Protokoll fört vid styrelsemöte i Sektionen för farmacihistoria den 12 april 2016.
Närvarande: Åke Arvidsson (ÅA), Anders Cronlund (AC), Lisa Ekstrand (LE), Ola Flink (OF), Bo Ohlson
(BO) och Claes Wallén (CW)
Meddelat förhinder: Martin Svensson
Plats: Apotekarsocieteten, Sprinchorn-rummet
1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande AC
2. Rapporter
a. Rapport från AU-mötet den 5 april
AC hänvisar till protokollet, som distribuerats dagen före dagens möte
b. Jerker Ahlin, Leo Nostalgicus har skänkt äldre Leo-kataloger till sektionen/museet
c. Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg, i vilket ett apoteksmuseum ingår, skall
upprustas. Ev kan vi bistå med råd – AC håller kontakt med Jerker Ahlin
d. Med anledning av ett mail från J-O Brånstad ang Kalmarlagrets tömning senast den
30 juni i år så har AC tillskrivit Margareta Gillman (MG) som är kontakt för lagret för
att avtala om tid för besök. Post meeting note: MG har hört av sig och önskar att vi
snarast gör ett besök. MG har skickat bilder på innehållet i flyttlådorna. AC, OF och
BO planerar att resa till Kalmar för att inspektera föremålen om ngt kan vara av
intresse för museet.
e. Överskottexemplar av apoteksföremål mm se under Museifrågor punkt 7 d-f
f. Laboratorieutrustning på Farmis
AC, BO och OF planerar att göra ett besök på Farmis den 23 maj för att undersöka
vad det kan finnas för labutrustning av intresse, som kan vara av intresse för framtida
omdisponerat museum.
g. Stockholms Stadsmuseum har tillfrågat oss om vi vill deltaga under Stockholms
Kulturvecka den 16-20 augusti med visning av Museet. Principiellt JA om guider kan
göras tillgängliga. OF utreder.
h. LE berättade att hon hållit föredrag i farmacihistoria i Malmö/Lund och har fått
ytterligare en förfrågan i samband med en inspirationshelg anordnat av
Sveriges Farmaceuter
3. Vadstena-apotekets ombyggnad
CW har informerat sig om den ombyggnad som Vadstena-apoteket står inför. Apoteket är ett
av de sk kulturapoteken och tillhör Apoteket AB. CW hade fotat inredning och lokaler och
blivit informerad om att delar av inredningen kommer att inpassas i det ombyggda apoteket.
Det skulle bevara en del av apotekets karaktär.
4. Uppföljning av depositioner
CW redogjorde för läget och skulle uppdatera nuvarande förteckning samt ta bort icke
aktuellt material. Vidare meddelade CW att alla apotek har kontaktats utom två.

5. Unicornis
Inför mötet har ÅA skickat ut underlag och status för Unicornis nummer 2016-1.
Innehållet till nästa nummer gicks igenom och beslutades.
Leif Eklund och Jan Ernberg har en ny artikel om läkemedels -”långkörare”, som tas i i nästa
nummer liksom Jakob Kaluskis artikel. AC har på vindsförrådet hittat föremål vars
användning i apoteksarbetet är oklar. Vi sätter in bilder av dessa i Unicornis och ber våra
läsarna om förslag vad det är hur det använts. Finns ytterligare texter på lager.
6. Kommande aktiviteter
Våren 2016
1. Scheele-kväll med Anders Lennartsson, Bo Ohlson och Björn Lindeke
Datum: 27 april; Samarrangemang med Sthlm-kretsen och Medicinhistoriska museets
vänförening. OF är ”konferencier” och håller i visningen av Scheelerummet för
intresserade före föredragen.
2. Skansen-apoteket Datum: 18 maj: Max 30 personer. OF och BO är guider. AC annonserar
Hösten 2016
1. Kvällsaktivitet september/oktober: Kvinnor inom apotekshistorien. Ingegerd Agenäs har
sagt ja, men önskar att hennes föredrag som berör kvinnliga farmaceuter under de första
decennierna av 1900-talet skulle kompletteras med ett eller två föredrag med inriktning
på senare tid (från mitten av seklet resp nutid). AC diskuterar med Ingegerd Agenäs
innan Cecilia Bernsten tillfrågas
2. Årsmötet: Datum 7 november på em. Program: Karoliner-recepten med Stefan Ingesson
och Bo Ohlson
7. Museifrågor
a. BO meddelade att antalet visningar hittills i år är lika många som hela förra året.
b. I avvaktan på en större modernisering av museet så föreslog AC att Nordstjärnanrummet skulle möbleras om så att rummet mer skulle upplevas som en ”riktig
officin”. Vi beslöt att gå vidare med förslaget.
c. AC föreslog att iordningställa en enklare shop i entré-korridoren till museet från
gathuset för föremål som kunde säljas till besökare i samband med visningar.
Föremål och vissa böcker skall exponeras. Vi avser att ha detta klart till hösten.
AC/OF.
d. Web-shop diskuterades för överskottsföremål. Vi bedömde att det var för
resurskrävande och avstår därför tills vidare.
e. AC och Per Göransson har slutfört arbetet med vindsförrådet. Fynd av utrustning
vars användning är oklar föreslogs presenteras i ett kommande nummer av Unicornis
för att på det sättet ta hjälp av läsekretsen. AC/ÅA
8. Övriga frågor
a. I samband med nästa styrelsemöte den 17 maj planerar vi en sill-lunch för styrelsen,
museets guider och andra som vi har ett nära samarbete med. AC gör inbjudan till
gästerna utanför styrelsen

b. ÅA föreslog att vi skulle kontakta Margareta Gullstrand i Mönsterås i mån av tid då vi
var i Kalmar
c. En bildmapp över Farmacins historia ev. producerad av Park Davies i USA avser
Hjalmar Forss att göra en skärmutställning av och har frågat efter ekonomiskt stöd.
Sektionen stöder initiativet och föreslår att han söker medel från Biblioteks – och
museifonden.
d. Nordiska museets farmaceutiska samlingar finns bl a på museets vind, men mycket
finns nerpackat i ett förråd i Julitta. Huvuddelen av samlingarna finns dock på
Skansen apoteket. Ett besök till Julitta tillsammans med Björn Lindeke för att bese
vad som finns planeras preliminärt till den 18 maj.
e. Axel Munthes receptsamling har påträffats och dechiffreras nu av bla Ingegerd
Agenäs

KOMMANDE AU-MÖTEN:
26 april på tåget till Hilleröd
KOMMANDE STYRELSE-MÖTEN:
17 maj kl 13.00
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