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Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria 

 

Verksamhetsberättelse 2018/2019 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive årsmöten, dvs. från 20181111 

t.o.m. 20191109. Uppgifter från föregående år anges inom parentes. 

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar var i oktober 242 (235) 

Styrelse 

Ordförande  Anders Cronlund, Stockholm 

Vice ordförande Bo Ohlson, Saltsjöbaden 

Sekreterare  Ola Flink, Stockholm 

Redaktör Unicornis Nils-Otto Ahnfelt, Uppsala 

Övriga ledamöter Thony Björk, Uppsala 

  Claes Wallén, Linköping 

Suppleant  Martin Belin, Uppsala 

  

Fullmäktige 

Ordinarie  Anders Cronlund 

  Ola Flink 

Suppleanter i ordning Bo Ohlson 

  Claes Wallén 

  Thony Björk 

  Nils-Otto Ahnfelt 

 

Valberedning Björn Lindeke, Stockholm, sammankallande 

  Alice Hörnell, Stockholm 

  Per Boström, Stockholm 

 

Styrelsearbetet 

Förutom ett konstituerande möte efter årsmötet har styrelsen sammanträtt 6 (5) gånger.  

 

Externa aktiviteter 

5/12  Föreläsning tillsammans med Pensionerade Farmacevters Förbund 

                                             av Per Boström om Blodiglar, 37 deltagare 

12/12 Glöggmingel tillsammans med Stockholmskretsen, 25 deltagare. 

Anneli Drakman föreläste om När kroppen slöt sig och blev fast 

6/4 Öppet Hus på museet, 10 deltagare 

14/3 Visning av Hagströmerbiblioteket, 25 deltagare 

 

 

 

Vår/höst Handledning av examensarbeten. Apoteksväsendets 

omorganisation, Elina Jonsson, Umeå. Handledare: Leif H Eklund; 
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Tillkomsten av olika doseringshjälpmedel, Ifrah Osman, Umeå. 

Handledare: Gunilla Berglind; Försäljning av öl, vin och sprit från 

apoteken, Nazdar Showan Sadolah, Umeå. Handledare: Ingegerd 

Agenäs; Motiven för tillverkning och forskning vid sjukhusapotek, 

Sofia Nagy, Malmö. Handledare: Anders Cronlund. 

  

 Nils-Otto Ahnfelt forskningshandleder fr.o.m. hösten en student 

vid avdelningen för farmakognosi, Farmaceutiska fakulteten 

avseende innehållet i 250 år gammalt opium (från museet). 

 

 

 

Deltagande i interna aktiviteter och möten 

1-2/2 Ordförandekonferens i APS, Anders Cronlund 

2/2 Sektionsrådsmöte, Anders Cronlund 

2/9 Sektionsrådsmöte, Anders Cronlund 

14/10 Nätverksmöte med medicinhistoriska museer på Tandläkarmuseet 

i Kista, Bo Ohlson 

- Bo Ohlson har under året som representant för sektionen 

tillsamman med Birgitta Davidson deltagit i möten med APS 

Musei och biblioteksnämnd. 

 

Övriga aktiviteter under året 

 - Rapport till ISPH angående sektionens verksamhet 2018 

- 6 flyttkartonger med material från ACO Läkemedel anlända till 

APS 2008 genomgångna, rensade till en, som överlämnats till 

biblioteket 

- Möte med representanter för Svensk Toxikologisk Förening 

angående medverkan på museet med en utställning om gifter. 

 - Styrelsen har beslutat att medverka med ett halvdagsprogram om 

svensk apoteks- och läkemedelshistoria vid Eufeps 

generalförsamling 15/9 2020 i Göteborg 

 - Bo Ohlson har deltagit i ett möte om museiföremåls potentiella 

hälsofarlighet arrangerat av Medicinhistoriska museet i Uppsala. 

- Utarbetat s.k. USP för sektionen: Historien ger svaren om 

framtiden – gå med i sektionen och få fyra nummer av vår tidskrift 

Unicornis 

- Utarbetat förslag till ny ändamålsparagraf för sektionen att 

föreläggas årsmötet 2019. 

- I samband med planerna på att lägga ner apoteket Svanen i Lund 

letades APS:s donationshandlingarna från 1969 fram och Nils-Otto 

Ahnfelt deltog i maj i ett möte i Lund om apotekets framtid 

(apoteket åter öppnat 16/9). 

 - Nils-Otto Ahnfelt deltog den 6/11 i Norsk farmacihistoriskt 

sällskaps 25-års jubileum. 

