
Minnesanteckningar från styrelsemöte i Sektionen för farmacihistoria den 4 april 2017 

Närvarande: Anders Cronlund(AC), Bo Ohlsson(BO), Åke Arvidsson(ÅA) och Claes 

Wallén(CW) 

Meddelat förhider: Ola Flink, Martin Svensson och Lisa Ekstrand 

1. Rapporter: 

      Genomgång av AU-mötesprotokoll 27 mars, som även var underlag för dagens möte 

 

2. Kommande aktiviteter: 

a. Vacciner – med Professor Hans Wigzell 5 april 

b. Besök på apoteket Storken 10maj 

c. Opiumhandel med Daniel Berg 12 oktober 

d. Årsmötet, Professor Lennart Dencker – Nedslag i toxikologin 6 november 

 

3.   Förslag på nya aktiviteter: 

       a.   Besök på medicinhistoriska museet i Uppsala  

b. Besök på det nyöppnade vårdmuseet i Västerås  

c. Pesten och andra farsoter med Dick Harrysson  

d. Medicinalvikterna på skeppet Kronan med Björn Lindeke (presenteras på Nordic 

Medical History Congress i Uppsala i vår) 

e. Rundvandring i Gamla stan till platser med gamla apotek 

 

4. Unicornis: ÅA redovisade planerat underlag för vårnumret, som är helt komplett förutom 

en bild till första sidan. Vi ligger bra i tid så ett korrektur kommer sändas till styrelsen före 

utskick. Material finns redan nu för höstupplagan för halva utgåvan. Jan-Olof Brånstad, 

Leif Eklund, Jan Ernberg och Bo Holmberg arbetar på att skriva om två apotek á en sida i 

kommande nummer. 

 

5.  Förslag till forskningsområden AC redovisade vad som tagits upp på AU. Förslag till 

fortsättning på arbetet var att styrelsen skulle kontakta lärare på skolor med 

farmacevtutbildning Uppsala, Göteborg, Kalmar och Umeå för att stimulera till forskning i 

farmacihistoria. 

 

6.  Museifrågor: AC redovisade var vi står i dag. 

 

7.  Marknadsföring och medlemsfrågor: För att få en föryngring av vår medlemskader 

föreslogs att göra ett ungdomsnummer av Unicornis till farmacistudenter med information 

om Apotekarsocieteten och vårt arbete med farmacihistoria i synnerhet. 

 

8.  Inga övriga frågor fanns 

 

9.  Nästa möte med styrelsen tisdagen den 30 maj. CW och ÅA har inte möjlighet att delta på 

detta möte. Nästa möte med AU 23 maj. 

 

Minnesanteckningarna skrevs av Claes Wallén 



     


