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Farmasihistoriske samlinger i Norge 
Kjenner du til noen farmasihistoriske samlinger her i landet? Vi vil gjerne komme i kontakt med alle 

som har en slik samling, liten eller stor. Vi vet at det finnes mange, men har ikke oversikt over alle. 

Har du noe informasjon, ta gjerne kontakt med Bjarne Thune på bjarne.thune@gmail.com eller 

Holger Moe Tørisen på hmt@online.no 

 

 

Interiør fra Farmasihistorisk Museum i Warszawa.          Foto: Liv Slettevold 

 

Temaer og idéer til Norsk Farmasihistorisk Selskap – omtale og 

dokumentasjon. 

Styret er nå engasjert i å lage en oversikt over farmasihistoriske temaer som vi mener bør omtales og 

belyses. Har du noen tanker om dette, er du velkommen til å ta kontakt med en i styret eller sende 

en mail til Holger Moe Tørisen på hmt@online.no. Temaer som dokumenteres gjennom NFHS kan 

presenteres som innlegg på møter arrangert av Selskapet, eventuelt publiseres i Cygnus og også 

presenteres internasjonalt gjennom International Society for the History of Pharmacy (ISHP). Artikler 

og notiser kan også legges ut på Selskapets hjemmesider. 

mailto:bjarne.thune@gmail.com
mailto:hmt@online.no
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Her er et bilde av soppen som ble funnet ved Dyranut på Hardangervidda i 1969, og som senere ble 

utgangspunktet for legemidlet ciclosporin. 

  

Bilde fra NDLA 

 

Nye hjemmesider – Cygnus er på plass med alle tidligere utgaver 

Styret har lansert nye hjemmesider for NFHS. Adressen er: norskfarmasihistorie.no. Disse sidene vil 

bli jevnlig oppdatert og skal inneholde nyheter, artikler, referater og annet aktuelt stoff. På disse 

sidene vil du også finne tidligere utgaver av Cygnus som kan lastes ned (fra 1997 til i dag). 

http://norskfarmasihistorie.no  og  http://norskfarmasihistorie.no/cygnus  

 

Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap 

Styret har laget en folder med informasjon om Norsk Farmasihistorisk Selskap. Du kan laste den ned 

ved å klikke på denne lenken: http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Folder-NFHS.pdf  

 

Høstmøtet  

Årets Høstmøte i regi av Norsk Farmasihistorisk Selskap ble arrangert fredag 10. november 2017 og 

samlet flere deltagere enn noen gang tidligere. Høstmøtet presenterte 8 foredrag med svært 

interessante temaer og engasjerte forelesere. Noen av temaene var kjente og kanskje til og med 

selvopplevd stoff for flere av tilhørerne i salen, og dette kan gi grunnlag for mange verdifulle 

kommentarer og meningsutvekslinger.  

På grunn av den begrensede tiden som var til disposisjon var det lite tid på dette årets Høstmøte, 

men det gir muligheter for nye arrangementer ved senere anledninger. Møtet ble rutinert og 

utmerket ledet av Erik Andrew. 

http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/hostmoter/ 

 

Her er noen bilder fra dagen og fra noen av innleggene: 

 

http://norskfarmasihistorie.no/
http://norskfarmasihistorie.no/cygnus
http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Folder-NFHS.pdf
http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/hostmoter/
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Foto: LS 

Høstmøtet 10. november 2017 var godt besøkt og deltagerne møtte mange kjente – og fikk høre 

åtte interessante foredrag. 

 

Are Egeland holdt innlegg om Svanens vitaminkrem – i Son. Foto: LS. 

Sammendrag av innlegget finner du her: http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-

Svanens-vitaminkrem.pdf.   

http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-Svanens-vitaminkrem.pdf
http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-Svanens-vitaminkrem.pdf


 Side 4 av 6 

Hele innlegget finner du her: http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/hostmoter/hostmote-

2017/foredrag-pa-hostmotet-2017/?preview_id=385&preview_nonce=b03f01f5c9&_thumbnail_id=-

1&preview=true 

 

 Foto: LS 

Henrik Andersgaard holdt innlegg om Lærdal apotek – 175 år.  

Mer om innlegget finner du her: 

http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-L%C3%86RDAL-APOTEK-175-A%CC%8AR.pdf 

 Foto: LS 

 

http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/hostmoter/hostmote-2017/foredrag-pa-hostmotet-2017/?preview_id=385&preview_nonce=b03f01f5c9&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/hostmoter/hostmote-2017/foredrag-pa-hostmotet-2017/?preview_id=385&preview_nonce=b03f01f5c9&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/hostmoter/hostmote-2017/foredrag-pa-hostmotet-2017/?preview_id=385&preview_nonce=b03f01f5c9&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-L%C3%86RDAL-APOTEK-175-A%CC%8AR.pdf
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 Ragna Kure holdt innlegg om Væske- og Steriliseringssentralen  på Ullevål sykehus.  

Mer om dette innlegget finner du her: http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-

V%C3%A6skesentralen.pdf 

 

 Foto: LS 

Gunvor Solheim holdt innlegg om Kvann, Angelica Archangelca, en nordisk plante brukt mot pest. 

Mer om dette innlegget finner du her: http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-

Kvann-Gunvor-Solheim.pdf 

 

 Foto: LS 

Per Flatberg holdt innlegg om Institutt for Farmakoterapi, Samarbeid mellom leger og farmasøyter 

om legemiddelinformasjon. Mer om dette innlegget finner du her: 

http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-Inst.-for-Farmakoterapi-Flatberg.pdf 

http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-V%C3%A6skesentralen.pdf
http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-V%C3%A6skesentralen.pdf
http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-Kvann-Gunvor-Solheim.pdf
http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-Kvann-Gunvor-Solheim.pdf
http://media.norskfarmasihistorie.no/2017/10/Abstract-Inst.-for-Farmakoterapi-Flatberg.pdf
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Høstmøtet 2017 – program mv. 
Høstmøtet 2017. Program, sammendrag av foredragene samt omtale av foredragsholderne 

 

Internasjonal konferanse i Warszawa 12. – 15. september 2017 

Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskapet (ISPH) avholdt kongress nr. 43 i Warszawa 12. til 15. 

september 2017 (http://43ichpwarsaw.pl/). Fra Norge deltok fire personer som alle holdt innlegg.  

Du kan lese mer i referatet. Klikk på lenken nedenfor. 

http://norskfarmasihistorie.no/referat-fra-internasjonal-kongress-i-warszawa-12-15-september-2017/  

 

 

Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap ønsker dere alle en God Jul! 

 

Foto: Eva Brænd, Norsk Folkemuseum 

http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/hostmoter/
http://43ichpwarsaw.pl/)
http://norskfarmasihistorie.no/referat-fra-internasjonal-kongress-i-warszawa-12-15-september-2017/

