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Introduktion

Dette bind indeholder en beskrivelse af nogle af de vigtigste aktører ved forsk-
ningsformidlingen i Danmark.

Det er dels de foreninger og selskaber, som i 2006 havde en aktivitet omkring 
videnskab. Det er søgt at bringe så mange kvalitative oplysninger som muligt.

Registeret indeholder tilsvarende en fortegnelse over tidsskrifter med viden-
skabsformidlende artikler i 2006.

I den første bilagsbog, ”Fra universitet til samfund”, er der nærmere redegjort for 
indhentning og bearbejdning af data.

De to registre kan give et overblik over området. Selvom alle aktører har haft 
mulighed for at rette oplysninger, er der samlet oplysninger fra mange kilder - også 
fra mindre pålidelige. Faktuelle oplysninger skal derfor behandles med sund kilde-
kritisk skepsis, ligesom der er mange redaktører og bestyrelsesmedlemmer, der 
siden 2006 er skiftet ud med yngre kræfter i den naturlige fornyelse.

Det har været nødvendigt at udføre dette arbejde, da ingen institution mærkelig 
nok har haft et overblik. For tidsskrifterne fandtes ganske vist registre, men deres 
kvalitet og detaljeringsgrad har desværre været for ringe til at blive benyttet som 
materiale for en videnskabelig behandling.1

Tidsskrifterne er blevet bedømt med henblik på deres videnskabelighed/popula-
ritet. Disse oplysninger er ikke medtaget i det trykte register, da jeg ikke vil risikere, 
at de vil blive brugt ved den aktuelle pointgivning af forskere, hvilket jeg ser som 
en farlig kvantificering, der både kan ødelægge videnskabelig kvalitet men også 
lyst til at popularisere.

Jørgen Burchardt
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Antropologforeningen

Ialt ca. 144 medlemmer
Formål forening for færdiguddannede antropologer og beslægtede fag samt 

studerende ved disse fag.
Aktiviteter m.v. I medlemsskabet indgår tidsskriftet Anthropology in Action 3 gange om 

året og foreningens nyhedsbrev 4 gange om året. Der er etableret net-
værk omkring antropologers arbejdsområder f.eks. For antropologer, 
der underviser, socialt arbejde og organisationsantropologer.

Udgiver tidsskrift Tidsskriftet Antropologi og Antropologforeningens Nyhedsbrev
Udgiver nyhedsbrev
Afholder 6 møder om året
Kontingent 390 kr.
Adresse Institut for Antropologi, Øster Farimagsgade 5, 2100 København Ø
Mail info@antropologforenigen.dk
Hjemmeside hjem.get2net.dk/mdandersen/antropologforeningen/index.htm

Audiologopædisk Forening

Formål at varetage de faglige og arbejdsmæssige interesser for høre/talepæ-
dagoger.

Aktiviteter m.v. Driver forlag
Internat. samarb. Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri (NSLF), CPLOL Sam-

arbejdskomiteen for Logopæder i EU, IALP International Association of 
Logopedics and Phoniatrics, NAS Nordisk Audiologisk Selskab

Udgiver tidsskrift Dansk Audiologopædi og Nyt fra Alf
Udgiver nyhedsbrev
Udgiver bøger
Adresse Hjælpemiddelinstituttet, Gregersenvej 38, 2630 Tåstrup
Formand Per Nielsen
Mail a.bau-p.nielsen@get2net.dk
Telefon 36413528
Mail alf@alf.dk
Telefon 33793817
Hjemmeside www.alf.dk

Foreninger og selskaber
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Automobilteknisk Selskab

Formål gennem konferencer, foredrag, ekskursioner, studiekredse og på anden 
måde at udbrede kendskabet til den videnskabelige og tekniske udvik-
ling inden for området automobilteknik og -trafik.

Afholder 10 møder om året
Adresse Ingeniørforeningen i Danmark, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Køben-

havn V
Formand Ken Martinsen
Mail ken.martinsen@daimlerchrysler.com
Telefon 33785656
Sekretær Birgitte Magnéer-Egeberg
Mail bme@ida.dk
Telefon 33184653
Hjemmeside ida.dk/Netvaerk/Fagtekniske+netvaerk/Automobilteknisk+Selskab/

Automobilteknisk+Selskab.htm

B.S. Ingemann-Selskabet

Etableret 1992
Ialt ca. 120 medlemmer
Formål at uddybe kendskabet til og fremme studiet af Ingemanns liv, virke og 

forfatterskab.
Aktiviteter m.v. Selskabet tilbyder medlemmerne foredrag, koncerter, seminarer og ud-

flugter for det meste i eget regi, men lejlighedsvis i samarbejde med an-
dre beslægtede foreninger, samt publikationer i selvstændig kriftserie. 
Der udsendes også et nyhedsbrev ”Tankebreve” med løbende informa-
tioner om igangværende projekter.

Internat. samarb. I 2002 samarbejdede Ingemann-Selskabet med Fyns Kunstmuseum og 
kunstmuseeti Maribo om en udstilling ”Himlens Spejl” baseret på Inge-
manns afhandling om skyformationer.Vist på Det danske hus i Paris i 
2003. Miroirs Du Ciel.Indledning og digtkreds i fransk oversættelse.

