FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2018
Kære medlem,
Generalforsamlingen blev afholdt d. 7. februar 2018. Efter mange års arbejde for selskabet,
heraf de senere som formand for bestyrelsen, ønskede overlæge emeritus Sven Erik Hansen at
trække sig pga. alder. Speciallæge Anne-Marie Worm blev genvalgt for en ny 3-årig periode
og nyvalgt blev speciallæge i pædiatri Jesper Brandt Andersen, samt museumsleder, historiker
Mette Katrine Jensen.
Bestyrelsen har dermed bestået af museumsinspektør Niels Vilstrup (formand), speciallæge
dr.med. Anne-Marie Worm (næstformand), museumsleder Mette Katrine Jensen (sekretær),
museumsinspektør Malthe B. Bjerregaard (kasserer), historiker Ulrik Kirk Bak
(kommunikation), læge Jesper From, samt speciallæge Jesper Brandt Andersen.
Medlemsantallet er ret stabilt, omkring 230.
Bestyrelsesarbejdet 2018 har budt på meget forberedende arbejde til den Nordisk
medicinhistoriske kongres i København, den 22.-25. maj 2019.
Arbejdet har bl.a. omfattet kontakt til; foredragsholdere, sponsorer, kongres-venue (DGIbyen), nordiske medicinsk-historiske grupper og planlægning af det sociale program.
Bestyrelsen har mødt stor velvilje fra alle sider og ønsker at kendskabet til kongressen når
bredt ud, så vi forhåbentlig får fulde huse.
Spred meget gerne nyheden om kongressen og læs mere om programmet m.m. på
www.dmhs1917.dk/nmhc2019
Videnskabelige møder, fremvisninger, omvisninger og studietur:
Den 7. februar
Generalforsamling efterfulgt af foredrag ved Jesper Brandt Andersen:
Thomas Bartholin
Den 15. marts
Hans Trier:
Den spanske syge
Den 11. april
Inger Ulldahl Juhl & Lone Vesterdal:
Lægevidenskab og tro – historisk og nutidigt perspektiv
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Den 26. maj: Årets medlemsudflugt
Dorthe Aagesen: Rundvisning af Freskomalerierne på Sankt Elisabeth Søstrenes Hospital
Anne-Marie Worm arrangerede medlemsudflugten på vegne af DMHS-bestyrelsen.
Den 4. september
Dr. Rosalind Stanwell-Smith:
Public Health in London during the last Centuries
Den 14.-20. september: Årets studietur
Anne-Marie Worm arrangerede årets medicinhistoriske studietur til London på vegne af
DMHS-bestyrelsen. Turen var ualmindelig vellykket – og godt hjulpet på vej af ca. 22 grader
hver dag.
Den 10. oktober
Gunilla Svensmark:
Sygepleje og sygeplejersker under besættelsen 1940-45
Den 22. november
Jens Soelberg:
Etnobotanik og jagten på den forsvundne medicin
LVS (Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber) har bekostet Dr. Rosalind StanwellSmiths rejse og ophold i forbindelse med foredrag 4. september i København, jf. ordningen
om tilskud til udenlandske foredragsholdere.
Dansk Medicinhistorisk Årbog. Årbogen er fælles for DMHS og Medicinhistorisk selskab
for Fyn og Jylland (Stenoselskabet). Atter i år er der produceret en indholdsrig og smuk
årbog. Chefredaktøren dr.med. Ole Sonne, Århus og forfatterne takkes for dette.
Hvert år kommer en del af de, i dyre domme udsendte årbøger retur, oftest fordi modtageren
har glemt at melde flytning (minside.laeger.dk). Tidligere er de blevet udsendt igen til den ny
adresse, men af ressourcemæssige grunde er denne service ophørt.
Kommunikation/Hjemmesiden. De fleste medlemmer har e-mailadresser og modtager
mødeindkaldelser o. lign. via Selskabets egen mailkonto dmhs.1917@gmail.com.
På Facebook administrerer selskabet siden ”Dansk Medicinsk-historisk Selskab”.
Hjemmesiden www.dmhs1917.dk bidrager med diverse oplysninger om arrangementer m.m.

Januar 2019, Niels Vilstrup, formand DMHS

