FORMANDENS BERETNING 2016
Kære medlem,
Antallet af medlemmer er ret stabilt, omkring 230.
Ved generalforsamlingen d. 22.februar 2016 var følgende på valg: Sven Erik Hansen, Finn
Gyntelberg, Niels Christian Bech Vilstrup. Alle blev genvalgt for en ny treårig periode.
Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen blev læge Jesper From og historiker Ulrik Bak Kirk. Som
revisorer blev Anne Dorthe Suderbo genvalgt og Daniel Noesgaard blev nyvalgt til afløsning
for Jens Sølver Schou, som afgik efter eget ønske. Jens S. Schou takkes for mangeårigt
arbejde som revisor. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægtens § 7 blev vedtaget, men
skal vedtages igen ved den kommende generalforsamling den 22. februar 2017 for at træde i
kraft (se indkaldelsen til generalforsamlingen).
Videnskabelige møder. Der har været afholdt 5 møder, alle i auditoriet, Medicinsk Museion,
som takkes for husly til møder og kontor.
Den 22. februar (efter generalforsamlingen): reservelæge, bachelor i historie, Hans Trier:
Stadsfysikus Mangors sundhedsvæsen i den københavnske fattigreform 1799.
Den 16. marts. Peter Aaby, head of Bandim Health Project, Statens Seruminstitut: Bandim,
Guinea-Bissau sundhedsprojekt og epidemiologisk forskning.
Den 12. april. Medicierne og Niels Steensen i Firenze. 1) Professor Donatella Lippi, Florence
Medical School: Medicierne i Firenze, hvad døde de af?
2) Troels Kardel: Steno in Tuscany, at the occasion of the 350th year of his arrival in 1666.
Den 25. oktober. Ulrik Bak Kirk: Skrofulose i København 1875-1921.
Den 23. november. Professor, overlæge dr. med. Jørgen Serup: Tatovering gennem tiden.
Udflugt. Den 24. september til Sankt Hans Hospital med besøg og omvisning ved Karin
Garde i museet, 200 års jubilæumsudstilling og frokost i ”Sct. Hans Have.” Der deltog 25
medlemmer.
Kongresstøtte. Der er givet støtte, 7000 kr. til kongresdeltagelse til Ulrik Bak Kirk, ifølge
reglerne for støtte som kan ses på www.dmhs1917.dk. Modtager præsenterede et paper
omkring etableringen af skolelægeordningen i København 1897-1921 på Society for the
Social History of Medicines konference i Canterbury (University of Kent) fra 7-10 juli.
Elektronisk kommunikation/Hjemmesiden. De fleste medlemmer har e-mailadresser og
modtager mødeindkaldelser o. lign. via Selskabets egen mailkonto dmhs.1917@gmail.com.
Hjemmesiden www.dmhs1917.dk bidrager med diverse oplysninger om arrangementer m.m.
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Medlemsundersøgelse. I efteråret 2016 er der udført en medlemsundersøgelse med en
svarprocent på 57. Undersøgelsen viste, at DMHS har en trofast medlemsskare, der er noget
op i årene; 74% var 60 år eller mere, og 60% havde været medlemmer 5 år eller mere, mens
26% havde været medlemmer i op til tre år. Dette viser, sammen med det stabile medlemstal,
at der til stadighed rekrutteres nye medlemmer. Antallet af deltagere ved arrangementer ligger
som regel mellem 25 og 45, hvilket kan synes ret lavt. Men, det kan måske ikke forventes at
være højere, når man tænker på alle de tilbud, der er i Københavnsområdet, hvor de fleste
medlemmer bor. Undersøgelsen viste også, som venteligt i betragtning af aldersfordelingen, at
medlemmerne kun i begrænset omfang udnytter de elektroniske kommunikationsmuligheder.
Nordisk kongres. Den 26. nordiske medicinhistoriske kongres afholdes i Uppsala 31.maj – 3.
juni 2017, hvor Ulrik Bak Kirk vil repræsentere Selskabet og afrapportere efterfølgende.
Studierejse. Anne-Marie Worm havde tilrettelagt en rejse for selskabets medlemmer til
Firenze 26.-29. maj med ”Trekkingbureauet” til det praktiske. Der deltog 24 medlemmer.
Programmet omfattede bl.a. museumsbesøg på ”La Specola” med moulager af normal og
patologisk human anatomi, et besøg i et privatejet palads, Palazzo Giugni Fraschetti, hos
Lyceum Club Internazionale di Firenze med foredrag ved professor Donnatella Lippi om
chokolade i medicinens historie, musikalsk underholdning og middag. Desuden omvisning i
Firenze, udflugt til Fiesole og til en vingård, Fattoria del Colle, sydligt i Toscana.
Desuden havde Troels Kardel formidlet en fremvisning af Stenos Chaosmanuskript i det italienske nationalbibliotek – en stor oplevelse. Anne-Marie Worm havde
gjort et kæmpearbejde med det meget vellykkede intensive program. For en ordens skyld skal
det anføres at økonomien i rejsen hvilede på deltagernes egenbetaling. Forløbet viser, hvor
meget man kan få ud af en fællesrejse på basis af lokalkendskab og forudgående lokale
kontakter og med et godt rejsebureau til at ordne de praktiske ting.
Dansk medicinhistorisk Årbog. I samarbejde med Medicinhistorisk Selskab for Fyn og
Jylland (Stenoselskabet), og takket være forfatterne og frem for alt redaktøren Ole Sonne, er
der atter i år produceret en smuk og indholdsrig årbog. Overvej at skrive en artikel til årbogen.
Den bliver registreret i Pubmed, som i øvrigt kan bruges som indholdsfortegnelse til Dansk
Medicinhistorisk Årbog helt tilbage til 1973. Gå ind på www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed og
søg på "Dansk medicinhistorisk årbog", hvor alle artikel-titler og forfatternavne kan ses for
hvert år, og fra ca. 1995 også de tilsvarende abstracts.
Hvert år kommer en del af de, i dyre domme udsendte årbøger retur, oftest fordi
modtageren har glemt at melde flytning. Hidtil er de blevet udsendt igen til den ny adresse,
men af ressourcemæssige grunde vil denne service ophøre. Modtagerne vil modtage en mail
med forslag om at aftale et tidspunkt for afhentning på Museion.
Donationer. I januar 2016 modtog Selskabet 25.000 kr. fra Kommunelæge Vilhelm Christian
Eilschou Holms Legat, som selskabet er meget taknemmelig for.
Sven Erik Hansen, formand DMHS

