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ÅPNE FAGDAGER VED FARMASØYTISK INSTITUTT 
Dette arrangementet begynner etterhvert å bli en tradisjon i vårt farmasøytiske fagmiljø. I år 
fant det sted i dagene 4. og 5. mars. Programmet er tidligere offentliggjort i etatens 
fagtidsskrifter. Norsk Farmasihistorisk Selskap var ansvarlig for ett av innslagene, nemlig det 
foredrag som gikk umiddelbart før professor Per Finholts minneforelesning 
Vi hadde denne gang valgt å gi det en viss tilknytning til det forskningsfelt som ble presentert 
fra Farmasøytisk Institutt: Fedme og de faktorer som påvirker denne. Apoteker Rolf 
Klevstrand tok for seg historien om apoteker Offerdal og hans livsverk. 
I ettertid kan vi konstatere at det farmasihistoriske innslag føyde seg fint inn i programmet. 
Mindre hyggelig er det å konstatere at det var altfor god plass i auditoriet. Når det bys en slik 
anledning til å ta presentert nyheter og oppdateringer fra aktuelle forskningsområder, burde 
det nær sagt være en selvfølge at auditoriet ble fylt til randen. 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE HISTORY OF PHARMACY 
Årets kongress foregår i Firenze, Italia i dagene 20.-23.oktober 1999. Program kan taes ved 
henvendelse til Norges Apotekerforening v/ Anne Torud, tlf.22696040.Fristen for innsending 
av abstracts til egne presentasjoner er satt til 30. juni 1999 
Vi har drøftet muligheten av å lage en fellesreise til kongressen, eventuelt kombinert med et 
tilleggsprogram. Det mangler som kjent ikke på interessante områder å besøke i denne del av 
verden. 
Det har tidligere vist seg at ønskene er svært forskjellige med hensyn til innhold og omfang av 
et slikt opplegg. Vi kommer derfor ikke til å foreta oss noe i retning av å lage en fellesreise 
før vi eventuelt tar tilstrekkelige mange ønsker fra interesserte. 



FARMASIDAGENE 1999 
Disse vil bli arrangert i dagene 29.-30. oktober. Vårt årsmøte vil bli avviklet fredag 
29.oktober. Det vil bli fulgt av en farmasihistorisk seksjon. Fristen for innsending av 
abstracts, både for muntlige innlegg og posters, er satt til 1 juli. Vi 
oppfordrer alle farmasihistoriske interesserte til å være med og sette sitt preg på årets 
farmasøytiske høydepunkt i Norge. 
Det er også all grunn til å være oppmerksom på de muligheter som ligger i å presentere sine 
arbeider i tre forskjellige fora: Farmasidagene, FIP og den Internasjonale Farmasihistoriske 
kongressen. Vi vil i meget stor utstrekning nå helt forskjellige deltagere ved disse 
anledninger. 

FARMASIHISTORISK BIBLIOTEK 
Et arbeidsutvalg under ledelse av apoteker Kjell-Erik Andersen har gjennom mere enn et år 
arbeidet med katalogisering av det farmasihistoriske biblioteket ved Norsk Folkemuseum, i 
samarbeid med EDB- og bibliotekteknisk ekspertise. Arbeidet har vært mer tidkrevende enn 
tidligere antatt. Opprinnelig tok man sikte på å innvie biblioteket og gjøre det tilgjengelig for 
farmasihistorisk interesserte i løpet av våren 1999. Nå ser det ut til at åpningen må utsettes til 
høsten. 
Vi vil komme tilbake med nærmere orientering senere. 

MEDLEMSREKRUTTERING 
En forutsetning for en enhver foreningsaktivitet er en god medlemstilgang. Vi har pr. i dag 
noe i underkant av 70 medlemmer, hvilket er langt færre enn ønskelig. Vedlagt følger en 
utskrift av medlemsfortegnelsen til orientering. Samtidig har vi tillatt oss å vedlegge et 
innbetalingskort som samtidig kan brukes som innmelding. Vårt håp er at flest mulig av 
mdlemmene vil være med på å rekruttere nye medlemmer til det farmasihistoriske fagmiljøet i 
Norge. Vi kan praktisk talt daglig se hva ren historieløshet fører til av underlige og 
meningsløse tiltak i samfunnet rundt oss, også innen de farmasøytiske fagområder. 
Sammen med Norsk Farmasihistorisk Museum og Norsk Farmaceutisk Selskap har vi som 
kjent etablert CYGNUS forlag NS, med den oppgave å utgi en farmasihistorisk skriftserie, 
samt eventuell annen farmasihistorisk litteratur 
Skriftserien vil være inkludert i medlemskontingenten. 

V AKTER I APOTEKMUSEET SESONGEN 1999 
Styret i Norsk Farmasihistorisk Museum har bedt om hjelp til å skaffe frivillige 
vakter/omvisere tiLapotekmuseet ved Norsk Folkemuseum. 
Museet er så og si farmasiens historiske ansikt utad, og vi støtter sterkt henvendelsen fra 
museets styre. Interesserte kan gi tilbakemelding til følgende: Lisbeth Laabak, 
tlf.22123706 eller Synnøve Ellingsen, tlf.22123743 snarest mulig. 
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