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Sverige behöver ett Läkemedelsmuseum 
Allmänheten får idag ta ett allt större ansvar för sina läkemedelsval och sin behandling, men 

saknar ofta grundläggande kunskaper om hur läkemedel verkar och var de kommer ifrån. Den 

imponerande historien kring apoteken och svensk läkemedelsindustri faller i glömska. Det vill 

vi ändra på!! 

 Apotekarsocieteten har enligt stadgarna bl.a. till uppgift att förvalta och utveckla ett museum. 

Genom att samla och presentera föremål och fakta, som sprider kunskap om forskning, 

tillverkning, hantering och användning av läkemedel skapar vi Sveriges enda 

Läkemedelsmuseum. Ett modernt Läkemedelsmuseum blir en tillgång som i hög grad bidrar 

till marknadsföringen av Apotekarsocieteten som ett kunskapscentrum för läkemedel  

Farmacihistoriska museet idag 
Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum, som invigdes 1986 och är inrymt i APS:s 

gårdshus på Wallingatan i Stockholm. Det består av 12 rum fördelade på tre våningsplan om 

ca totalt 250 kvm. Museet är en föremålssamling, som till övervägande del speglar 

apotekshistoria från den tid då läkemedel huvudsakligen bereddes på apotek. Utställningen 

har under dessa trettio år inte förändrats vad gäller innehåll, utställningsteknik, ljussättning 

etc. Inte heller lokalerna har upprustats under denna tid.  

Samlingarna består av ca 1 400 föremål, 1 000 läkemedelsförpackningar och 2-3000 lagrade 

dubbletter. Till detta kommer ett omfattande foto- och filmarkiv samt samlingar av recept, 

receptkuvert, etiketter, privilegiebrev och dokumentation av samtliga Sveriges apotek 

respektive läkemedelsindustrins GMP-historia. Allt har skänkts eller donerats och värderades 

i augusti 2014 till 4,8 Mkr.  

Museet är en underutnyttjad resurs i förverkligandet av Apotekarsocietetens 

ändamålsparagraf. Antalet besökare är 250-400 pers/år, främst äldre personer med minnen 

från den tid föremålen speglar. Driftkostnaderna för Farmacihistoriska museet är f.n. ca 

220 tkr/år exklusive alla ideella arbetsinsatser av medlemmar. Besöksintäkterna (guidade 

visningar) är f.n. 12-14 tkr/år. 

Museet i framtiden - ett modernt Läkemedelsmuseum 

Läkemedelsmuseet ska på ett pedagogiskt sätt ge besökarna både kunskap och upplevelser 

och stimulera till forskningsinsatser. Museet ska bli ett känt besöksmål, och vara tillgängligt 

för alla och särskilt vända sig till personer inom läkemedelsområdet och yngre - minst 3 000 

besökare per år. Ett antal basutställningar med olika teman skall tilltala besökare med skilda 

preferenser: vetenskap, teknik, medicin/farmaci, historia, kultur, konst och samhälle. 

Utställningarna ska utnyttja modern utställningstekniks möjligheter samt genomsyras av 

professionellt genomtänkt scenografi och ljussättning. Förslag till permanenta utställningar:  

 Läkemedel som förändrat världen 

 Apoteket Nordstjärnan - bevarad officininredning  

 Vetenskapshistoria och verkningsmekanismer  

 Apotekstillverkning 
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 Läkemedelsforskning 

 Svensk läkemedelsindustri  

 Reklam, marknadsföring och information 

 Läkemedelsformer och förpackningar  

 Terapihistoria 

 Nyttan av läkemedel 

 

APSs styrelse har som första steg beslutat att göra en byggnadsteknisk utredning om 

möjligheterna att anpassa museifastigheten till gällande myndighetskrav mm. Större 

utställningsytor skapas för tillfredsställande flöde mellan husets olika utställningsrum. En 

reception/museibutik anläggs i entréplanet. Lokalerna fräschas upp. Besöksintäkterna för ett 

moderniserat Läkemedelsmuseum, med ca 3 000- 4 000 besökare/år kan beräknas till ca 150-

200 tkr/år. Möjlighet att köpa guidade visningar skall bestå.  Frivilliga ideella insatser bör 

kunna påräknas i samma utsträckning som nu. 

Varför modernisera nu? 

 Museets budskap och föråldrade pedagogik stämmer inte längre överens med 

Apotekarsocietetens nuvarande målsättning och image. Museet speglar inte de senaste 

70 årens läkemedelsutveckling   

 Ett modernt Läkemedelsmuseum ökar intresset för Apotekarsocieteten både bland 

medlemmar och i samhället i övrigt 

 Tiden rinner iväg, men ännu finns medlemmar som själva varit med, som kan 

läkemedelshistorien, har ett helikopterperspektiv över läkemedelsområde och som nu 

under ett par år är beredda att bidra med sina kunskaper, erfarenheter och ideellt 

arbete. 

Har du idéer, frågor eller synpunkter? Hör av dig till historiker@apotekarsocieteten.se eller 

till ordföranden Anders Cronlund, 08 7235050 

 

Framtiden vinns bara av den som kan historien! 

Styrelsen, Apotekarsocietetens sektion för farmacihistoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:historiker@apotekarsocieteten.se