Udgiver tidsskrift Tankebreve
Udgiver elektronisk nyhedsbrev
Udgiver nyhedsbrev
Udgiver bøger
Afholder 4 møder om året
Kontingent 100 kr.
Adresse Munkevænget 2,2.th., 4180 Sorø
Formand Niels Kofoed
Mail nvkofoed@mail.tele.dk
Telefon 45803717
Hjemmeside www.ingemann-selskabet.dk/
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Automobilteknisk Selskab

Formål gennem konferencer, foredrag, ekskursioner, studiekredse og på anden 
måde at udbrede kendskabet til den videnskabelige og tekniske udvik-
ling inden for området automobilteknik og -trafik.

Afholder 10 møder om året
Adresse Ingeniørforeningen i Danmark, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Køben-

havn V
Formand Ken Martinsen
Mail ken.martinsen@daimlerchrysler.com
Telefon 33785656
Sekretær Birgitte Magnéer-Egeberg
Mail bme@ida.dk
Telefon 33184653
Hjemmeside ida.dk/Netvaerk/Fagtekniske+netvaerk/Automobilteknisk+Selskab/

Automobilteknisk+Selskab.htm

B.S. Ingemann-Selskabet

Etableret 1992
Ialt ca. 120 medlemmer
Formål at uddybe kendskabet til og fremme studiet af Ingemanns liv, virke og 

forfatterskab.
Aktiviteter m.v. Selskabet tilbyder medlemmerne foredrag, koncerter, seminarer og ud-

flugter for det meste i eget regi, men lejlighedsvis i samarbejde med an-
dre beslægtede foreninger, samt publikationer i selvstændig kriftserie. 
Der udsendes også et nyhedsbrev ”Tankebreve” med løbende informa-
tioner om igangværende projekter.

Internat. samarb. I 2002 samarbejdede Ingemann-Selskabet med Fyns Kunstmuseum og 
kunstmuseeti Maribo om en udstilling ”Himlens Spejl” baseret på Inge-
manns afhandling om skyformationer.Vist på Det danske hus i Paris i 
2003. Miroirs Du Ciel.Indledning og digtkreds i fransk oversættelse.

Udgiver tidsskrift Tankebreve
Udgiver elektronisk nyhedsbrev
Udgiver nyhedsbrev
Udgiver bøger
Afholder 4 møder om året
Kontingent 100 kr.
Adresse Munkevænget 2,2.th., 4180 Sorø
Formand Niels Kofoed
Mail nvkofoed@mail.tele.dk
Telefon 45803717
Hjemmeside www.ingemann-selskabet.dk/

Biokemisk Forening

Ialt ca. 1400 medlemmer
Formål at skabe kontakt mellem forskere og udvikle interessen for biokemi og 

bioteknologi i Danmark.
Internat. samarb. Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Dansk Naturvi-

denskabeligt Forum (DNF)
Udgiver tidsskrift Biozoom
Adresse klinisk biokemisk afdeling, Amtssygehuset i Glostrup, 2600 Glostrup
Formand Steen Gammeltoft
Mail sg@dcb-glostrup.dk
Sekretær Vivian Juhl
Mail vjb@dcb-glostrup.dk
Hjemmeside www.biokemi.org

Biologforbundet

Formål At fremme biologisk oplysning og indsigt hos befolkningen At fremme 
biologisk oplysning og indsigt hos befolkningen At styrke skolens un-
dervisning i fag og emner med biologisk indhold At arbejde for, at tan-
ker om naturforståelse, miljøbeskyttelse og bæredygtighed integreres 
i skolens undervisning og hverdag At formidle samarbejde mellem for-
skellige skoleformer, institutioner og foreninger om fremme af biologi-, 
miljø- og sundhedsundervisning At øge offentlighedens forståelse for, at 
biologisk viden er nødvendig for at forstå og tage stilling til spørgsmål af 
såvel erkendelsesmæssig som teknologisk, miljø- og sundhedsmæssig 
art

Kontingent 290 kr.
Adresse Østergade 9, 8450 Hammel
Formand Anders V. Thomsen
Mail a.thomsen@city.dk
Telefon 35837107
Hjemmeside www.biologforbundet.dk

Biologisk Selskab

Ialt ca. 620 medlemmer
Afholder 24 møder om året
Formand Dan Klærke
Mail dk@kvl.dk

Brandteknisk Selskab

Formål fremme kendskabet til og nyttiggørelsen af den videnskabelige og tek-
niske udvikling på det brandtekniske område.
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Adresse Ingeniørforeningen i Danmark, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Kbh.V
Formand Jørgen Harbst
Mail jrh@birch-krogboe.dk
Telefon 45955655
Sekretær Eva Maj Holmgård
Mail emh@ida.dk
Telefon 33184546
Hjemmeside ida.dk/Netvaerk/Fagtekniske+netvaerk/Brandteknisk+Selskab

