
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sektionen för farmacihistoria den 21 september 2017. 

Närvarande: Åke Arvidsson (ÅA) per telefon p 4, Anders Cronlund (AC), Ola Flink (OF), Bo Ohlson 

(BO) och Claes Wallén (CW);  

Meddelat förhinder: Lisa Ekstrand, Martin Svensson,  

Plats: Apotekarsocieteten, Sprinchorn 

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande AC 

2. Föregående protokoll från den 30 maj 2017 lades till handlingarna 

3. Rapporter 

a. AC hänvisade till minnesanteckningarna från AU-mötet den 7 september som 

distribuerats inför dagens möte  

b. Mosaiktavla från apoteket i Broby, som donerats av apotekaren Ivan Hiselius 1965 

och därefter funnits som deposition på apoteket har återlämnats till sektionen. 

c. Examensarbete 20p. Andy Wallman, Umeå och Christer Berg, Kalmar har anmält 

intresse för 20-poängs examensarbeten för studenter. Förslag på forskningsområden är 

i första hand befintligt material omfattande GMP resp. sjuhusfarmacimaterial. Som 

handledare för resp. område kan följande tillfrågas om intresse; Sjukhus: Bo 

Holmberg, Bo Gunnarsson, Göran Redmalm och GMP: Lennart Ernerot. 

d. BO rapporterade från den Internationella Farmacihistoriska kongressen i Warsawa 

med c:a 140 deltagare (halvering sedan den förra kongressen). Abstract-häftet 

cirkuleras i styrelsen. BO skriver en rapport. 

e. CW donerar ett av en veterinär handskrivet dokument om behandling av mjältbrand 

från 1865, som han har hittat i sin Pharmacopoeia Suec. Ed 10.  

BO åtog sig att renskriva dokumentet för att ev. publicera det i Unicornis. 

f. CW meddelade att man ska ha glöggtema i jul på apoteket i G:a Linköping 

 

4. Unicornis 

Av ÅA utskickat planeringsunderlag för nästa nummer av Unicornis 2/17 diskuterades och 

innehållet bestämdes. Visst material skjuts till påföljande nummer av tidningen.  

Unicornis studentupplaga planeras att ges ut till första halvåret 2018.  

 

5. Aktiviteter hösten 2017  

a. Opiumhandel med Daniel Berg 12 oktober 

b. Årsmötet, professor Lennart Dencker: Gifter och läkemedel – en toxikologisk 

tillbakablick. 6 november 

c. Glöggmingel med Stockholmkretsen – Göran Redmalm kåserar om tiden på S.t Erik 

då njursjukvården byggdes upp. OF kontaktar Göran för att bestämma dag för 

glöggminglet. 

 

6. Beslöts att på årsmötet föreslå Björn Lindeke till hedersmedlem i sektionen. Motivering 

bifogas. 

 

7. Musei-utredningen 

På senaste mötet presenterades fyra olika alternativ för framtida nyttjande av museihuset 

1. Fortsatt användning som museum 

2. Ombyggnad till hyreslägenheter 

3. Ombyggnad till kontor 

4. Kombination av museum och konferensanläggning 

Pros and cons diskuterades för resp. alternativ – slutdiskussion vid nästa möte vilket alternativ 

som förordas. 



 

 

 

8. Verksamhetsberättelsen 

AC skickar ett förslag till 10 oktober. Synpunkter skickas till AC senast den 15 oktober. AC 

skickar slutversionen till kansliet senats den 22 oktober 

9. Nästkommande möten:  

AU möte den 24/10 och vid behov telefonkontakt med övriga styrelsen  

Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 

AU-möte den 29 november kl. 13.00 

Styrelsemöte den 6 december kl. 13.00 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Ola Flink   Anders Cronlund 

 


