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Sektionen för farmacihistoria 

 

Verksamhetsberättelse 2016/2017 

 
Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive årsmöten, dvs. från 20161107 

t.o.m. 20171106. Uppgifter i föregående års verksamhetsberättelse anges inom parentes. 

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar var i oktober 255 (251). 

 

Styrelse 

Ordförande  Anders Cronlund, Stockholm* 

Vice ordförande Bo Ohlson, Saltsjöbaden* 

Sekreterare  Ola Flink, Stockholm* 

Redaktör Unicornis Åke Arvidsson, Sölvesborg 

Övriga ledamöter Martin Svensson, Stockholm 

  Claes Wallén, Linköping 

Suppleant  Lisa Ekstrand, Malmö 

* = ledamot av arbetsutskottet 

 

Fullmäktige 

Ordinarie  Anders Cronlund 

  Ola Flink 

Suppleanter i ordning Åke Arvidsson 

  Martin Svensson 

  Bo Ohlson 

  Claes Wallén 

 

Valberedning Björn Lindeke, Stockholm, sammankallande 

  Alice Hörnell, Stockholm 

  Per Boström, Stockholm 

 

Styrelsearbetet 

Förutom ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 20161107 har styrelsen sammanträtt 4 

(6) gånger och dess arbetsutskott 5 (6) gånger. Vid det konstituerande mötet utsågs Bo Ohlson 

till vice ordförande och museichef, Ola Flink till sekreterare samt Åke Arvidsson till redaktör 

för Unicornis.  

 

Genomförda aktiviteter 

14/12 2016 Glöggmingel tillsammans med Stockholmskretsen, 60 deltagare. 

Bo Ohlson och Björn Lindeke föreläste om giftiga växter och 

julkonfekt. 

5/4 Föreläsning av Hans Wigzell om ”Vacciner – ett gammalt område 

med fantastisk potential”, 36 deltagare. 

15/5 Studiebesök på apoteket Storken i Stockholm, 15 deltagare. 
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30/5 Invigning av ACO-rummet av APS:s styrelseordförande Märit 

Johansson, 25 deltagare. Rummet har under våren färdigställt med 

målning och upprustning av maskiner, bl.a. en fungerande 

tablettmaskin typ rundlöpare. 

Våren Inspelning av film om pillertillverkning med Ola Flink och för 

Stockholms stadsmuseum. 

12/10 Föreläsning av Daniel Berg om ”När apoteken skrev ut opium åt 

folket”, ca 50 deltagare 

Hösten Erbjudande till farmaciutbildningarna vid högskolan i Kalmar och 

Umeå universitet med farmacihistoriska ämnen och handledare för 

examensarbeten om 20p våren 2018. Utbildningarna har svarat 

positivt. 

 

Deltagande i externa aktiviteter och möten 

 

3-4/2 Ordförandekonferens i APS. Anders Cronlund deltog. 

31/5-3/6 26th Nordic Medical History Congress i Uppsala. Björn Lindeke 

deltog med ett föredrag om medicinalvikter från regalskeppet 

Kronan. 

12-15/9 Int. Congress for the History of Pharmacy, Warsaw. Bo Ohlson 

deltog. 

23/10 Nätverksmöte med medicinhistoriska museer, Helsingborg. Ola 

Flink deltog. 

 

Unicornis 

Redaktionsrådet har utgjorts av Åke Arvidsson, Ola Flink samt Bo Ohlson. Nedan 

anges huvudartiklar i årets första nummer. Nr 2/2017 utkommer under senhösten. 

 

1/2017 Svenska apoteksförpackningar genom tiderna 

 Richard Westling – tankar kring ett mikroskop 

 Lösviktsförsäljning och apoteksetiketter 

 Pharmacopoea Suecica, en utdragen historia 

 Bilder från Matforsfabriken på Digitalt Museum 

 

Medlemsbrev 

Ett medlemsbrev har skickats via mail under våren och ett under hösten. 

 

Service 

Styrelsen har bistått privatpersoner och Kronobäcks klosterruin med farmacihistorisk 

kunskap. 

 

Museet. 

