tor og laboratorielokaler i det nye højhus på
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Hospital for Mindre Husdyr.
(Foto: Søren Zeuth).

Thorvaldsensvej. Daglig transport af studerende
til og fra Rørrendegård foregik med bus På
Højbakkegård blev der af SJVF for en femårig
periode etableret og bemandet et laboratorium
for forskning vedrørende svinesygdomme.

Sommeren 1973 tager Stationær Klinik for
Mindre Husdyr som den første en sektion af det
nye klinikkompleks i brug. Måneder senere føl-
ger stordyrskirurgeme. På midten af breezeway-
en i stordyrssektionen var opført en høj mur til
adskillelse af de to kirurgiske afdelinger, således
at der ikke skulle være tvivl om afdelingernes
arealområder. Med institutdannelsen i 1973-74
blev denne mur dog hurtigt fysisk og åndeligt
fjernet, og den manglende mur tjente dermed

som et symbol på det nye samarbejde afdelin-
gerne imellem i Institut for Kirurgi.

Bygninger til Institut for Husdyrenes Repro-
duktion og til Intern Medicin blev ligeledes taget
i brug i november 1973.

Efter nybygningerne til klinikkerne blev det be-
sluttet at anvende den hidtidige bygning for Am-
bulatorisk Klinik (dyrlægevagten) til undervis-
ningsformål og flytte afdelingen til en ny bygning
i nærheden af de veterinære klinikker. En nybyg-
ning, som blev opført vinkelret på genetikbyg-
ningen og taget i brug efteråret 1978. Bygnin-
gen såvel som Hospital for Mindre Husdyr blev
renoveret 1993-94 og sammenbygget, og der-
ved kom dyrlægevagt og hospital til at udgøre et
samlet kompleks. Denne renovering og udbyg-
ning var yderst hensigtsmæssig og en naturlig
konsekvens af den gennemførte institutdannelse.

Undervisningmaterialer
Der er sket en revolutionerende fornyelse inden
for fremstilling og anvendelsen af undervisnings-
materialer og -midler. Med udviklingen af en-
gangsmaterialer er risiko for smitteoverførsel re-
duceret betydeligt. Med udviklingen af tekniske
måleapparaturer baseret på edb er det i dag mu-
ligt rutinemæssigt at udføre en række under-
søgelser med stor sikkerhed og nøjagtighed på
rekordtid. Det negative ved begge fremskridt er
imidlertid, at det er ressourcekrævende.

En fornyelse af undervisningsmetoder skete
bl.a. ved mere omfattende anvendelse af over-
heads, dias og film. De første fotokopieringsma-
skiner var til vådkopiering og anskaffet sidst i
50'erne. Kopimaskinerne er i dag uundværlige
ved produktion af undervisningsmateriale i form
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af f.eks. noter og overheads. Lærebogsmateria-
let ændrede karakter til i stigende grad at hvile
på internationale lærebøger kombineret med
grundlagsskabende lærebogsmateriale i kompen-
die-/noteform.

I midten af 80'erne blev edb taget i brug, men
det var ikke en del af hver ViP's udrustning
førend i 90'erne. Med den udvikling, der i de se-
neste år har været inden for edb med Internet, er
det kun fantasien, der sætter grænser på dets an-
vendelse inden for scanning af undervisningbil-
ledmateriale, fremstilling af statistiske figurer etc.

Med den teknologiske udvikling kom der også
nye fag til som Billeddiagnostik omfattende - ud-
over røntgen - ultralydsscanning af dyrene. Med
denne scanning kan organernes struktur og form
og funktion (hjerte og hjerteklapper) illustreres
og måles og derved danne grundlag for en dia-
gnose og terapi. Herudover kan f.eks. blodgen-
nemstrømningen ved dobblerprincippet måles
rutinemæssigt.

Den tekniske udvikling medførte, at der blev
større muligheder for at foretage klinisk kemiske
laboratorieanalyser og at få disse rutinemæssigt
implementeret i den kliniske undervisning og
forskning. Der er endog udviklet appaturer og
materialer til såkaldte »Bedside«-analyser.

Udviklingen af anæstesiapparaturer til både
store og små husdyr, respiratorer, udvikling af
bedre anæstetika og viden herom medførte, at
der kunne gennemføres større og mere omfat-
tende indgreb på de hospitaliserede husdyr, idet
anæstesien af dyrene og behandlingen kan sam-
menlignes med humanområdet.

Med udviklingen og anvendelse af arthrosko-
per og fleksible endoskoper kan samtlige le-

gemshulheder undersøges med biopsiudtagning
og i enkelte tilfælde behandling.

Udviklingen af plastmaterialer til engangsbrug
som afdækning, kitler og indpakning af sterile
instrumenter samt udvikling af engangskanyler
og -sprøjter, permanente kanyler, infusionsbe-
holdere og -slanger gjorde behandlingen af dyre-
ne sikrere, lettere og mere effektiv. Dertil kom
en udvikling af nye absorbérbare stærke sutur-
materialer og operationsteknikker. Indførelse af
magnetterapi til kvæg medførte, at en af de
kvæglidelser (traumatisk reticuloperitonitis), der
tidligere dominerede den bujatriske kirurgi, blev
næsten helt elimineret. Behandlingen af kirurgi-
ske abdominallidelser hos både kvæg og heste er
blevet betydeligt forbedret.

Forskning
Med indførelse af først kandidatstipendier føren-
de til licentiatgraden, seniorstipendier med hen-
blik på erhvervelse af doktorgraden og senere
stipendier beregnet på ph.d.-graden er der kom-
met en væsentlig fremgang i både den basale og
anvendte kliniske og klinisk patologiske forsk-
ning. Tildeling af ph.d.-stipendier foregår hoved-
sagelig efter eksamenskarakterer opnået ved
kandidateksamen. For studier som det veteri-
nære, der har et omfattende antal eksaminer,
synes denne ordning at favorisere andre studier
med færre antal eksaminer og karakterer. Det er
en klar hindring for etablering af et tilstrækkeligt
stort antal kliniske veterinære ph.d.-stipendier og
kan i løbet af få år blive en væsentlig forhindring
for rekruttering af veluddannede kliniske lærere
med en videnskabelig trænet baggrund som
f.eks. ph.d.-graden.

42



Mavetarmkirurgi hos hest med kolik.

Som følge af den i det praktiske erhverv tilta-
gende ændring i antal dyrlæger, der beskæftiger
sig med klinisk arbejde med mindre husdyr, er
forskningen inden for de mindre husdyrs syg-
domme i de seneste år tilgodeset og har resulte-
ret i en række fine undersøgelser og præsenterer
sig pænt i forhold til forskningen inden for de
store husdyrs sygdomme. Imidlertid har Forsk-
ningsrådene stadig prioriteret forskningen inden
for produktionsdyrene fremfor hobby-/familiedy-
rene af nationaløkonomiske grunde mere end af
veterinærfaglige grunde.

Dagligdagens forhold
De nye bygninger med senere ombygninger har
betydet en stor miljømæssig fordel for undervis-
ningen, sygdomsbehandlingen og ikke mindst ar-
bejdsmæssigt. Tidligere måtte man ved operati-
onsforberedelse af heste og kvæg, der skulle to-

Klinisk undervisning på den nyanlagte rideba-
ne. (Foto: Gudrun Lefmann).

talanæsteseres, kaste og fængsle disse i et stort
støvet ridehus, transportere dem over brosten på
en lille ladvogn, populært kaldet fejebladet, til
operationsstuen, løfte dem manuelt eller trille
dem fra fejebladet over på operationsbordet. Det
var en besværlig, traumatisk og ikke ufarlig pro-
cedure.

Med indførelse af bedre sedativa og anæstesi-
metoder og anvendelse af de nybyggede operati-
onsstuer blev denne procedure helt ændret. Med
nykonstruktion af to specielt indrettede operati-
onsstuer kombineret med gummierede kaste- og
opvågningsrum til heste kan sedation og anæste-
si af heste udføres let og elegant med meget lille
risiko for beskadigelse af patient og personale
Dette har samtidigt medført, at undervisningen i
kastning og fængsling af de store husdyr er re-
duceret til et minimalt niveau. Det er stadig vær-
difuldt for de praktiserende dyrlæger at kunne
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fængsle et dyr effektivt, således at det ikke kan
skade sig selv eller personalet ved udførelse af
mindre indgreb.

Samarbejdet mellem medarbejderne stimule-
res af de fælles møder og sociale arrangementer
som sommerudflugter til institutioner med sam-
me faglige formål. I 60'erne var det almindeligt,
at der afholdtes julefrokoster, hvor det oftest var
professoren, der bød på frokost. Professorfruen
kom med maden, og vi kunne hygge os sam-
men. Med institutdannelserne blev dette ændret

til sammenskudsfester med underholdning. Se-
nere arrangerede de faglige organisationer et
fælles julebal på KVL, hvor alle kunne deltage.

Kongresdeltagelse i grupper, fælles udflugter
til de nordiske lande til parallele institutter frem-
mer ligeledes sammenholdet på sektionerne og
instituttet.

J.S. Dirch Poulsen
Docent, vet.med.dr.
Klinisk Centrallaboratorium
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Institut for Veterinær Mikrobiologi
af Sven Gade Christensen

Det gamle Hygiejnisk Bakteriologisk Laboratori-
um, i daglig tale kaldet »Hyg.Bak.Lab.«, blev le-
det af professor, dr.med.vet. h.c. Aage Jepsen
(1907-98) i årene 1938-76.

Ved oprettelsen af bromatologistudiet i 1971
blev professoratet i Levnedsmiddelmikrobiologi
normeret, og professor Niels Skovgaard blev
ansat i 1973. Hertil overførtes fagene Kød- og
Mælkekontrol for veterinærstuderende og Lev-
nedsmiddelhygiejne for mejeriingeniørstuderen-
de.

I 1973 fik »Hyg.Bak.Labn.« avneforandring til
Institut for Veterinær Mikrobiologi og Hygiejne.

Professor Aage Jepsen afløstes i 1976 af
professor, dr.med.vet. Holger Errebo Larsen,
hvis efori omfattede Veterinær Mikrobiologi, Pa-
rasitologi og Miljøhygiejne.

Denne situation forholdt sig uændret frem til
1989, hvor Fiskesygdomme udskiltes som et
selvstændigt fagområde under ledelse af lektor,
dr.med.vet. Jens Laurits Larsen (professor fra
1995).

I 1990 henlagdes også faget Veterinær Para-
sitologi til en selvstændig lærestol under pro-
fessor, dr.med.vet., dr.med.vet.h.c.mult. Peter
Nansen.

Institutsammenlægning
Med virkning fra 1. januar 1990 gennemførtes
en omfattende institutsammenlægning på KVL.

Dette resulterede i, at det nye institut fik nav-

neændring til Institut for Veterinær Mikrobiologi,
og omfattede herefter følgende seks sektioner-
/laboratorier:

• bakteriologi og miljøhygiejne
• levnedsmiddelmikrobiologi og -hygiejne
• fiskesygdomme
• parasitologi
• fjerkræsygdomme
• virologi og immunologi

Implementeringen af styrelsesloven medførte ik-
ke de store omvæltninger endsige problemer på
instituttet. De store institutrådsmøder, der tit
kunne blive højrøstede, blev afløst af den syv
mand store bestyrelse, vi kender i dag.

Institutsammenlægningen har heller ikke givet
problemer, da det var mindre sektioner/labora-
torier, virologi, immunologi og fjerkræsygdom-
me, der blev lagt sammen med det gamle institut.

De senere års forøgelse af antallet af forsk-
ningsprojekter (eksterne midler) og ph.d.-stude-
rende har i flere af instituttets sektioner givet
pladsproblemer, hvorfor alle ser frem til den
snarlige renovering og dermed bedre udnyttelse
af lokalerne.

Bygningsmæssigt er der ikke sket de store om-
væltninger i de seneste 25 år. 11994 overtog in-
stituttet l.sal i bygningen efter udflytning af Me-
jeribrugsinstituttet.

Endelig udnyttes den gamle gartnerbolig, gen-
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Personaleudviklingen 1973-98

År

1973

1998

Institutnavn

Hygiejnisk-Bakteriologisk Institut

Afdeling for Praktisk

Kødkontrol

Afdeling for Veterinær Virologi

og Immunologi

Veterinær Mikrobiologi

Professorer

Finans-
lov

3

7

Eksterne
midler

0

0

Antal

ViP(-

Finans-
lov

17

33

prof.)

Eksterne
midler

0

28

TAP

Finans- Eksterne
lov midler

11 0

22 27

bo til instituttet, nu af de ph.d.-studerende, der
her får den nødvendige ro til forskning, og det
har bidraget positivt til forskningsmiljøet ved in-
stituttet.

Brugen af de moderne audiovisuelle hjælpe-
midler har naturligvis været en stor lettelse.
F.eks. anvendes i dag ofte video til levendegørel-
se af situationer fra slagterier, primærproduktio-
ner, akvakulturer m.m.

Fra 1990 fik de fleste af instituttets videnska-
belige medarbejdere adgang til pc'ere.

Undervisning
I perioden 1973-98 har undervisningen været
gennemført under tre forskellige studieordninger
for veterinærstuderende, ligesom der for de bro-
matologistuderende i 1990 skete mindre sam-

menlægninger og studiet afløstes af levnedsmid-
delingeniørstudiet .

Bekendtgørelsen af 31. juli 1961, revideret
1965 og 1968, åbnede adgang for supplerende
uddannelse for veterinærer i et 12.semester kur-
sus omfattende mikrobiologi, hygiejniske fag,
lovgivning, levnedsmiddeltoksikologi, miljøhygi-
ejne. Semesterkurset afholdtes op til to gange
årligt, sidste gang i 1979.

Fra 1971 til 1981 var instituttet ansvarlig for
og stærkt engageret i afholdelse af 10 måneders
postgraduate kurser i diagnostisk mikrobiologi,
levnedsmiddelhygiejne og »Veterinary Public
Health« for stipendiater fra u-landene. I oven-
nævnte periode blev der afholdt ni kurser med
58 deltagere, og aktiviteterne blev afviklet af
KVL's veterinærfakultet for FAO-stipendier.
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Institut for Veterinær Mikrobiologi.
(Foto: John Elmerdahl Olsen).

Kursussal II. (Foto: John Elmerdahl Olsen).

Med den veterinære studieordning af 1973
blev de hidtidige 12. semester fag konverteret til
tilvalgsfag. Under den åbne uddannelse kunne
veterinærer fortsat tage tilvalgsfagene på insti-
tuttet.

Med den seneste studieordning (1994) for ve-
terinæruddannelsen, er uddannelsesforløbet lagt
radikalt om og forudsætter en faglig og undervis-
ningsmæssig integration af tidligere selvstændige
kurser. Til gengæld er der åbnet for muligheden
for mere målrettede valg, f.eks. begyndende med
det obligatoriske fag Mikrobiologisk Projekt på
8./9. semester, fortsættende i treugers kurset på
10. semester og afsluttet med specialet på 11.
semester. Ved et målrettet valg som skitseret kan
den studerende opnå en betragtelig ekspertise
inden for et bestemt fagområde, f.eks. Mikrobio-
logi, Fjerkræsygdomme, Fiskesygdomme, Para-
sitologi, Levnedsmiddelhygiejne m.m., helt på
højde med det tidligere 12. semester kursus.

Efter- og videreuddannelse
Udover kandidatundervisningen har instituttet
været engageret i efter- og videreuddannelse,
postgraduate kurser, bl.a. seks permanente kur-
ser for ph.d.-studerende, nordiske forskerkurser,
dyrlægeforeningskurser, ad hoc kurser m.fl.

Instituttet har gennem alle årene satset stærkt
på de praktiske øvelser i veterinær mikrobiologi,
oprindeligt motiveret med, at mange dyrlæger
fandt beskæftigelse inden for den offentlige lev-
nedsmiddelkontrol og -hygiejne. I dag udfører
f.eks. hovedparten af de praktiserende dyrlæger
rutinemæssigt bakteriologisk diagnostik, resi-
stensundersøgelser m.m.

Ligeledes indgår i dag de nyere immunodia-
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gnostiske metoder i de obligatoriske laboratorie-
kurser af hensyn til, at mange veterinærer sene-
re hen knyttes til levnedsmiddel- eller forsknings-
laboratorier.

Forskning
De større mikrobiologiske projekter, iværksat af
professor Holger Errebo Larsen begyndte i 1976
med et forskningsrådsinitiativ (SJVF) vedr. syg-
doms- og miljømæssige problemer i forbindelse
med behandling og spredning af flydende husdyr-
gødning (gylle). I dette projekt og senere i 1987-
89 i »biogas-projektet« indgik såvel sygdoms- og
indikatorbakterier samt parasitters forekomst og
reduktion.

Samarbejdet mellem instituttet og den da-
værende Ambulatorisk Kliniks Laboratorium for
Akvatisk Patobiologi resulterede i et forsknings-
projekt, formuleret af EU, SJVF, Miljøstyrelsen
og Fiskeriministeriet, vedrørende de mikrobiolo-
giske og økologiske virkninger af spildevandsfor-
urening af marine recipienter fra 1975 frem til
professor N.O. Christensen's død i 1983. Dette
arbejde fortsattes herefter af Jens Laurits Lar-
sen gennem studierne af de marine vibrioarter.

Til den fiskepatologiske/mikrobiologiske
forskningsgruppe knyttedes i 1986 en parasito-
log, og i 1989 blev der oprettet et ekstraordi-
nært lektorat, senere docentur, i Fiskesygdom-
me, og forskningsgruppen fik selvstændig status
som Laboratorium for Fiskesygdomme.

Sektionen fik i 1995 selvstændigt professorat
i Akvatisk Patobiologi ved professor Jens Lau-
rits Larsen.

Introduktionen af de molekylærbiologiske me-
toder førte til en aktiv forskningsgruppe ledet af

John Elmerdahl Olsen med samarbejde til man-
ge sider, sektorforskningsinstitutioner, fællesnor-
diske projekter, EU og internationale projekter.
John Elmerdahl Olsen overtog i 1997 pro-
iessoratet i Veterinær Mikrobiologi efter Holger
Errebo Larsen.

Inden for den parasitologiske forskning er til-
svarende opbygget store samarbejdsprojekter,
fællesnordiske projekter, EU og internationale
projekter, ligesom den parasitologiske sektion,
der blev selvstændig i 1990, dannede grundlag
for Center for Eksperimentel Parasitologi i
1993, for hvilket professoren i Parasitologi, Pe-
ter Nansen blev leder. Centret er oprettet med
siøtte fra Danmarks Grundforskningsfond for en
lemårig periode, der pr.l. september 1998 er
forlænget for endnu en femårig periode og med
tildelinger på ca. 50 mio. kr. pr. femårige perio-
de.

Forskningen i instituttets Sektion for Levneds-
middelmikrobiologi og -hygiejne med professor
Niels Skovgaard som initiativtager har i 25-års
perioden været centreret omkring karaKterise-
ring af zoonotiske smitstoffer, klarlægning af
smittevejene gennem fødemiddelkæden jord-til-
bord, f.eks. de banebrydende arbejder med Sal-
monella, Yersinia, Campylobacter. Der er ligele-
des foretaget betydelig forskning inden for my-
kotoksiner og algetoksiner. Sektionens forskning
har ofte foranlediget forbedring af produktions-
nistoder, produktionsudstyr inden for levneds-
miiddelproduktionen.

Den øgede interesse for konsekvenserne af
den menneskeskabte forurening førte i 70'erne
til at der i den veterinære studieplan blev opret-
tet et tilvalgsfag i Akvatisk Patobiologi. Forsk-
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ningen har fokuseret på undersøgelser af de
smitstoffer i miljøet der kunne være potentielle
kilder til infektioner hos fisk. Denne forskning
har været støttet af bl.a. SJVF.

Fagområderne Veterinær Virologi og Immu-
nologi er begge af »nyere« dato på KVL, idet der
først i 1969 blev oprettet et professorat i Virolo-
gi og Immunologi ved professor, dr.scient. Ebba
Lund; i 1996 blev professoratet i Virologi besat
med dr.med.vet. Merete Blixenkrone-Møller. I
1994 blev der oprettet et professorat i Immuno-
logi ved professor, dr.scient. et dr.med.vet. Bent
Aasted. Forskningen har under disse to profes-
sorater dels været anvendelsesorienteret, dvs.
diagnostiske metoder, dels grundlæggende med
studier af virus/vært-interaktioner på molekylært
plan under udnyttelse af moderne molekylærbio-
logiske, genteknologiske og patobiologiske me-
toder.

Institut for Fjerkræsygdomme under professor
Magne Bisgaard blev i 1990 sammenlagt med
Institut for Veterinær Mikrobiologi. Sektionen
har gennem årene gennemført flere store forsk-
ningsprojekter, dels i samarbejde med andre af
instituttets sektioner, dels nationalt og internatio-
nalt. Sektionen udfører betydelig laboratoriedia-
gnostik for erhvervet og rådgivnings- og udred-
ningsarbejder for ministerier og erhvervet.

Forskningen i zoonoser har gennem årene
haft høj prioritet for instituttets sektioner: Sal-

monellose, Yersiniose, Listeriose m.fl. og syg-
domme forårsaget af virus og parasitter.
En stor del af forskningen har bestået i udviklin-
gen af diagnostiske metoder. Genteknologisk og
immunologisk grundforskning finder også sted
for at klarlægge såvel virulensfaktorer som værts-
organismers reaktion herpå.

Instituttets forskning på disse områder vil i de
kommende år være en afgørende forudsætning
for at opfylde mange af de krav som samfundet
i dag stiller til forbedret kvalitet af levnedsmidler,
miljø og husdyrsundhed.

Instituttets traditionsrige samarbejde med u-
landene er i de senere år intensiveret, idet der i
øjeblikket kører flere store forskningsprojekter
med støtte fra ENRECA, EU m.fl. Forsknings-
samarbejdet med Baltikum er ligeledes udbygget
inden for de seneste år.

