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Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 2 – juni 2021 
 

I dette medlemsbrevet får du bl.a. informasjon om ulike digitale møter og foredrag. 
Høstmøtet 2021 begynner å ta form. Mer om det i brevet. 

 

Vi minner om innbetaling av kontingent kr 350,- for dere som måtte ha glemt 
dette. Du kan velge om du vil benytte den utsendte giro  

til bankkonto 9235 38 91881 eller Vipps # 539618.  
 

HØSTMØTET 2021 – 10. NOVEMBER 

  
Årets høstmøte, med flere interessante foredrag, vil bli holdt onsdag 10. 
november. Husk å notere datoen allerede nå. Nærmere tidspunkt kommer vi 
tilbake til. Høstmøtet vil også i år bli arrangert som webinar. Om vi i tillegg får 
muligheter for et fysisk møte i Oslo, for dem som ønsker dette, vil styret ta 
stilling til senere. For øyeblikket har vi mottatt 4 bidrag til høstmøtet og det 
foreløpige programmet er: 
 

Liv Ingrid Flø Beck, Barbro Johanne Spillum, Christian Haga: 

Forgiftningsinformasjon i den digitale tidsalder 

Anne Gerd Granås: Felles nasjonal farmasihistorisk læringsplattform. Muntlige 

fortellinger av viktige hendelse i farmasøyters liv dokumenteres på lyd, foto og 

levende bilder  

Gunvor Solheim, Erik Andrew: Polarvennen og apotekeren Fritz Gottlieb 

Zapffe (1869-1956) 

Stein Lyftingsmo: Streiftog blant de første hundre spesialiteter 

 
Har  du ideer til et foredrag, en presentasjon el. til Høstmøtet, så send dette til 
Erik Andrew, eriandrew@gmail.com  eller 906 93 197. Styret vurderer også flere 
mindre webinarer i tillegg til Høstmøtet, så da kan en ide fra deg være 
interessant. 
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ANDRE MØTER/WEBINARER 
NB! NETTSEMINAR – GJESTEFORELESNING 4. juni 2021 kl 12.00 – 13.30 
Frederik Holst: en pioner i norsk farmakologi - 150 år etter Frederik Holsts død.  

 

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/ 
arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/2021/ 
150-ar-etter-frederik-holsts-dod.html  

 
Boken Professor Frederik Holst og hans drogesamling 
publiseres som supplement til tidsskriftet Michael 
som utgis av Det norske medicinske Selskab, og er 
fritt tilgjengelig på: 
https://www.michaeljournal.no/i/1000/ 
 

 
 
 

INTERNASJONALE MØTER/WEBINARER 

 

 
British Society for the History of Pharmacy  
arrangerer mandag 21. Juni 2021 kl. 19:30 
UTC+02 et online foredrag (på Zoom): “How 
Empire turned people into patients: Big 
Pharma's Early Modern roots” med Dr 
Zachary Dorner.   
Du må registrere deg via Eventbrite: 
Detaljene kan du finne her: 
http://www.bshp.org/events/ShowEvent.asp?E=42  

 

 

 

Merchants of Medicines by Zachary Dorner:The 
period from the late seventeenth to the early 
nineteenth century—the so-called long eighteenth 
century of English history—was a time of profound 
global change, marked by the expansion of 
intercontinental empires, long-distance trade, and 
human enslavement. It was also the moment when 
medicines, previously produced locally and in small 
batches, became global products. As greater 
numbers of British subjects struggled to survive 
overseas, more medicines than ever were 
manufactured and exported to help them. Most 
historical accounts, however, obscure the 
medicine trade’s dependence on slave labor, 
plantation agriculture, and colonial warfare. 

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/%0barrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/2021/%0b150-ar-etter-frederik-holsts-dod.html
https://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/%0barrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/2021/%0b150-ar-etter-frederik-holsts-dod.html
https://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/%0barrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/2021/%0b150-ar-etter-frederik-holsts-dod.html
https://www.michaeljournal.no/i/1000/
http://www.bshp.org/events/ShowEvent.asp?E=42
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Cygnus-heftene sendes medlemmene og finnes i tillegg digitalt på 
nettsiden til NFHS 
Siste utgave av Cygnus ble sendt medlemmer i mars. Noen medlemmer som har 
ikke betalt kontingent for 2020 vil oppleve ikke å få det trykte tidsskriftet i 
posten. Dersom vi ikke har korrekt informasjon vedr. kontingentbetaling, ber vi 
om at dem det gjelder tar kontakt. 
 

