
Sektionen för farmacihistoria 

 

Verksamhetsberättelse 2014/2015 

 
Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive årsmöten, dvs från 2014-10-19 

t.o.m. 2015-11-08. Uppgifter i föregående års verksamhetsberättelse anges inom parentes. 

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar var i oktober 266 (255). 

 

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 

* = 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 

  Jan G. Bruhn, Tomelilla 

  Jan-Erik Ögren, Skellefteå 

 

Styrelsearbetet 

Förutom ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 2014-10-19 har styrelsen sammanträtt 

fem gånger och dess arbetsutskott också fem gånger. Vid det konstituerande mötet utsågs Bo 

Ohlson till vice ordförande och museichef samt Åke Arvidsson till redaktör för Unicornis. 

Under året genomfördes ytterligare ansvarsfördelningar: Anders Cronlund, hemsida, 

registerfrågor och företagsdepositioner; Claes Wallén, apoteksdepositioner; Martin Svensson, 

programaktiviteter 

 

Genomförda och planerade aktiviteter  

19/10 2014 Program i samband med årsmötet med föredrag om Ivan Östholm - 

forskningschef och nyskapare av Gillis Johnsson, Från Leopiller 

till Nicorette - nedslag i Leos historia av Jerker Ahlin och Rolf 

Lundgren samt Pharmacias historia av Hans Elg. 60 deltagare. 

25/11 2014  Föredrag av Jan G. Bruhn om Droger och musik. 40 deltagare 



10/3  Föredrag av Bea Uusman om Andrés polarexpedition, 75 deltagare 

13/10 Releaseparty för boken Ett kemiskt äventyr – Carl Wilhelm 

Scheele och hans värld. Programmet sköts efter överläggningar 

med förlaget till Läkemedelskongressen.  

8/11 I samband med årsmötet föredrag om Kabi ”Från Pilsner till 

Plasma” 

18-19/11 Studiebesök på den nyöppnade utställningen Leo Nostalgicus i 

Helsingborg samt på Kulturen i Lund 

 

Deltagande i externa aktiviteter och möten 

23/11 2014 Nätverksmöte för medicinhistoriska museer i Lund: 

 Lennart Ernerot 

6/2 Ordförandekonferens i APS: Anders Cronlund 

13/4 Nätverksmöte för medicinhistoriska museer i Skara: Ola Flink 

Våren Bo Ohlson invald i styrelsen för Armémuseums vänner 

 Deltagande i workshop om sjunkna skepp: Bo Ohlson 

 Claes Wallén har ansvarat för omdaningen av apoteksmuseet i 

Gamla Linköping från bemannat museum bekostat av Apoteket 

AB (24 år!) till obemannad utställning. 

 Uppvaktning av tidigare styrelseledamoten Greta Roslund, 90 år. 

 Upprepade kontakter med Jerker Ahlin angående räddningen av 

utställningen Leo Nostalgicus 

30/7 Besök på apoteksmuseet i Mönsterås, som önskar samarbete med 

sektionen: Åke Arvidsson 

18/8. Centralt möte i APS om framtiden för sektioner och SIG: Anders 

Cronlund 

 

Unicornis 

Redaktionsrådet har utgjorts av Åke Arvidsson, Ola Flink samt Martin Svensson. Av tekniska 

skäl återgick utgivningen under året till att enbart avse en tryckt pappersupplaga. Nedan 

anges huvudartiklar. 

1/2015 Militärhistoriska referat från årsmötesprogrammet 2013 

2/2015 Referat från årsmötesprogrammet 2014 

3/2015 Under produktion 

 

Hemsidan 

Under våren uppdaterades och moderniserades sektionens hemsida. I och med lanseringen av 

APSs nya hemsida togs all information förutom formalia bort i en strömlinjeformning av alla 

sektionssidor. Efter påstötningar från styrelsen skall materialet åter läggas ut under hösten. 

