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GERONTOLOGI og samfund

Professor i anatomi Andrus Viidik, med.dr.,
dr.art.gymn.h.c. blev født i Tartu, Estland, i
1937, men han voksede op i Sverige hvor
han tog sin lægeeksamen i Göteborg i 1964.
Fire år senere blev han med. dr. på en af-
handling om bindevæv (Function and Struc-
ture of Collagenous Tissue). Da han i 1972
blev ansat som professor i anatomi ved Aar-
hus Universitet, havde han forinden haft en
klinisk uddannelse med bl.a. intern medi-
cin, geriatri og socialmedicin.

Det var gerontologien som blev hans
forskningsmæssige interesse. Samtidig blev
han valgt ind i en række administrative ud-
valg vedr. universitetsundervisning og -
forskning: det lægevidenskabelige (senere
sundhedsvidenskabelige) fakultets postgra-
duate udvalg og fakultetsråd. Han var også
medlem af universitetets konsistorium, Aar-
hus Universitetsforlags bestyrelse samt Kul-
turministeriets Forskningsbiblioteksråd.

I 1975 blev han formand for Dansk Ge-
rontologisk Selskab, og det var i dette orga-
nisationsarbejde han i de følgende 27 år lag-
de meget af sin sjæl. Hertil kom de interna-
tionale dimensioner, først og fremmest det
nordiske. I 1988 blev han formand for Nor-
disk Gerontologisk Forening, og herigen-
nem fik han stor indflydelse på især udvik-
lingen af de nordiske kongresser.

På det europæiske plan fik han også stor
indflydelse, ikke mindst gennem formandska-
bet for europaregionen af International Asso-
ciation of Gerontology 1981-89. I 1996 blev
han æresdoktor ved Jyväskylä Universitet.
Samme år tildeltes han en ærespris fra Gene-
ralkonsul Ernst Carlsens Fond og i 1997 en
50-års Jubilæumsmedalje fra British Geriatrics
Society. I 1998 var han præsident ved 1st Euro-
pean Congress of Biogerontology.

Blandt publikationer kan nævnes Biolo-
logy of Collagen (1980); Lectures on Ge-
rontology, Vol. 1, parts A & B (1982); Ald-
ringens mange facetter (1983); Svækkelse i
alderdommen (1999). Med i redaktionen af
Aging: Experimental and Clinical Research;
Experimental Gerontology; Gerontology,
Gerontologi og samfund.
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