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Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria 

 

Verksamhetsberättelse 2017/2018 

 
Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive årsmöten, dvs. från 20171106 

t.o.m. 20181111. Uppgifter i föregående års verksamhetsberättelse anges inom parentes. 

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar var i oktober 238 (255). 

 

Styrelse 

Ordförande  Anders Cronlund, Stockholm* 

Vice ordförande Bo Ohlson, Saltsjöbaden* 

Sekreterare  Ola Flink, Stockholm* 

Redaktör Unicornis Åke Arvidsson, Sölvesborg 

Övriga ledamöter Ulla Beckman Sund, Uppsala* 

  Claes Wallén, Linköping 

Suppleant  Martin Svensson, Uppsala 

* = ledamot av arbetsutskottet 

 

Fullmäktige 

Ordinarie  Anders Cronlund 

  Ola Flink 

Suppleanter i ordning Bo Ohlson 

  Ulla Beckman Sund 

  Claes Wallén 

Åke Arvidsson 

 

Valberedning Björn Lindeke, Stockholm, sammankallande 

  Alice Hörnell, Stockholm 

  Per Boström, Stockholm 

 

Styrelsearbetet 

Förutom ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet har styrelsen sammanträtt 5 (4) gånger 

och dess arbetsutskott 2 (5) gånger.  

 

Externa aktiviteter 

12/12 Glöggmingel tillsammans med Stockholmskretsen, 60 deltagare. 

Apotekare Göran Redmalm berättade om dialysverksamhetens 

barndom på St. Eriks sjukhus 

20/3 Föreläsning av Nils Uddenberg: Hur ökade kunskaper om 

sjukdomar gett oss nya läkemedel, 18 anmälda 

2/6 Studiebesök på Uppsala medicinhistoriska museum/Linnés 

Hammarby (inställt pga inga anmälda) 

https://www.apotekarsocieteten.se/mina-sidor/
https://www.apotekarsocieteten.se/mina-sidor/
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3/10 Föreläsning av Johan Wennerström om Jörgen Lehmanns 

upptäckter (inställt pga få anmälda) 

30/10 Föreläsning av Bo Ohlson om farmacevtlatin 

Våren Handledning av studenters examensarbeten. Bo Ohlson för Malin 

Floberg, Linnéuniversitetet: Hjärtinsufficiens – inblick i hur 

behandlingen i Sverige utvecklades sedan renässansen; Anders 

Cronlund för Danijela Hagblom, Linnéuniversitetet: Utvecklingen 

av svensk läkemedelsreklam från sekelskiftet 1900 till nutid; Björn 

Lindeke för Jenny Herbertsson Linnéuniversitetet: Utveckling 

eller konservatism? – Några nedslag i militära läkemedelslistor 

och farmakopéer med upptakt i Stormaktstiden; Ingegärd Agenäs 

för Basira Khirzia, Linnéuniversitetet: Receptfrihet, dagens krav 

och gamla beslut; Jan Wahren för Jan-Kristian Otterstad, Umeå 

universitet: Farmacins historiska behandlingstradition inom 

diabetes. 

 

 

Deltagande i externa aktiviteter och möten 

 

Höst/vår Anders Cronlund och Bo Ohlson deltar i den av APS:s styrelse 

tillsatta gruppen för att utreda museihusets framtid. 

2-3/2 Ordförandekonferens i APS, Anders Cronlund 

3/2 Sektionsrådsmöte, Anders Cronlund 

25-26/5 APS:s fullmäktigemöte, Anders Cronlund, Ola Flink 

11/9 Sektionsrådsmöte, Anders Cronlund 

29/10 Nätverksmöte med medicinhistoriska museer i Västerås, Bo 

Ohlson 

 

Övriga aktiviteter 

9/11 Möte med företrädare för samarbetsorganisationen Digitalt 

Museum. Kostnader och resurser gjorde att styrelsen tills vidare 

avstod från deltagande. 

22/1 Avtal slöts mellan Apoteket AB:s vd Ann Carlsson och sektionen 

om informationsutbyte angående förändringar av de s.k. 

Kulturapoteken 

Våren Det av årsmötet 2017 föreslagna namnbytet till Sektionen för 

farmaci- och läkemedelshistoria realiserades i olika 

informationsmaterial 

Våren Redigering av filmer som visar olika tillverkningsmoment på äldre 

apotek för framtida tillgänglighet på sektionens hemsida 

Våren Årsrapport till International Society for the History of Pharmacy, 

ISHP, och dess tidskrift 

4/9 Bo Ohlson och Birgitta Davidsson nomineras till APS:s 

nyinrättade Biblioteks- och museinämnd. 