Brændsels- og Energiteknisk Selskab

Formål arbejde for energiteknik til brug for produktion af el og varme.
Afholder 6 møder om året
Kontingent 400 kr.
Adresse Ingeniørforeningen i Danmark, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Køben-

havn V
Formand Bjarne Spiegelhauer
Mail bsp@dgc.dk
Telefon 45169603
Sekretær Birgitte Magnér-Egeberg
Mail bme@ida.dk
Telefon 33184646
Hjemmeside ida.dk/Netvaerk/Fagtekniske+netvaerk/Braendsels-+og+Energiteknis

k+Selskab/Braendsels-+og+Energiteknisk+Selskab.htm

Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark

Ialt ca. 176 medlemmer
Formål er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme dansk bør-

ne- og ungdomspsykiatri.
Udgiver elektronisk nyhedsbrev
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 6 møder om året
Kontingent 980 kr.
Adresse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Ndr. Ringvej 69, 2600 Glostrup
Formand Hanne Børner
Mail habq@glostruphosp.kbhamt.dk
Telefon 43233751
Sekretær Tine Houmann
Mail thou@glostruphosp.kbhamt.dk
Telefon 43232150
Hjemmeside www.bupnet.dk

Center for Studier i Arbejdsliv

Etableret 1985
Ialt ca. 500 medlemmer
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Formål At styrke forskning og undervisning i arbejdslivsspørgsmål, samt at 
sikre en koordination mellem de mange forskellige fagområder der be-
skæftiger sg med arbejdsliv. Desuden er det foreningen mål at skabe 
samarbejde mellem erhvervslivet, fagbevægelsen, de offentlige ar-
bejdspladser og forskere.

Aktiviteter m.v. CSA organiserer forskere fra mange forskellige fagområder, der har en 
fælles interese i studier og arbejdslivets udvikling og vilkår. CSA udgiver 
det faglige tidsskrift Tidsskrift for Arbejdsliv. CSA’s anden hovedaktivitet 
er årsmødet det afholdes sidst i marts hvert år. Her deltager forskere 
og praktikere indenfor alle fag og fagområder. Årsmøderne har opnået 
et meget positivt ry, som en begivenhed, der giver overblik, bringer folk 
sammen på tværs og sætterfokus på de nye dagsordener. Der arrange-
res også faglige temagdage ofte i samarbejde med andre foreninger.

Internat. samarb. CSA arbejder tæt sammen med Selskab for Arbejdsmiljø - et fagligt 
selskab under IDA. gennem dette samarbejde er CSA således også i 
samarbejde med Nordisk Ergonomi Forening. I 90’erne afholdtes hvert 
tredje år en nordisk arbejdslivskonference.

Udgiver tidsskrift Tidsskrift for arbejdsliv
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 2 møder om året
Kontingent 450 kr.
Formand Hans Jørgen Limborg
Mail hjl@teamarbejdsliv.dk
Telefon 29625395
Sekretær Ida Bering
Mail ida.bering@kubix.dk
Telefon 33411702
Hjemmeside www.nyt-om-arbejdsliv.dk

Danmarks Farmaceutiske Selskab

Etableret 1912
Formål at formidle farmaceutisk videnskab at øve indflydelse på udviklingen af 

dansk farmaci. at styrke den farmaceutiske identitet
Aktiviteter m.v. Selskabet er opdelt i fire sektioner, som hver arangerer møder m.v.
Internat. samarb. Medlem af EUFEPS.
Afholder 12 møder om året
Kontingent 275 kr.
Adresse Rygårds Allé 1, 2900 Hellerup
Formand Alejandra Mørk
Mail alm@nycomed.com
Hjemmeside www.farmaceutisk-selskab.dk
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Danmarks Forskningsbiblioteksforening

Etableret 1978
Ialt ca. 750 medlemmer
Formål at fremme initiativer til gavn for forskningsbibliotekerne og det samlede 

biblioteksvæsen i Danmark - at styrke samarbejdet om informationsfor-
midling og dokumentation - at udveksle ideer og erfaringer inden for det 
samlede kulturområde - at samarbejde med andre beslægtede organi-
sationer i ind- og udland

Aktiviteter m.v. fælles forening for fag- og forskningsbiblioteker i Danmark og disses 
medarbejdere. Foreningen består af to selvstændige valggrupper: Sam-
menslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker (SDF) Foreningen af 
Medarbejdere ved Danmarks Forskningsbiblioteker (FMDF). Forenin-
gen har flere aktive undergrupper.

Internat. samarb. EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations), LIBER (Ligue des BibliothÃ¨que EuropÃ©ennes de Re-
cherche), IFLA (International Federation of Library Associations and 
Institutions) og NVBF (Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers 
Forbund).

Udgiver tidsskrift DF Revy
Udgiver elektronisk nyhedsbrev
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 7 møder om året
Adresse c/o Statsbiblioteket, Universitetsparken, 8000 Århus
Formand Claus Vesterager Pedersen
Mail cvp@ruc.dk
Telefon 46742239
Sekretær Hanne Dahl
Mail df@statsbiblioteket.dk
Telefon 89462207
Hjemmeside www.dfdf.dk

Danmarks Matematiklærerforening

Formål virke til gavn for faget matematik og undervisningen heri. Foreningen 
er en faglig landsforening, og medlemmerne er lærere i folkeskolen og 
lignende skoleformer

Aktiviteter m.v. Foreningen er opbygget med aktiviteter i 16 kredsforeninger. Arbejder 
i forbindelse med undervisningsministeriet om praktiske forhold ved fa-
gets implementering.

