NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP (NFHS)
- stiftet ) 994 Medlemsbrev 1/2002

STYRET
har etter etter generalforsamlingen 2001 følgende sammensetning:
Leder
Mathis Gundersveen, Hoelvn. 1 C, 1400 Ski
nr. 64 87 63 so Fax: 64 87 79 53
E-post: mathis.gundersveen@c2i.net
Nestleder
Rolf Bjerke Paulssen, Carl Kjelsens vei 2, 0860 Oslo
Tlf.: 22230872 Fax: 22236082
E-post: rolfbp@online.no
Sekretær·
Eva Lyngbakken, Apotek 1, Bogstadveien S2,0366 Oslo
Tlf.. 22 46 34 44 Fax: 22 46 50 36
E-post: sfinxen.oslo@apotek.no
Styremedlem: Kamilla Dahlstrøm, BritenaJleen 14, 0487 Oslo
Tlf. 22159572
Varamedlem: Tor Landsverk. Snaret 23 8, 1343 Eiksmarka
Tif. 67 14 73 25
E-post: torlands@ftisurf no
Vi har oppgitt de adresser vi kan nis pl, slik at det ikke burde være noe problem !
komme i forbindelse med oss. Dette har vi naturligvis gjort fordi vi er interessert i å tå
henvendelser fra medlemmene om ting av interesse. Og vi håper pl mange kontakter!
AKTUELLE DATOER 12002:
4. mars 1002 Norsk Farmasihistorisk Selskaps virmøte
Se egen invitasjon.
26.-29. mai 2002: Nordisk legemiddelkongress, Stockholm.

Dette navnet dekker både 18. Nordiske Fannasikongress og 19. Nordiske
Sykehusfannasikongress. Innbydelse med program og skjema for plmelding kan fles
ved henvendelse til Norges Apotekerforening (tlf22 69 60 40).

31.august-5.september 2002: 62. Internasjonale lanna1ikongre11 (FIP), Nice,
Frankrike.
4.-5. oktober 2002: Farmuidagene 2002
Tema,arbeidstittel for dagene blir~ Markedsføring av fannasøytiske tjenester og
legemidler.
Generalforsamlingen i Norsk Farmasihistorisk Selskap holdes etter lunch fredag 4.
oktober
Vi håper noen har forslag i komme med til de 3-4 seksjonsforedrag som skal holdes
etter genCl"alforsamlingen.

VÅRMØTE
Gjennom flere år har NFHS arrangert et fannasihistorisk foredrag i forbindelse med
Per Finholts minneforelesning og Apne Fagdager ved Farmasøytisk Institutt. Det står

ikke til l nekte at oppslutningen om dette tiltaket vært mindre enn forventet . Om
dette skyldes tidspunktet eller stedet eller begge deler, vet vi ikke.
Styret ønsker imidlertid ikke å gi slipp på en tradisjon med et vårmøte som et
samlingspunkt for det fannasihistoriske miljøet.
Mandag 4. mars arrangeres Norsk Farmasihistorisk Selskaps vårmøte 2002 hos
apoteker Kjell-Erik Andersen. Sommervn.18, 1407 Vinterbro
Spesiell invitasjon med kartskisse og veibeskrivelse er vedlagt dette medlemsbrev.

INMEMORIAM
19. november 2001 la en kjempe i norsk farmasi inn Arene. Magne Moes navn vil for
alltid være knyttet til Norsk Medisinaldepot, en bedrift han utviklet fra starten til en
moderne engrosbedrift. Men også innen farmasihistorie satte han spor etter seg.
Gjennom mange Ar som formann for styret i Farmasihistorisk Museum gjorde han en
uwrderlig innsats. Og - han var naturligvis en av stifterne av Norsk Farmasihistorisk
Selskap.
FARMASmISTORISK BIBLIOTEK
Biblioteket er nå tilgjengelig for utlån. Nedenfor gjengis de utlånsregler som er famatt
fra Norsk Folkemuseum og som er aktuelle for medlemmene av NFHS.
1 Utlån skjer via Norsk Folkemuseums bibliotek
2. Bøker og annet materiale med særlig stor museal verdi kan ikke lines ut (NB! Se
nedenfor). Dette materialet kan studeres ved besøk i biblioteket. Følgende materiale
betraktes som særlig verneverdig:

"

Arkivalia
Bøker fra før 1814
Andre bøker som betraktes som verneverdige eUer spesielt verdifulle
3 Utlånte bøker leveres tilbake innen 1 måned. Linetiden kan forlenges med
ytterligere 1 måned, hvis dette ikke går ut over andre låntakere.
Vær oppmerksom pl at når Bibsys-fonegnelsen angir for 58111tlige av disse bøkene at
de ikke er til utlAn, vedrører ikke dette medlemmene av Norsk Farmasihistorisk
Selskap. For selskapets medlemmer er det kun begrensningene i forannevnte pkt. 2
som gjelder.
Bibliotekets adresse: Museumsvn. l O
0287 Oslo
Tlf.. 22 12 37 57

e-postadressen er·

bibliotek@norskfolke.museun.no

Pl intemett kan samlingen finnes under adressen www.bibsys.no
Dette er en samleadresse for alle bibliotekene i Norge, og man må velge
FOLKEMUS/FARMUS fra menyen. Farmasihistorisk biblioteks publikasjoner er
merket med • i bokfonegnelsen.
MEDLEMSKONTINGENT 2002
Vedlagt følger innbetalingskort for medlemskontingent 2002. Det er kontingenten fra
medlemmene som danner grunnlaget for foreningens faglige aktiviteter, og vi takker
pA forhånd for hurtig innbetaling!

