Norsk Farmasihistorisk Selskap
NFHS

Medlemsbrev nr. 2, november 2003
GeneraHorsamling 2003.

Selskapets generalforsamling ble avholdt 24. oktober 2003 under Farmasidagene i Oslo
Kongressenter. Referat er vedlagt denne sending. Det nye styrets adresser er:
Styreleder:

Yngve Torud, Hjemliveien 5, 0667 Oslo
Tel: 22 26 76 16, mobil: 995 12 844, e-post: y.torud@online.no

Styremedlemmer:

Tor Landsverk, Snaret 23, 1359 Eiksmarka
Tel: 67 14 73 25, mobil: 958 72 542, e-post: torlands@frisurf.no
Rolf Bjerke Paulssen, Carl Kjelsens vei 2, 0860 Oslo
Tel: 22 23 08 72, e-post: rolfbp@online.no
Gunvor Solheim, W Wilhelmsens vei 71, 1362 Hosle
Tel: 67 87 09 47, e-post: farm-sel@online.no

Varamedlem:

Hege Ekeli, Amersham Health, Boks 4220 Nydalen, 0401 Oslo
Tel: 23 18 51 47 (a), 22 23 47 69 (p),
e-post: hege.ekeli@amersham.com

Styret vil bli konstituert på nærmeste styremøte. Henvendelser og spørsmål fra medlemmene
kan stiles til ett av styrets medlemmer.
Den 36. internasjonale kongress for farmasihistorie, 24.-27. september 2003.

Kongressen ble avholdt i Sinaia i Romania. Sinaia er et lite vintersportssted i Karpatene noen
mil nord for Bucuresti. Et kort referat er gitt i referat fra vår generalforsamling. I tillegg til
foredragsseksjoner ble det avholdt en rundebordskonferanse hvor rekrutteringen til vårt
fagområde ble diskutert. Yngve Torud representerte NFHS i konferansen, hvor det ble pekt på
nødvendigheten av å få trukket med yngre aktører i farmasihistorisk arbeid. Flere land har
langt på vei lykkes med dette, bla. vertslandet Romania, videre Tyskland og Sveits.
En utflukt til den gamle transsilvanske by Brasov (Kronstadt) ble arrangert, videre en stor
bankett med rumensk folkedans og -musikk.
Kongressen representerte en utvikling i det internasjonale farmasihistoriske samarbeid, idet
den tradisjonelle tyske dominans ser ut til å svekkes til fordel for en flernasjonal og
flerspråklig situasjon der engelsk, tysk og fransk balanserer hverandre. Neste kongress,
Edinburgh i 2005 vil ventelig bringe denne tendens videre. Valget på nytt styre i Det
internasjonale Selskap for Farmasihistorie (ISHP) gav som resultat gjenvalg, og er slik
sammensatt:

President:
Visepresidenter:
Generalsekretær
Kasserer.
Redaktør:

Francois Ledermann (Sveits)
Georg Miller (Australia)
Poul Kruse (Danmark)
Axel Hel.mstådter (Tyskland)
Larissa Leibrock-Plehn (Tyskland)
Charles Libert (Belgia)

En ny skandinav ble innvalgt i det Internasjonale Farmasihistoriske Akademi, finske Marcus
Olli. Fra tidligere sitter Poul Kruse og Yngve Torud som nordiske medlemmer.

Seksjon for farmasihistorie , Farmasidagene 2003.
Seksjonen ble ledet av Yngve Torud og omfattet følgende tre foredrag:
Rolf Klevstrand:
Henrik Ibsen og farmasien
Svein Dahl:
Apoteketiketter
Yngve Torud:
Apotekeren og apoteket i karikaturen og i folkevittigheten
Seksjonen hadde fullsatt sal, og en del slapp ikke inn. Det er ikke bestemt noe vedrørende
publisering av foredragene.
NFHS hadde også utarbeidet en verveplakat til posterseksjonen, med opplysninger om vår
virksomhet. I tillegg til plakaten ble utdelt en brosjyre med opplysninger om vår virksomhet.

Studietur til Danmark 9-12 november 2003.
Dansk Farmacihistorisk Selskab har i år feiret sitt 50 års jubileum. Vi hadde ikke anledning til
å være med på selve jubileumsdagen, men studieturen til København gav oss en anledning til
å gratulere og overrekke en gave. Gaven besto av en spesialinnbundet utgave av Cygnus, som
inkluderte alle hittil utkomne hefter.
I København ble vi tatt imot av Selskahets formann, professor Poul Kruse og apoteker Aage
Marcher. Disse gav en redegjørelse for de nye farmasihistoriske samlinger i Apotekerfondens
kursuseiendom Pharmakon i Hillerød. De samme ledet også en omvisning i samlingene.
I vår studietur deltok 14 medlemmer.

Vårmøte.
Styret tar sikte på å arrangere et medlemsmøte våren 2004, men emne og tid er ennå ikke
bestemt.

Videre aktiviteter.
Styret er interessert i å få tilsendt e-postadresser fra så mange som mulig av medlemmene.
Dette vil på sikt gjøre våre forsendelser og vår kontakt med medlemmene enklere og billigere.
Dette vil sette oss i stand til å støtte våre medlemmer i lokale farmasihistoriske aktiviteter.
Vi minner om at vi også i dag kan hjelpe medlemmer med tips og referanser til litteratur,
bilder og lignende.