 

Service 

Liksom tidigare år har ledamöter i styrelsen bistått farmacihistoriskt intresserade med 

uppgifter. Ola Flink har t.ex. hjälpt en Dan Anderssonforskaren Nils Holmdahl med vilka 

regler som gällde för försäljning av bröstkakor med opium och bistått med råd och lämpliga 

läkemedelsförpackningar vid inspelning av film om Kerstin Thorvall. Bo Ohlson har 13/9 

hållit ett föredrag om apotekare Stig Ekström - Vänsäll, Mentor, Kollega på Uppsala 

medicinhistoriska museum med anledning av att han var en av dess grundare och det är 100 år 



sedan han föddes. En stenmortel har lånats ut till Hjalmar Fors vid Uppsala universitet, som 

forskar kring kompositionen av Hjärnes testamente. Flink och Ohlson har under hösten åtagit 

sig att hjälpa två historiker som önskar göra ett examensarbete kring Farmacihistoriska 

museet som en del i sin utbildning till uställningsdesigner. 

 

Museet. 

Antalet besökare under året var 457 (250). En särskild satsning gjordes i samband med 

Stockholms stads Kulturvecka 10 – 14/8. Under tre dagar erbjöds guidade visningar på temat 

”Från medicinskt hantverk till internationell industri”. Annonsering gjordes inom ramen för 

kommunens totala arrangemang och biljettförsäljningen var förlagd (30 kr!) till 

Medeltidsmuseet. Ingegerd Agenäs, Ola Flink och Björn Lindeke guidade och ca 80 personer 

deltog.  

 

Filmer 

Relevanta filmer har överförts från APSs bibliotek till museets filmsamling. En utsortering av 

filmer utan anknytning till farmacihistoria har genomförts. Digitalisering av två 16 mm filmer 

har genomförts och utrustning för att digitalisera ett antal kvarvarande VHF-filmer inköpts. 

Överföring från VHS till DVD har gjorts av ”En rundvandring på Farmacihistoriska museet” 

samt av ”Det gamla labbet” från Draco. Litteratur och filmer knutna till Apoteket AB:s inre 

verksamhet har överförts till Centrum för Näringslivshistoria, som förvaltar företagets arkiv. 

 

Föremålsdatabasen 

Föremålsdatabasen, som påbörjades 1993, omfattar ca 1400 poster varav 60 % har uppgift om 

placering. Registrering har gjorts av ett flertal personer, varför registrerade uppgifter varierar 

stort. Databasen har renoverats genom enhetligare nomenklatur/stavning samt 

omstrukturering av de 40 kolumnerna så att utskrift kan ske samlat för föremålsgrupper, rum 

osv. Databasen har kompletterats med uppgifter om lagrade föremål på museets vind. 

 

Underhåll 

Efter bedömning av expertis från Nationalmuseum söktes 108 000 kr från 

Riksantikvarieämbetet för renovering av museets skyltemblem (enhörningen m.fl.).  Ansökan 

avslogs. 

 

Priser 

Styrelsen beslöt att fastställa höjda priser för visning av museet: För enskilda och ideella 

organisationer 100 kr/person dock minst 600 kr. För företag 200 kr/person dock minst 1200 

kr. Max gruppstorlek 30 st. För informationstjänster debiteras 500 kr/timme och för utlånade 

föremål till kommersiella aktörer minst 1000 kr. 

 

Guider 

Under året har Ingegärd Agenäs, Jan-Olof Brånstad, Ola Flink, Björn Lindeke och Bo Ohlson 

arbetat som guider. Ordföranden och sekreteraren uppvaktade under våren APSs vd för att i 

likhet med förhållanden på biblioteket anställa en person på deltid för museets dagliga drift. 

Inga medel fanns avsatta under 2015. 

