
 Ved årsmødet i 2009  indstillede DPSs bestyrelse TB og AB til æresmedlemmer af 

selskabet, hvilket generalforsamlingen vedtog enstemmigt. PMJ leverede motivationen 

herfor. PMJs tale er at læse nedenfor.

Aksel Bertelsen gik på pension som halvfjerdsårig i 2006 og Tom G. Bolwig i 2007 også som 

halvfjerdsårig. Begge sluttede således med honneur deres officielle faglige forpligtelser over for 

det danske samfund i al almindelighed, dansk psykiatri i særdeleshed og psykisk syge 

danskere i særdeles særdeleshed. 

Allerede her er det nødvendigt at komme med en korrektion. Ingen af de to er for alvor sluttet, 

blot får de ikke længere løn for deres arbejde.

 



Begge er for Dansk Psykiatrisk Selskabs medlemmer meget danske, men uden for landets 

grænser er de meget internationale. Det er meget få danske psykiatere beskåret at opnå en 

international anerkendelse som Aksel Bertelsen og Tom G. Bolwig – af Strömgrenske og 

Schulsingerske dimensioner – 2 af selskabets æresmedlemmer, Fini Schulsinger og afdøde Erik 

Strömgren, repræsenterende øst og vest.

Tom G. Bolwig har repræsenteret øst med et livslangt virke inden for neuropsykiatrien, Aksel 

Bertelsen fra vest har markeret Selskabet inden for psykopatologi, klassifikation og genetisk 

epidemiologi. 

Tom G. Bolwig blev speciallæge i psykiatri i 1975, Aksel Bertelsen i 1979. Tom G. Bolwig blev 

overlæge ved Rigshospitalet i 1976, Aksel Bertelsen i Risskov i 1982. Længe før dette, i 1970 

blev Aksel Bertelsen tilknyttet WHO centeret i Århus, som han blev leder af i 1987. Han har 

gennem årene deltaget i 3 store internationale WHO-undersøgelser og fungeret som speciel 

adviser for WHO’s Division of Mental Health i Geneve igennem 25 år, fra 1973 til 1998, 

herunder som et af de bærende medlemmer af WHO’s ICD-10 og SCAN arbejdskomiteer. 

I 1982 blev Tom G. Bolwig professor i psykiatri ved Københavns Universitet efter at han var 

blevet dr. med. samme sted 5 år tidligere på disputatsen: Blod-hjerne barrierens permeabilitet  

ved elektrisk inducerede kramper. Samme år, 1982 oprettede han Laboratorium for 

Eksperimentel Neuropsykiatri ved Rigshospitalet..

Tom G. Bolwig var medlem af Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd fra 1987 til 1994. 

Det var i nøjagtig samme periode, hvor Aksel Bertelsen forberedte og virkede som ubetinget 

primusmotor ved indførelsen af ICD-10 i dansk psykiatri; vi nævner ICD-10 introduktions- og 

opfølgningskurserne 1994-2004 og udgivelsen af WHO IDC-10 psykiske lidelser og 

adfærdsmæssige forstyrrelser, klassifikation og diagnostiske kriterier. 

Tom G. Bolwig har siden 1977 været gæsteforelæser og –underviser ved universiteter i 

Europa, USA, Sydamerika og Mellemøsten; lad os her nævne hans position som visiting 

scientist ved Department of Psychiatry, Hadassha University i Jerusalem i 1989. 

Aksel Bertelsen var formand for DPS’ diagnoseudvalg fra 1990 til 2003 og Sundhedsstyrelsens 

U-kursus i psykopatologi fra 1991 til 2006.

De har begge været engageret i redaktionelt arbejde gennem hele deres karriere, bl.a. som 

uvurderlige rådgivere for 3 redaktører af Acta Psychiatrica Scandinavica tidsskriftet, som de nu 

begge repræsenterer som honorary board medlemmer. 



Tom G. Bolwig er siden 2000 Associate Editor ved Journal of ECT og siden 2006 President of 

European Forum for Electroconvulsive Therapy. 

Aksel Bertelsen udfærdigede PSE, Kort version til klinisk brug samt medforfattede Psykiatrisk 

Ordbog.

Tom G. Bolwig modtog Odd-Fellow Ordenens Forskerpris i 1999 og Niels A. Lassen Prisen i 

2006, Aksel Bertelsen modtog James Shield Memorial Award for Twin Research in Behavioral 

Genetics i 1985 og The Kurt Schneider Award i 1992 og Janssens Psykiatripris i 1997.

Fælles for de 2 er deres kundskab om og ikke mindst talent for kernen i vores fag: 

psykopatologien, af Aksel Bertelsen udmøntet i medfadderskab til WHOs ICD-10 og gennem 

årtier som en efterspurgt PSE/SCAN underviser herhjemme og internationalt; Tom G. Bolwig 

som en skattet klassisk bedside lærer, begge som efterspurgte undervisere, den ene 

stilfærdigt insisterende, den anden lavmælt støjende, begge mentorer for en lang række 

kollegaer, der alle ud over at have erhvervet en klar forståelse af hvad faglig og 

forskningsmæssig integritet betyder i praksis, aldrig vil være i tvivl om, hvad begrebet klassisk 

dannelse rummer.

Igennem 40 års virke har de begge med videnskabelig ubestikkelighed opretholdt en høj 

faglighed og navigeret sikkert også i perioder, hvor psykiatrien har været faret vild. 

De to’s indsats i dansk psykiatri som videnskabsmænd, lærere og hvad der er endemålet for al 

psykiatrisk aktivitet: unikke læger for deres patienter, er på rollemodelniveau for alle 

Selskabets medlemmer.

Tom G. Bolwig og Aksel Bertelsen motiveres sammen for æresmedlemsskab af Dansk 

Psykiatrisk Selskab, ikke for at opnå almindelig managementbestemt rationaliseringsgevinst, 

men fordi de i deres indsat for psykiatrien i akademisk adfærd og faglig kompromisløshed har 

demonstreret stor genotypisk overensstemmelse – trods visse fænotypiske forskelligheder. 

Dansk Psykiatrisk Selskab er glad over, at Aksel Bertelsen og Tom G. Bolwig har accepteret at 

blive indstillet til selskabets æresmedlemsskab.

Povl Munk-Jørgensen
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