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Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 4 – desember 2021 
 

I dette medlemsbrevet får du bl.a. kort oppsummering av høstmøtet; en 
oppfordring til å verve medlemmer; aktiviteter for øvrig. Mer om det i brevet. 

 

Vi takker alle våre medlemmer for det året vi snart har lagt bak oss. Også dette 
ble preget av korona-pandemien. Men NFHS har kunnet gjennomføre viktige 
aktiviteter som å jobbe med Cygnus 2021, som vil komme tidlig i 2022. Selskapet 
har også gjennomført Vårmøtet/generalforsamling og Høstmøtet, i tillegg til et 
temamøte om «Legemiddelmangel» ved Lillian Moe Andreassen, MPharm, Ph.d, 
Relis vest. Alle gjennomført som webinarer.  
 

I 2021 gikk vårt æresmedlem og den første styreleder i NFHS, 
Aslaug Gombos bort. Det er et stort tap, og et savn for selskapet. 

 

HØSTMØTET 2021 – Kort oppsummering 

Årets høstmøte ble holdt onsdag 10. november, som et webinar. Det var 45 
påmeldte og omtrent alle deltok.  
Vi fikk noen tekniske utfordringer underveis. På hjemmesiden 
http://norskfarmasihistorie.no/hostmote-2021/ finner du presentasjonene og 
sammendrag av foredragene. 
 

Kom gjerne med forslag til temaer til medlemsmøter, korte webinarer osv!  
Forslag kan sendes til postnfhs@farmasihistorie.no . 
 

CYGNUS-HEFTENE SENDES MEDLEMMENE  
Neste utgave av Cygnus blir sendt medlemmer tidlig i 2022. Medlemmer som 
ikke har betalt kontingent for 2021 vil ikke å få det trykte tidsskriftet i posten. 
Dersom vi ikke har korrekt informasjon vedr. Din kontingentbetaling, ber vi om 
at du tar kontakt.  
Digitale utgaver av Cygnus finnes også på http://norskfarmasihistorie.no/cygnus  
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FARMASØYTISK INSTITUTT 1931–2021 / JUBILEUMSMARKERINGER  

I studieåret 2021-2022 er det 90 år siden farmasiutdanning på universitetsnivå 
startet opp i Norge, og at Farmasibygningen ble tatt i bruk.  Nedenfor finner du 
lenker til opptak av foredrag som har vært holdt, og til et som kommer. 
 
1) Farmasiutdanningen ved UiO – historisk tilbakeblikk – holdt 23.9.21  

https://www.mn.uio.no/farmasi/om/fai-90/farmasiutdanningen-ved-uio.html  

2) Trender i dagens farmasøytiske forskning 

https://www.mn.uio.no/farmasi/om/fai-90/trender-i-dagens-farmasoytiske-forskning.html 
 

 

 

 

 
1) 2) 

 

3) Filmkveld: «Historier fra levde farmasiliv» 
Tid og sted: 17. feb. 2022 16:15, Auditorium 2, Farmasibygningen, Blindern  
Farmasøyter med lang fartstid gir oss sine erfaringer og betraktninger.  

Vi må vite hvor vi kommer fra for å vite hvor vi skal: Høsten 2021 har 
Farmasøytisk institutt gjort videoopptak av farmasøyter med lange liv i 
farmasiens tjeneste bak seg. Du kan se en smakebit her: 
https://www.mn.uio.no/farmasi/om/fai-90/filmkveld.html  

 

 

https://www.mn.uio.no/farmasi/om/fai-90/farmasiutdanningen-ved-uio.html
https://www.mn.uio.no/farmasi/om/fai-90/trender-i-dagens-farmasoytiske-forskning.html
https://www.mn.uio.no/farmasi/om/fai-90/filmkveld.html


Side 3 av 5 
 

 
 

 

Donasjon fra tidligere NFHS-leder Yngve Torud til Oslo katedralskole 
 
Da Yngve Torud døde etterlot han seg en stor samling gamle, og til dels unike 
Oslobilder. Samlingen ble donert til Oslo katedralskoles gamle bibliotek. 
Overrekkelsen ble markert med et større møte i skolens aula 9. november 2021, 
der tidligere leder av Bymuseet, Lars Roede kåserte om et utvalg av bildene, og 
samlingsforvalter Ernst Bjerke takket på vegne av skolen og skolens gamle 
bibliotek. 
 

  
 
Verv et medlem til NFHS! – gi det som JULEGAVE? 
 

 
Et medlemskap i NFHS er en støtte til det arbeidet med å dokumentere norsk 
farmasihistorie.  Dette mener vi er noe som angår alle farmasøyter. Medlemmer 
får tilgang til webinarer som det nylige Høstmøtet, kortere møter, foredrag og 
filmer/videoer: Sist men ikke minst: som medlem får du det unike 
farmasihistoriske tidsskriftet Cygnus.  
 
Kanskje du vil gi et medlemskap i gave? Send en melding til hmt@online.no. 
 
Du kan f.eks. skrive ut gavekortet som ligger vedlagt i pdf-format på siste side i 
dette medlemsbrevet. 
 
 
 

mailto:hmt@online.no
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God jul ønskes alle våre medlemmer! 

 
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, Anne Gerd Granås 
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Om du vil gi bort et medlemskap i NFHS, kan du skrive ut dette gavekortet 

og fylle ut med ditt og mottakers navn, samt gi beskjed til  

Holger Moe Tørisen på hmt@online.no : 

Se http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/innmelding/  

 

 

 

 

Gavekort på 
Medlemskap

i Norsk Farmasihistorisk Selskap

Til: _______________________

Fra: _______________________

Julen 2021
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