Protokoll fört vid styrelsemöte i Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria den 26 november 2018.
Närvarande: Nils-Otto Ahnfelt (NOA), Thony Björk (TB), Anders Cronlund (AC), Ola Flink (OF) och
Bo Ohlson (BO).
Meddelat förhinder: Claes Wallén
Plats: Apotekarsocieteten, museikontoret

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande AC
2. Föregående protokoll från den 12 oktober 2018 och det konstituerande protokollet från den 11
november 2018 lades till handlingarna
3. Rapporter
a. BO rapporterade från mötet med Nätverk för medicinhistoriska museer och samlingar
i Västerås den 29 oktober. Representant för fängelsemuseet i Gävle närvarade, som
utgör en ny kategori av museum i nätverket. Minnesanteckningar från mötet kommer
från sekreteraren Lisa Sputnes Mouwitz, museichef Göteborgs medicinhistoriska
museum.
b. Barnmorskeväska från början av förra seklet skänkt av Kersti Göransson (vars
mammas farmor var barnmorska). Innehåller några läkemedel. Vi behåller väskan,
men deponerar den ev på lämpligt museum/samling.
c. Paracelcus, olja från 1700-talet skänkt av Elisabeth Carling behålls. Viss proveniens
finns: (EC skriver: Den är 44 x 54 cm stor, inkl ram. Ramen är 7 cm bred.Min pappa köpte den hos en
konsthandlare i Stockholm på 50-talet. Han begärde 4000 kr för den och hävdade att den skulle vara målad av Rafael
Mengs (tysk 1700-tals målare). Pappa prutade till 900 kr. Han lämnade den till Malmö museum för bedömning. De
kunde inte bekräfta konstnären, men tiden stämmer .Det står "Theophrastus Paracelsus" på den, men den är inte
signerad, och kan möjligen vara en del av en större tavla.)

d. Höstens kvarvarande föreläsningar
i. 5 december, Per Boström om Blodiglar (samarrangemang med PFF)
ii. 12 december, Annelie Drakman; ”När kroppen slöt sig och blev fast”
Glöggmingel i samverkan med Stockholmskretsen
4. Sektionens One-liner till hemsidan
Tidigare och nya förslag diskuterades. Vi fastnade för ”Känn din historia!”
5. Input till Musei och biblioteksnämndens möte den 4 december.
Nedanstående förslag skickas till nämndens ordförande Torkel Green:
Sektionen för farmaci- och läkemedelshistorias förslag till användning av 250 000 kr för
modernisering av Farmaci- och läkemedelsistoriska museet 2019
1. Ny hemsida för museet syftande till att via APS hemsida kunna göra en virtuell
rundvandring på museet. Rundvandringen åtföljs av speakerröst på svenska (senare kan
även engelsk version övervägas). Detta möjliggör att på egen hand gå på museet var man
än bor i Sverige.
2. Modernisering av nya/befintliga utställningar inkl. materiel. Modernisering kan bl a bestå
av förbättring av belysning, ljudillustrationer, montrar, skyltar etc. Detta kräver insatser
av professionella insatser, både då det gäller presentation av nya utställningar och dess
innehåll.

3. Guide-app för sk. ”smartphones” för att möjliggöra individuell rundvandring i museet.
Speaker-text kan samordnas med speaker-röst under p 1 ovan.
4. Projektledning av ovanstående kräver att en deltidsresurs ställs till förfogande.
OF skickar förslaget asap till Torkel och sektionens ledamöter i nämnden

6. Unicornis
Höstens nummer (nr 3) av Unicornis distribueras i början av dec.
NOA tar över redaktörskapet efter ÅA. Styrelsen diskuterar som regel innehållet på
styrelsemöte efter förslag från redaktören. En redaktionskommitté bestående av AC, OF och
NOA finns vid behov.
Från och med nästa nummer (nr 1/2019) kommer Unicornis att distribueras elektroniskt 4
gånger per år, Unicornis format skall behållas så att den är ”printbar”. Ett utprintat ex skall
skickas till KB. Samtidigt kommer det sk medlemsbrevet som ordföranden skickat separat att
upphöra och vävas in i tidningen.
Beslutades att NOA erbjuds en dator för att kunna fullgöra redaktörskapet
Förslag på innehåll i kommande nummer:
a. Rune Lönngrens föredrag på franska om mineralvatten kompletterade med Lejonets
vattenfabrik och utdrag från Roland Eriksson artikel om mineralvatten (AC
b. Behandling av sexuellt överförda infektioner från gråsalva till HIV-behandling
BO: Gråsalva och Linné; OF Salvarsan och Penicillin (kondomer?); AC: HIV och HP
c. Matfors utveckling efter ACOs avveckling (OF)
d. Inspektionsprotokoll från Apoteket Lejonet i Malmö
e. Apoteksmemoarer – samman ställning av AC
7. Intervjuer med äldre medlemmar.
Intervjuer med äldre medlemmar diskuterades på årsmötet. Formen för detta skulle kunna vara
i sk POD-format och med en professionell intervjuare.
Styrelsen ledamöter uppmanades att till nästa styrelsemöte lista tänkbara intervjuobjekt
8. Nästa styrelsemöte:
5 februari kl 13.00 på museikontoret

Vid protokollet

Justeras

Ola Flink

Anders Cronlund

PS §6: En artikel om Åkers krutbruk (AC) och en om Apotekens fabriker för mineralvatten och
läskedrycker (AC) skjuts av utrymmesskäl från 3/2018 till 1/2019.