Sammenfattende må konkluderes, at institut-
tet har manifesteret sig nationalt og internatio-
nalt via en betragtelig forskning, der har været af
stor betydning for husdyrsundhed, sundhedssty-
ring, forbedring af levnedsmiddelkvalitet efter
konceptet jord-til-bord, miljøhygiejne og via etab-
lering af og samarbejde i nationale/internationa-
le netværk, hvoraf flere er u-landsrelaterede.

Sven Gade Christensen
Institutbestyrer, lektor
Institut for Veterinær Mikrobiologi
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Veterinære studieplaner
af J. Steen Dirch Poulsen og Preben Fogd Jørgensen

Formålet med undervisningen af veterinærstu-
derende er, »at uddanne biologer med speciale i
patologi«. Uddannelsen skal medføre autorisati-
on som dyrlæge efter gældende lovgivning, jf. re-
gulativ for veterinærstudiet af 1994.

Siden 1961 har der været tre store studieord-
ningen-planer dateret i årene 1961, 1973 og
1994. De er løbende revideret og tilpasset de
strukturelle og faglige ændringer.

Studieordning 1961
Studieordning 1961 indførtes ved KVL's regula-
tiv for veterinærstudiet og veterinæreksamen ef-
ter Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 31.
juli 1961, godkendt af Lærerforsamlingens for-
retningsudvalg 8. januar 1962 og revideret 2. ju-
li 1968 og 13. januar 1969.

Studiet var fastsat til at have en varighed på
fem et halvt år med et studieforløb planlagt med
et år til 1. del med undervisning i grundfag, halv-
andet år til 2. del med undervisning i prækliniske
fag og tre år til 3. del af eksamen med undervis-
ning i parakliniske, kliniske og hygiejniske fag.
Studieordningen bestod udelukkende af obligato-
riske fag. Studiet omfattede mere end 5.500 ti-
mer, som bestod af ca. 2.257 forelæsninger/ek-
saminatorier, 1.645 øvelsestimer plus et ikke op-

gjort antal timer til anatomiske dissektioner og
øvelser samt 1.526 timer til klinisk undervisning.

Undervisningen foregik fra mandag morgen til
lørdag eftermiddag.

Revisioner 1968-69
Studieordningen blev revideret i årene 1968-69.
Det medførte bl.a., at der indførtes øvelser i Al-
mindelig Fodringslære og Huspattedyrenes Fod-
ring (foderberegning). Kliniktiden på Stationær
klinik for Mindre Husdyr blev reduceret med en
måned. De kirurgiske operationer blev inkluderet
i kliniktiden, dvs. en reduktion af klinisk under-
visning på 70 timer. Klinisk propædeutik blev
øget til 20 timer, mens kliniske laboratorieøvel-
ser ikke blev timesat. Øvelser i Farmaci reduce-
redes med 50%, og der indførtes 10 timers øvel-
ser i Virologi. Praktisk Kødkontrol reduceredes
fra 120 til 75 timer. Kemisk og Bakteriologisk
Levnedmiddelkontrol beskæres fra 100 til 75 ti-
mer. Levnedsmiddelkonservering blev halveret til
18 timer.

Eksamen
For at bestå eksamen krævedes en mindste gen-
nemsnitskarakter pr. eksamensdel eller -afdeling.
Man kunne kun bestå en samling af eksaminer.

51



Øvelsesundervisning i anatomi.
(Foto: Gudrun Lefmann).

I 1971 ændredes eksamensevalueringen til
13-skalaen, såfremt det ikke i bestemmelserne
om de enkelte eksaminer var bestemt, at be-
dømmelsen »bestået« - »ikke bestået« skulle an-
vendes, jf. §29 i anordning nr. 420 af 25. august
1969 om Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj-
skole og Undervisningsministeriets bekendtgørel-
se af 5. april 1971 om karaktergivning ved de
højere uddannelsesinstitutioner.

Veterinær studieplan 1973
1. juli 1973 tiltrådte Undervisningsministeriet
principielt den af højskolen i april samme år ind-
stillede ændring af veterinærstudiet til et tilvalgs-
system. Med virkning fra 1. september 1973
indførtes en ny og revolutionerende studieplan
med 4.010 timers undervisning i obligatoriske
fag omfattende både forelæsninger/eksaminato-
rier, øvelser og klinik. Hertil 600-700 timers til-
valgskurser, hvor den enkelte studerende kunne
vælge tilvalgskurser efter interesse. Der indførtes
enkeltfagseksamen. Studieordningen blev løben-
de revideret af studienævnet.

Med en forøgelse af antal optagne studenter
fra 70 til over 100 pr. år blev der trængsel på kli-
nikkerne, hvor både obligatorisk undervisning og
undervisning i tilvalgskurser kunne resultere i så
mange undervisningsfunktioner samtidig, at der
ikke var plads nok.

Klinik- og anden øvelsesundervisning foregik i
perioder både formiddag og eftermiddag. Stor-
dyrspatienterne risikerede at blive undersøgt af
flere hold studerende og af og til behandlet både
formiddag og eftermiddag. I forbindelse med
landbrugets reducerede kvæghold på Sjælland
reduceredes antallet af patienter tilsvarende. Og
som følge af den øgede sundhedskontrol i svine-
besætninger blev det umuligt at få tilstrækkeligt
med svinepatienter, fordi de ikke kunne returne-
res til besætningerne.

Der blev indført en overgangsordning for de
studerende, der var begyndt studiet under den
tidligere studieplan. Undervisning i tilvalgskurser
for overgangsordningen begyndte i foråret
1975. Som kreditgivende tilvalg på 10.-11. se-
mester kunne godkendes:
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• kurser optaget i fortegnelse over tilvalgskurser
(bilag til regulativ af 21. marts 1973)

• kurser, der indgik i planer for andre studieret-
ninger ved KVL, eller var tilrettelagt for flere
studieretninger

• kurser, der indgik i andre institutioners pro-
grammer

• kurser, der formuleredes ad hoc og var henlagt
til KVL eller andre institutioner.

Godkendelse blev givet under forudsætning af, at
studienævnet skønnede, at den studerendes til-
valg som helhed tog sigte på tilvejebringelse af
kvalifikationer til funktion inden for et veterinært
arbejdsfelt, og at der forelå praktisk mulighed for
undervisning i det pågældende fag.

Med tilvalgsfagene kunne de studerende vælge
efter interesser. De skulle, som nævnt, have god-
kendt 600-700 timer. Der var imidlertid eksem-
pler på, at enkelte studerende havde erhvervet
sig op til 1.100 timer i tilvalg, hvilket ikke var til-
stræbt i ordningen. De studerende skulle tilmelde
sig de ønskede tilvalgskurser på Studiekontoret,
men en ligelig fordeling af studerende på til-
valgsfagene var ikke muligt at foretage.

Som noget nyt blev en klinisk undervisnings-
metodik (KUM) etableret og regulativbeskrevet.
Det omfattede en indledning på 20 timer med
orientering om kurset og klinikkerne, undervis-
ning med optagelse af journal med signalement,
undersøgelsesteknik og diagnoseformulering ved
undersøgelse af både store og mindre husdyr, 45
timers teoretisk/praktisk instrumentanvendelse,
24 timers teoretisk/praktiske kliniske laborato-
rieøvelser, 20 timers teoretisk/praktisk radiologi
og radiologisk diagnostik, 60 timers klinisk un-
dersøgelsesteknik og journalskrivning, som i

1986 blev udvidet med seks timer til signale-
mentsgivning af heste (FEI-pas). Det blev en god
indgangsvinkel for de studerendes kliniske studi-
er. Det medførte, at de enkelte institutter skulle
samarbejde om undervisningen, således at det
tværfaglige element blev fremmet.

Undervisningen i operationslære, chirurgia
minor og major, blev regulativbeskrevet.

Tilvalgsfagene medførte mange nye tiltag,
f.eks. blev der i forbindelse med tilvalgsfagene i
kvægsygdomme institueret en omfattende under-
visning i besætnings- og staldanalyser.

Problemerne med studieplanen var, at der var
et stort antal eksaminer, og mange af dem var
klumpet sammen på visse semestre. Endvidere at
de studerende hovedsageligt meldte sig til klini-
ske tilvalgskurser, uagtet at mindst halvdelen af
dem senere skulle leve af de hygiejniske og lev-
nedsmiddeltekniske fagområder.

Med den store tilmelding til de kliniske og kli-
nisk relaterede tilvalgskurser var der en del favo-
ritfag, der ofte skulle gentages tre til fire gange
pr. år, hvilket var en stor belastning for de enkel-
te lærere. Endvidere var studiet tæt pakket med
gamle og nye fag, så de studerende tilbragte of-
te hele dagen på KVL indtil kl. 17 eller senere.
Der blev ikke megen tid til forberedelse af næste
dags pensum, selvstudier og skrivning af rappor-
ter m.m.

Revisioner 1980-87
Fysikøvelser blev timesat til 15 timer fra 1982 og
med et indhold, der skulle tilgodese ønsker fra
de veterinære afdelinger. Fysik ændredes til Bio-
fysik.

Kemi-, fysiologi- og biokemikursernes indhold
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Øvelser i bakteriologi.
(Foto: Gudrun Lefmann).

blev revideret og koordineret i 1987. Kemikurset
reduceredes til 350 timer.

Genetik blev ændret til Husdyrgenetik med 60
timers teori og 30 timers praktik.

Epidemiologi blev etableret i 1985 på 4. se-
mester med 45 timer. Genetik og Husdyravl fo-
relæstes med 135 timer på 2.-4. semester og er-
stattede de tidligere kurser Genetik og Husdyr-
genetik.

Fag- og kursusbeskrivelser for Datamatik og
Biostatistik ændredes.

Revision af biokemikursus med et nyt indhold:
Kursus i Biokemi og Biokemisk Analyse (116 ti-
mer) blev oprettet 1. september 1987 og koor-
dineret af både Kemisk Institut og Institut for Dy-
refysiologi og Biokemi. Samtidig indførtes øvel-
seskursus i Eksperimentel Fysiologi.

Der indførtes seminarrækker med det formål

at træne de studerendes færdigheder i at formid-
le viden inden for emneområder, der undervistes
på KVL. Som emner kunne indgå en uddybning
af et fagområde, tværfaglige områder eller sær-
ligt aktuelle problemstillinger.

Fra efteråret 1982 etableredes et demonstra-
tionskursus på 30 timer i Parasitologi. Endvidere
godkendtes tilvalgskursus i Klovpleje. Øvelser i
Farmaci udgik, men teoridelen øgedes.

Evaluering af studiet
I 1987 blev veterinærstudiet, dets ressourcer og
studieplan evalueret af »The Advisory Commit-
tee on Veterinary Training, The Commission of
the European Communities« på basis af et tre-
binds selvevalueringsværk udarbejdet af et udvalg
nedsat af fagrådet og det veterinære studienævn,
de veterinærstuderendes organisation og KVL's
administration.

Evalueringsrapporten pegede bl.a. på proble-
mer i forholdet mellem antallet af lærere og an-
tallet af studerende, optagelse af et stort antal
studerende sammenholdt med undervisningslo-
kalernes kapacitet, det nødvendige i at ændre
undervisningen i retning mod besætningsbe-
handling fremfor enkeltdyrsbehandling af stordyr
grundet landbrugets ændrede struktur med fær-
re, men større besætninger. Ligeledes pegedes
på, at familiedyr som hunde, katte og heste hav-
de fået øget samfundsmæssig betydning, og at
der dermed var et behov for at opprioritere be-
handling af sygdomme hos disse. Samtidig var
det nødvendigt med en opgradering af det hygi-
ejniske og levnedsmiddelmikrobiologiske og -tek-
niske område. En strukturændring af den veteri-
nære undervisningsplan var derfor nødvendig.
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På basis af komiteens evalueringsrapport blev
et arbejde med en fornyelse af studieplanen
påbegyndt. Flere modeller blev grundigt under-
søgt, og en ny studieplan blev udarbejdet og ved-
taget. Den blev taget i brug 1. september 1994
med overgangsordninger for studerende, der tid-
ligere havde påbegyndt studiet. Studieplanen
løste en række af de problemer, som evaluerin-
gen havde peget på. Problemet med et nødven-
digt optag af mere end 110 veterinærstuderende
om året i forhold til de 70 studerende, der skøn-
nedes nødvendige i 1970, skaber dog stadig
pladsproblemer.

Veterinær studieordning af 1994
Studieordning for veterinæruddannelsen blev
fastsat i henhold til bekendtgørelse nr. 863 af
10. oktober 1994 om veterinæruddannelsen på
KVL samt bekendtgørelse nr. 1217 af 30. de-
cember 1993 om en førsteårs prøve og med se-
nere ændringer. Uddannelsen er fortsat norme-
ret til fem et halvt årsværk. Et årsværk er define-
ret ved en fuldtidsstuderendes arbejde i et år, i alt
1.800 timer svarende til 20 point. Den samlede
uddannelse er derfor normeret til 110 point. Ud-
dannelsen udgøres af 95 obligatoriske point
samt 15 point i individuelle studieaktiviteter
såsom valgfrie kurser og speciale. Der er ikke ta-
le om en egentlig differentiering, idet der som
princip holdes fast ved enhedsdyrlægeuddannel-
sen.

Studieordning 1994 har medført ret store for-
andringer for undervisningen, idet uddannelsens
studieenheder primært består af kurser, der er
samlet i blokke og udgør en helhed, som sikrer
faglig og undervisningsmæssig integration. Inte-

Klinisk undersøgelse, Hospital for Store Hus-
dyr. (Foto: Gudrun Lefmann).

grationen sikres ved valg af en blokkoordinator
for hver blok:

• Veterinær metode- og projektarbejde (1
point).

• Veterinære basisfag (33 point) med følgende
studieenheder:
• Kemi og Cellebiologi omfattende fagområ-

derne: Kemi, Biokemi, Biofysik og Cytolo-
gi-

• Anatomi og Fysiologi omfattende fagområ-
derne: Zoologi, Anatomi, Biofysik, Biokemi
og Fysiologi.

• Populationsbiologi omfattende fagområder-
ne: Etologi, Biostatistik, Epidemiologiske
metoder, Genetik og Husdyrernæring.
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• Mikrobiologi og Hygiejne (16 point) med føl-
gende studieenheder:
• Infektionsmikrobiologi omfattende fagområ-

derne: Invertebratzoologi, Parasitologi, Bak-
teriologi, Virologi og Immunologi.

• Levnedsmiddelmikrobiologi og miljøhygiej-
ne omfattende fagområderne: Levnedsmid-
delmikrobiologi, Kødkontrol, Miljøhygiejne,
Fiskesygdomme og Fjerkræsygdomme.

• Patologi (8 point) med følgende studieenhe-
der: Almindelig patologi, Speciel patologi.

• Anvendte Veterinærfag (36 point) med føl-
gende studieenheder:
• Klinisk Undersøgelsesmetodik, Farmakolo-

gi, Farmaci og Toksikologi, Hospital for
Store Husdyr, Hospital for Mindre Husdyr,
Reproduktion og Obstetrik, Retsmedicin,
Tema: Populationsmedicin/Besætningsråd-
givning.

• Valgkurser (6 point): Veterinære treugers kur-
ser å 2 point.

• Case studier i treugers perioden efter 1., 2.,
3. og 5. semester.

• Speciale (9 point): Selvstændigt arbejde med
en faglig problemstilling med det formål at
lære den arbejdsform, der kendetegner viden-
skabeligt arbejde inden for veterinær faget.

Antallet af eksaminer efter den nye studieord-
ning er reduceret til 18 eksaminer bedømt efter

13-skalaen og to med bestået/ikke bestået. I en
række af eksaminerne indgår dog deleksaminer,
således at der reelt ikke er reduceret i eksamens-
byrden, totalantal 33 eksaminer, i det omfang,
tallene indicerer.

Studieplanen har resulteret i en ønsket opgra-
dering og integrering af fagene, som indgår i de
enkelte blokke. Den har moderniseret veteri-
nærstudiet, så det i dag i høj grad lever op til de
krav om uddannelsen, der stilles til dyrlæger, for
at de kan udføre deres arbejde i et moderne sam-
fund. Justeringer vil dog stadig være nødvendige,
og den tilbagevendende debat om, hvorvidt ve-
terinærstudiet stadig skal føre frem til, at en kan-
didateksamen giver ret til at arbejde som prakti-
serende i forbindelse med behandling af såvel
stordyr som familiedyr samt som dyrlæge i kød-
kontrol-, levnedsmiddelkontrol- og miljøkontrol-
branchen gør, at studieplanen sandsynligvis må
tages op til fornyet revision i begyndelsen af
næste årtusinde.

J. Steen Dirch Poulsen
Docent, vet.med.dr.
Klinisk Institut

Preben Fogd Jørgensen
Lektor, dr.med.vet.
Institut for Anatomi og Fysiologi
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Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek og
informationsteknologiens udvikling
af Inger Mathiesen

Meget er forandret på Danmarks Veterinær- og
Jordbrugsbibliotek i løbet af de sidste 25 år.
Tænkte man sig en person, der ikke havde sat si-
ne ben i biblioteket siden 1970, kom for at låne
en bog i dag, så ville der ikke være meget, han
kunne genkende.

For os, der har levet med i perioden er tinge-
ne sket gradvis, men forandringerne er kommet
med større og større hast. Bare inden for de se-
neste fem år er biblioteket forandret på næsten
alle områder.

Det mest synlige er den nye biblioteksbygning,
og ser man sig lidt mere omkring, vil man undre
sig over, hvor alle kartotekerne er henne. Der er
kun edb-skærme at se, og så kan man da forre-
sten også se bøger og tidsskrifter, som ellers var
gemt væk i magasinerne.

Rundt omkring i de lyse lokaler med de grøn-
ne søjler er der god plads og en behagelig atmo-
sfære. I det gamle udlån kunne det være svært at
finde plads til at sidde ned og udfylde de nød-
vendige lånesedler. Og når sedlerne var afleve-
ret, måtte man tålmodigt vente på, at bøgerne
kom frem fra magasinerne.

Hvor er den gamle læsesal med træreolerne,

de buede vinduer og de lange borde? Kan sådan
noget bare forsvinde?

Ja, læsesalen er væk; den gamle biblioteks-
bygning med den grønne kuppel, som nærmest
var et vartegn for KVL, blev revet ned for at gi-
ve plads til den nye, smukke og funktionelle byg-
ning, som blev taget i brug i 1994. Det var ikke
nogen let beslutning at tage, men af og til må
det, der ikke længere fungerer, give plads for no-
get nyt.

Men de gamle bøger hæger biblioteket om, og
de opbevares nu under betryggende forhold i
den underste kælder. Her gemmer bibliotekets
og KVL's historie sig, og alt er stadig til rådighed
for den forsker eller private låner, som ønsker at
få det taget frem.

Ikke alle bøger er i lukkede magasiner, som før
vi flyttede ind i den nye bygning. I det nye bib-
liotek har vi sat bøger og tidsskrifter frem, så
lånerne selv kan hente det, de skal bruge. Bøger-
ne er ordnet i emnegrupper, så man kan gå di-
rekte til hylden og »græsse« eller hente den bog,
man har fundet i edb-katalogen AGROLINE

Kartotekerne med kort på alle de bøger, der er
trykt før 1980, står i underetagen; de er indgang
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til biblioteket før edb-alderen og det vil jo sige
næsten 200 års katalogiseringsarbejde.

Biblioteket i edb-alderen
Tidligere blev kartotekskortene skrevet i hånden
eller på skrivemaskine. Nu foregår al katalogise-
ring på edb, og så snart en bog er registreret,
kan den findes i katalogen med oplysning om,
hvor den står på hylden, om den er udlånt, hvor-
når den ventes hjem og om den er reserveret til
andre lånere. Man kan fra sin plads på instituttet
se, om det kan betale sig at gå til biblioteket ef-
ter en bog, eller om man bare skal lægge en re-
servation ind og vente, til den kommer.

Faktisk kan bogen ses, før den er i biblioteket,
for den optræder allerede i basen, når den er be-
stilt hos boghandleren.

Ikke alene giver edb-teknikken nogle helt an-
dre søgemuligheder end kortkartotekerne, den
styrer også udlån, hjemkaldelser og reservatio-
ner.

På computerne i publikumsområdet er der for-
skellige skilte: AGROLINE, databaser, Internet
og håndbøger på CD-ROM. Det er fire forskelli-
ge adgange til bibliotekets ressourcer.

AGROLINE er allerede nævnt, det er databa-
sen med bibliotekets egne materialer. Har man
fundet noget i AGROLINE, så skal det være på
hylderne.

Databaser er bibliografier på CD-ROM. Hvor
man før slog op i bøger: Bibliography of Agri-
culture, Biological Abstracts, Agrindex osv., så
vælger man nu på skærmens menu mellem Ag-
ricola, Biosis, Agris m.fl. Bibliografierne ligger i
et netværk, som er koblet til KVL-nettet. Siden
1997 har KVL's institutter haft adgang til biblio-

tekets CD-ROM-net. En af de mest brugte tjene-
ster er Current Contents, som hver uge opdate-
res med indholdsfortegnelserne fra de nyeste
tidsskrifthefter.

Internetmaskinerne er meget populære. Her
kan man søge i alverdens information og gå fra
den ene hjemmeside til den anden. Internettet
har bygget den globale landsby, hvor man kan gå
ud og ind hos hinanden, som om man boede dør
om dør.

Biblioteket har også sin hjemmeside på nettet.
Den opdateres løbende med information om bib-
lioteket, nyheder, åbningstider, indretning, vej-
ledning i benyttelse, kursusplan, informationsbla-
de, bestillingsblanketter osv.

Også AGROLINE kan nås via internettet, og
her præsenteres informationerne i det, man kal-
der en Web-grænseflade. For brugere, der ikke
er kendt med de traditionelle søgesystemer, er
det en meget lettere måde at finde ind i bibliote-
ket på.