Udgiver tidsskrift Matematik
Udgiver bøger
Formand Klaus Fink
Mail klaus.fink@skolekom.dk
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Hjemmeside www.matematik.ffw.dk

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Etableret 1942
Ialt ca. 334 medlemmer
Formål fremme den mejeritekniske forskning og oplysning samt anvendelsen 

af dens resultater til gavn for dansk mejeribrug og tilsluttende produk-
tioner

Aktiviteter m.v. Virksomhedskontingent min. 3.000 kr.
Afholder 5 møder om året
Kontingent 350 kr.
Adresse Danmarks Mejeritekniske Selskab, Vesterbrogade 2 B, 1620 Køben-

havn V
Formand Peter Vammen
Mail dms@mejerierne.dk
Sekretær Jørgen Maltha Rasmussen
Mail jmr@mejerierne.dk
Telefon 33364000
Hjemmeside www.mejeritekniskselskab.dk

Danmarks Mikrobiologiske Selskab

Etableret 1963
Formål fremme og formidle den mikrobiologiske forskning og at varetage dan-

ske mikrobiologers interesser i indland og udland.
Internat. samarb. International Union of Microbiological Societies (IUMS) og The Federa-

tion of European Microbiological Societies (FEMS).
Afholder 5 møder om året
Adresse Dansk Toksikologi Center, Kogle Allé 2, 2970 Hørsholm
Formand Gregers J. Gram
Mail gjg@ssi.dk
Sekretær Stephen Wessels
Mail sww@dtc.dk
Hjemmeside www.dmselskab.dk

Danmarks Specialpædagogiske Forening

Formål at udbrede viden og erfaring om børn og unge, hvis undervisning og ud-
vikling kræver særlig hensyntagen eller støtte. at opnå indflydelse på, 
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at disse børn og unge får specialundervisning og anden specialpæda-
gogisk bistand på et højt niveau med udgangspunkt i den enkelte elevs 
situation.

Udgiver tidsskrift Specialpædagogik og Specialisten
Kontingent 350 kr.
Formand Ole Stoffregen
Mail olestoffregen@webspeed.dk
Telefon 36459095
Hjemmeside www.dsf.ffw.dk

Danmarks Støberitekniske Forening

Etableret 1919
Ialt ca. 350 medlemmer
Formål På idealistisk, upolitisk grundlag At udbrede teknologisk viden At ud-

brede kendskab til og interesse for støberibranchen
Udgiver tidsskrift Støberiet
Afholder 3 møder om året
Kontingent 300 kr.
Adresse Ørnevej 31, Bremdal, 7600 Struer
Formand Jens Otto Damborg
Mail jod@dsf-shs.dk
Telefon 99102979
Sekretær Willy Olesen
Mail wo@dsf-shs.dk
Telefon 99271100
Hjemmeside www.dsf-shs.dk

Dansk Akustisk Selskab

Etableret 1955
Ialt ca. 275 medlemmer
Formål at forøge og udbrede kendskabet til akustikken og dens praktiske an-

vendelse i Danmark og at etablere kontakt mellem akustisk interesse-
rede i ind- og udland, herunder at samarbejde med tilsvarende nordiske 
og europæiske organisationer.

Aktiviteter m.v. Årligt heldagsmøde ”Akustikkens dag” (inkl. generalforsamling). Tema-
møder om fagligt aktuelle emner, møder i hver af 5 faggrupper (Byg-
nings-, elektro-, maskin-, miljø akustik samt akustisk kommunikation. 
Faglige virksomhedsbesøg.

Internat. samarb. Medlem af Nordisk Akustisk Selskab, ”member” af EAA (European 
Acoustics Association), der udgiver medlemsbladet ”ACOUSTICA-
ACTA ACOUSTICA”, som udsendes til medlemmerne på CD-ROM. 
DAS er også medlem af I-INCE, (International Institute of Noise Control 
Engineering), der udsender medlemsbladet ”NOISE/NEWS”.
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Udgiver bøger
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 8 møder om året
Kontingent 300 kr.
Adresse Ørsted.DTU, Akustisk Teknologi, Bygning 352, 2800 Lyngby
Formand Claus Møller Petersen
Mail cmp@carlbro.dk
Telefon 43486184
Sekretær Arne Th. Christensen
Mail d-a-s@oersted.dtu.dk
Telefon 39653568
Hjemmeside www.d-a-s.dk

Dansk Allergologisk Selskab

Formand Hans-Jørgen Malling
Mail all-unit@rh.dk
Telefon 35457589

Dansk Betonforening

Etableret 1947
Ialt ca. 1500 medlemmer
Formål at sprede kendskabet til betons egenskaber, fremstilling og anvendel-

se.
Aktiviteter m.v. Har provinsudvalg for aktiviteter udenfor Sjælland. Udgiverdet engelsk-

sprogede Nordic Concrete Research i fællesskab med de øvrige nor-
diske foreninger. Udgiver desuden tekniske publikationer med fokus på 
anvendelse. Er medfinansierende af tidsskriftet Dansk Beton.

