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Høstmøtet 7. november 2018 – stor begeistring.
Høstmøtet ble i år arrangert på Farmasøytisk Institutt, Aud. 1, onsdag 7. november.
Auditoriet var fylt til bristepunktet av begeistrede deltagere, som tydelig satte pris på å være
tilbake på sitt gamle institutt og kjenne duften av forgangne dager. Svært mange kom uten
forhåndspåmelding, til glede både for seg selv og arrangørene. I pausen var det nydelig
hjemmelaget servering og åpen dør til den imponerende drogesamlingen, med god
veiledning av Prof. em. Berit Smestad Paulsen. De 6 foredragene var ypperlige, med
interessante temaer og svært gode presentasjoner. Sammendrag av disse med
presentasjoner av foreleserne finner du på Selskapets hjemmesider:
http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/hostmoter/ Høstmøtet ble godt og engasjert
ledet av Erik Andrew.
Har du et tema du kunne tenkte deg å presentere til neste års høstmøte, kan du ta direkte
kontakt med en i styret, eller med Erik Andrew på eriandrew@gmail.com.

Fra Drogesamlingen, Farmasøytisk Institutt,
UiO

Vårmøtet og Generalforsamling, torsdag 25. april 2019 kl. 18.30
Sett av dagen og tidspunktet. Fullt program og sted kommer senere. Det vi kan si allerede
nå, er at vi vil presentere resultatene av vår undersøkelse om undervisning i farmasihistorie
ved norske utdanningssteder for farmasøyter.

Ekornringen og Norges første kvinnelige apoteker
Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap besøkte Ekornringen i Rakkestad søndag den 4.
november. Det ble en flott dag tettpakket med interessante opplevelser. Fire kunnskapsrike
damer hadde åpnet utstillingen for oss, til og med på en søndag, en dag utstillingen vanligvis
ville vært stengt.
EkornRingen ble startet i 2001 av en liten gjeng entusiaster for å ta vare på den spesielle
historien til Rakkestad apotek. Norges første kvinnelige apoteker, Johanne Margrethe
Ferdinanda Ring var apoteker i Rakkestad fra opprettelsen i 1914 til hun fratrådte i februar
1955, i en alder av 83 år.
Johanne Ring var en liten, tynn og pertentlig kvinne som utstrålte myndighet.
Hun var gammeldags kledd, og svært nøktern i matveien. Frk. Ring var glad i dyr. En tid
hadde hun en apekatt som kjæledyr.
EkornRingens farmasihistoriske utstilling er en del av Historica Historiske Samlinger. På
samme sted finnes utstilling av historisk materiale blant annet innen gruvedrift, mekanisk
verksted, trykkeri og skomakerverksted.
Åpningstider og gruppeomvisning se: http://www.historica.no/

Johanne Ring
Norges første kvinnelige apoteker
Johanne Margrethe Ferdinanda Ring.
Hun var den tredje kvinnen som tok
apotekereksamen i Norge.
Foto utlånt av EkornRingen.

Vindusbilde
Vinduene i EkornRingens utstillingsrom er
dekorert med interiørbilder fra Rakkestad
apotek. Til venstre på dette bildet står
Sigrid Flater Christensen, som i mange år
bestyrte apoteket for Johanne Ring. Frk.
Christensen ble siden apoteker i Lier.
Foto utlånt av Frida Westlie.
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Korkeklemme
Gammel korkeklemme formet som en
krokodille.
Foto: Brit Lannem

Temadag i EkornRingen 2016
Reseptarfarmasøyt Borgfrid Krosby og
apotektekniker Aslaug Glørud på
temadag i EkornRingens utstilling i 2016
Foto: Brit Lannem

Nordisk Medisinskhistorisk Kongress i København, 22.- 25. mai 2019
Den 27. Nordiske Medisinsk-historiske kongress avholdes i København 22. – 25. mai 2019.
Kongressen holdes i DGI-Byen (CPH Conference), Tietgensgade 65, 1704 CPH V - bare 150
meter fra Københavns Sentralstasjon. Ta gjerne kontakt med en i styret hvis du har lyst til å
reise. hmt@online.no – tlf. 928 89 987.
Mer informasjon om denne kongressen finner du her: www.dmhs1917.dk/nmhc2019/

Neste internasjonale kongress, USA, september 2019
Vi minner også om neste internasjonale kongress i farmasihistorie, som finner sted i
Washington, USA, 5.-9. september 2019. Temaet for kongressen er «Pharmacy and Quality
Medicines».
Kongressen arrangeres av ISHP (International Society for the History of Pharmacy), og det
blir et interessant program, både faglig og sosialt. Vi håper det kan bli en stor delegasjon
som deltar fra Norge.
Ta gjerne kontakt med liv.slettevold@gmail.com, hvis du har lyst til å reise.

Side 3 av 5

Her er sakset litt fra invitasjonen:
http://www.cvent.com/events/44th-international-congress-for-the-history-ofpharmacy/event-summary-378dd1d6f8564c7d8f1666cd061e7cf4.aspx
“The Pharmacist and Quality Medicines”
5-8 September 2019
Washington, DC
In early September 2019, historians and pharmacists from around the globe will gather
at the Capital Hilton in Washington, DC, to discuss and explore pharmacy’s fascinating
past. The 44th International Congress for the History of Pharmacy will address two
interrelated themes: the history of the work of the pharmacist (i.e., pharmacy practice)
and the profession’s effort to provide medicines of good quality. Scholars are invited to
submit abstracts for podium and poster presentations that touch on these topics
including the training, literature, and regulation of pharmacists or the social, scientific,
technologic, or economic aspects of pharmaceuticals and the pharmaceutical industry.

Visste du at du finner alle Cygnus-heftene på nett?
Her finner du tidsskriftet Cygnus: http://norskfarmasihistorie.no/cygnus/ Her finner du alle
tidligere utgaver av Cygnus som kan lastes ned (fra 1997 til i dag).
Selskapets hjemmesider blir jevnlig oppdatert og inneholder nyheter, artikler, referater og
annet aktuelt stoff: http://norskfarmasihistorie.no
Her finner du blant annet et hefte, nr. 13 – 2007, med en artikkel om Felleskatalogens
historie, av tidligere redaktør Holger Moe Tørisen. Felleskatalogen utkommer i år med sin
siste papirutgave, noe vi fikk en god begrunnelse for i et av foredragene på Høstmøtet 2018,
ved nåværende redaktør Bente Bye Jansen. Den siste utgaven kommer i fargene sort og gull,
som symbolske – og passende - farger.
Et sammendrag av Bente Bye Jansens foredrag på Høstmøtet finner du her:
http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/hostmoter/
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Kjenner du noen som vil bli medlem i Norsk Farmasihistorisk Selskap?
Et medlemskap i Norsk Farmasihistorisk Selskap er en støtte til det arbeidet som drives for å
dokumentere norsk farmasihistorie.
Styret mener at dette er noe som angår alle farmasøyter, og spesielt i vår tid, hvor
endringene skjer veldig raskt og faget går helt nye veier. Vil du gi et medlemskap i gave?
Send en melding til hmt@online.no

Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap ønsker alle sine medlemmer og venner
en GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Jul i apoteket på Farmasihistorisk Museum, Bygdøy. Foto: Eva Brænd

Hilsen Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap
Liv Slettevold, leder
Erik Andrew, nestleder, Holger Moe Tørisen, sekretær, Sissel Brinchmann, Wenche Aulie Olsen
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