Med Internettet er biblioteket blevet åbent for
en meget større brugerkreds, men for at låne en
bog skal man stadig være indskrevet som låner.
Lige som vi er blevet mere åbne, så har vores
lånere også direkte adgang til en mængde infor-
mation, der ellers kun kunne skaffes gennem bib-
lioteket.

Bliver biblioteket så overflødigt? På nogle om-
råder måske, men til gengæld er der et stort mar-
ked for at hjælpe med at finde vej i de enorme
mængder af information, der ligger på nettet.
Biblioteket har to vigtige opgaver i den forbin-
delse. Den ene er undervisning, den anden er at
lave vejvisere til de informationer, der er særlig
relevante for vores brugergruppe.
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Brugere af Danmarks Veterinær- og Jord-
brugsbibliotek har fået nem adgang til bøger,
tidsskrifter og elektronisk søgeudstyr.
(Foto: Niels Eiswing).

Som eksempel på det sidste kan nævnes
NOVAGate, der er et samarbejde mellem de nor-
diske landbrugsbibioteker om opbygning af en
database, med adresser og beskrivelser af inter-
netressourcer af særlig interesse for NOVA-uni-
versiteterne.

Det elektroniske forskningsbibliotek
Da man begyndte at bruge edb-teknikken i bibli-
otekerne, var det først og fremmest et redskab til
at styre de enorme mængder af information, der
siden anden verdenskrig er blevet produceret i

forskningsverdenen. Man talte om informations-
eksplosionen og diskuterede, hvordan man skul-
le håndtere og opbevare disse mængder af papir.

Edb-teknikken overtog styringen og senere
hen også arkiveringen. Fra mikrofilm gik man
over til digitalisering af tekster. Det var både for-
tegnelser over litteratur og dokumenterne i deres
fulde udstrækning, der blev lagt i databaser, på
magnetbånd og senere på compactdiske.

Nu er det næste skridt taget, dokumenterne
produceres i elektronisk form, og man kan enten
købe den trykte udgave eller gå på nettet og læse
det, man har brug for, printe det ud eller kopie-
re det til sin egen computer.

Alle disse muligheder for at hente og bruge in-
formation styres af copyrightregler, som bestem-
mer, hvordan bibliotekerne må håndtere de elek-
troniske dokumenter i forhold til lånerne.

Det nye bibliotek og informations-
teknologien
Da der skulle bygges nyt bibliotek på KVL hørte
man jævnligt følgende spørgsmål: »Hvad skal vi
med sådan et stort bibliotek? Det varer jo ikke
mange år, før der ikke kommer mere på tryk.
Snart kan vi hente al den information, vi har
brug for, direkte hjem til vores eget skrivebord fra
store databaser.«

Disse fremtidsvisioner var naturligvis også med
i baghovedet, da biblioteket blev planlagt. I ind-
retningen af biblioteket er der taget hensyn til
fleksibilitet og mulighed for at installere edb-ud-
styr næsten hvor som helst, så reolerne kan er-
stattes med terminalborde når den dag kommer,
hvor de elektroniske medier har overtaget papi-
rets plads.
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Biblioteksbygningen er taget i brug i 1994.
Den er tegnet af Erik Møllers Tegnestue A/S
v/kg\. bygningsinspektør Jens Fredslund.
(Foto: Stig Stasig).

Endnu er tilvæksten af trykt materiale dog ik-
ke aftaget, men i de kommende år står forsk-
ningsverdenen over for en revolution på tids-
skriftområdet. De elektroniske tidsskrifter optræ-
der nu side om side med de trykte. Adgangen til
de elektroniske udgaver er imidlertid betinget af

ofte meget kostbare licensaftaler med tidsskrift-
forlagene.

I det omfang biblioteket kan lave sådanne af-
taler for hele KVL, vil alle på højskolen få ad-
gang til det, vi kan kalde det elektroniske forsk-
ningsbibliotek. Der vil blive adgang til langt flere
tidsskrifter, end vi har på hylderne i dag, og i ste-
det for at gå til andre biblioteker eller sende sin
bestilling dertil kan man få sin artikel vist på
skærmen og printe den ud. Det er ikke noget,
der ligger langt ude i fremtiden, det er ved at bli-
ve en realitet, mens dette skrives.

Håndbøger og opslagsværker kommer i sti-
gende omfang på Internettet. Som eksempel kan
nævnes FAO's statistik. Den trykte udgave er
gerne to år bagud, men på nettet finder man de
nyeste opdaterede tal og man kan langt lettere
slå op på præcis den oplysning, man ønsker.

Fremtiden er de elektroniske mediers. Lige nu
befinder vi os i en overgangsfase, hvor tingene
flytter sig fra dag til dag. Hvad sker der med de
trykte bøger og tidsskrifter. Får vi noget at stille
på hylderne om 10 år? Hvis alt er elektronisk
lagret, kan vi så være sikre på, at det eksisterer
om 100 år? Hvem skal tage sig af det problem?
Biblioteket eller udgiveren?

Der er flere spørgsmål end svar, men en ting
er sikker: der vil stadig være brug for et bibliotek
på KVL i de næste 25 år og forhåbentlig flere.
Opgaverne forandrer sig, men det er jo netop
det, der gør det spændende at lave bibliotek.

Inger Mathiesen
Overbibliotekar, cand.mag.
Danmarks Veterinær- og
Jordbrugsvidenskabelige Bibliotek
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Udsmykning af veterinær interesse
af Gudrun Lefmann og Ivan Katic

Mange af KVL's skulpturer og malerier forestiller
personer med tilknytning til Veterinærskolen el-
ler til KVL og påkalder sig derfor veterinær in-
teresse.

Mest iøjnefaldende er gruppen af bronzebuster
foran Anatomibygningen. Her finder vi fire
kendte danske veterinærer, der orienterer blikket
mod grundlæggeren af Veterinærskolen, veteri-
nærvidenskabernes nestor Peter Christian
Abildgaard (1740-1801). Hans buste blev udført
af billedhuggeren August Hassel og anbragt på
en sokkel med tilhørende bænk. Monumentet
blev opstillet i 1923, da man fejrede Veteri-
nærskolens 150 års jubilæum, og har siden dan-
net centrum for den traditionelle fotografering af
nyslåede kandidater. I sin tid har man kunnet kø-
be en gipsminiature af Abildgaards buste. Ti kro-
ner kostede den. Den findes endnu i mange dan-
ske dyrlægehjem og på veterinære institutioner.

De fire buster langs Anatomibygningen er fra
venstre kirurgen Harald Viggo Stockfleth
(1824-1879). Han var den første kliniske lærer
med egentlig veterinæruddannelse, leder af Am-
bulatorisk Klinik m.m. Udført af Rasmus Ander-
sen 1900.

Den næste er professor Bernhard Bang
(1848-1932), som var læge og dyrlæge og un-

derviste i flere discipliner, som det var skik den-
gang. B. Bang blev en verdensberømt bakterio-
log; han opdagede bl.a. bakterien, der er årsag til
smitsom kalvekastning, Brucella abortus, og
han fik afgørende indflydelse på bekæmpelsen af
tuberkulose hos kvæg. Busten er skabt af August
Hassel 1923 og rejst, mens Bang endnu levede.

Herefter følger busten af CO. Jensen (1864-
1934), dyrlæge, professor i veterinærpatologi og
grundlægger af Statens Veterinære Serumlabo-
ratorium samt kræftforsker. Busten er udført i
1935 af V. Gustafson.

Yderst til højre står A.W. Mørkeberg (1863-
1933), dyrlæge og læge, professor i veterinær-
kirurgi. Mørkeberg var forfatter til flere lære-
bøger, der stadig anvendes. Busten er udført af J.
Windfeld-Schmidt i 1935.

Patologibygningen
Ved indgangen til Patologibygningen hænger en
stor tavle med buste til minde om den danske
dyrlæge Jørgen Jørgensen Schmidt (1845-
1923), der praktiserede i Kolding og som blev
verdenskendt på en epokegørende behandling af
kælvningsfeber hos kvæg. Amerikanske dyr-
læger satte i 1928 denne portrætbuste og tavle
udført af J. Windfeld-Schmidt.
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Geert Daae Funders udsmykning af indgangen
til Hospitalet for Mindre Husdyr.
(Foto: Martin Magelund Rasmussen).

Inde i bygningens trapperum, godt klemt mel-
lem piller og loft, står en stor gipsmodel af hes-
ten, som udgør en del af Christian IX's rytter-
statue på Christiansborg Ridebane. Det er et af
Anne Marie Carl Nielsens store værker, og den
fortjener en mere fremtrædende placering. Ud-
trykket »ovre ved hesten« er en hyppigt anvendt
benævnelse for lokalisationen af auditorium 2-
02.

Det har aldrig været nemt at vise vej i KVL's
brogede bygningsmasse, så her hjælper gode
pejlemærker som f.eks. »hesten«.

Klinisk Institut
Indtil i år har Klinisk Institut ikke været tildelt
kunstnerisk udsmykning. Måske fordi arkitekter-
ne Steen Eiler Rasmussen og Mogens Kochs
klinikkompleks i gule sten kunne være en ud-
smykning i sig selv. En oval bronzeplade på mu-
ren ud for ridebanen vidner om, at bygningen
blev tilkendt kommunal præmiering i 1976, to år
efter kompleksets ibrugtagning.

I trappeopgangen til Sektion for Reproduktion
ved Vestskellet hænger en sandstenstavle over
professor i veterinærvidenskab, dyrlæge Gerh.
A. C. Sand (1861-1921). Han underviste i bl.a.
kirurgi og hesteavl og blev foregangsmand inden
for veterinær obstetrik. Mindesmærket er tegnet
af Chr. Borch; bronzerelieffet udført af Rasmus
Andersen.

I løbet af 1998 vil kunstneren Geert Daae
Funder udsmykke indgangen til Hospital for
Mindre Husdyr. Den vil bestå af dyr, mennesker
og andre figurer, placeret på væggene, indsæn-
ket i muren eller på hylder og søjler. Venteværel-
set vil blive udsmykket af samme kunstner.
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Hovedbygningen
KVL's hovedbygning, i særdeleshed arkitekt
M.G. Bindesbølls oprindelige hovedbygning fra
1858, er et kunstværk, fyldt med næsten monu-
mental, klassisk skønhed. I forhallen over ind-
gangen til auditorium 1-01 findes en frise, der vi-
ser husdyr og mennesker, udført af C. C. Peters.
Her finder vi også en marmorbuste af bl.a. pro-
fessor Henrik Carl Bang Bendz (1806-82), som
var anatom og underviste i flere fag. Bendz var
stærkt medvirkende til Veterinærskolens udflyt-
ning til Frederiksberg og anses som en af KVL's
grundlæggere. Forhallen rummer også en heste-
statue, udarbejdet af den franske billedhugger J.
Saly som forstudie til rytterstatuen af Frederik V
på Amalienborg Slotsplads. Der er tale om en
ideelt skulptureret hingst af Frederiksborgracen,
og forstudiet viser netop hvor elegant, nærmest
majestætisk, den nationale hesterace var på den
tid - eftertragtet som kongers og fyrsters hest.
Man mener, at statuetten er en fødselsdagsgave
til PC. Abildgaard fra broderen Nicolai A.
Abildgaard, professor ved Kunstkademiet.

Hesten blev sat i stand på Konservatorskolen i
1980'erne og fik her sit patinerede udseende. I
virkeligheden er der tale om en gipsskulptur.

Udsmykningen i auditorium 1-01 skyldes de-
korationsmaleren Georg Christian Hilker, hvis
antikke tradition ikke fornægter sig. Husdyrene i
stikkapperne under loftet skyldes ikke Hilker,
men derimod A.P. Madsen.

Konsistoriums møderum
I Konsistoriums Møderum kan man finde en del
marmorbuster af lærere, som har undervist ve-
terinærstuderende :

Buste af professor H.C.B. Bendz (1806-82).
(Foto: Hans Strømsvik).
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Kemikeren C.T. Barfoed (1815-89), der un-
derviste i fysik, kemi og farmaci; busten er u

Rasmus Andersen i 1900.
Lægen og hippologen F.V.A. Prosch {lt

5), lærer i husdyrbrug og beslaglære; busten ud-
ørt af Th. Thielmann 1890.

Fysikeren og politikeren H.O.G. Ellinger
857-1947), KVL's mangeårige direktør; bust e
jført af Max Andersen 1915 og opstillet
927.
Zoologen J.E.V. Boas (1855-1935), professor
oologi; busten er udført af Anne Marie ri
elsen 1919.

mødesalen hænger også portrætterne af Ve-
irnærskolens første forstandere. Det ene e-
stiller PC. Abildgaard som 60-årig, malet und er
is ophold i Stockholm af den hollandske ma-
C.F von Breda. Der er tale om en kopi; ori-
alen findes på Frederiksborg Slot.
Det andet er en pastel af Erik N. Viborg
"59-1822), professor i flere fag ved Veteri-
Tskolen og Abildgaards værdige efterfølger,
[ørt af C. Horneman 1817.
I det tilstødende forrum finder vi et oliemaleri
professor i Speciel Patologi og Terapi H.C.

mdixen (1897-1976), udført af H.C. Båren-
et 1967. Her hænger tillige dels originale far-
iagte tegninger, dels kopier af tegninger af

,VL's gamle ridebaneanlæg og skitser til væg-
Dg loftudsmykninger, nydeligt indrammet i
logens Koch skifterammer.
I samme lokale står den kendte kongestol teg-

net af M.G. Bindesbøll til Frederik VII, der var
til stede ved KVL's indvielse 24. august 1858.
Stolen blev derefter ikke brugt i mange år, men
da man i 1917 under professor Ellingers direk-

tion indførte årsfester, kom den igen i brug og
har siden været benyttet af Christian X og af
Frederik IX. Stolen benyttes ikke længere; sid-
dekomforten lader en del tilbage at ønske. I dag
benytter KVL's royale gæster mere tidssvarende
stole designet af Erik Ole Jørgensen, Mogens
Kochs foldeborde til fralægning af blomsterbu-
ket, taske mv. - på et tæppe af Vibeke Klindt.

I hovedbygningens atriumgård står et monu-
ment, som i virkeligheden er en gravsten og et
mindesmærke for E.N. Viborg, rejst af hans ele-
ver i 1823. Det er tegnet af G.F. Hetsch og CD.
Gebauer og udført i bornholmsk sandsten og er
blevet flyttet flere gange: i 1858 fra Veteri-
nærskolens jorder på Amager til Holmens Kirke-
gård, derfra i 1930 til KVL, hvor den blev op-
stillet ud for Kemisk Laboratorium; i 1973 blev
den flyttet til sin nuværende placering i Bindes-
bøll s smukke gård.

Besættelsestidens ofre
Begiver vi os over i Kongeporten, KVL's hoved-
indgang Bülowsvej 17, finder vi en mindetavle
over besættelsestidens ofre. Tavlen har otte nav-
ne på kandidater og studerende, som faldt i fri-
hedskampen eller som ofre for krigen:

Landinspektør Emil Balslev (1913-44), dyr-
læge og medlem af Hvidsten-gruppen Albert
Carlo Iversen (1895-1944), stud.med.vet. og
medlem af Holger Danske-gruppen Per Sonne
(1921-44), dyrlæge Ole Vagn Larsen (1911-
45), dyrlæge Axel Richard Møller (1889-1945),
landbrugskandidat Erik Briand Clausen (1901-
45), dyrlæge Hermann Peter Viggo Andersen
(1908-41) og dyrlæge Carl Christian Jensen
(1891-1942).
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Operationsscene fra Kirurgisk Klinik omkring århundredeskiftet. Malet af G.A. Clemens.

Tavlen er skænket af seks kandidatforeninger i
forvisning om, at KVL vil værne om den og ære
de navne, der står på den.

Abildgaard-Huset
Abildgaard-Huset, der ligger på Bulowsvej 15, li-
ge ved den gamle, karakteristiske poppelalle, nu
Dyrlægevej, er indrettet med møderum i den ene

etage. I det største rum hænger G.A. Clemens'
vægstore oliemaleri fra århundredeskiftet. Bil-
ledet viser en operationsscene fra Kirurgisk Kli-
nik, hvor professor A.W. Mørkeberg udfører
kastration på en hingst. Mørkeberg er omgivet
af fire veterinærstuderende, Peter Olsen (1876-
1954), Jens Christian Ulf-Møller (1871-1940),
Vilhelm Folmer Reith (1878-1955) og Sig.
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Keilgaard (1879-1952). De blev alle senere dyr-
læger; sidstnævnte blev kendt som opfinder af
»dyrlægens natmad«. Stående ses professor G.
Sand og ved narkosemasken, i blå kittel Jørgen
Hansen, mangeårig betjent på Kirurgisk Klinik
og vistnok den eneste klinikbetjent i verden, der
har skrevet og udgivet en lærebog på eget forlag:
Fængsling, kastning og forbinding af heste og
kvæg. Bogen udkom første gang i 1925, anden
udgave fulgte i 1945.

I Abildgaard-Huset og i Patologibygningen fin-
der vi tillige en del tegninger af misdannelser, ud-
ført af KVL's mangeårige illustrator Poul H.
Winther (1898-1966).

I Det Veterinære Sundhedsråds lokaler står en
buste af H.C. Tscherning (1804-86), som var
sundhedsrådets formand, lektor i retslære (stats-
veterinærvidenskab) og veterinærhistoriker; bus-
ten er udført af AM Saabye 1883.

Rektorkæden
Gennem årene har KVL modtaget mange gaver:
skulpturer, vaser, malerier m.m., som danske og
udenlandske gæster har skænket i forbindelse
med deres besøg, skolens jubilæer o.l. Nogle af
dem findes på rektors kontor. Den fornemste
gave er uden tvivl den smukke rektorkæde,

benævnt magtsymbolet, udført i rent guld efter
arkitekt Axel Feldingers tegninger hos A.
Dragsteds Guldsmedje. Kæden er skænket i
1940 af kandidater fra alle højskolens studieret-
ninger. Den er forsynet med fire medaljer. Tre af
dem beskriver KVL's historie, mens den fjerde
og største er præget med Veterinærskolens gam-
le segl. Vi finder den gamle veterinærskole på
Christianshavn og Bindesbølls oprindelige ho-
vedbygning på KVL. Selve kæden udgøres af et
antal fine hestesko. Til daglig opbevares den ko-
stelige rektorkæde i en bankboks, hvorfra den
hentes hver gang rektor skal bære den.

Andre effekter findes på Veterinærmedicinsk
Museum, Biblioteket eller institutter. Disse gen-
stande kan ikke allesammen nævnes her af
pladsmæssige årsager, men det kan oplyses at de
er registrerede, fotograferede og står under om-
sorg af Teknisk Forvaltnings sekretariat.

Gudrun Lefmann
O.ass., merkonom, teknonom, lab.tekniker

Ivan Katic
Forskningsbibliotekar, dr.med.vet.
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Veterinærstuderende gennem 25 år
af John Elmerdahl Olsen, Annette Flagstad og Kirsten Hobolt

Studerende har alle dage været individuelle per-
soner og lige så forskellige som mennesker i al-
mindelighed. Er der overhovedet noget tidsty-
pisk? Efter nogen tøven, og måske mest efter at
have konstateret, at vores oplevelser på studiet
ikke helt svarede til hinandens, gik vi i gang. Vi -
lærere og/eller studerende i 70'erne, 80'erne og
90'erne vil ikke gøre krav på, at vores subjektive
indtryk tilnærmelsesvis giver sandheden, men vi
tror dog, at vi har fundet nogle karakteristika for
hver periode - ikke revolutionerende forskelle,
snarere nuancer og detaljer.

Først og fremmest må vi fastslå, at den væs-
entligste ramme for de studerendes gøren og la-
den på KVL, studieplanen for veterinærstudiet,
har været stort set uforandret i det meste af den
omhandlende periode. En ny studieplan blev
vedtaget og indført i 1973. Ud med deleksami-
ner og bundne forudsætninger, ind med tilvalgs-
fag på 10. og 11. semester. En typisk skoledag
på syv-otte timer. Ja, vi bruger ordet skoledag for
at markere det næsten umulige i at studere, når
der fordres så stor tilstedeværelse på KVL. En
fornemmelse vi alle tre genkalder, uanset det
tidspunkt vi studerede, er en dårlig samvittighed
over ikke at få læst som en forberedelse til at
modtage undervisning. Læsning foregik periode-

vis og da især i perioden op til eksaminer i janu-
ar og juni måned (nu december/januar og
maj/juni). En begrænsning af konfrontationsti-
den, og dermed en forbedring af de studerende
muligheder for »at studere«, har været et væ-
sentligt incitament til at indføre en ny studieplan
i 1994 - en plan, der i skrivende stund endnu ik-
ke har produceret færdige kandidater. I denne
plan er genindfør! et speciale som afslutning på
studiet, og i formålsbeskrivelsen lægges vægt på
at kandidaterne bibringes redskaber, der gør dem
i stand til selvstændigt at vedligeholde og udvikle
deres faglige kompetence. Planen gør på den
måde delvist op med den megen udenadslære,
der har præget veterinærstudiet.

Ruskursus som start på studiet
En epokegørende nyskabelse på veterinærstudi-
et, og andre KVL-studier, er etablering af ruskur-
ser fra først i 70'erne, med deltagelse af nystar-
tede veterinærstuderende, russer, ældre medstu-
derende, instruktører, samt undervisere over-
vejende fra fagene på de første semestre. Af en
eller anden grund er der i dag ikke mange lære-
re, der deltager på ruskursus, hvilket er ærger-
ligt, da både studerende og undervisere kunne få
meget ud af den kontakt, der skabes på ruskur-
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Samvær omkring pandekagebagning på det veterinære ruskursus 1978. Pandekagebagerne er
dyrlæge Lisbet Lerche og nuværende redaktør af Dansk Veterinærtidsskrift cand.agro. Børge Jør-
gensen. Studerende fra andre studieretninger deltog ofte som instruktører på veterinære ruskur-
ser for at stimulere en tværfaglig forståelse på KVL. Tilskuere til bagningen er fra venstre
cand.silv. Jesper (efternavn kan ikke spores), dyrlæge Lise Hansen, dyrlæge Anders Johansen,
dyrlæge Niels Majdal Madsen, og med grydelåg dyrlæge Kathe Rasmussen.

sus. Indførelse af denne blide start på studiet
markerede en erkendelse af, at studiestarten er
en forvirret og vanskelig tid, og at en del af for-
virringen kan afhjælpes med god information.
Ruskursus afholdes hvert år i den første uge af ef-
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terårssemesteret. Det er en uges socialt samvær
med mange nye mennesker og er utrolig vigtig,
da det danner grundlag for det gode sociale mil-
jø, der generelt findes på studiet.