Internat. samarb. Samarbejder med de nordiske betonforeninger i Nordisk Betonforbund 
(NBF) og har repræsentanter i Nordisk Betonforbunds Forskningskom-
mitte

Udgiver tidsskrift Dansk Beton og Nordic Concrete Research
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 16 møder om året
Kontingent 115 kr.
Adresse Ingeniørforeningen i Danmark, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Køben-

havn V
Formand Erik Stoklund Larsen
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Mail esl@cowi.dk
Telefon 45971387
Sekretær Inga Wagner
Mail iw@ida.dk
Telefon 33184643
Hjemmeside www.danskbetonforening.dk/

Dansk Bioteknologisk Forum

Ialt ca. 20 medlemmer
Formål a networking factor within biotechnology in Denmark and create links 

between universities, research institutions and companies.
Formand Lars Haastrup Pedersen
Mail lhp@bio.aau.dk
Hjemmeside www.biotechforum.dk

Dansk Botanisk Forening

Etableret 1840
Ialt ca. 1400 medlemmer
Formål at fremme interessen for botanik, herunder at udforske og bevare den 

danske flora.
Udgiver tidsskrift URT
Formand Poul Møller Pedersen
Hjemmeside www.botaniskforening.dk/

Dansk Byplan Laboratorium

Etableret 1921
Formål at fremme by- og regionplanlægningen i Danmark
Aktiviteter m.v. Omfattende aktivitet med bl.a. støtte til projekter, udgivervirksomhed.
Udgiver tidsskrift Byplan og Byplan Nyt
Udgiver nyhedsbrev
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 20 møder om året
Formand Torben Nøhr
Sekretær Ellen Højgaard Jensen
Mail ehj@byplanlab.dk
Hjemmeside www.byplanlab.dk

Dansk Børnekirurgisk Selskab

Adresse Børnekirurgisk klinik 4072, Juliane Marie Centret, H:S Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Formand Ole Henrik Nielsen
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Mail ohn@adr.dk

Dansk Børneortopædisk Selskab

Adresse ortopædkirurgisk afdeling, H:S Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 
2650 Hvidovre

Formand Adam Hede
Telefon 35452450
Sekretær Stig Sonne-Holm
Mail s.sonne-holm@hh.hosp.dk
Telefon 36322375

Dansk Cardiologisk Selskab

Etableret 1960
Ialt ca. 1067 medlemmer
Formål at befordre øget teoretisk viden og praktiske fremskridt inden for hjerte- 

og kredsløbssygdomme. Herudover afholde videnskabelige møder for 
medlemmerne samt forestå lægelig efteruddannelse i kardiologi. Arbej-
der således for speciallægeuddannelsen i Kardiologi. Arbejder desuden 
med efteruddannelse i hjertekarsygdomme gennem CME (Continuing 
Medical Education). Har desuden en løbende opdatering af de aktuelle 
behandllingsvejledninger på området.

Aktiviteter m.v. Foruden større landsdækkende møder for hele landet afholder 6 ar-
bejdsgrupper hver 2-4 årlige møder. Selskabet er repræsentereet i ad-
skellige råd og udvalg indenfor offentlig sundhedsforvaltning

Udgiver tidsskrift Cardiologisk Forum
Udgiver elektronisk nyhedsbrev
Udgiver nyhedsbrev
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 5 møder om året
Kontingent 350 kr.
Adresse Hauser Plads 10, 3., 1127 Kbh. K.
Formand Jan Kyst Madsen
Mail jkmadsen@heart.dk
Telefon 39773977
Sekretær Marianne Hector
Mail dcs@dadlnet.dk
Telefon 33917960
Hjemmeside www.cardio.dk/

Dansk Datahistorisk Forening

Etableret 2002
Ialt ca. 200 medlemmer
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Formål at indsamle, bevare og udbrede kendskabet til dansk datahistorie, bl.a. 
ved at fremstille historien om de virksomheder og mennesker, som drev 
udviklingen fremad, samt historien om databehandlingens anvendelse i 
Danmark. Som et led i denne informationsvirksomhed driver foreningen 
en hjemmeside på internettet der afspejler foreningens virke. Desuden 
arrangerer foreningen foredrag, udstillinger o.l. med et historisk eller 
pædagogisk perspektiv. Foreningen kan endvidere stille samlingen til 
rådighed for studieformål i forbindelse med forskningsprojekter, for-
midlingsarbejder, o.l. Det er ligeledes foreningens formål at indsamle, 
restaurere og bevare effekter (herunder hardware, software og doku-
mentation), som har eller har haft betydning for den danske datahistorie 
med særligt fokus på dansk design, udvikling og/eller produktion.

Internat. samarb. Foreningen har indledt et endnu ikke formelt samarbejde med ITCEUM 
i Sverige og NORDAF i Norge.

