Årsberetning 2015
- FORMANDENS BERETNING
Kære medlem,
Ved årets udløb har DMHS 230 medlemmer, en glædelig fremgang siden 2014.
Bestyrelsen. Ved generalforsamlingen d. 18. februar 2015 blev Anne-Marie Worm
indvalgt på den ledige plads i bestyrelsen. I henhold til §7 er formanden og resten af
bestyrelsen undtagen Anne Marie Worm på valg ved den kommende
generalforsamling efter den første 3-årige funktionsperiode. Det samme gælder
revisorerne. Charlotte Vikkelsø Hansen, Sven Risbjerg Rasmussen og Jens Sølver
Schou ønsker ikke genvalg. På DMHS’s vegne takkes de for udført arbejde.
Videnskabelige møder. Der har været afholdt 6 møder, alle i auditoriet, Medicinsk
Museion, som takkes for husly til møder og kontor.
Den 18. februar. Professor dr. med. Morten Møller, Neuropsykiatrisk Laboratorium,
Rigshospitalet: Koglekirtlen – fra sjælens sæde til hormonproducerende kirtel i det
fotoneuroendocrine system. Koglekirtlen, corpus pineale, har været kendt i
århundreder af anatomer. I løbet af det 20. århundrede blev det klarlagt at den danner
hormonet melatonin. En kerne i hypothalamus styrer produktionen af melatonin i
koglekirtlen. En ny tredje fotoreceptor i nethinden, som styrer det indre ur i
hypothalamus, er påvist for nylig. Dette system er bestemmende for vores døgnrytme.
Den 17. marts. Overlæge, bachelor i historie Hans Trier: Retsmedicin i den politiløse
tid. Foredraget belyser hvordan embedslæger og retsmedicinere fungerede uden
politiet, men i spændingsfeltet mellem departementchefstyret, modstandsbevægelsen
og de bevæbnede grupper og korps på besættelsesmagtens side.
Den 16. april. Konservator Kristian Gregersen, Statens Naturhistoriske Museum: Den
halshuggede dame. En umærket flyttekasse viste sig at indeholde rygraden og ribben
af et menneske vedhæftet en seddel med påskriften” Dina von Vinhofvers, maitresse
til Corfitz Ulfeldt.” Med udgangspunkt i dette diskuteres skeletforandringer efter
halshugning og Zoologisk Museums historie.
Den 9. september. Professor dr. med. Jens Astrup, Glostrup Hospital: Piskesmældets
historie. Piskesmæld læsionen efterfølges i halvdelen af tilfældene af kroniske
symptomer. Mekanismen bag dette er uafklaret. Lighedspunkter med 1800-tallets
”railway spine” påpeges.
Den 21. oktober. Professor dr. med. Gorm Boje Jensen: Østerbroundersøgelsen.
Østerbroundersøgelsens 40 årige historie gennemgås.
Den 17. november. Professor, overlæge, dr. med. et pharm. Hans Chr. Wulf,
Dermato-venerologisk afdeling, Bispebjerg Hospital: Lysbehandling fra Niels Finsen
til i dag. Niels Finsen fik Nobelprisen for at kurere hudtuberkulose med ultraviolette
stråler, men det er nu vist at virkningen skyldes absorption af blåt lys i
tuberkulosebakterierne. Synligt lys bruges nu til at kurere visse typer af hudkræft, og
ultraviolet lys til at fremkalde dannelsen af D-vitamin i huden.

Udflugt. Den 7. november rundvisning på Medicinsk Museions ny udstilling Det
indsamlede menneske ved museumsformidler Malthe Boye Bjerregaard og Sven Erik
Hansen med efterfølgende let frokost på Designmuseets kafé.
Kongresstøtte. Der har ikke været forslag til studenterprisen i de to sidste år.
Bestyrelsen har derfor besluttet at nedlægge den, og i stedet at yde forbedret støtte til
aktiv kongresdeltagelse uanset alder. Se de ny bestemmelser på hjemmesiden
www.dmhs1917.dk Der er i 2015 givet 2 x 7000 kr. i kongresstøtte.
Elektronisk kommunikation/Hjemmesiden. Museumsinspektør Daniel Noesgaard
har været tilknyttet bestyrelsen og hjulpet med hjemmeside, Facebook og anden
elektronisk kommunikation. Tak til Daniel. Sven Erik Hansen har lavet en liste til
hjemmesiden med et udvalg af digitaliserede medicinhistoriske kildetekster.
Nordisk kongres. Den 25. nordiske medicinhistoriske kongres afholdtes i Reykjavik
12.-15. august. Der var 85 deltagere, heraf 8 fra Danmark. Anne-Marie Worm var
udsendt af bestyrelsen for DMHS. Næste nordiske kongres forventes afholdt i
Uppsala juni 2017.
Studierejse til Firenze maj 2016 med museumsbesøg, først og fremmest museet ”La
Specola” med moulager af normal og patologisk human anatomi. Rejsen er
annonceret på hjemmesiden. Der er ingen ledige pladser.
Dansk medicinhistorisk Årbog. I samarbejde med Medicinhistorisk Selskab for Fyn
og Jylland (Stenoselskabet), og takket være forfatterne og redaktøren Ole Sonne, er
der atter i år produceret en smuk årbog, endda ledsaget af et supplement:
Hippokrates’ Aforismer og Epidemibog III, indledning og oversættelse ved Anders
Frøland. Årbogen forventes udsendt i januar 2016.
Donationer. I januar 2015 modtog Selskabet 25.000 kr. fra Kommunelæge Vilhelm
Christian Eilschou Holms Legat.
	
  