Arrangementerne på ruskurset omhandler



De studerendes bar. I foråret 1997 åbnede de studerendes bar. Indgangen, som ses på billedet pla-
ceret over for Hospital for Mindre Husdyr, er nu flyttet. Opstemte kommentarer om forbipasse-
rendes hunde truede med at skræmme klienterne væk.

veterinæruddannelsens opbygning og indhold,
varieteten af jobmuligheder efter studiet, samt
diskussioner om emner som dyreetik og studen-
terpolitik. Desuden er der selvfølgelig mulighed
for at tale med undervisere og ældre studerende,
om at være veterinærstuderende. Der er sket et

skift i »nerven« i ruskurserne siden de første kur-
ser. I de første mange år var fokus så afgjort på
de svage studerende. Man holdt populært sagt
ruskursus for de 10-20 studerende, der ville
droppe ud, hvis de ikke fik et socialt netværk.
Dagene gik til langt hen på aftenen med aktivi-
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En fast og tilbagevendende
begivenhed var julerevyen,
en tværfaglig forestilling i
forbindelse med julefesten.
Billedet stammer fra jule-
revyen i 1976, det år hvor
rektor H. C. Aslyng for de
studerende stod i et dårligt
lys på grund af hans hånd-
tering af smedjesagen.
Rollen som rektor spilles
af dyrlæge og læge Poul
Berggren. I baggrunden ses
dyrlæge Jørgen Svindler
Nielsen.

teter i små rusgrupper for at skabe maksimal
tryghed. Senere på aftenen var der mulighed for
snak med personer uden for ens egen gruppe
over en kop øl, ofte akkompagneret af sang og
guitarspil, alt imens nogle bagte kager eller sør-
gede for popkorn. Nu ophører aktiviteter i små-
grupper tidligere, og guitarspillet er skiftet ud
med musik fra bånd eller CD'ere. Men resten er,
som det altid har været. Langt de fleste deltage-
re har det sjovt i denne første uge af studiet, men
for nogle er der for mange nye mennesker, for
meget larm, for meget nyt. Nogle synes ligefrem
at ugen er useriøs, og vil gerne i gang med stu-
diet.

Frokost på Gimle
KVL erhvervede i 1956 Gimle i den søndre en-
de af Bulowsvej 13-området, og denne har siden
været de veterinærstuderendes foretrukne fro-

koststue. I 70'erne sydede stedet af liv, helt eks-
tremt i den indlagte frokostpause fra 12.00-
12.30. Stort set alle studerende fra 3. til 11. se-
mester kunne træffes ved faste borde. Som ek-
sempel kan nævnes, at de studerende, der var
hyret af Studiekontoret til at detaillægge den ve-
terinære øvelsesplan, og her især tilvalgsplanen
for V10 og V11, stort set kunne afklare alle
tvivlsspørgsmål med studerende ved at oprette
kontor på Gimle i frokostpausen. Også uden for
frokostperioden kunne man med rimelig sikker-
hed finde et eller to slæng af studerende i færd
med et spil kort, eller blot på lynvisit i en pause i
den praktiske øvelsesundervisning. Over årene
er tilstrømningen til Gimle faldet - til stor undren
for nogle. De studerende, som blev væk, ville for-
mentlig, hvis de blev udspurgt, henvise til kvali-
teten af maden på stedet. Hertil vil vi svare, at
den er steget stødt gennem årene. Det var ikke
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på grund af høj kvalitet på maden, at de veteri-
nærstuderende førhen valfartede til stedet. Det
var socialt betinget og i høj grad med til at give
en følelse af fællesskab på studiet. Vi vover at
påstå, at studerende har prioriteret den daglige
sammenkomst lavere, er blevet mere seriøse.
Der vil ikke mere være studerende, der når gam-
le kammerater mødes til 25 års jubilæum, kan
huske nogen, der tilbragte 2/3 af studiet med at
spille kort.

Smedjeaktionen
- et eksempel på studentermobilisering
Veterinærstuderende har bakket pænt op om
Veterinær Medicinsk Forening (VMF). I 70'erne
og 80'erne deltog VMF sammen med de øvrige
studieretninger i mange tværgående studenter-
politiske demonstrationer. Den store plakat med
tyren var kendt og forventet ved demonstratio-
ner på Frue Plads mod skiftende undervisnings-
ministre. Men, hånden på hjertet, det var en
mindre, fast kerne, der især af så tid til denne
slags aktiviteter. Nej, vil man have et eksempel
på studentermobilisering, der i høj grad var båret
frem af veterinærstuderende, og ikke kun den fa-
ste kerne, skal man kigge på sagen om nedriv-
ning af »Den Gamle Smedje«.

I forbindelse med KVL's oprettelse på Frede-
riksberg og med M.G. BindesbøH som arkitekt,
blev der opført en beslagsmedje, hvor der nu er
placeret den såkaldte »formalinbygning« til kon-
servering af dyr til brug ved dissektionsøvelser.
Ad flere omgange gennemgik smedjen ændrin-
ger, og frem for alt ophørte dens funktion som
beslagsmedje. Til gengæld blev den de veteri-
nærstuderendes faste festplads. Den, som har

svunget sin partner i essens skær på et heste-
venligt gulv af endeskårne træstykker og til lyden
af Kansas City Stompers, vil altid huske dette
som topmålet af hygge. De nu så kendte »smed-
jefester«, hvorved studerende rejser midler til
støtte for studierejser, har navn og udgangspunkt
i denne bygning.

Ved modernisering i begyndelsen af 70'erne
blev bygningen dømt til nedrivning. Sagen bøl-
gede i KVL's styrende organer, og den endelige
dødsdom over smedjen blev fældet i efteråret
1976. Det er her de studerende for alvor tager
sagen i egen hånd. På et stormøde på Gimle,
med fuldt hus, vedtages en fysisk blokade af
smedjen og - hold jer nu fast - en besættelse af
Administrationen indtil der kunne opnås tilsagn
om fornyet behandling af sagen. Et sted mellem
halvtreds og hundrede studerende overnattede
den nat på rektors kontor, iført højt humør og
adskillige kasser øl. Ingen hærværk, men masser
af god stemning. Flere af Administrationens per-
sonale tilbragte, tror vi efter deres ansigtsudtryk
at dømme, en sjov aften i selskab med oprigtigt
indignerede studerende. Rektor, professor H. C.
Aslyng, mødte næste morgen før klokken seks,
vækkede de studerende og fik ophævet besættel-
sen af Administrationens lokaler. Han havde en
helt klar psykologisk fordel ved forhandling på
det tidspunkt af dagen. Den fysiske blokade af
smedjen ville de studerende ikke opgive. Frem til
påsken 1977 deltog et hidtidigt uset antal stude-
rende i støtteaktioner, bevogtning af smedjen og
utallige fester.

Beslutningen om nedrivning stod imidlertid
fast. Nedrivningsfirmaet ventede blot på en pas-
sende lejlighed. I påsken var bevogtningen faldet
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Nedrivning af den gamle smedje på Smedens Torv. I påsken 1977 var de studerendes fysiske blok-
ade af den gamle smedje faldet til så lavt niveau, at bulldozeren kunne liste sig ind på KVL en
tidlig morgen og påbegynde nedrivningen af den karakterfulde bygning. (Foto: Gudrun Lefmann).
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Studerende og gæster i haven til bofællesska-
bet »Slottet« i Brønshøj i 1977.

til et meget lavt niveau, og bulldozeren kunne
uden modstand fjerne bygningen.

At rejse er at lære
At rejse er at se refleksionen af sig selv. Man bli-
ver hele tiden kastet ud i nye situationer, andre
måder at gøre tingene på. Man lærer nye men-
nesker at kende og skal måske klare hverdagen
på et sprog, man ikke kender. Man har tid til at
tænke, lære og udvikle sig. Umiddelbart ser man
alt det nye, forskelligheden, men lidt efter lidt be-
gynder man at reflektere over det gode og det
dårlige ved det derhjemme.

I 70'erne og 80'erne tog relativt få studeren-

de orlov fra studiet. Typisk blev en del af orloven
brugt til at tjene penge og resten til en rejse. I
dag rejser flere og flere ved hjælp af penge fra
rejselegater. Antallet, der rejser, varierer fra år til
år, men er steget gennem perioden. Udviklingen
er gået fra overvejende kulturelt betonede rejser
til rejser med mere fagligt indhold. I dag er det
meget populært at tage til et udenlandsk univer-
sitet for at deltage i et sommerkursus eller blive
der et semester. Om denne ændring er opstået,
fordi mulighederne for og orienteringen om fag-
lige udenlandsophold er blevet bedre eller som
følge af, at de studerende er mere karrierebevid-
ste i dag end tidligere, er uvist. Under alle om-
stændigheder er det at rejse under studiet et pri-
vilegium og en oplevelse, som enhver veterinær-
studerende bør unde sig selv.

Boligforhold
Kollegieværelse eller lejet værelse var de to op-
lagte muligheder for bolig i begyndelsen af 70'er-
ne. I løbet af 60'erne var der tiltag i kollegiebyg-
geriet, og det frie liv og kammeratskab i moder-
ne omgivelser tiltalte mange studerende. Det var
svært at finde tag over hovedet. Der var hverken
nok kollegieplads eller værelser at leje i Køben-
havn, hvilket man bl.a. får indtryk af ved, at Fre-
deriksberg Bladet i 1971 bragte en opfordring til
folk om at leje værelser ud til studerende. Der
indkom 100 tilbud af svingende kvalitet i et pris-
lag på 200-300 kroner om måneden.

Senere blev det at bo i kollektiv en livsstil. I
80'erne boede en del af de veterinærstuderende
i kollektiver og bofællesskaber, ofte i par og sam-
men med studerende af andre studieretninger. I
denne periode sås ikke alene studerende med
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Kønsfordelingen ved optagelse på og dimissi-
on fra veterinærstudiet i perioden 1970-97.

hunde til forelæsninger, også babyer blev nu og
da introduceret. Studerende bor stadig på kolle-
gieværelse og i lejet værelse, men typisk i be-
gyndelsen af studiet. Egentlige kollektiver tror vi
ikke eksisterer mere, men bofællesskabet i hus
eller stor lejlighed med eget værelse og fællesfa-
ciliteter, køkken og spiseplads, lever i højere grad
end kollegieværelset op til den moderne stude-
rendes krav og levevis. En anden eftertragtet bo-
ligform er egen lejlighed. Det er imidlertid ikke
let at finde en lejlighed til en acceptabel pris i
Storkøbenhavn, specielt ikke efter, at indre Nør-
rebro har gennemgået en kraftig byfornyelse.

De ændrede boligforhold afspejler udviklingen
i det øvrige samfund og formentlig også en æn-
dring i de studerendes økonomiske forhold. De
studerende er gennem årene i højere grad blevet
økonomisk selvstændige.

Kønsfordeling
Antallet af optagne studerende er steget fra om-
kring 70 i 1970 til 110-120 de senere år. Hvor
der i 60'erne, med et optag på ca. 60 studeren-
de, kun var meget få kvinder på studiet, er der si-
den gradvist sket en stigning i antallet af kvinde-
lige studerende i forhold til mandlige, og fra
1981 var der hvert år indskrevet flere kvinder
end mænd på veterinærstudiet. I 1997 blev der i
alt indskrevet 119 studerende, heraf 26 mænd
og 93 kvinder. Antallet af dyrlæger dimitteret fra
KVL i perioden 1970 til 1997 viser dels en stig-
ning i totalantallet af uddannede dyrlæger og,
hvad der er pointen i denne historie, samtidigt et
skift fra omkring 50 mandlige dyrlæger og 10
kvindelige dyrlæger i 1970 til kun 30 mandlige
og 70 kvindelige dyrlæger i 1997.
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Kvindebevægelsen satte i 70'erne og 80'erne sit aftryk på veterinærstudiet. Den bløde mand var
normen, som her illustreret med to strikkende mandlige V3'ere under en mindre, festlig sam-
menkomst i 1976. De strikkende herrer er dyrlægerne Niels Jørgen Olesen og Peter Holm.

Vi har dvælet lidt ved de mulige årsager til, at
kvinder i stadig stigende grad dominerer veteri-
næruddannelsen. Nogle taler spydigt om en he-

stepige-effekt, men den køber vi ikke. Der er i de
senere år sket en generel nedbrydning af traditi-
onelle uddannelsesmønstre med den følge, at
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kvinder i dag dominerer på stort set alle fag, der
kan sammenfattes under betegnelsen »de bløde
naturvidenskaber«. Dette er vel en af årsagerne
til den høje andel af kvinder i studiet. En anden
årsag er den høje adgangskvotient, 9,5 i 1997.
Hvorfor en høj adgangskvotient favoriserer kvin-
der, har vi afholdt os fra at diskutere. Samtidig

med en ændring i kønsfordelingen blandt de ve-
terinærstuderende er der også sket en ændring i
rekrutteringsgrundlaget. Det er nu ikke mere ho-

veddsageligt unge fra landet, der søger dyrlæge-
studiet, men derimod et relativt bredt udsnit af

den danske ungdom.
Afslutningsvis har vi interviewet nogle stude-

rende, om hvordan disse skift opfattes og påvir-
Ker miljøet på studiet: »Det er naturligvis posi-
tivt, at flere kvinder uddannes«. Følgende be-
mærkninger vidner om, at en nogenlunde ligelig
fordeling af mænd og kvinder er optimalt: »Piger
er grundige i studiet, men snakker for meget.
Mænd er ofte lidt vel hurtige ved gennemgang
af stoffet og dermed overfladiske. Derfor er
det bedst med studiegrupper sammensat af
begge køn«. Om rekrutteringsgrundlaget i øvrigt:
Der er relativt få studerende med en land-

brugsfaglig baggrund, hvilket tenderer til teo-

retisering af diskussioner og undervisning«.
»Som kvindelig studerende er det ikke mere så
let at blive gift med en dyrlæge«. »Der bliver
stiftet en herreforening for hver ny årgang stu-
derende. Det har vi gjort siden 80'erne. Her
taler vi om »herreting«, nyder stilheden uden
kvindelige veterinærstuderende og lytter til fo-
redrag m.m.« »En hård kerne kalder sig Nucle-
us nigrum, den sorte/formørkede kerne«. Man
kan formode, at Nucleus nigrum svarer til tidli-
gere Ordo consumatoris maximum bavariano-
rum, de største øldrikkeres orden. Måske er det
sådanne tiltag, der får mænd til at ønske leder-
stillinger og ordener.

John Elmerdahl Olsen
Professor, ph.d.
Institut for Veterinær Mikrobiologi

Annette Flagstad
Professor
Klinisk Institut

Kirsten Hobolt
Dyrlæge
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TAP's vilkår før og nu
af Karen Meyn Christensen og Gudrun Lefmann

Op til styrelseslovens indførelse i begyndelsen af
70'erne var arbejdsforholdene for det teknisk ad-
ministrative personale ansat på afdelingerne me-
get afhængig af den enkelte professor og næsten
uden påvirkninger af faktorer udefra. Dette har
givet en stor stabilitet i den enkeltes arbejdsfor-
hold, men også en meget stor forskel fra afdeling
til afdeling. Derfor kan en del af denne historie
kun fortælles set fra Afdelingen for Normal Ana-
tomi - telefon Vester 8380. Selv telefonnumme-
ret angiver afdelingens selvstændighed. Ikke no-
get med central omstilling! Til gengæld havde af-
delingen kun én telefon med en tilkoblet partste-
lefon, der stod i professorkontoret. Hovedtele-
fonen stod i gangen og blev selvfølgelig besvaret
af »enepigen«, ansat som kontor- og laboratorie-
assistent i dette mandsdominerede, storrygende
miljø.

Præcis som et urværk
Hele denne periode - for nogle institutioners ved-
kommende flere hundrede år - op til universite-
ternes demokratisering, er blevet kaldt »profes-
sorvældets tid« - og der kunne herske mere eller
mindre oplyst enevælde på de enkelte afdelinger.
Professorerne kunne ansætte og afskedige både
teknisk og videnskabeligt personale stort set kun

begrænset af opsigelsesvarsler og stillingsbevillin-
ger. Med et 90'er ord: der var en helt klar refe-
renceramme, men der kunne også være en stor
frihed inden for denne ramme. For selv om om-
gangsformen var yderst formel med tiltale i tred-
je person, De og Hr., Fru eller Frøken, var der i
det daglige et meget nært samarbejde, hvor ev-
ner og lyst ofte var mere afgørende for opgave-
tildelingen end stillingsbetegnelser

Der var i denne struktur nøjagtig så meget
medindflydelse, som den enkelte professor ville
tillade. Som regel blev de daglige spørgsmål dog
drøftet i kaffe- og frokostpauser, som lå helt fast
i forhold til forelæsninger og øvelser. Det kræve-
de en god undskyldning at komme for sent til fro-
kost, specielt for føromtalte assistent, der havde
til opgave at sørge for det daglige professoræg,
som skulle koges fire et halvt minut og være fær-
dig på slaget 12.02, da forelæsningen sluttede
præcis kl. 12.00. I en afdeling med kun otte an-
satte kunne de fleste spørgsmål nå at blive vendt
under disse daglige møder, specielt da der sjæl-
dent blev talt privat.

Forandringens tid
Det var også meget forskelligt, hvor stor en om-
væltning styrelseslovens indførelse skabte på de
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enkelte afdelinger. På Afdelingen for Normal
Anatomi blev det en større forandring, at vi fik et
professorskifte i 1968 - nogle år før studenter-
oprøret slog igennem til lovgivningen. Dette
chefskifte til en person med svensk baggrund be-
tød en mere uformel omgangsform, og i løbet af
få år slog »du-tiltalen« igennem.

Der blev efterhånden indført forskellige festli-
ge traditioner, som julefrokoster, skovture og
festligholdelse af mærkedage. Privatlivet blev og-
så mere synligt - begyndende med børnene. Det
har senere vist sig, at dette skifte også »lå i tiden«,
men var slået igennem i Sverige flere år før. Der-
for blev omvæltningen i 1972 i første omgang
mere et spørgsmål om at formalisere nogle af de
daglige møder med en dagsorden og et referat,
end en total revolte i den interne struktur. Men
på længere sigt fik indførelsen af afdelingsrådene
som den besluttende forsamling stor betydning
for arbejdsmiljøet, det gav et højt informations-
niveau og en oplevelse af fælles ansvar og mål.
Der, hvor ændringen blev umiddelbart mest føle-
lig, var indførelsen af studienævnene, som over-
tog nogle af de beslutninger, der tidligere havde
kunne træffes af lærestolens indehaver. Dette
gav en del konfrontationer mellem afdelingsråd
og studienævn, specielt om ressourcespørgsmål.
Ellers skulle man højere op i beslutningssystemet
- til fagråds- og konsistorieniveau, før det føltes
som en revolution.

Tog ansvar
Fagrådet havde hidtil stort set kun bestået af pro-
fessorer, som var fødte medlemmer. Nu blev det
ændret til en valgt forsamling med 12 ViP'er,
som blot skulle have en kandidatgrad og en fast

ansættelse ved KVL, seks studerende og seks
TAP'er. Opdelingen af personalet i disse to kate-
gorier, ViP og TAP, blev indført samtidig med de-
mokratiseringen. I yderste tilfælde kunne det be-
tyde et fagråd bestående af 24 personer, som ik-
ke tidligere ville have haft mulighed for at gøre
deres indflydelse gældende på det niveau. At det
kom til at fungere skyldtes nok, at alle tog an-
svaret alvorligt, og at grupperne havde så for-
skellige indfaldsvinkler til sagerne, at de fleste
aspekter kom frem på møderne. Lobbyvirksom-
hed var ikke så almindelig, det blev snarere be-
tragtet som en »ufin metode«. Sagerne skulle
kunne argumenteres.

Set fra en TAP-stol var det en meget spænd-
ende, men af og til frustrerende tid. I denne he-
terogene forsamling af næsten udelukkende
mænd skulle man som »pige« og værst af alt -
»kontormus« - have taleret. Stemmeretten havde
man jo fået foræret ved valget, men den anden
ret skulle absolut tilkæmpes. Når man så havde
fået taleret, skulle man også lige opnå at blive
hørt. Så der gik nogen tid, inden alle fandt deres
pladser i dette system. Vi var dog mange TAP'er
i samme situation, som efterhånden fik skabt bå-
de et internt og et eksternt netværk. Specielt det
eksterne var værdifuldt og godt til at opfange de
mange politiske signaler. Det var en tid med
mange slag på barrikaderne, de fleste rettet mod
kræfter uden for institutionen, f.eks. ændringer
af styrelsesloven, budgetteringsmodeller, bespa-
relser m.m.

Nedskæringer og vækst
Inden for afdelingen blev arbejdet også mere
påvirket af eksterne beslutninger. Det fjernede
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de faste rammer og åbnede udadtil, men gav til
gengæld mange andre bindinger. De fleste med-
arbejdere indgik i forskellige fagligeAollegiale
sammenhænge, og den enkelte medarbejders
kompetence blev mere flydende. Det var derfor
en nødvendighed for at tingene skulle kunne fun-
gere, at alle var informerede, og beslutningerne
var fælles. Men på trods af, at det var en turbu-
lent periode med økonomiske nedskæringer,
sommetider flere på et år, så var det også en
vækstperiode i hvert fald for Anatomisk Institut,
som afdelingen i overensstemmelse med tids-
ånden skiftede navn til. På det tidspunkt var det
blevet selvfølgeligt, at hver medarbejder både
havde egen telefon og eget lokalnummer under
KVL's hovednummer. Rygernes antal var stærkt
faldende og antallet af piger mere end fordoblet,
hvilket betød, at det nærmede sig halvdelen af af-
delingens personale, der stadig var otte fast-
ansatte plus en fondsansat, et begreb afdelingen
stiftede bekendtskab med midt i 70'erne.