Udgiver bøger
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 2 møder om året
Kontingent 200 kr.
Adresse Postbox 88, 2750 Ballerup
Sekretær Poul Testmann
Mail pt@datamuseum.dk
Telefon 44443475
Hjemmeside www.datamuseum.dk

Dansk Demografisk Forening

Formand Lisbeth B. Knudsen
Mail lbk@socsci.aau.dk

Dansk Dendrologisk Forening

Etableret 1949
Ialt ca. 350 medlemmer
Formål at fremme interessen for dendrologi i videste forstand og at arbejde for 

bevarelsen af særprægede træer, plantninger og bevoksninger.
Aktiviteter m.v. Arrangerer kurser, møder og ekskursioner.
Internat. samarb. Samarbejder med andre dendrologiske foreninger verden over.
Udgiver tidsskrift Dansk Dendrologisk Årsskrift
Udgiver bøger
Afholder 9 møder om året
Kontingent 200 kr.
Adresse Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg
Formand Niels Juhl Bundgaard
Mail nbj@sns.dk
Telefon 87989130
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Sekretær Jerry Walters Leverenz
Mail jwl@kvl.dk
Telefon 35281632
Hjemmeside www.dendron.dk

Dansk Dermatologisk Selskab

Etableret 1899
Ialt ca. 290 medlemmer
Formål at fremme dermatovenerologien. Medlemmer er danske speciallæger 

og som ekstraordinære medlemmer andre læger.
Adresse Dermatologisk afsnit, Medicinsk afdeling, Amtssygehuset, Roskilde, 

4000 Roskilde
Formand Claus Zachariae
Mail clza@gentoftehosp.kbhamt.dk
Telefon 39773203
Sekretær Merete Hædersdal
Mail mhaedersdal@dadlnet.dk
Telefon 35316002
Hjemmeside www.danderm-pdv.is.kkh.dk/h7u1-1.htm

Dansk Elektrokemisk Forening

Etableret 1970
Ialt ca. 110 medlemmer
Formål at udbrede kendskabet til elektrokemisk videnskab og teknologi, og at 

etablere et samarbejde mellem de personer, der virker indenfor dette 
fagområde.

Aktiviteter m.v. Arrangerer foredrag med emner bredt indenfor elektrokemien. Arrange-
menterne er som aftenforedrag og temadage. Firmamedlemsskab for 
min 1.000 kr.

Afholder 4 møder om året
Kontingent 150 kr.
Adresse Ambu A/S, Rugmarken 10, 3650 Ølstykke
Formand Per Møller
Mail pm@epc-info.dk
Telefon 45254826
Sekretær Lasse Bay
Mail lba@ambu.com
Telefon 72252275
Hjemmeside ipt.dtu.dk/~def/

Dansk Endodontiforening

Formand Lars Bjørndal
Mail lb@odont.ku.dk
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Dansk Endokrinologisk Selskab

Etableret 1947
Ialt ca. 523 medlemmer
Formål at fremme den teoretiske og kliniske endokrinologi, dels ved afholdelse 

af møder med foredrag og diskussioner, dels ved at knytte forbindelse 
med andre videnskabelige selskaber og med udenlandske endokrinolo-
giske selskaber og dels ved at rådgive Sundhedsstyrelsen vedr. uddan-
nelse i medicinsk endokrinologi samt i spørgsmål, der angår endokrino-
logiens placering i det danske og internationale sundhedsvæsen. Har i 
sin levetid arrangeret mere end 300 møder.

Aktiviteter m.v. Selskabet optræder som formidler af behandlingsvejledninger og forsk-
ningsresultater ved komitearbejde, rådgivningsarbejde og mødearran-
gementer, incl. internationale møder og konferencer.

Internat. samarb. Der er formaliseret samarbejde med de europæiske endokrinologiske 
selskaber i det nydannede European Society of Endocrinology, med det 
europæiske uddannelsessamarbejde i UEMS mm.

Udgiver elektronisk nyhedsbrev
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 5 møder om året
Kontingent 300 kr.
Adresse Medicinsk afdeling C, Århus Sygehus, 8000 Århus C
Formand Jørgen Rungby
Mail joergen.rungby@as.aaa.dk
Telefon 89497575
Sekretær Eva Ebbehøj
Mail e.ebbehoj@dadlnet.dk
Hjemmeside www.endocrinology.dk/

Dansk Epidemiologisk Selskab

Ialt ca. 440 medlemmer
Formål at arbejde for en tværfaglig præ- og postgraduat uddannelse og forsk-

ning indenfor epidemiologi, at fremme det videnskabelige samarbejde 
mellem selskabets medlemmer, og at fremme videnskabeligt samar-
bejde med andre videnskabelige selskaber.

Aktiviteter m.v. Udsender nyhedsbrev DESOrientering fire gange årligt.
Udgiver nyhedsbrev
Afholder fagligt årsmøde
Kontingent 175 kr.
Adresse Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5, 1399 Køben-

havn K
Formand Ane Marie Thulstrup
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Sekretær Michael Davidsen
Mail trth@sst.dk
Hjemmeside www.des.suite.dk

Dansk Epilepsi Selskab

Ialt ca. 195 medlemmer
Formål at fremme den epileptologiske forskning på enhver måde, herunder ved 

afholdelse af årsmøder fortrinsvis i samarbejde med de tilsvarende or-
ganisationer i de nordiske lande samt ved medlemskab af The Interna-
tional League Against Epilepsy (ILAE).