Antalet besökare under året var 364 (470). För APS:s medlemmar har museet visats 18/3 för 

25 personer, 20/5 för Västra kretsen och 6/11 i samband med sektionens årsmöte. 15/6 visades 

museet för APS:s personal En särskild satsning gjordes i samband med Stockholms kommuns 

Kulturvecka 14 – 18/8. Under tre dagar erbjöds guidade visningar för 32 deltagare (50). 
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Möten om museibyggnadens framtid 

Utifrån fullmäktiges beslut 2016 har en arbetsgrupp med representanter från kretsar, sektioner 

och APS:s kansli sammanträtt fem gånger. Från sektionen har Anders Cronlund och Bo 

Ohlson deltagit. Fyra alternativ har utretts med APS:s investeringskostnader för 

modernisering inom parentes, beräknade av APS:s ekonomichef; museum (7 328 750), 

Kontor (10 838 00), Hyreshus (14 341 000) samt kombination av konferenslokaler och 

museum (11 838 000). I museialternativet har hänsyn inte tagits till möjliga sponsorer eller till 

bidrag från Boverket. Gruppen skall lägga förslag till beslut av fullmäktige våren 2018. 

 

Utvidgning av lokalerna 

Under året utvidgades museets lokalyta med ytterligare ett rum i bottenvåningen om 20 m2. I 

rummet har samlats ett antal maskiner typiska för ACO:s dlab samt en monter med ACO-

preparat. 

 

Donationer 

Under året har museet tillförts följande föremål. 

1. Personalböcker från apoteket Duvan i Bromma 

2. Produktkataloger för Leo från 1940 och 1950-talen samt kataloger för Mekos 

läkemedel från 1960 och 1970-talen, skänkta av Jerker Ahlin, Helsingborg. 

3. Påsar och etiketter från apoteket St Erik i Stockholm och apoteket i Boden, skänkta av 

Helen Löfberg, Falun. 

4. Apoteksskylt i form av en förgylld hjort, skänkt av Apoteket Hjärtat i Malmö (S:a 

Förortsgatan). 

5. Svan samt Mohrs våg (3st), från apotekare Sten H. Fahlströms dödsbo. 

6. Skrivbordsunderlägg med tillhörande attiraljer i läder från K. Rydman, barnbarn till 

apotekare Schöblom, Tranås 

7. Sju anteckningsböcker från 1800-talet apotekarutbildning avseende Kut Hj. Carlsson 

av Urban Castelius. 

8. Ett handskrivet dokument från 1865 om behandling av mjältbrand hos nöt har donerats 

av Claes Wallén. 

9. En donation från Apoteket AB vid Södersjukhuset, Stockholm, av en milligramvåg 

och en större porslinsmortel har avböjts pga fler liknande föremål i samlingarna 

10. En donation från Apoteket Hjärtat i Stockholm av en glasskylt med inskriptionen 

Apotek har avböjts pga fler liknande föremål i samlingarna 

 

 

Depositioner 

Under året har samtliga deponerade föremål lagts in i museets föremålsdatabas med 

hänvisning till respektive originaldokument. Följande depositioner har återlämnats: Apoteket 

Duvan i Bromma har återlämnat stånds- och förvaringskärl; Apoteket i Sigtuna har återlämnat 

diverse apoteksutensilier; Apoteket i Broby har återlämnat en större mosaiktavla; Apoteket i 

Kävlinge ville återlämna en milligramvåg och en större järnmortel, vilket avböjdes pga fler 

liknande föremål i samlingarna. 

 

En ampullfyllningsmaskin (Auto-Ampak) har deponerats på museet (ACO-rummet) av 

Uppsala medicinhistoriska museum. 
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Försäljning 

24 föremålstyper har gallrats ut från samlingarna till försäljning då de förekommer i stora 

antal. Föremålen visas på APS:s hemsida och har efter beställning via mail avhämtats i APS:s 

reception. Försäljningen har inbringat ca 20 000 kr. 

 

Tack 

Styrelsen vill tacka alla personer som under verksamhetsåret med ideella insatser bidragit till 

sektionens arbete, särskilt guiderna Björn Lindeke, Ingegärd Agenäs och Leif H. Eklund 

liksom Per Göransson, som engagerats i iordningställandet av ACO-rummet samt Lars 

Carlsson, som nytillverkat delar och iordningställt maskiner i samma rum. 

 

Stockholm 20171106 

 

Styrelsen 