En af de sidste store opgaver i fagrådet blev
sammenlægningen af de mange små institutter
til fem store. Selvom det for de fleste blot var en
historisk ring, der blev sluttet, betød det mindst li-
ge så store forandringer af de daglige arbejdsfor-
hold, i hvert fald for en administrativ medarbej-
der, som de omvæltninger, der var sket omkring
1970, både med hensyn til arbejdsgange, opga-
vefordeling og muligheden for at holde alle in-
formeret og dermed bevare den enkelte medar-
bejders deltagelse i instituttets interne beslutnin-
ger.

Efter mange ministerangreb på styrelsesloven
og lige så mange demonstrationer og forsvars-
skrivelser fik KVL særstyreordning og de øvrige

Beslagsmedekunstren - et af verdens ældste
håndværk - udøves den dag i dag på KVL.
(Foto: Gudrun Lefmann).
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1973

Vagtmester
Betjent
Røntgenfotograf
Chauffør
Beslagsmed
Overassistent
Assistent
Kontorassistent
Laboratorietekniker
Laborant
Laborantelev
Laboratorieassistent
Apoteksassistent
Defektrice
Teknisk medhjælper
Elev

Stillingsbetegnelser for TAP-gruppen

1998

Overvagtmester
Vagtmester
Klinikbetjentformand
Klinikbetjent

Btjent
Rø ntgenfotograf
Beslagsmed
Kontorfuldmægtig
Overassistent
Assistent
Kontorelev
Kontorassistent
Apoteksassistent
Rengøringsassistent
Servicemedarbejder
Medhjælper

Veterinærsygeplejerske
Veterinærsygeplejerskeelev
Dyreassistent
Dyreassistentelev
Landbrugstekniker
Laboratoriefuldmægtig
Laboratorieoverassistent
Laboratorietekniker
Laborant
Laborantelev
Miljøtekniker
Hospitalslaborant
Forsøgstekniker
Jordbrugstekniker
Nattevagt

reanstalter en ny universitetslov, der skulle
genindføre de stærke ledere. Dermed blev insti-
trådene afskaffet som øverste besluttende or-
an, og kompetencen blev centreret omkring in-
tutbestyreren og -bestyrelsen. Der blev indført
tale samarbejdsudvalg på institutniveau til at
re medarbejderindflydelsen. Men det er nutid,
den historie kan først fortælles i sit rette per-
3ktiv ved Veterinærskolens 250 års jubilæum.

TAP'erne specialiseres
For år tilbage var antallet af stillingsbetegnelser
begrænset. TAP-gruppen bestod overvejende af
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vagtmestre, betjente, kontor- og laboratoriefunk-
tionærer. Det gør den stort set også i dag, men
nutidens stillingsbetegnelser fortæller meget me-
re om de uddannelsesmæssige forudsætninger,
den enkelte medarbejder har. Jf. ovenstående
oversigt. Det skyldes ikke alene øgede krav til
TAP'ernes uddannelse, til specialisering, men
også en mere smidig indstilling til faglig uddan-
nelse og overenskomster mv.

Arbejdsmiljøet kom i fokus
Da arbejdsmiljøloven trådte i kraft i 1978 blev
der på samtlige institutter/afdelinger/klinikker



oprettet sikkerhedsgrupper med en arbejdsleder-
repræsentant udpeget blandt ViP-gruppen og en
sikkerhedsrepræsentant valgt af og blandt TAP-
gruppen. Sikkerhedsgruppen havde bl.a. til op-
gave at overvåge sikkerheds- og sundhedsforhold
og deltage i planlægningen af samme. Efter-
hånden som loven blev implementeret, opstod
krav/behov for ændringer af en række arbejds-
procedurer. Ventilation, stinkskabe, organiske
opløsningsmidler, kræftfremkaldende stoffer, fo-
sterskadende stoffer, smittefare, affald o.l. kom
på dagsordenen. Der blev sat spørgsmålstegn
ved en række detaljer, og det blev fulgt op af ef-
teruddannelse i meget vid udstrækning især in-
den for laboratorieområdet.

Vel kunne meningsudvekslingerne sommetider
være skarpe, men i det store og hele kom det til
at betyde en helt ny form for konstruktivt samar-
bejde. Arbejdsbeskrivelser og -rutiner blev ende-
vendt. Det samme gjaldt kemikaliebeholdningen,
som nu skulle faremærkes. Kunne et farligt stof
erstattes af et mindre farligt? Udvikling af ny tek-
nik til fiksering af præparater til anatomiunder-
visningen er blot et eksempel herpå.

I dag sættes fokus på vurdering af den enkelte
arbejdsplads som helhed.

Arbejdsopgaverne ændres
Ser man på den tekniske udvikling har springet
fra den nu gammeldags elektriske skrivemaskine
med typearm, kuglehoved eller skrivehjul til vo-
res dages edb-udstyr været stort. De fleste har
hurtigt adapteret de elektroniske landvindinger.
Helt frem til slutningen af 80'erne var skrivema-
skinen fast inventar i både kontorer og laborato-
rier. Edb-maskinerne var endnu forbeholdt de få.

Laborant anno 1989.
(Foto: Gudrun Lefmann).

I en periode skulle stakkevis af hulkort tastes og
ordnes manuelt. Senere hørte man kolleger på
andre, helt anderledes velassorterede afdelinger
slynge om sig med ubegribelige udtryk som
STAR- og DSI-tekst. Men udviklingen tog fart,
og den personlige computer, PC'en, holdt sit
indtog. Med succes!

Mens det tidligere var kontorfunktionærer og
også laboratoriefunktionærer, der renskrev bre-
ve, videnskabelige artikler mv., er det i dag en
funktion, den enkelte ViP'er oftest selv udfører.
Det indebærer, at tingene er spredt ud på man-
ge. Drejer det sig f.eks. om sagsbehandling, kan
det være til ulempe for kontinuiteten i sagsfor-
løbet, at der ikke længere gives mulighed for at
ajourføre information og viden gennem det dag-
lige arbejde. Det centrale arkiv, der kunne holde
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orden på kontinuiteten, er i dag gået tabt, fordi
meget lagres i kortere eller længere på forskel-
lige harddiske, som ofte saneres ved tryk på slet-
tetasten. Heri kan også ligge en fare for kom-
mende generationer, fordi det bliver vanskeligt at
gendanne historien.

Mangfoldiggørelse af undervisningsmateriale i
form af noter og kompendier i bogform lå ofte i
institutterne. Nu er stencils og duplikatorer for-
længst afløst af fotokopiering eller af professio-
nelt forlagsfremstilling hos f.eks. DSR Grafik.
Den tidsrøvende og pladskrævende manuelle
arksamling til store kompendier mv. er afløst af
andre opgaver.

Komplicerede, nærmest Storm P-agtige appa-
raturopstillinger i laboratoriet ses næsten ikke
længere. De er i dag afløst af hurtigmetoder; af
mikroanalyser og af indkapslede procedurer. La-
boratorieområdet er blevet komplekst samtidig
med, at det er blevet mere rationelt og compu-
terstyret. Udregninger foretages sjældent; det
klarer computerteknikken. Det samme gælder
grafiske fremstillinger af forsøgsresultater o.a. og

fremstilling af overheadtransparenter. De udføres
»professionelt« i dag ved hjælp af særlige com-
puterprogrammer.

Unikt samarbejde
På det veterinære område er der tradition for
årelange ansættelser. Mange TAP'ere har i dag
været ansat i mere end 25 år.

Samarbejdet ViP-TAP har altid været nærmest
unikt sammenlignet med andre arbejdspladser.
Og der er flere eksempler på, at TAP'ere har
været innovatorer og samarbejdspartnere, lige-
som de blev medforfattere og eneforfattere til vi-
denskabelige artikler.

Karen Meyn Christensen
Kon torfu Idmægtig
Institut for Anatomi og Fysiologi

Gudrun Lefmann
O.ass., merkonom, teknonom, lab.tekniker
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Ændrede vilkår for dyrlæger
af Anton Rosenbom

I løbet af de snart 225 år, dyrlægestanden i Dan-
mark har eksisteret som defineret og formalise-
ret profession, er der hele tiden foregået udvik-
linger og ændringer af både baggrunde og betin-
gelser for dyrlægers erhvervsmæssige beskæfti-
gelse. Det gælder i udpræget grad de seneste 25
år. Det skyldes dels periodens omfattende struk-
tur- og rationaliseringsbetingede tilpasninger in-
den for husdyrbrug og industri, dels Danmarks
indtræden i EU pr. 1. januar 1973 med deraf føl-

gende behov for fortløbende harmonisering af
love og regelsæt vedrørende blandt andet veteri-
nære områder.

Veterinær praksis
Baggrunden for dyrlægers beskæftigelse i traditi-
onel stordyrspraksis har været en stort set stabil
husdyrproduktion i det første tiår efter Danmarks
indtræden i EU.

I begyndelsen af 80'erne blev det nødvendigt

Den drastiske udvikling på

Kvægbesætninger i alt

Malkekvægsbesætninger i alt

Antal malkekøer i alt

Antal malkekøer pr. besætning

Svinebesætninger i alt

Svin i alt

(Kilde: Statistisk Årbog 1997).

nogle vigtige områder i dansk husdyrproduktion 1980-96

1980

61.000

51.000

1.000.000

(jf. ydelseskontrollerede besætninger) 35,7

68.000

9.9 mio.

1996

29.400

15.000

712.000

54,5

19.800

11 mio.
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at indføre mælkekvoter for at begrænse den sti-
gende mælkeproduktion. Produktionen blev til-
passet afsætningsmuligheder og medførte ikke
alene flere års fald i antallet af malkekøer men
også en koncentration af dem på færre og større
besætninger.

Generelt har den veterinære service inden for
svineproduktionen bevæget sig fra enkeltdyrsdia-
gnostik og -behandling hen imod diagnostik og
rådgivning på besætningsplan.

For at forbedre husdyrbesætningernes sund-
hedsstatus og samtidig overvåge og helst ned-
sætte medicinforbruget ændredes dyrlægeloven
pr. 1. juni 1995. Det blev nu muligt for dyrlæger
og svine- og kvægproducenter at indgå formali-
serede aftaler om sundhedsrådgivning baseret på
månedlige besøg. Hertil kommer nøje fastlagte
regler for dyrlægers ret til at ordinere medicin,
herunder antibiotika, til ejerens egen behandling
af syge dyr i henhold til dyrlægediagnose og -an-
visning.

På smådyrs- og hobbydyrsområdet har perio-
den været præget af stadig øget veterinær ind-
sats og beskæftigelse. Mange kolleger har speci-
aliseret sig og beskæftiger sig udelukkende med
dette område. Antallet af dyreklinikker og -ho-
spitaler er øget betragteligt. Samme udvikling er
tilsvarende også sket i almen praksis, hvor den
medvirker til at fastholde den landsdækkende
dyrlægebemanding.

Kvindelige dyrlæger
I 1960'erne var ca. 10% af de veterinærstuder-
ende kvinder. I 70'erne steg andelen til ca. 50%
for så i 90'erne at passere de 70%.

Halvdelen af de kvindelige dyrlæger er be-

skæftiget i klinisk praksis, den anden halvdel er
fordelt på de andre veterinære beskæftigelses-
områder, hvor integreringen af dem ikke har
voldt problemer. I praksissektoren var der indtil
hen i 80'erne vanskeligheder med at få de kvin-
delige kolleger inddraget i arbejdet. Barselsord-
ninger, nedsatte vagtbyrder, mulighed for faglig
udspecialisering samt dannelse af større praksis-
enheder har inden for de seneste 10 år i høj grad
afhjulpet problemerne. Til gengæld ser det nu ud
til, at kvindelige dyrlæger, qua deres senere valg
af faglig hovedbeskæftigelse og fravalg af bosæt-
telse i visse dele af landet, kan vanskeliggøre re-
kruttering af dyrlæger til yderdistrikter, i f.eks.
Vest- og Nordjylland.

Telefonvagtcentraler
Fra slutningen af 60'erne blev landet hurtigt
dækket af telefonvagtcentraler. Det betød et stort
fremskridt til opnåelse af fastlagt fritid og nedsat
rådighedstjeneste. Yderligere udvikling i praksis-
strukturen i retning af større praksisenheder gik
derefter næsten i stå. Indtil først i 80'erne ud-
gjordes således flertallet af landets dyrlægeprak-
sis af enkeltmandsvirksomheder. I dag består ho-
vedparten af praksis af to eller flere dyrlæger, i
hvert fald inden for almen praksis.

Den Danske Dyrlægeforenings praksissektor
har i snart mange år søgt at fremme udviklingen
mod større praksisenheder, gruppepraksis. Man
påpeger flere væsentlige fordele ved sådanne
større enheder, såsom

• bedre mulighed for tidssvarende arbejdsfor-
hold

• større sikkerhed ved sygdom, barsel, orlov
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• lettere integrering af kvinder samt hensigts-
mæssig seniorpolitik

• mere effektiv dækning af specielle serviceom-
råder

• målrettet styring af efter- og videreuddannelse

I forhold til fordelene ved gruppepraksisenheder
bør de mindre væsentlige ulemper, der kan frem-
føres, bevidstgøres og trænges i baggrunden, el-
lers hæmmes en hensigtsmæssig udvikling til
gavn for klienter og stand.

Veterinær kødkontrol
Målsætningen for kødkontrollen har altid været
at sikre forbrugerne mod sundhedsmæssige risi-
ci ved konsumering af kød og kødprodukter og
tilsikre en rimelig produktholdbarhed. Hertil
kommer opgaver i bredere zoosanitær sammen-
hæng.

På grund af hård konkurrence og krav om ra-
tionaliseringer har slagteribranchen været
præget af fusioner. Der er nu kun fire store slag-
teriselskaber tilbage. I periodens løb er antallet af
kreaturslagtninger faldet betydeligt, mens svine-
slagtningerne er steget til ca. 20 mio. stk. pr. år.

For 10-15 år siden viste der sig vanskeligheder
med at bemande de faste dyrlægestillinger på
slagterierne. Samtidig ønskede slagteribranchen
at spare lønudgifter til den veterinære kontrol.
Som direkte følge af disse to forhold inddrages i
80'erne et nyt begreb i den veterinære kødkon-
trols bemanding på fjerkræ- og svineslagterierne,
de såkaldte tilsynsteknikere. Disse rekrutteres
blandt dygtige slagteriarbejdere, som gennemgår
en kortere uddannelsesperiode i kødkontrol. Til-
synsteknikerne bistår, under dyrlægernes ledelse

og overvågning, med løsning af kødkontrollens
opgaver, især båndkontrol, men assisterer også
med udtagning af prøver og tilsyn i virksomhe-
den.

Forholdene har bevirket, at der i de seneste år
har været en nedgang på ca. 100 faste dyrlæge-
stillinger på slagterierne. Den traditionelle, pato-
logibaserede kødkontrol er stadig det væsentlig-
ste arbejdsområde for slagteridyrlægerne, men
kontrollen bliver gradvis mere og mere rettet
mod funktioner i forbindelse med overordnet
overvågning og kontrol i relation til virksomhe-
dernes egen laboratoriekontrol af den hygiejni-
ske standard på slagtelinier og af færdigvarepro-
duktionen.

De tempofyldte og industrialiserede slagte- og
kødforarbejdningsprocesser på nutidens store
slagterienheder med anvendelse af mekanisk og
automatisk hjælpeudstyr stiller store krav til over-
vågning og kontrol af den hygiejnisk-bakteriolo-
giske standard. Det gælder såvel generelt som
specifikt på de særligt kritiske risikoområder i
produktionsforløbet.

Den løbende laboratoriekontrol med produkti-
ons- og produktparametre, herunder kimtalsun-
dersøgelser, foretages af laboratorier i eget regi
med reference til kødkontrollen. Kontrollen med
trikiner, bakteriologiske undersøgelser af slagte-
dyr, undersøgelser for restkoncentrationer af
lægemidler og specifikke undersøgelser i forbin-
delse med sygdomme under offentlig bekæmpel-
se er derimod den veterinære kødkontrols an-
svarsområde.

Dyrlægerne i kødkontrollen spiller således en
vigtig rolle for at sikre kødprodukternes sund-
hedsmæssige kvalitet i det led, som slagterivirk-
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somhederne udgør i produktionskæden jord-til-
bord.

Kommunal miljø- og levnedsmiddelkontrol
I første halvdel af 70'erne fik Danmark en ny lev-
nedsmiddellov, som samlede den decentrale lev-
nedsmiddelkontrol i kommunalt regi. Dette be-
tød oprettelse af ca. 50 fælleskommunale Miljø-
og Levnedsmiddelkontrolenheder (MLK), hvortil
også kommunernes miljøkontrol blev henlagt.

I 1993 blev der i henhold til en aftale mellem
Landbrugsministeriet og Kommunernes Lands-
forening udlagt nogle nye opgaver til de kom-
munale kontrolenheder. Disse skulle nu også va-
retage den offentlige kontrol med produkti-
onsmælk foruden kontrollen med konsummælk.
Tilsvarende decentralisering skete med statskon-
trollens opgaver på mejeri- og ægproduktionens
områder.

I dag er antallet af MLK-enheder reduceret til
32.

Udviklingen inden for dansk fødevarekontrol
bevæger sig i disse år fra direkte, offentligt udført
laboratoriekontrol mod fokusering på rådgiv-
ningsbistand til overvågning af de enkelte virk-
somheders egne kontrolsystemer i relation til
eget produktansvar.

Laboratoriediagnostik og administration
Praktiserende dyrlæger betjener sig både af of-
fentlige og private laboratorier under udførelse af
deres diagnostiske undersøgelser i forbindelse
med opklaring og kontrol af smitsomme syg-
domme og andre lidelser. Mange praksis har i
dag moderne laboratorieudstyr, så de selv kan
klare en hel del undersøgelser af mere ukompli-

ceret art og uden at komme i uoverensstemmel-
se med gældende lovgivning på området.

De statslige veterinære laboratorier, Statens
Veterinære Serumlaboratoriums afdelinger og
Statens Veterinære Institut for Virusforskning, er
tillagt laboratorieundersøgelser i henhold til lov
om smitsomme husdyrsygdomme, men foreta-
ger også en lang række andre laboratorieunder-
søgelser af patologisk, mikrobiologisk, biokemisk
og toksikologisk karakter. Hertil kommer en vis
vaccine- og serumproduktion. Ikke at forglemme
løses vigtige forskningsopgaver i dette regi.

Landbrugets organisationer har inden for de
seneste godt 20 år opbygget flere landsdækken-
de laboratorier og rådgivningsvirksomheder, der
beskæftiger mange dyrlæger.

Laboratorierne beskæftiger sig primært med
diagnostik af produktionsbelastende smitsomme
sygdomme, som ikke er underkastet særlig of-
fentlig kontrol. De foretager de serologiske kon-
trolundersøgelser i forbindelse med SPF-syste-
met, mastitisundersøgelser og et enkelt af dem
også patologiske undersøgelser af svin.

Landbrugsorganisationerne beskæftiger ligele-
des en hel del dyrlæger, dels til at følge den ve-
terinære lovgivning i Danmark og på eksport-
markeder og den overordnede sygdoms- og
sundhedsproblematik hos husdyrene, dels til
praktisk varetagelse af rådgivningsfunktioner
over for landmænd.

Koordineret sygdomsbekæmpelse
I omhandlede tidsperiode er der bekæmpet og
udryddet nogle smitsomme sygdomme hos hus-
dyrene. Der er tale om smitsom leukose hos
kvæg, infektion med bovin herpesvirus 1
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(IBR/IPV) og meget snart Bovin Virus Diarré
(BVD), hvor endelig bekæmpelse er i slutfasen.
Aujeszky's sygdom hos svin er ligeledes udryd-
det.

Disse kampagner har kunnet gennemføres
med succes takket være et godt samarbejde mel-
lem de ansvarlige veterinærmyndigheder og de
berørte dyrlæge- og husdyrbrugsorganisationer
samt en stor indsats ydet af dyrlæger i såvel of-
fentlige som private laboratorier samt praktise-
rende dyrlæger.

Dyrlægers efter- og videreuddannelse
Dette vigtige område er kendetegnet af stærkt
stigende aktiviteter i eget organisatorisk regi.
KVL har i mange år desværre ikke haft de nød-
vendige ressourcer til effektivt at pleje kandida-
ternes interesser på området. Den fornødne ind-
sats ligger derfor helt i privat regi, men på flere

områder i formelt samarbejde med KVL og med
stor udnyttelse af KVL's lærerkræfter.

Den Danske Dyrlægeforening har gennem
årene opbygget en betydelig efter- og videreud-
dannelsesvirksomhed for at imødekomme med-
lemmernes behov for fagligt opfølgende uddan-
nelseskurser, både kortvarige og mere langvari-
ge. I årenes løb er der således uddannet over 60
fagdyrlæger vedrørende kvæg, over 70 fagdyr-
læger vedrørende svin, ca. 50 fagdyrlæger i syg-
domme hos hund og kat og foreløbig ni fagdyr-
læger vedrørende levnedsmiddel- og miljøhygiej-
ne. Fagdyrlægekurserne strækker sig over et
toårigt studieforløb.

