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På denne hjemmeside kan du læse om Niels R. Finsen,
liv og arbejde med lys. Han fik som den første danske
Nobelprisen for sit arbejde med lysbehandlinger.
På tur i Ribe:
Find Mindetavlen i Puggårdsgade:

Niels R. Finsen, lysbehandlingens opfinder,
havde her sit fædrene hjem 1884 -92

Niels Ryberg Finsen blev født på Færøerne 1860. Hans far blev amtmand i Ribe Amt, og familien flyttede ind i
amtmandsboligen i Puggårdsgade. Det var i 1884. Finsens far døde i 1892 og blev begravet i Ribe Domkirke. Ganske få måneder senere blev Niels Finsen gift i den samme kirke med Ingeborg Balslev, hvis far var biskop i Ribe.
Niels Finsen blev læge og studerede lysets indvirkning på huden. Han opfandt lysbehandlingen, og han
gjorde store opdagelser inden for behandlinger med lys. Finsen blev professor i medicin. I 1903 modtog han nobelprisen for sit arbejde.
Som ung var han meget optaget af lysets virkning på dyr og på ham selv, når han var træt og syg. Det fik
ham i gang med studiet om lysbehandlinger. I dag behandles lupus med antibiotika, så Finsens behandlingsmetode med koncentreret ultraviolet stråling er næsten glemt. Dengang kendte man ikke antibiotika (penicillin)
men behandlede sygdomme i huden med koncentreret ultraviolet lys, som Finsen havde fundet ud var virksomt.
Finsen var syg hele livet igennem. Han led af en hjertesygdom og døde kun 42 år gammel 1904. I København
har Finseninstituttet fået navn efter ham. Da Finsen levede, var instituttet et hospital, og her begyndte man senere at behandle med røntgenstråler og stråling fra radioaktive stoffer – begyndelsen til de behandlingsformer
vi kender i dag (radiologi) bl.a. til behandlingen af kræft.
Læs mere om Finsen på denne hjemmeside:
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