Aktiviteter m.v. Afholdelse af videnskabelige møder. Udsender nyhedsbrev to-fire gan-
ge årligt.

Internat. samarb. Dansk afdeling af International League of Epilepsy (ILAE). Samarbejde 
med Epilepsi Selskaber i de andre Nordiske Lande.

Udgiver elektronisk nyhedsbrev
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 2 møder om året
Kontingent 150 kr.
Adresse Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3.sal, 1263 København K
Formand Christian Pilebæk Hansen
Mail kfchhn@vestamt.dk
Sekretær Jakob Christensen
Mail jakob@farm.au.dk
Telefon 23382118
Hjemmeside www.epilepsi.suite.dk

Dansk Erhverv-Pædagogisk Selskab

Etableret 1966
Formål at fremme medlemmernes insigt i teori og praksis vedrørende organi-

sations-, personale- og lederudvikling, at bidrage til udvikling og foran-
dringsprocesser samt at fremme forståelsen i samfundet herfor.

Afholder 20 møder om året
Kontingent 1300 kr.
Adresse Skovenes Hus, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C
Formand Inger-Marie Nielsen
Mail cachimn@post1.dknet.dk
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Telefon 39457012
Sekretær Poul Billeskov Jansen
Mail pb@poulbilleskov.dk
Telefon 87989585
Hjemmeside www.dacie.dk/

Dansk Etnografisk Forening

Etableret 1952
Ialt ca. 574 medlemmer
Formål at fremme og styrke etnografien og antropologien i Danmark.
Aktiviteter m.v. DEF har følgende aktiviteter:  

Jordens Folk, som er det ældste eksisterende populært-videnskabe-
lige tidskrift i Norden. Jordens Folk udkommer 4 gange årligt.  
Det engelsksprogede videnskabelige tidsskrift FOLK. FOLK udkommer 
for sidste gang i 2006.  
Et årsmøde, hvor etnografien/antropologien bliver sat til debat og dis-
kussion.  
ETNOgrafen, som er e-mail forum

Udgiver tidsskrift Jordens Folk og FOLK
Udgiver elektronisk nyhedsbrev
Afholder fagligt årsmøde
Adresse Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet, Moesgaard, 

8270 Højbjerg
Formand Bente Wolff
Mail bente.wolff@natmus.dk
Mail kontakt@etnograf.net
Hjemmeside etnografiskforening.dk

Dansk Etnomedicinsk Selskab

Etableret 2002
Ialt ca. 50 medlemmer
Formål at skabe et forum for større viden om helbredelse og sygdom på tværs 

af etniske tilhørsforhold 
at udfordre den enkeltes egen opfattelse af sygdom og helbredelse og 
stille begreberne under debat 
at rejse, da det er i mødet med andre livsopfattelser og kulturer, at 
processer af forandring kan blive sat igang

Aktiviteter m.v. Møder, kurser, rejser.
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 4 møder om året
Kontingent 300 kr.
Adresse Djalma Lunds Gaard 5B, 4000 Roskilde
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Formand Ole Møller Olsen
Mail omolsen@dalnet.dk
Telefon 46140014
Sekretær Casper Sutton
Mail mail@etnomed.dk
Telefon 46320532
Hjemmeside www.etnomed.dk

Dansk Evalueringsselskab

Etableret 2000
Ialt ca. 180 medlemmer
Formål være en platform for erfaringsudveksling og diskussion af evaluerings-

faglige problemstillinger, herunder: Udviklingen inden for evaluerings-
teori- og metode, nyttiggørelse af evalueringsresultater, faglig udvikling, 
standarder for god evalueringspraksis.

Aktiviteter m.v. Dansk EvalueringsSelskab afholder en konference, samt ca. 8 Gå-
hjem-møder om året.

Udgiver tidsskrift Evalueringsnyt
Udgiver elektronisk nyhedsbrev
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 8 møder om året
Kontingent 660 kr.
Adresse c/o Julia Salado-Rasmussen, Dansk EvalueringsSelskab, c/o Danmarks 

Evalueringsinstitut, Østbanegade 55, 3. sal, 2100 København Ø
Formand Erik Albæk
Mail eri@sam.sdu.dk
Telefon 655022275
Sekretær Julia Salado-Rasmussen
Mail des@eva.dk
Telefon 35254667
Hjemmeside www.danskevalueringsselskab.dk

Dansk Farmacihistorisk Selskab

Etableret 1953
Ialt ca. 206 medlemmer
Formål at fremme farmacihistorisk forskning i Danmark og at udbrede kendska-

bet til farmaciens historie.
Aktiviteter m.v. Foredrags- og publikationsvirksomhed.
Internat. samarb. Medlem af The International Society for the History of Pharmacy
Udgiver tidsskrift Theriaca. Samlinger
Udgiver bøger
Afholder 3 møder om året
Kontingent 200 kr.
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Adresse Løkketoften 39, 2625 Vallensbæk
Formand Poul R. Kruse
Mail pk@dfhf.dk
Telefon 43643264
Hjemmeside www.dfhf.dk