 

 

Tidsskriftet Cygnus fra 1997 til i dag ligger på våre 
nettsider: http://norskfarmasihistorie.no/cygnus/ Her 
finner du mye interessant lesestoff. 
 
Vi «løfter frem» en del eldre Cygnusartikler som du vil 
finne på følgende side: 
http://norskfarmasihistorie.no/utvalgte-artikler-fra-
cygnus/  

 
 
 
 
 

Glimt fra UiO og Farmasøytisk institutt – digitale foredrag og møter 
 
1. Kanskje noen av dere er interessert i det siste innen slitasjegikt?:  

• https://titan.uio.no/farmasi/2021/kva-skuldast-slitasjegikt-nar-det-ikkje-
er-slitasje    
 

2. Det er også mulig å være med på Disputaser via Zoom. Disse avholdes på 
engelsk og du finner dem via disse linkene:  

• https://www.mn.uio.no/farmasi/english/research/news-and-
events/events/disputations/2021/truong-maria-bich-thuy.html  
 

• https://www.mn.uio.no/farmasi/english/research/news-and-
events/events/disputations/2021/gronlien-krister-gjestvang.html   
 

3. Fredag 4. juni klokken 08:30-09:15 holdes dette webinaret på Zoom: 
"Farmasøyt i akuttmottak".   
https://ehealthresearch.no/nyheter/2021/webinar-farmasoyt-i-akuttmottak   

 

 

http://norskfarmasihistorie.no/cygnus/
http://norskfarmasihistorie.no/utvalgte-artikler-fra-cygnus/
http://norskfarmasihistorie.no/utvalgte-artikler-fra-cygnus/
https://titan.uio.no/farmasi/2021/kva-skuldast-slitasjegikt-nar-det-ikkje-er-slitasje
https://titan.uio.no/farmasi/2021/kva-skuldast-slitasjegikt-nar-det-ikkje-er-slitasje
https://www.mn.uio.no/farmasi/english/research/news-and-events/events/disputations/2021/truong-maria-bich-thuy.html
https://www.mn.uio.no/farmasi/english/research/news-and-events/events/disputations/2021/truong-maria-bich-thuy.html
https://www.mn.uio.no/farmasi/english/research/news-and-events/events/disputations/2021/gronlien-krister-gjestvang.html
https://www.mn.uio.no/farmasi/english/research/news-and-events/events/disputations/2021/gronlien-krister-gjestvang.html
https://ehealthresearch.no/nyheter/2021/webinar-farmasoyt-i-akuttmottak
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Vi er fortsatt interessert i din koronahistorie!  
Om du har noe på hjertet så send oss dette på e-post i tekst, bilder og/eller video  

 

 

Vi gjentar denne oppfordringen som vi har 
delt på vår hjemmeside, Facebookside  
og Instagram.  

 

I tillegg har både NFS og NFF delt den på sine 
sider. 

 

Send på e-post til 
postnfhs@farmasihistorie.no  
Vi ønsker – sammen med andre innen 
farmasien - å dokumentere dette for 
ettertiden. 

 
 

Verv et medlem til Norsk Farmasihistorisk Selskap! 
Et medlemskap i NFHS er en støtte til det arbeidet med å dokumentere norsk 
farmasihistorie.  Dette mener vi er noe som angår alle farmasøyter og spesielt i 
vår tid, hvor endringene skjer veldig raskt og faget går helt nye veier.  

  

Medlemmer får tilgang til webinarer som det nylige Høstmøtet, og kortere 
møter, foredrag og filmer/videoer. Selskapet utgir også det farmasihistoriske 
tidsskriftet Cygnus.  
 

Kanskje du vil 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   
Se etter vår logo og våre nyhetssaker på ulike sosiale medier: 

• Facebook: www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no.  

• Instagram: www.instagram.com/norskfarmasihistorie/  

• Twitter: https://twitter.com/Farmasihistorie  

 

Hilsen Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap 

  Liv Slettevold, leder. Erik Andrew, nestleder, Holger Moe Tørisen, sekretær,  

Sissel Brinchmann, Anne Gerd Granås  

mailto:postnfhs@farmasihistorie.no
mailto:hmt@online.no
http://www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no
http://www.instagram.com/norskfarmasihistorie/
https://twitter.com/Farmasihistorie

	Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 2 – juni 2021

