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Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 4 – 2019 Desember 
 

I dette medlemsbrevet omtaler vi først og fremst 25 - årsjubiléet og  
høstmøtet 2019, og vi annonserer dato for generalforsamling og vårmøte 2020. 

 
 

NFHS 25 år - Jubileumsmarkering 6. november 2019  
 
Norsk Farmasihistorisk Selskap markerte sitt 25-årsjubileum onsdag 6. november 2019 
kl. 15-17 i aulaen på Oslo katedralskole. Over 70 deltakere, inkludert kolleger fra 
Danmark og Sverige deltok. I pausen var det anledning til å se Andersen-samlingen, 
samt få en omvisning i Oslo katedralskoles gamle bibliotek – Norges eldste - ved 
samlingsstyrer Ernst Bjerke. 
Selskapets 25-årige historie, pluss historien som førte frem til stiftelsen i 1994 var 
naturligvis i fokus. Styreleder presenterte historien om selskapet i ord og bilder, og 
deretter var det duket på podiet for samtaler med selskapets første ledere, Aslaug 
Gombos og Mathis Gundersveen, i tillegg til Gunvor Solheim, tidligere styremedlem og 
nestleder.  
 
Gjennom en ledig samtaleform fikk vi historien levende fortalt av dem som var til stede 
da ideen om et norsk farmasihistorisk selskap ble født og frem til det ble stiftet 28. 
oktober 1994. Det nåværende styret takker sine forgjengere for innsatsen og arbeidet 
de la ned. 
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Selskapet mottok hilsener og støtte til sitt arbeid – og spesielt Cygnus, fra Farmasøytisk 
Institutt, Apotekarsocieteten, prof. Poul Kruse, Danmark, Norsk Farmasihistorisk 
Museum og Farmasøytisk Forening.  
 

Jubileumsvideoer 

I forbindelse med 25-årsjubiléet ble det spilt inn to videoer – samtaler med hhv. Aslaug 
Gombos og Gunvor Solheim. Du finner dem her:  

• Aslaug Gombås: https://film.oslomet.no/secret/57269207/70118b8d1e20fa4af0cfa0f1d75e9f0a 

• Gunvor Solheim: https://film.oslomet.no/secret/57269183/9828c9798bea1e21dfe7c1c452cafd59 

 

Høstmøtet 6. november 2019  
 

Høstmøtet ble arrangert 6.11.19 kl. 18-19.30. Møteleder var Erik Andrew. 
 

Anne Cathrine Sund snakket om Laboremus, farmasøytisk studie- og diskusjonsklubb 
1941 – 1977. Den ble stiftet etter oppfordring fra Oslo krets av NFF (Norges 
Farmaceutiske Forening). De ønsket at det skulle dannes en farmasøytisk studie- og 
diskusjonsklubb. Det første ordinære møtet fant sted 18.9.1941 og det siste møtet var 
et felles julemøte med Oslo krets av NFF og Norsk Farmaceutisk Selskap 14.12.1976. 
Foreningens protokoller, aktiva og formannsklubbe er overført til Farmasihistorisk 
Museum på Bygdøy. 
 

Brit Lannem fortalte historien om EkornRingen på Historica – fra idé til utstilling. 
Rakkestad apotek har en egen plass i apotekhistorien, da Norges første kvinnelige 
apoteker, Johanne Margrethe Ferdinanda Ring, var apoteker i der i 40 år fra 
opprettelsen i 1914. Da Rakkestad apotek i 2001 ble solgt til en internasjonal kjede, ble 
foreningen EkornRingen dannet for å ta vare på apotekhistorien i Rakkestad. 
Rakkestad apoteks 90-års-dag ble feiret i januar 2005 med en utstilling i regi av 
EkornRingen. 
 

Randi Winsnes ga oss Legemiddelverkets historie: Statens legemiddelverk (SLV) har 
sine røtter i farmakopéenes kvalitetskrav til produksjon og kontroll av legemidler. Den 
første norske loven om farmasøytiske spesialpreparater ble satt i verk i 1930, samme 
år som Spesialitetskontrollen ble opprettet. Ved NOU 1972: 28 ble 
Spesialitetskontrollen og Farmakopélaboratoriet omgjort til Statens legemiddelkontroll 
(SLK). I 1993 ble SLK en etat på nivå med Helsetilsynet. Tilpasning til EØS-avtalen i 1994 
harmoniserte EFTA- og EU-landenes lovgivning og forskrifter for legemidler. 
Parallellimport ble tillatt og legemiddelforvaltningen ble samlet i én etat fra 2001. SLV 
hadde ved opprettelsen 145 ansatte, og nå cirka 320 ansatte. 
 
Sammendrag av foredragene vil du finne her: 
http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/hostmoter/  
 
 
 

https://film.oslomet.no/secret/57269207/70118b8d1e20fa4af0cfa0f1d75e9f0a
https://film.oslomet.no/secret/57269183/9828c9798bea1e21dfe7c1c452cafd59
http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/hostmoter/
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Generalforsamling og vårmøte 2020 - Hold av dagen!  
 

Generalforsamling og vårmøte blir avholdt tirsdag 31. mars 2020 kl. 18.30 
Sett av dagen og tidspunktet! Vi kommer tilbake med mer informasjon om tid og sted. 
 
Høstmøtet i NFHS blir onsdag 4 nov. 2020 – forslag til foredrag 
 

Som vanlig vil vi også i 2020 onsdagen før Farmasidagene arrangere et høstmøte i Oslo 
med diverse foredrag i farmasihistorie. Vi bør alle føle et ansvar for å dokumentere vår 
farmasihistorie. Styret oppfordrer dere til å bidra med et foredrag/artikkel i Cygnus.  
 

De som har noe på hjertet til høstmøtet 4. nov. 2020 bes kontakte Erik Andrew 
eriandrew@gmail.com . Det kommer nærmere beskjed om tidspunkt og sted senere. 
Og etter hvert vil vi annonsere et foreløpig program og påmelding. 
 
 
Du finner Cygnus-heftene på NFHS´ nettside 
 

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  
 
ISHP 2021 Fellowship 
 

ISHP fortsetter sin tradisjon med å gi støtte til forskningsprosjekter med internasjonalt 
focus og relevans. ISPH ønsker forslag på engelsk, sent pr e-post, innen 31. august 
2020. 
For mer detaljer se: http://histpharm.org/ishp-research-fellowship  
 

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 
  

 
Norsk Farmasihistorisk Selskap publiserer under sin logo  

 
Det er flere digitale sider med «farmasihistorie» som ikke er NFHS.  
Selskapet bruker sin logo og du finner NFHS på Facebook som 
www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no.  
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Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap ønsker alle  
sine medlemmer og venner  
GOD JUL og 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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