Anton Rosenbom
Dyrlæge, Sjørring, Thisted
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Nye veterinære fagområder:
Cellebiologi, Biomedicin og Forsøgsdyrvidenskab
af Per Schambye

Der er tale om tre nye fagområder med subspe-
cialer, der skulle vise sig at give mange nye ar-
bejdspladser uden for KVL og de traditionelle ve-
terinære fagområder. De var resultatet af en bred
eksperimentel biologisk udvikling, der tog sin be-
gyndelse i midten af 50'erne, hvor også læger
fandt kombinationen af teoretisk biologi, fysiolo-
gi og patologi fængslende. Siden gik det stærkt,
det eksperimentelle arbejde krævede forsøgsdyr
»pro analysi«, og forsøgsdyrvidenskab blev et
selvstændigt forskningsområde på mange veteri-
nærskoler. Fysiologi, biokemi og molekylærbio-
logi fusionerede i cellebiologi, og den eksplosive
vækst i mikrobiologi, farmakologi, toksikologi og
biomedicin fik det eksperimentelle arbejde til at
blomstre på de mange fronter.

Lægemiddelindustri
Man specialuddannede sig hjemme og i udlan-
det. Nye internationale faglige selskaber blev
dannet, og specialkurser blev afholdt. Ved kon-
gresser og i laboratorierne, overalt mødte man
dyrlæger. Den danske lægemiddelindustri var
først med at ansætte dyrlæger til de nævnte ar-
bejdsopgaver, og indirekte kom veterinærer der-

for også med i forsøgsdyrarbejdet og i ledelsen af
industriens dyrestalde. Siden kom Statens Se-
ruminstitut og universiteterne med ansættelser i
både praktiske og teoretiske fag, men medicinin-
dustrien er stadig den største arbejdsgiver.

Lærestole og ledende forskerstillinger blev be-
sat med dyrlæger. Der blev undervist og forsket i
de ovenfor nævnte fag, i eksperimentel kirurgisk
forskning samt i kræftforskning og de morfologi-
ske fag som anatomi, cytologi og patologi, som
i de seneste år er blevet præget af den moleky-
lærbiologiske teknik og synsvinkel.

Miljø- og levnedsmiddeltoksikologi
I kraft af udviklingen og interessen for beskyttel-
se af befolkningen mod uhensigtsmæssige kemi-
ske påvirkninger og behovet for sikkerhedsmæs-
sige afprøvninger af tilsætningsstoffer kom fra
1968 ansættelser på Statens Institut for Lev-
nedsmiddeltoksikologi (nu Veterinær- og Fødeva-
redirektoratet), hvis første og nuværende leder er
dyrlæger. Dette institut fik senere tillagt opgaver
inden for miljøtoksikologi og ud over toksikologi-
forskning varetog det Miljøstyrelsens internatio-
nale interesser. Senere kom Arbejdsmiljøstyrel-

89



(Foto: Willi Hansen / Alfa Press).

sens speciallaboratorier og ATV's Dansk Toksi-
kologi Center.

Karakteristisk for billedet i dag er at mange af
de unge dyrlæger, der for 20-25 år siden kom
ind i disse og andre statslige eller private virk-
somheder for at løse visse praktiske biologiske
laboratorieopgaver, siden deltog selvstændigt i
forskningen og udviklingen. De findes derfor nu
i ret stort antal i ledende stillinger. Desuden fandt
dyrlæger informations-, salgs- og rådgivningsop-
gaver, som blev baggrund for årelange ansættel-
ser.

Kontrolleret avl af forsøgsdyr
To særligt dristige danske dyrlæger startede alle-
rede i 50'erne hver for sig en kontrolleret avl af
forsøgsdyr, Bomholtgaard og Møllegaards Avisla-
boratorium, og sidstnævnte knopskød desuden
til et biologisk og toksikologisk kontrollaboratori-
um, Scantox. Alle tre enheder voksede og fun-

gerer stadig med mange ansatte dyrlæger, nu i et
internationalt stærkt konkurrencebetonet mar-
ked.

Disse to dyrlæger dannede sammen med kol-
leger i industrien et forsøgsdyrudvalg under ATV
(Biocentralen) og senere under Forskningsråde-
ne. Der skabtes på et symposium i København
kontakter til de nordiske kolleger, og man deltog
i oprettelsen i 1970 af SCANLAS, Scandinavian
Laboratory Animal Association, og etablerede
The Scandinavian Journal of Laboratory Animal
Science. Det første forsøgsdyrkursus afholdt man
på KVL i 1968 med 45 deltagere i syv på hin-
anden følgende mandage kl. 16.30-20 og med
spisning på Gimle for egen regning! I 1972 for-
anledigede udvalget oprettelsen af et treårigt
kandidatstipendium i faget ved KVL.

Det var karakteristisk den gang, at faginstitut-
terne havde deres »egen dyrestald«, hvor dyrene
ofte var overladt til en lidt tilfældig pasning og
opstaldning. Udviklingen i Europa og inden for
lægemiddelindustrien førte til øget opmærksom-
hed omkring kvaliteten af både dyr og pasning.

Centrale faciliteter til forsøgsdyr
Århus Universitet kom først, i 1974, med ind-
retning af et afsnit for forsøg med de små dyr i
Bartholin Instituttet. Samtidigt blev der ved uni-
versiteterne i København og Odense indrettet
selvstændige biomedicinske specialinstitutter
med forsøgsdyrfaciliteter, ledet af sagkyndige ve-
terinærer. Her er siden afholdt årlige kurser i
særlige forsøgsteknikker eller i forsøgsdyrkund-
skab, der bl.a. er obligatoriske for personer, der
søger dyreforsøgstilladelse eller vil gennemføre
en ph.d.-uddannelse, hvori indgår dyreforsøg.
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Desuden afholdes kurser i nyere operationstek-
nikker og mikrokirurgi for læger, hvor også ve-
terinærfarmakologien danner grundlag for ind-
læring i tidssvarende anæstesi og analgesi. Der
blev publiceret både en dansk og en international
håndbog i forsøgsdyrkundskab og dyreforsøg.

I Rådet for Dyreforsøg, der på Justitsministeri-
ets vegne fører kontrol med dyreforsøg, sidder
for nærværende fem dyrlæger og en fastansat
dyrlæge som faglig sekretær. Forsøgene omfat-
ter ca. 350.000 dyr årligt, og et stort antal dyr-
læger er blandt de mange indehavere af tilladel-
ser. Senest har myndighedskrav betydet, at der til
samtlige forskningsinstitutioner skal være tilknyt-
tet en tilsynsførende forsøgsdyrkyndig dyrlæge
for at sikre både sagkyndig behandling og de dy-
reværnsmæssige foranstaltninger, som bl.a. er
indeholdt i tilladelsernes krav eller i officielle be-
kendtgørelser og forordninger.

Fagligt vovemod
Andre dyrlæger har arbejdet ved Danmarks
JordbrugsForskning, Landbrugets Rådgivnings-
center, Danmarks Farmaceutiske Højskole, ved
laborant- og dyreassistentuddannelsen og på fle-
re andre steder. Langt det største antal er stadig-
væk at finde i den store danske lægemiddelindu-
stri, hvor en firmaovertagelse i 1989 også gav
en dyrlæge mod til at fortsætte et godt gruppe-
arbejde i et nyt selvstændigt firma, NeuroSearch,
med udvikling af nye lægemidler som mål.

Det vil næppe være muligt at holde korrekt og
fuldstændigt mandtal over alle de veterinærer,
der har fundet beskæftigelse i de nævnte fagom-
råder. Uden navns nævnelse er ingen glemt. Me-
get af arbejdet har også med tiden fået enten ad-

ministrativ eller anden karakter. Det vil kræve
megen tekst at give faglige eksempler på dette
stærkt mangesidige og ikke altid særligt veteri-
nært funderede arbejde.

Det siger sig selv, at der i en del af de nye ar-
bejdsmæssige situationer, der var forbundet med
den udvikling og de nyskabelser, der er beskrevet
ovenfor, har været behov for et vist personligt og
vel også fagligt vovemod. Det er imidlertid min
overbevisning, at dyrlægefaget og dets interne liv
op mod kravene fra dets brugere lige fra den
dag, man satte sig i et af KVL's auditorier, lærte
en, at Bernhard Bang's motto »gør den nytte,
du forman var en god ledetråd, og samtidigt gav
den nødvendige civilcourage.

Gennemgår man biografier for de mange dyr-
læger, der er skjult i teksten ovenfor, fremgår det
med stor tydelighed, at dette motto er fulgt. Lan-
ge lister med skelsættende selvstændige publika-
tioner i anerkendte fagtidsskrifter og over delta-
gelse i udarbejdelsen af statslige og internationa-
le betænkninger, vejledninger og »guidelines« og
i fagspecialernes udvikling er helt karakteristiske.
Det kan også konkluderes, at den fundamentale
kombination af biologi og sygdomslære, der i be-
gyndelsen af dette århundrede var af afgørende
betydning for den succesrige udspaltning af de
veterinære specialer, også har spillet en afgøren-
de rolle i de beskrevne ekstramurale aktiviteter,
som veterinærer har været en del af i de seneste
50 år.

Per Schambye
Professor, dr.med.vet.
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Diagnostik og behandling før og nu
af Kenneth Krogh, Michael Hesselholt, Knud Nielsen og Annette Flagstad

Betragtes udviklingen inden for diagnostik og be-
handling i de forløbne 25-30 år for produktions-
dyr, heste og mindre husdyr er det karakteristisk,
at de kliniske aktiviteter for produktionsdyrenes
vedkommende er blevet populationsorienterede
med fokus på rådgivning, mens det for heste og
mindre husdyr har drejet sig om udvikling af
avanceret diagnostik med inddragelse af teknolo-
gisk udstyr og anvendelse af ofte kostbare, en-
keltdyrsorienterede behandlingsformer.

Produktionsdyr
Tidligere arbejdede den typiske dyrlæge alene,
men ofte i et vagtsamarbejde med en eller to na-
bokollegaer. I dag er den typiske praksis på lan-
det med tre til ni dyrlæger i selskabsform og med
en blød specialisering, hvor en til to dyrlæger ar-
bejder inden for hver dyreart.

Denne praksisform giver gode muligheder for
specialisering, efteruddannelse og faglig spar-
ring. Samtidig er det muligt at have en god vagt-
ordning, så der også bliver plads til familie og fri-
tid.

Arbejdet i praksis
For ikke så mange år siden var det typiske dyr-
lægearbejde akutte tilkaldeydelser til enkelte syge

dyr. Især ældre dyrlæger taler stadig om, hvor
mange besøg de havde om dagen - og gårdene
lå også næsten på stribe på turen. Dyrlægerne
var dygtige klinikere og håndværkere; de medi-
cinske hjælpemidler forholdsvis begrænsede. I
kvægpraksis brugtes ofte frasen, at liggende køer
skulle have kalk og stående sulfonamid. Fødsels-
hjælp var en daglig begivenhed; i begyndelsen
anvendtes embryotom, hvis kalven ikke kunne
forløses naturligt.

Operationer som kejsersnit, løbedrejninger og
lignende blev mere og mere almindeligt. I dag er
dækningsbidraget på det enkelte produktionsdyr
ikke altid stort nok til, at det er økonomisk ren-
tabelt at foretage en operation. Dette gælder
f.eks. kejsersnit på søer, som næsten ikke fore-
tages mere. Antallet af vagtbesøg er blevet væ-
sentlig færre de seneste år, dels fordi mange
landmænd selv kan foretage almindelig fødsels-
hjælp, dels på grund af det faldende dækningsbi-
drag pr. dyreenhed i forhold til prisen på et dyr-
lægebesøg.

Sundhedsrådgivning
Dyrlægearbejdet er blevet mere helhedsoriente-
ret, besætningsorienteret, produktionsorienteret
og forebyggende. Sundhedsrådgivning blev for-
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maliseret i 1995, da en ny lovgivning blev vedta-
get. Den gav besætningsejeren lov til selv at fo-
retage efterbehandling, såfremt der blev indgået
en aftale, hvor der skulle foretages 12 årlige
sundhedsrådgivningsbesøg.

I suinepraksis udgør disse rådgivningsbesøg
den største del af praksisarbejdet, idet der som
oftest i tilknytning til disse besøg diagnosticeres
besætningsproblemer, hvortil der ordineres me-
dicin. Sygdomssforebyggende tiltag og vaccinati-
onsstrategier fastlægges, og fortegnelsen over
anvendt medicin gennemgås og diskuteres i rela-
tion til effekt og sundhedstilstand.

I kuægpraksis kan dyrlægeydelserne inddeles i
sundhedsrådgivning, rutineydelser og akutte til-
kaldeydelser. Der er stadig en del akutte tilkalde-
ydelser, idet det fortsat er dyrlægen, som dia-
gnosticerer de forskellige sygdomme hos kvæg
og indleder behandlingen. Er der indgået en
sundhedsrådgivningsaftale, udleverer eller ordi-
nerer dyrlægen medicin til efterbehandling i op
til fem dage.

Diagnostik og behandlinger
Praktiserende dyrlæger arbejder mere og mere
med besætningsdiagnostik frem for enkeltdyrs-
diagnostik. Tidligere var opfattelse af sygdoms-
forståelsen mere simpel: infektionssygdomme
skulle behandles med antibiotika, og der skulle
foretages smitteforebyggende tiltag.

I dag er de væsentlige sygdomme multifaktori-
elle produktionssygdomme, og årsagssammen-
hængene anskues langt mere komplekse. Pro-
blematikken skal ofte betragtes som forskellige
faktorers indflydelse på balancen mellem dy-
rets/besætningens modstandskraft og smitte-

presset fra omgivelserne. Ud fra denne problem-
anskuelse er det indlysende, at besætningsdyr-
lægen ud over sin faglige viden skal have et godt
kendskab til produktionsforhold, fodringsforhold,
økonomiske forhold og andre paraveterinære
discipliner for at yde en god sundhedsrådgivning.
Behersker besætningsdyrlægen denne viden og
er i stand til via en god dialog at formidle det vi-
dere, bliver han/hun ofte besætningsejerens vig-
tigste sparringspartner i sundhedsrådgivningen
og dermed i produktionen. Jf. nedenstående
oversigt.

Diagnosticerede sygdomme bliver selvfølgelig
fortsat behandlet, når de opstår, men i den mo-
derne sundhedsopfattelse betragtes de som »top-
pen af isbjerget«, hvorimod en sammenkædning
til sundhedsrådgivningen sikrer, at det ikke bliver
en »sovepude« blot at behandle de opstående
sygdomme.

For de sygdomme, hvor det er muligt at elimi-
nere agens fra besætningen, har det oftest været
en dansk strategi, at disse skal forsøges udryddet.
Mange sygdomme er dels på besætningsniveau
eller nationalt niveau blevet udryddet ved dyr-
lægernes diagnostisk og rådgivningsarbejde i
løbet af de seneste 25 år. SPF-systemet i svine-
bruget er et godt eksempel på, hvor der arbejdes
på besætningsniveau, og den igangværende
BVD-sanering i kvægbruget er et godt eksempel
på, hvor der arbejdes såvel på besætnings- som
på nationalt plan.

I perioden er udviklet flere vacciner til brug i
kontrollen af infektionssygdomme. Især i svine-
bruget og i fjerkræbruget er det blevet en væ-
sentlig del af de sygdomsforebyggende tiltag,
men også i kvægbruget er der de senere år ud-
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Dyrlæge serviceydelser i

Sundhedsrådgivning
Forebyggelse af sygdomme
Produktionsrelateret rådgivning
Opstilling af målsætning
Opstilling af handlingsplan
Opfølgning af tiltag
Løbende kliniske registreringer
Analyse og tolkning af data
Eliminering af sygdomsårsager
Videnformidling og motivation
Telefonkonsultationer
Opfyldelse af lovgivningsforhold
Dokumentationskrav (medicin o.l.)
Rapportskrivning

Abonnement
Timebetaling

kvægpraksis (helhedsorienteret

Rutineundersøgelser
Reproduktionskontrol
Goldbehandling
Afhorning
Laboratoriediagnostik
Blodprøvning
Bakteriologisk kirtelprøveunder-
søgelse
Parasitologisk gødningsunder-
søgelse
Andre (obduktioner o.l.)
Kliniske registreringer

Typisk faktureringsprincip

Stykpris
Timebetaling
Abonnement

sundhedsrådgivning)

Sygdomsbehandling
Akut sygdomsbehandling
Efterbehandling
Medicinudlevering/
efterbehandling
Vagt og ekspresydelser

Honorar

viklet vacciner til kontrol af f.eks. ringorm, kal-
vediarré og kalvepneumoni.

Husdyrbruget og dyrlægearbejdet har ændret
sig markant. Det er lykkedes praktiserende dyr-
læger at omstille sig til nye arbejdsopgaver, så de
fortsat er en væsentlig samarbejdspartner for
husdyrbruget. I de kommende år vil forhold som
miljø, dyrevelfærd, resistensproblematik og føde-
varesundhed være aktuelle emner, og det vil
være naturligt, at praktiserede dyrlæger også

spiller en væsentlig rolle for disse forhold, dels
som rådgiver for besætningsejeren og dels som
forbrugerens garant for sunde fødevarer.

Heste

Udvikling i hesteholdet
Sidst i 60'erne var den voldsomme reduktion af
hestebestanden afsluttet. Tilbage var der en po-
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pulation af sportsheste, der avles med henblik på
brug til konkurrencer og fritidsbrug. Velstands-
stigningen førte til en stigning i hesteantallet og
en udbredelse af hesten til bredere befolknings-
grupper. Hesten blev et hobbydyr af stor social
og individuel værdi, hvilket har udgjort det øko-
nomiske grundlag for udvikling og anvendelse af
avanceret diagnostisk udstyr og ofte kostbare be-
handlingsformer. Stigningen i hesteantallet fort-
satte, således at der i dag officielt er ca. 100.000
heste i landet, reelt formentlig det dobbelte.

Forholdene i praksis - specialisering
Den vigende nationaløkonomiske betydning af
hesten og den deraf følgende reduktion af heste-
holdet i 50'erne og 60'erne førte til, at den kli-
niske undervisning ved veterinærskolerne natur-
ligt nok fokuserede på produktionsdyrene. Sti-
gende krav til veterinærmedicinsk ekspertise i
hestepraksis i 70'erne medførte derfor et stort
behov for styrkelse af undervisningen ved veteri-
nærskolerne og efteruddannelse af alment prak-
tiserende dyrlæger. Disse uddannelsesaktiviteter
var og er stadig i overvejende grad baseret på
den forskning og udvikling, der finder sted i lan-
de, hvor hesten spiller en stor rolle, først og
fremmest U.S.A., England og Sverige.

I begyndelsen af 70'erne blev hestepraksis va-
retaget af alment praktiserende dyrlæger. Antal-
let af dyrlæger, der drev specialiseret hesteprak-
sis kunne tælles på én hånd. I 80'erne og 90'er-
ne er der sket en stigende specialisering. Spredt
over landet er der opbygget flere hestehospitaler
med ambulant og stationær virksomhed. Der er
etableret en Hestepraktiserende Dyrlægers Fore-
ning med over et hundrede medlemmer, som på

effektiv vis varetager og udbygger den nødvendi-
ge postgraduate specialisering i hestepraksis.

Diagnostik og behandling
Udvikling af effektiv og sikker inhalationsanæste-
si i 60'erne med lektor Mogens Smith (1934-
98) som en central person åbnede helt nye mu-
ligheder for kirurgisk intervention i led, bughule,
luftveje og knogler. Metoder til intravenøs
anæstesi har gjort kastetøjet unødvendigt under
praksisforhold. Udvikling af effektive sedativa,
først og fremmest a2-agonister, har skabt den
fornødne ro og sikkerhed i forbindelse med dia-
gnostik og behandling og åbnet mulighed for
operative indgreb på stående hest i lokalanalge-
si, f.eks. ved kastration og sårbehandling.

Den veterinære billeddiagnostik er under eks-
plosiv udvikling. Ambulant røntgenapparatur før-
te røntgendiagnostikken ud i praksis, og rønt-
genundersøgelse er et vigtigt supplement til den
kliniske halthedsdiagnostik, hvor rutinemæssig
anvendelse forlængst har dokumenteret en me-
get hyppig forekomst af osteochondrose, popu-
lært kaldet ledmus. Tilstanden er en skeletudvik-
lingssygdom, der årsagsmæssigt kan sættes i re-
lation til arv og en række miljøfaktorer. Der er ta-
le om en typisk multifaktoriel produktionssyg-
dom, der - i lighed med produktionssygdomme
hos kvæg og svin - udgør en alvorlig trussel mod
sportshestens sundhed og holdbarhed. I mod-
sætning til røntgen er ultralydscanning velegnet
til at diagnosticere og kvantificere de meget hyp-
pige belastningslæsioner i lemmernes bløddele,
bl.a. sener og ligamenter, og scanning er for-
længst introduceret i praksis som et vigtigt sup-
plement til den kliniske halthedsdiagnostik og be-
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Videoendoskopi af hest med luftvejslidelse på
løbebånd.

Kikkertkirurgi på haseled hos hest.

handlingsopfølgning, ligesom scanning i mange
år har været anvendt i drægtighedsdiagnostik-
ken.

Udviklingen af det fleksible endoskop førte til
rutinemæssig anvendelse af luftvejsendoskopi,
hvorved en række kirurgiske tilstande i de øvre
luftveje er identificeret, og der er udviklet teknik-
ker til effektiv kirurgisk korrektion. Luftvejsendo-
skopi spiller ligeledes en afgørende rolle for kli-
nisk og laboratoriemæssig diagnostik af tilstande
i lungerne.

Den hyppige forekomst af ledmus satte gang i
udviklingen af den artroskopiske kirurgi, hvor
man under videoendoskopisk vejledning foreta-
ger kirurgisk intervention på led. Artroskopi,
som i dag er det hyppigste ortopædkirurgiske
indgreb, anvendes også diagnostisk og progno-
stisk, idet læsionerne i leddet kan observeres og
evalueres direkte.