 

Unicornis 

Redaktionsrådet har utgjorts av Åke Arvidsson, Ola Flink samt Anders Cronlund. Nedan 
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anges huvudartiklar i årets nummer, vilka finns utlagda på sektionens hemsida. 

 

Nr 2/2017 Kvinnor på apotek 

 Spongia – om svampdykeri i Östersjön 

 Gifter och läkemedel – en toxikologisk tillbakablick 

 Abortmetodernas historia i Sverige 

 Nordic Medical History Congress 2017 

 

Nr 1/2018 Apotekskrogar i Stockholm (Falken, Engeln, Fenix, Hammarby, 

Mården, Kronan, Leoparden, Stenbocken, Lokatten och 

Nordstjernan) 

 

Nr 2/2018 Två udda förpackningshistorier 

 Rostad rabarberrot 

 Fredrik Paulsen skapade Ferring 

 Apoteket i Mörtfors – Sveriges minsta apotek 

 Jacob Berzelius alltjämt aktuell 

 

Medlemsbrev 

Ett medlemsbrev har skickats via mail under våren och ett under hösten. 

 

Service 

Styrelsen har bistått privatpersoner och museer med farmacihistoriska upplysningar och 

föremål. 

 

Museet. 

Antalet besökare under verksamhetsåret är 447 (364). För APS:s medlemmar har museet 

visats 11/11 i samband med sektionens årsmöte 2017 för 6 personer, 7/3 för 29 personer, 21/4 

för 7 personer. Sektionsstyrelsen har i samband med den ovan nämnda museiutredningen 

beslutat om mål för APS:s farmaci- och läkemedelshistoriska museum samt en checklista för 

gallring av föremål, föranledd av rekommendationer från Riksantikvarieämbetet. 

 

Modernisering av lokalerna 

Industrirummet på plan 2 har ställts iordning med nya montrar, som var och en visar 1900-

talet klassiska svenska läkemedelsföretags verksamhet. Dessutom visas partihandelns och 

branschorganisationernas historia. Det tidigare Stötrummet har utrymts och målats för att ge 

plats åt tidigare spridda förgyllda apoteksskyltar. Föremål från Stötrummet har sammanförts 

med tillhörande drogkammarkärl i Materialkammaren. Låsta dörrar har i stor utsträckning 

ersatts med en trappgrind och alla strömbrytare med en huvudströmbrytare på entréplanet för 

all belysning. 

 

Donationer 

Under året har museet tillförts följande föremål. 

1. Apoteksutensilier och böcker från Rune Cassléns dödsbo 

2. Apoteksskylt i form av en falk från apoteket Falken, Apoteket AB. 

3. Apoteksutensilier och böcker från Vrinnevisjukhusets utställning 
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4. Apoteksskyltar i form av en dubbelörn och en fläkt örn från apoteket Fläkta Örn, 

Malmö 

5. Mercks drogsamling från apoteket Fenix, Nyköping 

6. Läkemedelsförpackningar från Pharmaciaveteranerna, Leo Nostalgicus, Arne 

Lenneryd och Isolde Cars 

7. Apoteksutensilier och böcker från apoteket Lejonet i Malmö, Apoteket AB. 

8. Pärm med signaturer från Leif Eriksson 

Ytterligare ett antal donationer har erbjudits muséet, men har inte kunnat tas om hand pga 

av tidsskäl eller utrymmesskäl (möbler) 

 

Depositioner 

Apoteket i Fjugesta önskade återlämna resten av utlånade föremål. Då motsvarande redan 

finns i museets samlingar avstods. 

 

Registersamordning 

Muséets föremålsregister ligger i en Accesdatabas som ajourhålls. Till registret har under året 

fogats register över filmer/diabilder, deponerade föremål och journaler från apotek, vilka 

tidigare förts i egna excellark. 

 

Försäljning 

22 föremålstyper har gallrats ut från samlingarna till försäljning då de förekommer i stora 

antal. Föremålen visas på APS:s hemsida och har efter beställning via mail avhämtats i APS:s 

reception. Försäljningen har inbringat ca 30 000 kr under verksamhetsåret. 

 

Tack 

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

sektionens arbete, särskilt guiderna Björn Lindeke, Ingegärd Agenäs och Gunilla Berglind 

liksom Per Göransson, som medverkat i moderniseringen av rum och utställningar. 

 

Stockholm 20181111 

 

Styrelsen 


