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Foredragsrekke 4. november

Det er allerede en god stund siden vi avholdt
vårmøte og generalforsamling i april. Vi gjengir
her et kort sammendrag av generalforsamlingen
og presenterer det nye styret. Utfyllende
presentasjon av generalforsamlingen ligger på
hjemmesiden (se referanse på siste side).

Den 4. november avholdt Norsk Farmasihistorisk
Selskap et seminar i Oslo Kongressenter. Selv om
denne foredragsrekken ikke lenger er en del av
Farmasidagene, uttrykte flere av deltagerne at de
satte pris på denne samlokaliseringen, det gjorde
det lettere å kunne delta.

Det var 28 personer til stede på
generalforsamlingen, som ble ledet av formannen
Yngve Torud. Holger Moe Tørisen ble valgt til
sekretær.

Og svært mange deltok på disse foredragene.
Lokalet vi benyttet ble for lite, men takket være
tålmodige og interesserte tilhørere gikk møtet fint
av stabelen.

Kontingenten som er 250 kr. per år, ble stående
uendret.
Valget ble ledet av Ellen Finstad. Det nye styret
består av: Yngve Torud, leder, 2015 – 2017
Liv Slettevold, nestleder, 2015 – 2017
Holger Moe Tørisen, sekretær, 2015 – 2017
Bjarne Thune, 2016 – 2018
Erik Andrew, 2016 – 2018

Hele programmet for møtet finner du på våre
nettsider, men her skal nevnes noe:
Vi fikk en detaljert og meget interessant
presentasjon av hvordan det var å opprette
Strandtorget filialapotek på Lillehammer under
den tidligere apoteklovgivningen. Det var virkelig
meget krevende. Foredraget ble holdt av Britt
Sørensen.
Et flott innlegg om behandling av lepra på 1800tallet ble holdt av Bjarne Thune. Han bidro med
inngående opplysninger om behandlingen, men
også med et rikholdig bildemateriale om denne
forferdelige lidelsen. Noen av oss var både lettet
og rystet da dette foredraget var gjennomført.

Styret i NFHS 2016. Foto: Nina Aldin Thune
Fra venstre: Yngve Torud, Erik Andrew,
Holger Moe Tørisen, Bjarne Thune, Liv Slettevold.

Vi fikk også en interessant presentasjon av vår
kjente billedveverske Ulrikke Greve, som også var
farmasøyt. Det var nytt for mange. Noen av
hennes flotte tepper henger i Oslo Rådhus, og de
er vel verd et besøk. Dette innlegget ble holdt av
Aslaug Gombos.

Erik Andrew orienterte oss om
digitalisforgiftninger i Norge gjennom tidene, og
hadde også god oversikt over det vanskelige
skiftet i 2012, da vi gikk over fra digitoxin til
digoxin, som resten av verden hadde brukt i lang
tid.

Nytt fra ISPH International Society for the History of
Pharmacy
Den neste internasjonale kongress i
Farmasihistorie holdes i Warszawa 12.-15.
september 2017. Programmet er under
utarbeidelse. Frist for innsendelse av abstracts er
ikke klar, så følg med på sidene.
Mer opplysning om kongressen finner du her:
http://43ichpwarsaw.pl/

Berit Smestad Paulsen ga en levende og veldig
interessant oversikt over endringer i utdannelsen
av farmasøyter gjennom tidene. Det er helt
nødvendig at utdannelsen følger med i tiden og gir
studentene en utdannelse som er relevant for den
tiden de lever i.
Som avslutning på foredragsrekken fikk vi en
strålende reise i bilder til det lukkede landet Agion
Oros (The Holy Mountain), hvor ingen kvinner
har adgang. Men Jan Karlsen greide å få adgang,
og dette delte han med oss både i ord og i
imponerende bilder.
Det var mange spørsmål i løpet av foredragene, og
dette er et godt tegn på interesse for vår historie.
Møtet ble ledet av Liv Slettevold, mens Bjarne
Thune hadde ansvar for det tekniske og Erik
Andrew tok imot inngangspenger.

Kontaktinformasjon NFHS:
Holger Moe Tørisen
Epost: hmt@online.no
Mobil: 928 89 987

Kontingent 2016:
Nytt kontonummer er: 9235.38.91881
Vi ber om at de som ikke har fått betalt
kontingenten for 2016 ennå, bruker dette
kontonummeret ved betaling.
Foreleserne 4. november 2016
Fra venstre: Bjarne Thune, Berit Smestad Paulsen,
Erik Andrew, Aslaug Gombos, Britt Sørensen,
Jan Karlsen
Foto: Liv Slettevold

Nettadresser:
Norsk Farmasihistorisk Selskap har sine nettsider
her:
http://www.nfs.no/Om-oss/Seksjoner/NORSKFARMASIHISTORISK-SELSKAP-NFHS/

Cygnus
Årets utgave av Cygnus er under produksjon og
vil bli sendt ut samtidig med innkallingen til
vårmøtet og generalforsamlingen 27. april 2017.
Cygnus er også publisert på nett og finnes på
denne adressen: http://www.nfs.no/Omoss/Seksjoner/NORSK-FARMASIHISTORISKSELSKAP-NFHS/Cygnus/

Lenker til andre sider med farmasihistorie finner
du her:
http://www.nfs.no/Om-oss/Seksjoner/NORSKFARMASIHISTORISK-SELSKAPNFHS/Farmasihistoriske-lenker/
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