Dansk Fertilitetsselskab

Ialt ca. 150 medlemmer
Formål at samle alle faggrupper, der er involveret i infertilitetsbehandling i én 

national forening 
at fremme den frie udveksling af information mellem faggrupperne 
og mellem klinikkerne og at formidle samarbejde mellem disse med 
henblik på at stimulere forskning, udvikling og kvalitetssikring af inferti-
litetsbehandlingen i Danmark.  
at øge kundskaberne blandt medlemmer og i samfundet som helhed 
om alle, d.v.s. kliniske, fysiologiske, genetiske, etiske, psykiske og 
sociale, aspekter af infertilitet og infertilitetsbehandling for at fremme 
forståelsen for og stimulere til en bedre behandling af de barnløse 
at fungere som professionens talerør overfor befolkningen og myndig-
hederne i faglige, politiske og etiske spørgsmål som vedrører infertilitet 
og infertilitetsbehandling 
at virke som kontaktorgan og dansk repræsentant i relation til beslæg-
tede nordiske, europæiske og andre internationale organisationer.

Afholder fagligt årsmøde
Afholder 3 møder om året
Kontingent 200 kr.
Adresse Fertilitetsklinikken afsnit 4071, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 

København Ø
Formand Søren Ziebe
Mail sziebe@rh.dk
Telefon 35454997
Hjemmeside www.fertilitetsselskab.dk

Dansk Fibromyalgi-Forening

Ialt ca. 3200 medlemmer
Formål at fremme kendskabet til fibromyalgi. at arbejde for, at sygdommen skal 

blive anerkendt på lige fod med andre kroniske sygdomme. at støtte 
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seriøs forskning. at samarbejde med andre lignende organisationer. at 
hjælpe medlemmerne til at leve et så aktivt liv som muligt trods syg-
dom

Aktiviteter m.v. Er en patientforening.
Udgiver tidsskrift fibromyalgi.dk
Udgiver elektronisk nyhedsbrev
Kontingent 225 kr.
Adresse Sankt Thomas Allé 1. st. th., 1824 Frederiksberg C
Formand Anne Bendixen
Mail ab@fibromyalgi.dk
Mail dff@fibromyalgi.dk
Telefon 33235560
Hjemmeside www.fibromyalgi.dk

Dansk Filosofisk Selskab

Etableret 1999
Ialt ca. 120 medlemmer
Formål at befæste filosofiens position i Danmark ved at styrke båndene mel-

lem de danske filosofiske miljøer, samt mellem danske og udenlandske 
filosoffer.

Aktiviteter m.v. Foreningen arrangerer, i samarbejde med de danske universitetsinsti-
tutter i filosofi, årsmøderne for danske filosoffer. Der findes to postlister 
i tilknytning til foreningen - en åben og en lukket.

Udgiver tidsskrift Danish Yearbook of Philosophy
Udgiver elektronisk nyhedsbrev
Afholder fagligt årsmøde
Afholder 1 møder om året
Kontingent 350 kr.
Adresse c/o Finn Collin, Afd. f. Filosofi, Pædagogik & Retorik, Københavns Uni-

versitet, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S
Formand Finn Collin
Mail collin@hum.ku.dk
Telefon 35328854
Hjemmeside www.humaniora.sdu.dk/~dfs/
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Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab

Ialt ca. 189 medlemmer
Formål at arbejde på forståelsen af, forståelsen for, og løsningen af flyve- og 

dykkemedicinske samt beslægtede problemstillinger.
Kontingent 300 kr.
Adresse Mosede Bygade 40, 2670 Greve
Formand Charlotte Barfod
Mail c.barfod@dadlnet.dk
Sekretær Bo Nürnberg
Mail bndocrdaf@hotmail.com
Hjemmeside www.flyvdyk.dk

Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab

Ialt ca. 77 medlemmer
Formål at styrke fod- og ankelkirurgien i Danmark, dette sker ved: 

at fremme og videreudvikle det videnskabelige arbejde indenfor fod- 
og ankelkirurgien 
at højne den ortopædkirurgiske behandling af fod- og ankellidelser 
at fremme den ortopædkirurgiske uddannelse indenfor fod- og ankel-
kirurgien 
at udbygge dansk fod- og ankelkirurgis internationale relationer inden-
for forskning, klinik og uddannelse

Internat. samarb. Selskabet er associeret til European Foot and Ankle Society (EFAS).
Adresse Bondovej 1, 5250 Odense SV
Formand Hakon Kofoed
Mail hakonkofoed@dadlnet.dk
Sekretær Erik Kragh Petersen
Mail kragh.petersen@dadlnet.dk
Hjemmeside www.dfas.suite.dk/

Dansk Forening for Arbejdsret

Etableret 1989
Formål - at virke for fremme af kendskabet til og udviklingen af den individuelle 

og kollektive arbejdsret - at virke for forståelsen imellem jurister og an-
dre med særlig tilknytning til eller interesse for arbejdsret i Danmark og 
i udlandet - at udgive publikationer af arbejdsretlig interesse




