Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 1 – april 2018
Generalforsamling og vårmøte 2018 – 24. april kl. 18.00
Tradisjonen tro vil selskapets vårmøte bli holdt i Apotekerforeningens lokaler. Papirer er sendt
ut til alle medlemmer. Informasjon vil også bli lagt ut på NFHS sine hjemmesider
www.norskfarmasihistorie.no.
Som foredragsholder har vi vært så heldige å få administrerende direktør i Boots Norge og
Alliance Healthcare Norge AS, Margrethe Sunde.
Hun vil snakke om «Fra lager til partner? – om utviklingen av grossistvirksomhet i Norge»
Boots Norge har 159 Boots apotek i Norge, åpnet sitt første apotek i Norge i 2008 og har mer
enn 160 års erfaring fra apotekdrift og produktutvikling. I dag er det et av verdens best kjente
merkenavn. Boots har kjedekontor i Nydalen, grossisten Alliance Healthcare ligger på Langhus
og multidosefabrikken Farmaka i Askim.

Høstmøte 2018 – på Farmasøytisk institutt, Blindern
Høstmøtet vil bli arrangert onsdag 7. november 2018 kl. 16.00 på Farmasøytisk institutt,
Blindern.

Grunnen til at vi har flyttet er at Farmasidagene flytter fra Oslo Kongressenter Folkets Hus AS og
til lokaler på Ullevål Stadion. Styret har ikke funnet egnet lokale samme sted innenfor en
akseptabel prisramme og har derfor valgt å holde Høstmøtet på Farmasøytisk institutt. Det vil
også gi en mulighet til å få med endel farmasistudenter. Styret vil sende ut egen informasjon til
alle medlemmer.
Meld gjerne på foredrag til Erik Andrew eriandrew@gmail.com / mobil 906 93 197.

Gavebidrag til NFHS
Styret er svært takknemlig for gavebidragene som er kommet inn.
Totalt er det blitt kr. 16.300,-, et verdifullt bidrag til en stram
økonomi. Styret takker hjertelig for alle bidragene.

Kontingentinnbetaling
Kontingentinngangen ser lovende ut og styret er takknemlig for å få innbetalinger så snart som
mulig. Siste frist er før generalforsamlingen, 24. april.
Kontingenten for 2018 er kr. 300,- som skal betales til kontonummer 9235 38 91881.

Den 44. internasjonale kongress i Washington D.C., USA
Xx

The 44th INTERNATIONAL CONGRESS FOR THE HISTORY OF PHARMACY vil bli arrangert i
Washington D.C. i USA, I tidsrommet 5.- 8.09.2019. Temaet for konferansen er: “The
Pharmacist and Quality Medicines”. NFHS håper flere norske foredragsholdere kan bidra her.
https://aihp.org/2019-ichp/

Hva skjer med Svaneapotekets lokaler i Oslo?
Etter at Enoteca Svanen avsluttet sin virksomhet i de flotte lokalene til Svaneapoteket har
andre inntatt dem. En kleskjede ved navn Julian Reed etablerte et «outlet» med liten respekt
for historien og bruken av interiøret. Byantikvaren svarte på vår henvendelse at dette bare var
et midlertidig tiltak, og: «Her skal det bli noe annet som ivaretar de fredet interiørene.
Byantikvaren styrer ikke bruken av bygningene. Men vi passer på interiørene».

Outlet i Svaneapotekets lokaler i Oslo.
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NFHS hyllet Mathis Gundersveen 90 år
I forbindelse med Mathis Gundersveens 90 årsdag sendte styret blomster og et gratulasjons- og
hyldningsskrift til ham, der styret fokuserte på hans omfattende karriere, og særlig på det
engasjementet han utviste ved å invitere til Internasjonal Farmasihistorisk Kongress i Norge i
1987. Noe som dannet et grunnlag for at Norge fikk etablert et Farmasihistorisk Selskap noen år
senere. Gundersveen var leder av Norsk Farmasihistorisk Selskap i seks år, fra 1997 – 2003 og
har i mange år siden vært en engasjert og uvurderlig bidragsyter, ikke minst i det senere å ha
levert verdifulle bidrag til å få skrevet Selskapets historie.
Vi minner om:
NFHS hjemmesider
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.
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
Farmasihistoriske samlinger i Norge
Vi nevner dette igjen:
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
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.
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