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Corona bliver også historie en dag

COVID-19 krisen har sat os alle på 
overarbejde. På et samfundsniveau 
har vi forsøgt at kontrollere sygdom-
men med lockdown, tests og smit-
teopsporing. På det kropslige og 
medicinske niveau har vi ledt efter en 
effektiv behandling og ladet intensiv-
afdelingens maskiner tage over, når 
sygdommen rasede i patienternes 
kroppe. Sygdommen kom som et 
chok, og det har føltes, som var det 
første gang, man skulle håndtere en 
epidemi. Men ved et kig ind i medici-
nens historie genkender vi pludselig 
taktikker og strategier, der ligner det, 
vi nu står midt i.

Udstillingens historiske perspektiv 
spejler således det første år med CO-
VID-19 i Danmark i fortidens erfarin-
ger med store epidemier. Samtidig 
kaster udstillingen lys over, hvordan 
epidemier påvirker vores allesam-
mens dagligdag, uanset alder, med 
nye tiltag som afstand, mundbind, 
isolation og intensiv behandling. Og så 
handler udstillingen også om forsk-
ningen, hvor håbet om en løsning på 
det hele ligger i vacciner og behand-
linger.

På forsiden af dette nummer af 
Tidsskriftet Gerontologi ses den første 
Moderna COVID-19-vaccine givet 
i Danmark i januar 2021. Ligesom 
Pfizer-BioNTech-vaccinen, som blev 
givet kort tid før, i december 2020, gav 
vaccinerne helt nye muligheder for de 
fleste borgere – og især for de ældre 
borgere, som billedet på denne side 
repræsenterer, der har været særligt 
udsatte for smitte, alvorlig sygdom – 
og indlæggelse. I udstillingen kan du 
udover vaccinerne se Magnus Heuni-
ckes berømte 'smittekurve' i rød og 
grøn, en hel dags forbrug af gummi-

handsker fra et testcenter, og mange 
andre genstande fra pandemiens 
begyndelse. 

Vi indsamler stadig genstande fra 
epidemiens medicinske fronter – fra 
eksempelvis hospitaler, lægepraksis-
ser og forskningscentre. Så hvis dette 
tidsskrifts læsere har en genstand, 
som fortæller om corona-epidemien 
i Danmark, så kontakt os gerne via 

vores hjemmeside: https://www.
museion.ku.dk/indsamling-corona-
epidemien/

Udstillingen på Medicinsk Museion i 
København åbnede den 12. juni, 2021, 
og er netop blevet forlænget til og 
med august 2024.

Billedet af skærmene viser hhv. en CT-scanning og tre røntgenbilleder fra Medicinsk Museions 
udstilling. De stammer fra to forskellige patienter i 60'erne indlagt i foråret 2020 under den første 
bølge med corona på Gentofte og Herlev hospital. 
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