Minneord

Aslaug Gombos (27.02.1937 – 31.08.2021)
Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Aslaug Gombos var gått bort 31. august 2021 –
84 år gammel. Hun ble født i Oslo 27. februar 1937, og avla Apotekereksamen ved Farmasøytisk
institutt, Universitetet i Oslo i 1959.
I årene 1960 – 1964 var hun ansatt ved Elephant-Apotheket i Oslo. Senere ble hun apoteker på
Bragernes apotek i Drammen 1992 – 2001.
Som et resultat av hennes pedagogiske interesse og evner, var Aslaug lektor på Oslo
Elementærtekniske skole, for apotekteknikere, i perioden 1966 – 1975 og høgskolelektor på Statens
reseptarhøgskole 1975 - 1980.
Som leder av Norsk Farmaceutisk Forening 1978 – 1982 hadde Aslaug et av de viktigste verv i norsk
farmasi. Og i 10-årsperioden 1982 – 1992 var hun redaktør for Norges Apotekerforenings tidsskrift.
Aslaug var aktiv innenfor norsk farmasis foreningsliv. I 2002 fikk hun tildelt norsk farmasis høye
utmerkelse, «Det giftige kors». Dette fikk hun blant annet for sitt arbeid i Norges Farmaceutiske
Forening og i Akademikernes Fellesorganisasjon. Hun deltok også aktivt i opprettelsen og
organiseringen av Farmasidagene, som nå arrangeres av Norsk Farmasøytisk Selskap hver høst i
november.
Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) er Aslaug evig takknemlig for hennes store innsats og de
mange oppgavene hun påtok seg:
Da det 23. oktober 1993 ble avholdt stiftelsesmøte for NFHS ble Aslaug Gombos valgt som leder av
interimsstyret. Selskapets første generalforsamling fant sted 28. oktober 1994, og da ble Aslaug valgt
som styreleder. Hennes ledertid varte fra 1994 til 1997.
Ved siden av å være med på å stifte NFHS i 1994, klarte hun allerede samme år å få etablert en egen
farmasihistorisk seksjon med foredrag på Farmasidagene. I 1995 ble NFHS innmeldt i
paraplyorganisasjonen International Society for the Historie of Pharmacy (ISHP). I 1996 holdt
selskapet det første vårmøtet, som ble en fast tradisjon med faglige foredrag. NFHS ble etablert som
en egen seksjon i Norsk Farmasøytisk Selskap i 1997, og samme år ble Cygnus Forlag AS etablert.
Forlaget skulle utgi den farmasihistoriske skriftserien Cygnus.
Alt vi har nevnt her, og som Aslaug var med på å starte i sin ledertid, har dannet grunnlag for NFHS
og er videreført frem til slik selskapet fremstår i dag.
Vi takker Aslaug for hennes store innsats med å få etablert Norsk Farmasihistorisk Selskap, og være
den første lederen. Hun har i alle år vært en solid og uunnværlig bidragsyter til Selskapet både som
foredragsholder og som pådriver til utviklingen av farmasihistoriemiljøet i Norge og spesielt i NFHS.
For sitt store engasjement i farmasihistorie og i Norsk Farmasihistorisk Selskap, ble hun utnevnt som
æresmedlem av Selskapet i 2018.
For oss i NFHS er en person med store farmasihistoriske kunnskaper og et hyggelig og inkluderende
vesen blitt borte. Hun vil bli dypt savnet. Vi lyser fred over Aslaug Gombos’ minne.
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