
 

 

 

 

Det er en stor glede for styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap å hylle  

Holger Moe Tørisen 

 i forbindelse med hans 80-årsdag. Gratulerer hjertelig med dagen som var 3. august! 

Vi ønsker i dag å minnes hans omfattende karriere, som har gjort ham fortjent til utmerkelser som 

Norges Vels medalje, Norsk Farmasøytisk Selskaps utmerkelse «Det giftige kors» og ikke minst 

Kongens fortjenstmedalje.  

Men spesielt vil Selskapet hylle ham for hans innsats for å dokumentere og «ta vare på» den norske 

farmasihistorien. Som daglig leder i Cygnus Forlag AS fra 2001 til 2012 sørget han for at forlaget 

utga den farmasihistoriske skriftserien Cygnus. Etter at Norsk Farmasihistorisk Selskap fra 2012 

overtok utgivelsen av Cygnus, har han vært en stødig, nøyaktig og faglig dyktig hovedredaktør. I 

tillegg har Selskapet fra 2009 nytt godt av hans viktige rolle i styret som sekretær og bidragsyter på 

mange felt. Holgers store interesse for farmasihistorie gir seg også uttrykk i hans stilling som styremedlem 

(fra 2009) i Norsk Farmasihistorisk Museum, og fem av disse årene som styreleder.  

Holger holder sin faglige kunnskap «i trim», bl.a. med konsulentvirksomhet og som fagansvarlig i Store 

norske leksikon. Alle årene som redaktør av Felleskatalogen, Felleskatalog over farmasøytiske 

spesialpreparater i Norge, og som daglig leder av Felleskatalogen AS i tiden 1972 – 2008 fikk han et 

stort nettverk i de farmasøytfaglige kretser – både innen legemiddelindustrien, der han har 

arbeidet, og innen farmasiens øvrige organisasjoner og institusjoner, bl.a. som sekretær i Rådet for 

vurdering av legemiddelinformasjon 1984 – 1998 og sekretær i Utdanningsrådet for 

legemiddelkonsulenter 1987 – 2002.  

I dag har Norsk Farmasihistorisk Selskap stor aktivitet med interesserte og engasjerte medlemmer. 

En hjørnestein Selskapets arbeid er utgivelsen av Cygnus, en bragd som vi kan takke Holger Moe 

Tørisen som redaktør og hovedansvarlig for! 

Vi vet at det er mye av hans innsats som ikke er kommet med i dette hyldningsskriftet, men takker 

ham for den store innsatse og gratulerer igjen med dagen! 

For Norsk Farmasihistorisk Selskap  

             Liv Slettevold, leder 

Erik Andrew, nestleder; Sissel Brinchmann; Anne Gerd Granås 

 


