o ftalm o lo g 26 S e p t e m b e r 2 0 0 6

Medicinhistorie
på den helt rigtige kurs!

af Thomas Söderqvist
professor, dr. phil., museumschef

Personalet på Medicinsk
Museion blev skiftesvis
forbavset og forarget da
Mogens Norns indlæg
“Medicinhistorie på katastrofal
kurs?” i sidste nummer af
Oftalmolog (juni 2006, s. 16)
blev sat på opslagstavlen. Dels
på grund af de mange forkerte
og fordrejede oplysninger,
dels fordi redaktionen tog
anklagelserne ad notam uden
at tjekke dem først.

Det er desværre ikke første gang,
Mogens Norn prøver at sætte lus i
den medicinsk-museale skindpels.
I januar skrev han et læserbrev med
lignende ordlyd til Ugeskrift for
Læger. Selv om han blev imødegået
på alle punkter, gentager han nu sine
påstande om en angivelig “katastrofal
kurs” på Medicinsk Museion.
Den angivelige “katastrofe” eksi-

sterer kun i Mogens Norns hoved —
og måske som en projektion af den
tilstand, hans “egen” samling befandt
sig i indtil for nylig. Da vi i 2005 afsluttede den første samlingsrevision i
insitutionens 100-årige historie, blev
det afsløret, at nogle af specialsamlingerne er blevet ganske lemfældigt behandlet i årenes løb. De har nærmest
haft karakter af pulterkamre, hvor
genstandene er blevet stuvet sammen
og behandlet uden den fornødne forsigtighed, og hvor dokumentationen
nærmest har været ikke-eksisterende.
Mogens Norn er gentagne gange blevet opfordret til at følge professionelle
retningslinjer i arbejdet. Erfaringen
har vist, at det ikke er nok at være en
entusiastisk samler – man skal også
udvise en basal ydmyghed over for
museumsfaglige grundregler. Gamle
ting er som gamle patienter – de skal
plejes godt!
Bortset fra det tunge arbejde med
at rydde op i fortidens synder har
Medicinsk Museion det faktisk bedre
i dag end nogensinde. I løbet af få
år har vi fået etableret forskning i
international klasse. Vi har aldrig
undervist så mange studerende ved
fakultetet som nu, og vi har aldrig
haft så mange (og veluddannede) besøgende. For første gang har vi fået et
samlet overblik over, hvad de fantastiske samlinger faktisk indholder, så
at genstandene, fra tidligere at være
de facto utilgængelige for interesserede, nu kan stilles til rådighed både
for studier, forskning og udstillinger.
I de sidste tre år har vi etableret ﬂere
udstillings-kvm end i de forudgående
tredive år. Og endelig er vi kommet
med i et forpligtende nordisk og internationalt forsknings-, samlings- og
udstillingssamarbejde.
Fra for bare ti år siden at være
truet af nedlægning har museet nu
fuld opbakning fra Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet i arbejdet med
at professionalisere virksomheden og
at gøre samlingerne tilgængelige for
sundhedsvæsnet og offentligheden i
form af nye udstillinger, både fysiske
og internetbaserede. I den sammenhæng vil jeg heller ikke undgå
at påpege, at Medicinsk Museionråd,
som dekanen nedsatte i 2004 under
formandsskab af professor, klinikchef
Liselotte Højgaard, Righospitalet, for
andet år i træk har givet virksomheden højeste karakter, ikke mindst
med hensyn til arbejdet med at bevare og tilgængeliggøre samlingerne.
Den store opgave, vi nu står overfor, er at indsamle og dokumentere
udvalgte dele af den danske medicinske nutidshistorie. Vi har fået en
meget generøs bevilling fra Novo
Nordisk Fonden for at komme igang.
Men opgaven kan ikke løses uden et
tæt samarbejde med landets læger
og hospitalsafdelinger. Vi skal have
alle lægelige specialer med i dette dokumentationsarbejde – ikke mindst
oftalmologerne. Ellers risikerer vi, at
de sidste 50 års medicinske kulturarv
havner på lossepladsen. Heri ligger
den virkelige katastrofe og lurer.
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