Udfordringen
Nyere epidemiologiske undersøgelser har klart
påpeget, at sygdomme i det muskuloskeletale sy-
stem (haltheder), luftveje og mavetarmkanal ud-
gør den vigtigste trussel mod sundhed og velfærd
hos sportshesten, og at disse tilstande årsags-
mæssigt kan sættes i relation til den måde, hes-
tene avles og holdes. Tilstandene er direkte sam-
menlignelige med de multifaktorielle produkti-
onssygdomme hos kvæg og svin. Den fremtidige
udfordring er derfor ved hjælp af multidiscipli-
nære forskningsaktiviteter at identificere risiko-
faktorer for sygdom i produktionsmiljøet. Herved
etableres et solidt grundlag for præventivmedi-
cinske aktiviteter i hesteholdet, herunder anven-
delse af en effektiv rådgivning, der er målrettet
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mod sikring af sundhed og holdbarhed hos
sportshesten.

Stordyrsmedicin

Vigtig for udviklingen igennem de seneste 25 år
har været en intensiv patofysiologisk forskning,
der navnlig har medført afgørende landvindinger
inden for den klinisk-parasitologiske forskning.
Der er således gennemført omfattende studier af
patogenese og diagnostik ved parasitære lidelser
hos kvæg, svin og hest, bl.a. løbeorm, lungeorm,
spolorm og leverikter. Dette har bl.a. resulteret i
flere doktor- og ph.d.-afhandlinger. Også ved-
rørende ikke-parasitære sygdomme har udviklin-
gen inden for patofysiologien været af stor be-
tydning for kendskabet til patogenese og diagno-
stik, ligesom der er udviklet et grundlag for ratio-
nel terapi.

Et andet vigtigt forskningsområde har været
besætningsdiagnostik vedrørende produktions-
sygdomme, hvor der er gennemført en omfat-
tende forskning ved instituttet. I 1970-75 blev
der således skabt værdifulde resultater igennem
arbejdet ved Laboratorium for Svinesygdomme
(et forskningsrådsinitiativ), hvilket senere blev
fulgt op i kvæg- og kalvebesætninger. Også på
dette område er uddannet et betydeligt antal
ph.d.-studerende.

Studier af epidemiologi og diagnostik ved Bo-
vin Virus Diarré (BVD) har forøget kendskabet til
sygdommens smittemekanismer og har dannet
baggrund for en landsdækkende bekæmpelse af
sygdommen. Forskningen har bl.a. resulteret i
en doktorgrad.

Mindre husdyr

Specialiseret klinisk diagnostik og terapi
Diagnostik og behandling af de mindre husdyrs
sygdomme har i de seneste 25 år gennemgået
en rivende udvikling. Dette gælder såvel inden
for forskning og undervisning på Hospital for
Mindre Husdyr som i den praktiserende dyr-
1 eges hverdag.
Denne udvikling skyldes mange forhold:

* \ntallet af familiedyr i Danmark har været sti-
gende i takt med stigende velfærd og øget fri-
tid. Det drejer sig i særlig grad om hund og
kat, men også fugle, små gnavere m.fl. har
vundet indpas. Der er ca. 650.000 hunde og
et lignende antal katte her i landet. De relatio-
ner, der dannes mellem menneske og familie-
dyr, svarer meget til de relationer, mennesker
har til andre mennesker, men vil naturligvis
rette sig efter begge parters adfærdsmønstre.
Dyreejere forventer som en naturlig følge af
den nære tilknytning til deres dyr en avanceret
behandling hos dyrlægen, og dyrlægehvervet
er da også blevet betydeligt specialiseret de se-
lere år.
Den ændrede samfundsstruktur i Danmark og
de store ændringer i landbruget har medført,
at flere og flere dyrlæger arbejder i smådyrs-
praksis. I dag er ca. 400 dyrlæger beskæftiget
i smådyrspraksis.

• Den tekniske udvikling inden for medicoteknik
med videreudviklingen af diagnostisk udstyr,
diagnostiske test, kirurgisk instrumentarium og
egnet medicin har i høj grad muliggjort udvik-
lingen.
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• Moderne klinikfaciliteter på KVL med ibrug-
tagning af ny hospitalsbygning (Stationær Kli-
nik for Mindre Husdyr) i 1973 og senere sam-
menbygning af smådyrsambulatorium (Dyr-
lægevagten) og hospital med omorganisation
af lokaler i 1994, har dannet funktionelle og
stimulerende rammer for veterinære frem-
skridt og medvirket til etablering af et frugtbart
undervisnings- og forskningsmiljø.

Specialiseret undersøgelsesteknik,
intensive behandlingsprincipper og
profylakseprogrammer
Specialiseret klinisk diagnostik og terapi indgår i
forskellige fagområder inden for mindre husdyrs
sygdomme. Der er udviklet fagområder/specia-
ler de novo som f.eks. anæstesiologi og ultra-
lydsundersøgelse. Ligesom der er sket en frakti-
onering af større specialer; f.eks. ved dannelse af
specialerne ortopædi fra kirurgisk teknik, artro-
seforskning fra ortopædi, kardiologi, dermatolo-
gi og endokrinologi fra intern medicin. Yderlige-
re er en transformation af eksisterende specialer
under udvikling ved dannelse af fagområdet bil-
leddiagnostik fra radiologi, fluoroskopi, scanning
ved ultralyd, computered tomografi- og magne-
tisk resonansteknik. Dannelse af klinisk patologi
fra hæmatologi, klinisk kemi og cytologi er også
sket ved transformation af eksisterende specia-
ler.

Det veterinære arbejde med mindre husdyr
har overvejende bestået af individrettede terapi-
former. I klinikken arbejder vi sammen om den
enkelte patient. De videnskabelige medarbejdere
med interesse og viden inden for forskellige fag-
områder som ortopædi, bløddelskirurgi, par-

Kirurgisk indgreb og overvågning af anæstesi.
Adjunkt Jens Sejer Madsen i en undervis-
ningssituation.

odontologi, dermatologi, kardiologi, neurologi,
gastroenterologi, oftalmologi, klinisk patologi,
endokrinologi og radiologi mødes om morgenen
for sammen at vurdere de indsatte dyrs status.
Herved bedres behandlingen af patienterne. Ved
morgendiskussionen opnås en gensidig oriente-
ring om diagnostiske og terapeutiske fremskridt
og muligheder inden for specialerne. Morgendis-
kussionen danner tillige basis for dagens klinik-
undervisning af de studerende.

Kirurgiske sygdomme
De kirurgiske sygdomme har gennem mange år
udgjort en betydelig del af fagområdet. Med ind-
førelsen af inhalationsanæstesi med halothane i
60'erne øgedes antallet af operative indgreb.
Det blev rent teknisk muligt i større og større om-
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fang at udføre indgreb, der ikke tidligere var gen-
nemførlige uden betydelig risiko. Operationer in-
den for bløddelskirurgi med operation for pyo-
metra, tumores, abdominal- og thoraxkirurgi ved
fremmedlegeme og f.eks. Zepps operation ved
kronisk øregangsbetændelse hos hund blev efter-
hånden udført jævnligt, samtidig med at indgreb
for patellaluksation, ruptur af ligamentum cruci-
atum craniale, frakturer og osteochondrose in-

troduceredes.
Der er de senere år sket en forskningsbaseret

uavikling af anæstesi og operativ teknik. Det er
blevet bedre at være patient med introduktion af
mere sikre og nuancerede anæstesimetoder, ved
monitorering af patienten under anæstesi og ved
indførelse af smertebehandling i tilslutning til ki-
rurgiske indgreb.

Tidligere var opfattelsen, at smerter efter ope-
ration holdt dyrene i ro, for at sige det skarpt. Nu
er det vist, at hele organismen klarer indgrebet
bedre og hurtigere uden postoperative smerter.
Det er også blevet bedre at være i kirurgisk team
med øget viden om sikkerhed i forbindelse med
forberedelse af patienten ved valg af hensigt-
mæssige desinfektionsmidler og med udluft-
nings- og valgmuligheder ved brug af anæstesig-
as.

Som et eksempel på forskningsbaseret udvik-
ling inden for kirurgi skal fremhæves forskning
inden for ortopædi, herunder artroseforskning,
hvor der de senere år er foretaget patofysiologi-
ske undersøgelser over årsagsforhold og syg-
domsudvikling af ledlidelser. Denne forskning har
muliggjort bedret diagnostik, øget viden om pro-
gnose for det enkelte dyr og optimering af ope-
rativ teknik og medicinsk behandling.

Medicinske sygdomme
De medicinske sygdomme har efterhånden ud-
gjort en større og større del af fagområdet i for-
bindelse med nyerkendelse og øget viden inden
for medicinen. For 25 år siden behandledes et
stort antal medicinske patienter i poliklinik og på
hospitalet, men behandlingsgrundlaget og mulig-
hederne var ikke så brede.

Igennem årene har interessen for at speciali-
sere sig inden for de medicinske sygdomme
været stigende. Gastrointestinale lidelser, hjerte-
lidelser, endokrine lidelser som sukkersyge, stof-
skiftelidelser, immunologiske lidelser herunder
hudlidelser, øjensygdomme, neuromuskulære og
centralnervøse lidelser, herunder epilepsi, kan ef-
terhånden med god sikkerhed diagnosticeres og
behandles.

Den medicinske forskning har primært omfat-
tet patofysiologiske undersøgelser over sygdoms-
mekanismer inden for de ovenfor nævnte områ-
der med henblik på at belyse årsagsforhold og
sygdomsudvikling samt udvikling af diagnostiske
metoder. Det drejer sig om avancerede kliniske
undersøgelsesmetoder som allergitest, endosko-
pi, ekkokardiografi og elektrofysiologisk teknik til
undersøgelse af hjerte, muskler og nerver, net-
hinde og hjerne.

Ved udviklingen af diagnostiske metoder og
evaluering af sygdomsbehandling er der et tæt
samarbejde med klinisk patologi, hvori indgår kli-
nisk-kemisk og hæmatologisk undersøgelse, hor-
monundersøgelse og cytologi.

Sundhedsrådgivning
Med øget raceopdræt af hunde og katte er sund-
hedsrådgivning blevet aktuel. Denne baseres på
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Undervisningssituation i cytologi. Professor Asger Lundorff Jensen i øvelseslaboratoriet.

resultater af forskningen i sygdomsætiologi,
f.eks. inden for infektionssygdomme, immunolo-
giske sygdomme, fodringsbetingede, hormonelle
og genetiske tilstande.

Sundhedsrådgivningen, der overvejende har
bestået i opstilling af vaccinationsprogrammer,
profylaktisk parasitbekæmpelse, vejledning ved
sammensætning af foder til normal vækst og
vedligeholdelse, udvides i disse år med vejledning

ved raceopdrættet med udvalg af, genetisk set,
fysisk og psykisk sunde dyr. Vejledningen er
forskningsbaseret og bygger på tidlig diagnostik
af arvelige lidelser inden for hjertesygdomme,
osteochondroser, retinalidelser, høredefekter

o.a.

Forskningstradition
På Hospital for Mindre Husdyr udvikles i disse år
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et forskningsmiljø og en forskningstradition. Fag-
området er ungt i sammenligning med de øvrige
veterinære discipliner, og det tager tid at opbyg-
ge miljø og tradition. Den første lærestol med et
professorat inden for mindre husdyrs sygdomme
oprettedes i 1957.

Fagområdet er i de senere år blevet tilgodeset
internt og tillige ved fondsbevillinger.

Kenneth Krogh
Kvægfagdy rlæge
Dyrlægegruppen Frijsenborg A/S, Hammel

Michael Hesselholt
Professor, dr.med.vet.
Klinisk Institut, Sektion for Kirurgi

Knud Nielsen
Professor, dr.med.vet., dr.med.vet.h.c.

Annette Flagstad
Professor
Klinisk Institut, Hospital for Mindre Husdyr
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Internationalt bistandssamarbejde
af Mels-Iver Heje

Food and Agricultural Organisation (FAO) er en
af De Forenede Nationers særorganisationer, der
etableredes i Quebec i Canada 16. oktober
1945. FAO kom over en længere årrække til at
deltage ved uddannelse på KVL af et større antal
personer fra udviklingslande.

Med oprettelsen af Expanded Programme for
Technical Assistance (EPTA) tog den danske bi-
stand sin begyndelse, og Danmark ydede sit
første bidrag til EPTA i 1951. Til administration
af bistanden oprettedes samme år Sekretariatet
for Teknisk Samarbejde med Udviklingslandene
(TA-sekretariatet) under Udenrigsministeriet.

Allerede fra begyndelsen af 50'erne medvirke-
de flere af KVL's veterinærlærere ved forskellige
FAO-projekter dels ved hovedkvarteret i Rom
dels i flere udviklingslande. Ligeledes efteruddan-
nedes dyrlæger fra lande i Sydøstasien forskelli-
ge steder i Danmark og på KVL, ligesom enkel-
te personer med de fornødne forkundskaber blev
optaget på herværende veterinærstudium.

FAO-programmernc
Et FAO-møde afholdt i London i 1960 anbefale-
de veterinæruddannelse af unge afrikanere ved
europæiske veterinærskoler grundet mangel på
dyrlæger i Afrika. Ligeledes anbefaledes videre-

uddannelse af veterinærlærere fra Sydøstasien,
Nærøsten og Afrika. Nok eksisterede der veteri-
nærskoler dersteds, men skolerne var beskedent
udstyrede, meddelte væsentligst en teoretisk un-
dervisning og manglede praktisk viden og erfa-
ring. Derfor mente FAO det hensigtsmæssigt
med etablering af kurser med et pædagogisk for-
mål.

I medfør af rapporten foranstaltedes et sam-
mentræde mellem repræsentanter for KVL,
FAO i Rom og TA-sekretariatet, og for en fem-
årig periode besluttedes at påbegynde to bi-
standsforanstaltninger. Dels uddannelse til vete-
rinærer af fem unge afrikanere pr. år fra en-
gelsktalende lande, dels veterinærlærere i et lig-
nende antal, der i ét akademisk år skulle studere
deres eget fagområde ved en tilsvarende veteri-
nær afdeling på KVL.

Udgifterne til de to projekter skulle afholdes
over et dansk særbidrag til FAO Assistance Pro-
gramme. FAO i Rom fik en dansk medarbejder
stillet til rådighed, formidlede invitationer til de
respektive lande, og i samarbejde med ledelsen
af programmerne ved KVL udvalgtes passende
kandidater og påsås rettidig ankomst til Dan-
mark. Til administration af programmerne på
KVL etableredes Veterinærfakultet for FAO-sti-
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pendiater, hvis medlemmer bestod af en repræs-
entant fra det danske FAO-udvalg, TA-sekretari-
atet, KVL's administration og Lærerforsamlin-
gen. Når der oprettedes en særlig enhed for ad-
ministration af FAO-programmerne skyldtes det
antageligt, at KVL's ordinære administration
næppe har turdet påtage sig den meget betyde-
lige ekstra belastning som udlændingene kom til
at repræsentere.

FAO-programmerne påbegyndtes i 1961. De
FAO-veterinærstuderende skulle gennemføre ud-
dannelsen på dansk. Derfor tilbragte de det
første år på Kalø Landboskole, hvor de fik un-
dervisning i dansk samt orientering om husdyr-
brug og kunne herefter begynde deres veteri-
nærstudium pr. 1 september 1962 ved semeste-
rets start. I tiden frem til 1. september 1966 blev
i alt optaget 23 stipendiater fra fem engelskta-
lende lande i Øst- og Vestafrika, dertil kom en bi-
lateral studerende fra Ghana. Med optagelse af
det femte hold af FAO-veterinærstuderende ind-
stilledes programmet, idet man ikke fandt det
hensigtsmæssigt at fortsætte, og ydermere var
der på daværende tidspunkt oprettet veteri-
nærskoler i Afrika, som i en overskuelig fremtid
ville kunne forsyne dette kontinent med kvalifi-
cerede dyrlæger.

16 af de studerende gennemførte uddannel-
sen, og på nær én lykkedes det at få samtlige
kandidater repatrieret, og alle opnåede ansættel-
se som dyrlæger i hjemlandet, således som det
ved udvælgelsen var tilsagt FAO af de respektive
regeringer.

Fire kandidater er senere vendt tilbage til Dan-
mark og har slået sig ned her. Én kandidat, der
vendte tilbage til sin hjemegn, blev uheldigvis bidt

af en hund og døde efter kort tids forløb af rabi-
es.

Kurserne for veterinærlærere påbegyndtes i
1961. Meningen var som allerede nævnt først
og fremmest af pædagogisk art, idet FAO var af
den opfattelse, at de respektive skoler var for
teoretiske i deres uddannelsesmønster. Sprednin-
gen i lærernes fagområder var stor, og meningen
var den, at de ved at blive tilknyttet til en afdeling
på KVL selv ville være i stand til at tilegne sig
den fornødne viden og erfaring. I de første fem
år, hvor studieopholdet var af et akademisk års
varighed, måtte KVL's veterinære afdelinger
påtage sig et betydeligt, uhonoreret ekstraarbej-
de. Det var derfor indlysende, at kun stipendia-
ter, der kunne arbejde med problemer medbragt
fra hjemlandet, virkelig fik et udbytte af studie-
opholdet.

I 1965 fik Veterinærfakultetet for FAO-stipen-
diater ny leder. Det var givet, der ikke skulle op-
tages flere veterinærstuderende, men den påbe-
gyndte uddannelse måtte tilendebringes.

Hvad angår kursus for veterinærlærere stod
det ved udgangen af det femte kursusår klart, at
skulle virksomheden videreføres, måtte FAO's
oprindelige intention og den praktiske imple-
mentering undergå en afgørende omlægning.
Fra 1966 ansattes derfor to instruktører, og an-
tallet af stipendiater øgedes til 10 pr. år, og der
meddeltes undervisning i op til to fagområder. In-
struktørerne forestod den daglige undervisning af
stipendiaterne, og hermed blev det lettere at for-
må KVL's faste lærerstab til at orientere om
særlige emner. Indtil 1969 koncentreredes virk-
somheden om Veterinær Kirurgi og Speciel Pa-
tologi og Terapi, og under renoveringen af

104



KVL's kliniske afdelinger videreførtes u-landsbi-
standen i samarbejde med Afdeling for Normal
Anatomi (1969-72), med Hygiejnisk-Bakteriolo-
gisk Laboratorium angående kurser i Veterinary
Microbiology and Food Hygiene og kurser i Fo-
od Hygiene and Veterinary Public Health (1969-
81) samt med Afdeling for Præventiv Veterinær-
medicin (1975-85).

Også ledelsen af FAO-aktiviteten blev ændret,
idet denne kom til at bestå af repræsentanter for
de afdelinger ved KVL, der et givet år modtog
stipendiater. Det danske FAO-udvalg (forman-
den), TA-sekretariatet, administrator for KVL, le-
deren af Afdeling for Veterinær Retsmedicin
samt undervisningslederen ved FAO-fakultetet.

Hovedparten af de veterinærskoler, hvorfra
stipendiaterne kom, konfererede en kombineret
grad i Veterinærmedicin og Husdyrbrug, B.V.Sc.
og A.H. Hermed var det i 1969 nærliggende og-
så at påbegynde undervisning i husdyrbrug, hus-
dyrernæring, og fra 1970 indvilgede professoren
ved KVL's Dyrefysiologiske Laboratorium i at bi-
stå ved etablering af et kursus i Fysiologi og Bio-
kemi. Til kursus i Husdyrbrug blev knyttet en stu-
dieleder og en instruktør, medens kursus i Fysio-
logi og Biokemi blev bilagt med to instruktører.
1961-80 frekventerede 275 personer Veteri-
nærfakultetet for FAO-stipendiater. Først fra
1969 blev der mulighed for at honorere fore-
læsninger og øvelser efter gældende takster, men
op igennem 60'erne kunne de veterinære afde-
linger ikke honoreres.

Postgraduat træning
Ved udgangen af 1976 nedsatte Danida et inter-
nationalt evalueringsudvalg til vurdering af den

hidtidige virksomhed. Evalueringsholdets væ-
sentligste anbefaling var, at der fremover skulle
meddeles en mere specialiseret undervisning
med henblik på at støtte udviklingen af postgra-
duat træning og forskning på udviklingslandenes
egne institutioner for højere uddannelse, der
skulle afsluttes med Master of Science (MSc) el-
ler Philosophiae Doctor (PhD). Samarbejdet mel-
lem KVL og Danida havde hidtil fortrinsvis været
koncentreret om Veterinærfakultet for FAO-sti-
pendiater. Danida ønskede nu, at dette udvide-
des til at omfatte alle institutter/afdelinger ved
KVL og tillige beslægtede danske institutioner,
som måtte være interesseret i løsning af bestem-
te opgaver i samarbejde med tilsvarende faglige
institutioner i udviklingslandene.

U-landskontoret
Til formidling af dette samarbejde oprettedes i
1979 et kontor på KVL for samarbejde med u-
landene (KVL's u-landskontor). Kontoret blev
placeret under en særligt administrativ enhed
med repræsentanter for KVL, Danida og det
danske FAO-udvalg og med rektor for KVL som
formand samt lederen af kontoret. Hvad angår
udgifterne i forbindelse med det fremtidige sam-
arbejde afholdtes disse af Danida, og der ydedes
KVL-institutter/afdelinger fuld kompensation for
den øgede arbejdsbyrde.

1. november 1979 tiltrådte lederen af det ny-
etablerede u-landskontor, og den hidtidige un-
dervisningsleder ved Veterinærfakultetet returne-
rede til sin oprindelige stilling ved Afdeling for
Almindelig Patologi og Patologisk Anatomi.

Med etableringen i 1976 af en veterinærskole
ved University of Agriculture, Morogoro, Tanza-
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nia, åbnedes mulighed for et nærmere samarbej-
de mellem derværende veterinærafdelinger og
tilsvarende på KVL. Dette samarbejde har pri-
mært bestået i en videreuddannelse af staben, i
udsendelse af veterinærlærere fra KVL til under-
visning af de ordinære veterinærstuderende, ex-
ternal examiners, gennemførelse af en række
forskningsprojekter og faglig bedømmelse af
medlemmer af staben. Herudover er modtaget et
antal enkeltstipendiater til individuelle studier
samt afholdt kurser i Feedstuff Evaluation, Pig
Breeding and Nutrition (1986) og to kurser i
kunstig befrugtning (1986-87).