 

 

 



Donationer 

Samtliga donationshandlingar har gåtts igenom för att upptäcka eventuella förbehåll 

beträffande donationerna. Ett förbehåll och en önskan föreligger. (Många donationer har 

förbehåll att föremålen skall bevaras på donators apotek, vilket dock nedläggningar och 

omstruktureringar omöjliggjort). En omfattande samling apoteksutensilier har donerats från 

Apoteket AB och under sommaren flyttats från företagets lager i Kalmar till museet. Ett besök 

på apoteket Storkens lager i Stockholm har gjorts för eventuell framtida överföring av 

farmacihistorisk intressanta föremål till museet. Ett tyskt reseapotek från ca 1920 har donerats 

av apotekare Lennart Ernerot och tavlor med växtmotiv från tidningen Acotuellt av Lars 

Rönnbäck. Förhandlingar har inletts med Apoteket AB om föremål från dess nedlagda 

Göteborgskontor. 

 

Försäljning 

Eftersom museet i sitt lager härbärgerar många uppsättningar av vissa föremål (ståndskärl, 

vågar, vikter, pillerbrädor mm.) har försäljning av delar av dessa tagits upp med APSs vd. 

Närmast till hands ligger en modifikation av APSs nätshop för böcker till att omfatta även 

föremål. Då belastningen på APSs IT-support varit stort har möjligheten att engagera en 

auktionsfirma, som mot provision handhar försäljningen, aktualiserats. Vissa prisindikationer 

har hämtats från försäljning av motsvarande föremål vid apoteksmuseet i Basel.  

 

Depositioner 

En uppföljning av 2012 års kontroller av museets föremål deponerade på apotek och 

företag/museer har gjorts. Alla depositioner på företag/muséer har inventerats och befunnits 

vara i ursprungligt skick. Följande depositioner på apotek har återlämnats: apoteket i 

Nordmaling, C W Scheele, SA Eksjö (återstår Lejonet) samt apoteket i Fjugesta (delvis). 

Övriga uppföljningar på apotek redovisas separat. 

 

Modernisering 

På uppdrag av APSs vd utarbetade styrelsen tillsammans med Birgitta Davidson ett PM 

angående hur museet kan upprätthållas och vidareutvecklas samt hur kunskap om museet och 

farmacihistorien kan spridas bättre. PM:et presenterades under våren för vd, som instämde i 

intentionerna, men påpekade att en väsentlig ökning av besöksantalet också är önskvärd. 

Sektionsstyrelsen uppdrog därefter åt arbetsutskottet och Davidson att arbeta vidare enligt 

PM:et. 

 

Under senvåren fördes diskussioner om en modernisering av museet vid ett möte med 

representanter från Institutionen för Idé och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. I augusti 

inbjöds en utställningsdesigner som medverkat vid moderniseringen av veterinärmuseet i 

Skara för att ge synpunkter på en förändring av farmacihistoriska museet. Senare i månaden 

genomfördes ett möte med representanter från Stockholms Stadsmuseum, som genomgår 

stora förändringar, i samma syfte. Ett möte med arkitekt Erik Davidson resulterade i ett PM 

om nödvändiga åtgärder för lokaler, som allmänheten har tillträde till (t.ex. 

handikappanpassning, utrymningsvägar). 

 

I september antogs vid ett utvidgat möte i arbetsutskottet ett förslag med 10 teman att utgöra 

basutställningar i ett moderniserat och uppgraderat museum. Förslaget vidarebefordrades till 

vd före presentation i APSs styrelse. Tillsammans med förslaget överlämnades ett förslag till 



upprop för en jubileumsinsamling under 2016 om bidrag till museets modernisering – 30 år 

sedan museet invigdes. Uppropet riktas till såväl enskilda som företag/organisationer. I 

oktober genomfördes en studieresa till det nyligen moderniserade veterinärmuseet i Skara 

samt ett studiebesök på det Hamnmuseet (Sveriges första slagfältsmuseum) i Nacka, som 

öppnade 2014. 

 

Tack 

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

sektionens arbete. 

 

Stockholm 2015-10 19 

 

Styrelsen 


