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Norsk Farmasihistorisk Selskap – medlemsbrev nr. 1 – 2020 mars 
 

I dette medlemsbrevet har vi informasjon om generalforsamling og vårmøtet 2020, 
dato for høstmøtet 2020, mer om 25-årsjubiléet 2019 og høstmøtet 2019. 

 
Generalforsamling og vårmøte 2020 – Merk tid og sted!  
 
Generalforsamling og vårmøte blir avholdt tirsdag 31. mars 2020 kl. 18.30 i 
Apotekforeningens lokaler på Majorstuen (Slemdalsveien 1, 0369 Oslo.) 
Faglig program: Jens Kristian Wold gir en usminket beretning om sin tid som: 
«Militærapoteker under Suez-konflikten 1956 – 57».  
 
 
Høstmøtet i NFHS blir onsdag 4 nov. 2020 
 
Som vanlig vil vi også i 2020 onsdagen før Farmasidagene arrangere et høstmøte i Oslo 
med diverse foredrag i farmasihistorie. Vi bør alle føle et ansvar for å dokumentere vår 
farmasihistorie. Styret oppfordrer dere til å bidra med et foredrag/artikkel i Cygnus.  
 

De som har noe på hjertet til høstmøtet 4. nov. 2020 bes kontakte Erik Andrew 
eriandrew@gmail.com . Det kommer nærmere beskjed om tidspunkt og sted senere. 
Og etter hvert vil vi annonsere et foreløpig program og påmelding. 
 
 

NFHS 25 år – Mer om jubileumsmarkering 6. november 2019  
Vi hyller gjerne våre æresmedlemmer igjen, og takker for innsatsen på 
Jubileumsmøtet! Vi fikk historien fra dem som opplevde den helt fra starten.  

 

Mathis Gundersveen hadde mye å fortelle om starten på Norsk Farmasihistorisk Selskap 
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Velfortjent blomsterdryss til æresmedlemmene Mathis Gundersveen,  
Aslaug Gombos og Gunvor Solheim 

  

  
Styret sammen med våre danske og svenske gjester                   Erik Andrew sjekker det tekniske med 

(Poul Kruse og Nils Otto Ahnfelt)                                                         foredragsholderne. 
                                                                                                                        
 
 
Vi minner om jubileumsvideoer 

I forbindelse med 25-årsjubiléet ble det spilt inn to videoer – samtaler med hhv. Aslaug 
Gombos og Gunvor Solheim. Du finner dem her:  

• Aslaug Gombås:  
https://film.oslomet.no/secret/57269207/70118b8d1e20fa4af0cfa0f1d75e9f0a 

• Gunvor Solheim:  
https://film.oslomet.no/secret/57269183/9828c9798bea1e21dfe7c1c452cafd59 

 

Høstmøtet 6. november 2019 – lenke til sammendragene  
 
Høstmøtet var ledet av Erik Andrew. Vi minner om at du kan finne sammendrag av 
foredragene her:  
http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/hostmoter/  
 
Anne Cathrine Sund snakket om Laboremus, farmasøytisk studie- og diskusjonsklubb 
1941 – 1977.  
Brit Lannem fortalte historien om EkornRingen på Historica – fra idé til utstilling. 
Rakkestad apotek har en egen plass i apotekhistorien, da Norges første kvinnelige 
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apoteker, Johanne Margrethe Ferdinanda Ring, var apoteker i der i 40 år fra 
opprettelsen i 1914.  
Randi Winsnes ga oss historien til Statens legemiddelverk (SLV).  
 
 
«Mitt farmasiliv» og videre samarbeid med Farmasøytisk institutt, UiO 
Høsten 2019 hadde førsteårsstudentene prosjektoppgave med tema nyere 
farmasihistorie, innen faget samfunnsfarmasi. Studentene evaluerte denne oppgaven 
svært positivt. Prosjektoppgavene bygger på intervjuer med 16 farmasøyter fra ulike 
deler av farmasien. 
Styret vil fortsatt samarbeide med Farmasøytisk institutt for å bidra til at det kan 
etableres et solid undervisnings- og formidlingsopplegg for studenter og andre som har 
glede av farmasihistorie. Vi mener at tiden er mer enn moden for å dokumentere 
farmasiens "kulturhistorie" fra de siste tiårene. 
 
Du finner Cygnus-heftene på nettsiden til NFHS 
 
Her finner du tidsskriftet Cygnus: http://norskfarmasihistorie.no/cygnus/ Her finner du 
alle tidligere utgaver av Cygnus som kan lastes ned (fra 1997 til i dag). 
Selskapets hjemmesider blir jevnlig oppdatert og inneholder nyheter, artikler, referater 
og annet aktuelt stoff: http://norskfarmasihistorie.no  
 
Vi kommer også til å «løfte frem» en del eldre Cygnusartikler som du vil finne på 
følgende side: http://norskfarmasihistorie.no/utvalgte-artikler-fra-cygnus/  
 
• De første er forordet i Cygnus nr. 1 1997, som forteller om bakgrunnen til det som 

er blitt en imponerende norsk farmasihistorisk skriftserie.  
 
• Og det neste er en artikkel om Bergensk brystbalsam – en “hostesaft” med gammel 

historie. Fra «Farmasihistoriske notiser XXVI» – av Jan Karlsen (1941-2019). 
 
God lesning! 
 
 
Kjenner du noen som vil bli medlem i Norsk Farmasihistorisk Selskap? 
 
Et medlemskap i Norsk Farmasihistorisk Selskap er en støtte til det arbeidet som drives 
for å dokumentere norsk farmasihistorie.  
Styret mener at dette er noe som angår alle farmasøyter, og spesielt i vår tid, hvor 
endringene skjer veldig raskt og faget går helt nye veier.  
 
Vil du gi et medlemskap i gave? Send en melding til hmt@online.no 
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Merk: Norsk Farmasihistorisk Selskap publiserer under sin logo: 
  

 
Det er flere digitale sider med «farmasihistorie» som ikke er NFHS.  
 
Selskapet bruker sin logo og du finner NFHS på Facebook som 
www.facebook.com/norskfarmasihistorie.no.  
 
På Instagram er adressen: www.instagram.com/norskfarmasihistorie/  
 
 

 

Hilsen Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap 

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

Sissel Brinchmann, Wenche Aulie Olsen 