U-landsrådet
1. januar 1989 blev u-landskontoret lagt ind un-
der KVL's administration, lederen blev konsulent
under denne, og u-landskontoret som sådan op-
hørte med udgangen af 1990. I 1991 etablere-
des for en femårig periode Center for Tropisk
Jordbrug. Dette skulle som hidtil omfatte forsk-
ning og uddannelse inden for alle KVL's fagom-
råder. 1. oktober 1997 afløstes centret af et U-
landsråd på tre medlemmer udpeget for en
treårig periode af Konsistoriums Forretningsud-
valg efter forslag fra rektor for KVL. Et U-lands-

sekretariat i Studieforvaltningen skal fremover
varetage de løbende forretninger forestået af en
u-landskoordinator.

Sokoine University of Agriculture
Uanset de vekslende administrative foranstaltnin-
ger ved KVL er den veterinære bistand fortsat i
henhold til aftaler truffet med de respektive uni-
versiteter i et antal lande, Tanzania, Zambia,
Zimbabwe, Kenya, Bangladesh og Indonesien.
Her skal sluttelig kun nævnes, at det største sam-
lede projekt har angået Tanzania, hvor hoved-
parten af KVL's veterinære stab i kortere eller
længere tid har været involveret i Danida's bi-
stand til veterinærfakultetet ved Sokoine Univer-
sity of Agriculture (SUA) i Morogoro. I perioden
1979-94 blev der gennem en samarbejdsaftale
mellem KVL og SUA skabt grundlag for støtte til
mastergraden (MSc) samt en ph.d.-uddannelse
ved KVL og etablering af store forskningsprojek-
ter (ENRECA), hvor bl.a. Institut for Veterinær
Mikrobiologi er involveret.

Niels-Iver Heje
Lektor
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Danske dyrlæger i udlandet
af Sven Gade Christensen, Eigil Overby, Søren Nielsen, Per Bladt Knudsen,

Gunner Vindelev Pedersen og Gunner Grønbæk

Umiddelbart efter anden verdenskrig rejste nogle
danske dyrlæger ud, de fleste til britisk kolonitje-
neste i Afrika. Da kolonierne blev selvstændige,
tog mange af de gamle engelske dyrlæger hjem,
oftest med et »golden handshake«. Behovet for
dyrlæger blev derfor påtrængende, da kun de
færreste af de nye nationer havde egne folk at
sætte i stedet. Antallet af danske dyrlæger, der
tog ud, voksede følgeligt støt op gennem 50'er-
ne og 60'erne. Umiddelbart kan det synes ejen-
dommeligt, eftersom der ikke i den daværende
danske dyrlægeuddannelse blev lagt særlig vægt
på behandling af tropiske husdyrsygdomme.
Trangen til at søge andre græsgange end de dan-
ske, hvor lave assistentlønninger, lave takster, of-
te dårlige boligforhold, gjorde tilværelsen min-
dre attraktiv for unge dyrlæger, kan måske for-
klare det. Hvorom alting er, kunne et nyt og bro-
get livsløb starte for mange. De første blev re-
krutteret af det britiske koloniministerium via
»Crown Agents« på to-treårs kontrakter med mu-
lighed for forlængelse. Lønningerne var oftest
to-tre gange højere end de danske, hvortil kom
attraktive feriemuligheder for den ansatte med
familie.

Senere fulgte FAO, Danida, Verdensbanken,
EU samt en lang række nødhjælpsorganisationer
efter som arbejdsgivere.

Arbejdsforholdene kunne være meget forskel-
lige, men de fleste blev ansat som distriktsdyr-
læger, hvis væsentligste opgave var at føre kon-
trol med de ondartede smitsomme husdyrsyg-
domme.

Uddannelse af veterinære
mellemteknikere
Da der i de afrikanske lande kun var få dyrlæger
i forhold til antal dyr, benyttedes såkaldte »Li-
vestock/Animal Health Assistants«, der havde
gennemgået en toårig mellemteknikeruddannel-
se, inden de kom ud i de forskellige distrikter.
Det var en uddannelse etableret af englænderne
i kolonitiden til afhjælpning af dyrlægemanglen,
og som virkede udmærket. Uddannelsen, der fo-
regik på skoler i det daværende Rhodesia, Ke-
nya, Nigeria, Ghana, gav teknikerne kendskab til
anatomi, biologi, husdyrs røgt og pleje, klinisk
behandling og diagnostik, parasitologi, lære om
infektionssygdomme og kødkontrol.

I begyndelsen af 60'erne blev en KVL-lektor
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Veterinærfakultetet i Morogoro, Tanzania: den danske kliniker arbejder i felten blandt Masaier.
(Foto: EM. Gade Christensen).

ansat ved FAO-havedkvarteret i Rom, og bl.a.
under hans medvirken oprettedes FAO-skoler for
veterinære mellemteknikere i Afghanistan, So-
malia og Ethiopien. I Ethiopien blev FAO-skolen
senere udbygget til et veterinærfakultet.

Adskillige danske dyrlæger var i perioder lære-
re ved disse skoler, hvilket muligvis stimulerede
Danida til oprettelse af bl.a Mikolongwe Veteri-
nary Training School i Malawi, der, foruden ud-
dannelse af veterinærteknikere, også tilbød
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træningskurser til farmere i malkekvæg- og fjer-
kræhold.

Ofte var projekterne meget specielle som
f.eks. Danida/EU's »Dip Project« (kreaturbade) i
Kenya, hvor en dansk dyrlæge arbejdede i en
årrække.

En ikke uvæsentlig dansk støtte til udviklings-
landene blev kanaliseret gennem FAO til opret-
telse af Dairy/Meat Training Centres i bl.a. Tyr-
kiet, Uganda, Kenya, Botswana, Philippinerne
m.fl.

Adskillige danske dyrlæger har været ansat
ved disse projekter.

I perioden 1976-94 har mange danske dyr-
læger, især KVL-lærere, medvirket ved etablerin-
gen af veterinærfakultetet ved Sokoine Univer-
sity of Agriculture, Morogoro, Tanzania, sponso-
reret af Danida.

I begyndelsen af 60'erne blev de første de-
monstrationsgårde oprettet i u-landene, hvortil
der blev knyttet danske dyrlæger. Den ældste er
Thai-gården fra 1962, hvorefter fulgte gårde i
Mellemøsten, Indien-gården i Hessarghatta, My-
sore, og demonstrationsgården i Zambia. Det
må i dag konstateres, at flere af disse projekter
var mere eller mindre fejlslagne. Senere gik det
bedre bl.a. med Danida- og Danagro-projekter i
Saudi Arabien og enkelte andre arabiske lande.

Bekæmpelse af kvægpest i Afrika
Et af de store FAO-hjælpeprogrammer vedrørte
kvægpestbekæmpelsen. Foranstaltningerne mod
sygdommen blev i 50'erne totalt ændret, da man
udviklede en kvægpestvaccine, baseret på svæk-
ket virus i cellekulturer, der giver livsvarig immu-
nitet og tilsyneladende er uden bivirkninger.

I 60'erne blev alt kvæg i Vestafrika med stor
succes vaccineret mod kvægpest gennem årlige
vaccinationer, tre år i træk. I Nigeria var der før
kampagnen ca. 200 årlige udbrud. Efter tredje
vaccinationsår praktisk talt ingen. Vaccinations-
kampagnen blev derfor udvidet til Østafrika, men
på grund af politiske stridigheder blev denne
kampagne ikke den store succes. Da den slutte-
de i begyndelsen af 70'erne, efterlod den store
uvaccinerede foci især i Eritrea, Somali og Syd-
sudan. Det fik senere alvorlige konsekvenser.
70'ernes stigende oliepriser ødelagde mange
afrikanske landes økonomi, og man forsøgte at
spare overalt. Da man ikke havde set kvægpest i
en årrække, besluttedes det at stoppe med at
vaccinere ungkvæg. Dette resulterede i, at
kvægbestanden i begyndelsen af 80'erne var hy-
persensibel for sygdommen, der fra de førnævn-
te inficerede foci bredte sig som en »bush fire« i
både Øst- og Vestafrika. Hertil kom en voldsom
tørkeperiode i Sahel-bæltet som resulterede i, at
det svækkede kvæg blev et let offer for sygdom-
men.

I 1983 blev der afholdt et internationalt
FAO/OAU møde i Nairobi, og her blev strategi-
en lagt: FAO's Pan African Rinderpest Cam-
paign (PARC) kunne begynde, og mange danske
dyrlæger medvirkede, heriblandt kollegaer på le-
dende poster i FAO-hovedkvarteret i Rom og i
Danida.

Tit var risikoen stor
Sydsudan havde i mange år været centralt han-
delscenter for kvæg, og der fandtes her et rime-
ligt velfungerende veterinærsystem. Kvægpesten
var under kontrol gennem vaccinationsprogram-
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mer. Men som mange andre strukturer under
krigshandlinger, brød også veterinærsystemet
sammen, og vaccinationerne standsede helt, da
borgerkrigen brød ud. Da hovedparten af kvæget
var under oprørernes kontrol, begrænsedes
FAO/UNDP's muligheder for assistance, efter-
som Sudan's regering er medlem af FN. Flere år-
gange kvæg manglede derfor vaccination, og de
nye generationer af uvaccinerede dyr bukkede
under. Da International Røde Kors arbejdede i de
krigshærgede områder, blev Dansk Røde Kors
involveret i vaccinationsprojektet, og fra 1988
arbejdede flere danske dyrlæger og dyrlægestu-
derende i projektet. Den anvendte vaccine blev
produceret i Nairobi. I diagnostisk og vaccinefor-
bedrende øjemed blev vildt virus isoleret fra syg-
domsudbruddene, der fortrinsvis befandt sig i
krigszonen, hvorfor det blev nødvendigt at be-
væge sig ind i områder med halvvilde op-
rørstropper og spækket med landminer.

Asiatiske projekter
I de seneste år har man også i Asien, hvor
kvægpest har været udbredt siden anden ver-
denskrig, fremsat ønske om assistance til forsøg
på udryddelse af sygdommen.

Under FAO's vejledning og med støtte fra EU
er »The South Asian Rinderpest Eradication
Campaign« (SAREC) nu startet i Bangladesh,
Bhutan, Indien, Nepal og Pakistan.

11989 etableredes en EU-Indien kontrakt over
seks år til ca. 40 mio. ECU, det hidtil største EU-
veterinære bistandsprojekt. Det blev et projekt
med mange vanskeligheder: Af religiøse årsager
kunne nedslagning ikke anvendes. Undertiden
inficeres de små drøvtyggere også, og differenti-

Dansk kollega i arbejde under kvægpest-kam-
pagnen i Syd-Sudan. (Foto: Eigil Overby).

aldiagnosen over for PPR (Peste des Petits Ru-
minants) vanskeliggøres da begge lidelser forår-
sages af tætbeslægtede morbilliavira. Diagnosen
må derfor stilles via ELISA-test, virusneutralisati-
onstest eller PCR (Polymerase Chain Reaction).
Det er dyrt, og det tager tid. Flere danske dyr-
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læger har haft og har stadig tilknytning til SA-
REC-projektet bl.a. med etablering af vaccinati-
onsprogrammer, evalueringer og rådgivning til
de vaccineproducerende institutter.

EU har etableret lignende projekter i andre af
de ovennævnte lande og i Mongoliet. I mange
tilfælde er det ikke blot kvægpestbekæmpelse,
men også mere generelle projekter hvor veteri-
nærvæsnet styrkes. Det var spændende at kom-
me ind i de tidligere lukkede kommunistlande,
således er der i yakokser i Mongoliet fundet to
forskellige former for kvægpestvirus, en såkaldt
afrikansk og en såkaldt asiatisk type. Det giver
stof til eftertanke!

Bekæmpelse af mund- og klovesyge
Efter krigen og indtil 1962 var den tidligere chef
for Statens Veterinære Institut for Virusforsk-
ning, Lindholm, Erik Gunnar Fogedby (1900-
91), sekretær for den internationale mund- og
klovesygekommission ved FAO. Han kom til at
spille en væsentlig rolle i den videre planlægning
af bekæmpelsen af M&K.

Adskillige danske dyrlæger blev udsendt bl.a.
for at føre kontrol med og rådgive vaccineprodu-
cerende institutter i Burma, Zimbabwe og koor-
dinere bekæmpelsesprojekter bl.a i Saudi Arabi-
en og Zambia.

I 1972 etableredes med Danida's støtte og
faglig hjælp fra Lindholm et institut i Bangalore,
Indien, til produktion af M&K-vaccine baseret på
en cellelinie. Instituttet hedder i dag »Indian Ve-
terinary Research Institute« og er videreudviklet
til et større forskningsinstitut. Flere danske dyr-
læger var involveret i projektet. På lignende må-
de har forskere fra Lindholm i en årrække arbej-

det ved de veterinær-virologiske institutter i Ha-
rare, Zimbabwe og i Riyadh, Saudi-Arabien.

De senere år har bragt en lang række forsk-
ningsprojekter frem støttet af Danida's ENRECA
program, EU og FAO, hvoraf flere i samarbejde
med dyrlæger ved KVL, Danmarks Jordbrugs-
Forskning eller andre europæiske landbrugsuni-
versiteter. Det er projekter til bekæmpelse af pa-
rasitære sygdomme hos husdyr, infektionssyg-
domme hos fjerkræ m.m.

Betydningen af at have haft danske dyrlæger
siddende på nøgleposter i FAO, EU, Danida og
som bistandskonsulenter og Danida-ledere i Indi-
en, Zimbabwe, Zambia og Tanzania, har været
afgørende for mange projekters succes.

Interkontinentale flytninger
Ofte kunne det blive et broget livsforløb der ven-
tede i udlandet. 13 interkontinentale flytninger
plus alle de lokale var ikke usædvanligt i løbet af
en 25-30 års udlændighed. Det kunne være
»hardship«, risikabelt og dejligt. Man lærte en
masse mennesker at kende med højst forskellig
national, etnisk og religiøs baggrund. Det gjaldt
om at stikke fingeren i jorden. Vi danske er ge-
nerelt gode til det, og uden at prale lykkedes det
for de fleste af os, uanset hvilke situationer vi
kom ud for.

Vigtigt var det, at familien trivedes, og når bør-
nene nåede den skolepligtige alder, at de så kom
i en god skole. Ofte var der internationale skoler.
Alternativt var der kostskoler i Danmark eller
England. En dansk studentereksamen stod altid
højest.

For den udsendte var arbejdsområderne ofte
omfattende: undervisning, forskning, epidemio-

111



logi, inseminering, husdyrbrug, admininistration,
projektledelse inkl. forhandling på højt plan, la-
boratoriearbejde, bakteriologi, parasitologi, dia-
gnostik, kødkontrol, sygdomsbekæmpelse, ledel-
se af vaccinationskampagner, design og bygning
af klinikker, laboratorier etc, eller som englæn-
derne siger det: »A jack of all trådes ..«Ind imel-
lem trak Danmark, man fik evt. lidt mere specia-
lisering, tog tropekursus i Edinburgh etc, men så
trak det atter.

Kamelfødsler, køer med rabies og fulanier
I gamle dages dansk landpraksis stod der respekt
om hoppefødsler hos jyder, belgiere og lignende.
Efter assistance ved kamelfødsler kan det undre,
at man ser så relativt få enarmede kameldyr-
læger, og ihvertfald skal man altid have embryo-
tom samt rigelig savtråd af bedste kvalitet med.
Der er simpelthen ikke plads til at rette ret me-
get ud, og bedre bliver det ikke, når man først til-
kaldes længe efter den sidste dråbe fostervand er
opsuget af sandet. Halsen er lang, benene er lan-
ge, og er et forben eller hovedet først helt tilba-
ge, må det af (føllet er jo som regel dødt på det
tidspunkt). Kan man kun føle halen, så er der
lang vej hjem. Kejsersnit er næsten værre end en
totalpartering, da pladsen mellem knæet og det
bageste ribben er meget trang. Skal arbejdet ud-
føres oppe på ladet af en gammel pick-up, så so-
ver man godt den nat.

Rabies kan være lumsk! Ikke mindst hos kat-
ten, men også hos kvæg, hvis specielle rabies-
brøl man vil huske i al fremtid. De nysgerrige
køer blev oftest bidt i mulen af hunde, ørkenræve
o.l. og udviklede rabies inden for 18-21 dage.

Fulanierne, de høje, stolte nomader, stod der

respekt om, ikke mindst når der skulle forhand-
les med stammens høvding om f.eks. slagtning af
dyr i tilslutning til oksens ondartede lungesyge.
En dyrlæges forhandlings- og overtalelsesevner
slog ikke altid til. Mere overbevisende metoder
måtte ofte tages i brug, før fulanihøvdingen gav
sig, som f.eks. da en kollega i en ophidset di-
skussion »face-to-face« med høvdingen holdt en
dundertale på dansk og afsluttede med at tage
overmundsgebisset ud og stikke det op i hovedet
på høvdingen. Det var en overbevisende magi,
der blev snakket meget om i det område. Heref-
ter var der aldrig problemer.

Kontraktansat i New Zealand
Indtil midten af dette århundrede var der kun få
dyrlæger på New Zealand, men med intensive-
ringen af landbrugsproduktionen efter anden
verdenskrig, blev det hurtigt klart, at der var et
behov for veterinær bistand, specielt inden for
mejerisektionen. Den kooperative mejeriindustri
oprettede derfor med støtte fra regeringen det
såkaldte »Veterinary Services Council« (VSC), der
skulle være ansvarlig for at dække behovet for
dyrlæger inden for landbrugsområdet. Samtidigt
planlagdes oprettelse af en veterinærskole i New
Zealand, hvorfra det første hold graduerede i
1967. I mellemtiden rekrutterede man i Europa,
først i England og senere i de andre europæiske
lande, specielt Danmark og Holland.

De første danske dyrlæger ankom til New Zea-
land i 1954-55 og blev gennem en VSC-kon-
trakt ansat i de såkaldte »Veterinary Clubs«, der
var tilknyttet mejerierne. I løbet af de første år
1954-65, rejste 25-30 danske dyrlæger derud.
Man foretrak gifte, da man mente, de var mere
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stabile. De fleste foretrak Nordøen, hvor specielt
områderne Taranak og Waikato husede mange
danske. Her lignede praksisforholdene de hjem-
lige, selv om besætningerne var betydeligt større
og behovet for assistance mere sæsonpræget,
med kælvningssæson juni-august og en koncen-
tration af mælkefeber og fødselshjælp uden sam-
menligning med en dansk praksis. Den efterføl-
gende drægtighedskontrol var ligeså koncentre-
ret. Arbejdet var interessant, idet der fandtes syg-
domme som tuberkulose, leptospirose, vibriose,
pulpy kidney disease, hydatidose m.m. Der kun-
ne være lidt sprogproblemer i begyndelsen, sted-
navne var i reglen maori udtalt med engelsk ac-
cent, hvorfor det ikke altid var let at finde vej.

For at gøre tilværelsen som praktiserende dyr-
læge mere attraktiv, organiserede farmerne sig i
såkaldte »Veterinary Clubs« med det formål at
ansætte flere dyrlæger. Nogle havde 10 dyrlæger
fra flere forskellige lande ansat. Man havde ord-
nede forhold: fast løn, fridage, ferier, et hus til en
rimelig leje, kørselsgodtgørelse. Den tilbudte løn
var ca. det dobbelte af den danske, hvortil kom
at New Zealand jo var velfungerende på samme
niveau som Danmark. Det var ikke et u-land,
man var kommet til. Selvom man i realiteten var
ansat, drev man praksis som om det var ens
egen. Man havde sekretærhjælp, så konerne var
kun sporadisk indblandet i praksis.

I de første 10 år blev de første danske dyr-
læger ansat ved kødkontrollen under Ministry of
Agriculture and Fisheries. Der blev ansat ca. fem
ved kødkontrollen, og ansættelserne var her
spredt over en længere periode indtil omkring
1985.

Da veterinærskolen ved Massey University

Kvægpraksis på New Zealand mindede meget
om dansk landprasis. (Foto: Søren Nielsen).

blev oprettet, fik nogle af de danske dyrlæger
lærerstillinger, heraf nogle som professorer. Ve-
terinærskolen uddanner nu årligt 70 dyrlæger,
hvilket er nok til at dække det nationale behov.

Nogle af de danske kollegaer blev på New
Zealand i to-tre år, tog hjem, kom tilbage igen et
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par år, tog hjem, og længtes tilbage til NZ, og
fortrød?

Af de ca. 50 danske dyrlæger, der i tidens løb
har arbejdet på New Zealand, var der mange,
der blev i landet betydeligt længere end kontrak-
ten forpligtede dem til. I dag har 12-15 bosat sig
permanent. Nogle brød tidligt ud af »The Vet.
Clubs« og startede egen praksis, nogle blev far-
mere, andre er i dag pensionister.

Der er uden tvivl mange gode grunde til at
danske dyrlæger faldt så godt til på New Zea-
land. På trods af den store afstand, geografiske
og klimatiske forskelle, er der nok få lande i ver-
den, der ligner Danmark mere, hvad angår øko-
nomiske, politiske, sociale og kulturelle forhold.
Det var gode immigranter, der forstod at indstil-
le sig under de nye forhold og med familien bli-
ve opslugt i den New Zealandske livsform.

I dag er det nok slut med immigrationen, men
der kommer fortsat få for en kortere periode
som en del af en videre uddannelse. Der findes
nu på New Zealand andengenerations danske

dyrlæger, børn af de første og nu uddannet på
veterinærskolen på Massey University. Ja, immi-
grationen for 30-40 år siden har sat sine spor på
den New Zealandske dyrlægestand.

Sven Gade Christensen
Lektor, Institut for Veterinær Mikrobiologi

Eigil Overby
Dyrlæge, Kjell erup

Søren Nielsen
Dyrlæge, Taasinge

Per Bladt Knudsen
Dyrlæge, New Delhi

Gunner Vindelev Pedersen
Dyrlæge, New Zealand

Gunner Grønbæk
Dyrlæge, New Zealand
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