Den nordiske kongres (NOK
2006) i København i SASRadisson på Frederiksberg blev det
hidtil største nordiske møde.
Det var på mange måder en
kulmination af en lang udvikling.

HKH kronprinsesse Mary og kongressens præsident Jan Ulrik Prause
Foto: Michel Schaumburg

XXXVII nordiske oftalmolog møde
i København 17.-20. juni 2006
Af Mogens Norn

Det første nordiske møde år 1900
havde naturligvis ikke mange medlemmer. Møderne blev efterhånden
større, men fortsat med næsten lige
så mange ægtefæller som oftalmologer. I år kom der næsten 1400 deltagere, heraf 769 oftalmologer, mens
resten var ortoptikere, oftalmologiske

sygeplejersker og sekretærer. Der var
kun 24 pårørende. Der var flere kvinder end mænd.
Det nordiske fællessprog har
knyttet os sammen. Nu var der ﬂere
ikke- nordiske foredragsholdere og
det var derfor nødvendigt at anvende
engelsk i de ﬂeste videnskabelige
sektioner, men snakken i pauserne
og ved nogle sektioner var dog på
nordisk sprog. Som en svensker råbte
midt i et dansk oplæg: Så tal dog
langsomt, så vi kan forstå dig!
Åbnings ceremonien var gribende med optræden af det danske
universitets – kor Lille Muko med
ﬂere nordiske sange, blandt andet
Griegs Våren (Fig.1). Den danske

kronprinsesse Mary overværede
ceremonien med stor glæde og interesse, siddende på hæderspladsen
mellem kongressens præsident JU
Prause og kongressens sekretær Steffen Heegaard. Danmark er heldigvis
et fredeligt land, kun to PET folk
(politiets efterretningstjeneste) vogtede prinsessen, stemningen var hyggelig og uformel.
En af kongressens mange højdepunkter var Sven Erik Nilssons æresforelæsning om sin rejse fra basal til
klinisk videnskab gennem mere end
40 år, hvor han gennemgik sine haletudse- og frøstudier, ERG, AMD og
dets terapeutiske muligheder – for til
slut at få overrakt KKK Lundsgaard
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Klas-Olav Skoog
Greetings from Sweden
Foto: Michel Schaumburg

Hannu Uusitalo
Greetings from Finland
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Einar Stefánsson
Greetings from Iceland
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guldmedaljen og Acta – pris, stiftet i
1931. (Fig.2).
Ved NOK plenar mødet blev der
talt mange positive ord om oprettelse
af et Nordisk Oftalmologisk Akademi. Formændene for de 5 nordiske
selskaber gik ind for tanken med
fusion af NOK og Acta ophthalmologica med yderligere udbygning, dog
forudsat de enkelte nationale selskaber går ind herfor ved de kommende
generalforsamlinger.(Fig. 3).
Den yngste kongresdeltager var
barnebarn af Pieter Zibrandtsen:
Astrid , foreløbig kun i barnevogn
(Fig 4).
Der var travlhed ved den velor-

ganiserede og meget hjælpsomme
reception (Fig. 5). De nordiske ﬂag
prydede indgangen til hotellet, desværre var det danske ﬂag på halv
en formiddag, fordi en af Radisson
– personalet var død. De kommercielle udstillinger var velbesøgte og
interessante (Fig. 6).Kongressen gav
et stort fagligt udbytte med de mange
nyheder og fremskridt. Den gav også
interessante kontakter, ideer og glædelige gensyn med mange nordiske
venner.
Det næste nordiske møde (NOK
2008) bliver i Tromsø, Norge den
14-17. Juni 2008 med Walther Medin
som præsident.

Fig. 1. Universitetskoret Lille Muko synger ved
åbningsceremonien, NOK 2006.
Foto Mogens Norn

Fig. 2. Erik Nilsson får overrakt KKK
Lundsgaard-medaljen af J.U. Prause (til
venstre) og Actas chefredaktør E. Stephánsson
til højre. Foto Mogens Norn

Fig. 3. De nordiske oftalmologiske selskabers
formænd under NOK plenarmødet.
Foto Mogens Norn

Fig. 4. P. Zibrandtsen og den lille Astrid i
barnevogn med taske. I baggrunden en aktuel
poster, se ﬁg. 8. Foto Mogens Norn

Fig. 5. Indregistrering.
Foto Mogens Norn

Fig. 6. Udstillinger i Falconer salen.
Foto Mogens Norn
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