- Nils-Otto Ahnfelt har förberett en konferens med titeln Från 

Materia Medica till Drug Discovery, 4-5/11 2020 i Uppsala. 
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- Styrelsen har anmält medverkan i en studentweekend den 15/11 

med visning av museet 

 

  

 

Unicornis 

Unicornis för år 2008 – 2018 har bundits in. Årets redaktionsråd har utgjorts av Nils-Otto 

 Ahnfelt, Ola Flink samt Anders Cronlund.  Från och med 2019 utkommer Unicornis digitalt 

 till medlemmar i sektionen. Nedan anges huvudartiklar i verksamhetsårets nummer, vilka 

 finns utlagda på sektionens hemsida. Nummer1/2019 drogs in av ansvarige utgivaren och  

återutgavs med delvis annat innehåll. Redaktören har intervjuat Arne Palm, 89 år, med 

 förflutet på Pharmacia och Astra att senare publiceras i Unicornis 

 

Nr 3/2018 Apotekssignaturer 

Örtagård och apotek i Sverige 

Apotekare världsmästare på höghjulig velociped 

Farmacihistoriska uppsatser av studerande  

Finlands läkemedelsdistributionshistoria – läkemedel till folket på 

apoteket 

 

Nr 1/2019 Apoteket Svanen i Lund och dess framtid 

 Ytterby gruva har tilldelats EuChems historical Landmark 

 Invigning av nyrenoverade Apoteksmuseet den 13 maj 

 Botanologia (bokanmälan) 

 Första jubeldoktorn på Farmis - Lennart Paalzow 

 Carl Gustaf Mosander som fabrikör av artificiella hälsovatten 

 Hur farmacin bidragit till utvecklandet av artificiella mineralvatten 

 Apotekens fabriker för mineralvatten och läskedrycker 

  Åkers krutbruk - statens första läkemedelsfabrik 

 

 

Nr 2/2019 Apoteket Svanen i Lund öppnar igen 

 Läkemedelsindustrins vaggor på svenska apotek 

 Del 1: Syfilis: Läkemedel mot sexuellt överförbara sjukdomar 

 Vad hände med Matforsfabriken efter ”nedläggningen” 1992? 

 

Service 

Styrelsen har bistått privatpersoner och museer med farmacihistoriska upplysningar och 

föremål. 

 

Museet. 

Antalet besökare under 2019 beräknas till 300 (447). För APS:s medlemmar har museet visats 

i samband med sektionens årsmöte 2018 och 6/4 för 29 personer. Ett arbete på att skapa en 

vänförening för museet har påbörjats. 

 

Sektionens förslag till Musei- och biblioteksnämnden  

Inför nämndens möte den 4/12 inkom styrelsen med ett förslag till användning av de 250 000 
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kr som APS:s styrelse anslagit till museet för 2019. Till nämndens möte 8/5 inkom styrelsen 

med ett förslag till museets fortsatta modernisering. Styrelsen har även föreslagit nämnden 

namnet för museet till Apotekarsocietetens Apoteks- och läkemedelsmuseum. 

 

Modernisering av lokalerna 

Morianen-rummet har tömts och målats om och de två Morianen-recepturerna flyttats till ex 

tempore-rummet som ersättning för två tidigare bord. Materialkammaren har flyttats till f.d. 

tablettrummet för att ge ett naturligare flöde vid rundvandring (tablettmaskiner har flyttats till 

ex tempore-rummet). Ett nytt analysrum har inretts i den tidigare Materialkammaren och en 

komplett apoteksmiljö har byggts upp i Nordstjärnanrummet. Under hösten flyttas denna 

miljö upp en våning till det f.d. Morianen-rummet för att få ett sammanhållet apoteksplan i 

museet. De moderniserade rummen invigdes den 13/5 av APS:s ordförande Märit Johansson 

och ett 25-tal inbjudna personer. En ny utställning om Läkemedels ursprung har påbörjats av 

ordföranden, Nils-Otto Ahnfelt och designern/museiinredaren Lars-Erik Hedendahl, men 

arbetet har ajournerats tills pågående omflyttningar avslutats. Det tidigare museikontoret på 

plan 2 har utrymts för att ge plats åt ett sammanträdesrum för APS/LMA. Sektionens 

tillhörigheter har flyttats till biblioteksansvariges rum på plan 0. 

 

Donationer 

Under året har museet tillförts följande föremål. 

1. Barnmorskeväska donerad av Kersti Göransson 

2. Oljemålning av Paracelsus donerad av Elisabeth Carling 

3. Salvburkar och broderat förhänge till nattlucka från apoteket Gladan, Stockholm, 

donerat av Eva Alneng 

Ytterligare ett antal donationer har erbjudits muséet, men har inte kunnat avhämtas av 

resursskäl. 

 

Depositioner 

Apoteket i Svedala önskade återlämna deponerade föremål. Styrelsen beslöt att återta två 

ståndkärl: Chlorfenotan och Selanum. Apoteket på Frösön önskade återlämna en större 

järnmortel, men styrelsen avstod av utrymmesskäl och då museet redan har en handfull 

liknande. Vidare har styrelsen beslutat att återbörda stora delar av Nordiska museets 

deponerade föremål, bl.a. 42 ståndkärl för vilka museet självt äger liknande föremål. 

Apoteksskyltarna Engelen, Enhörningen samt glasskylten Instruktionsapotek från Nordiska 

museet behålls och har under maj månad besiktigats av en konservator från Acta 

Konserveringscentrum. De tre utlåtandena har överlämnats till Musei och biblioteksnämnden 

för åtgärder.  

 

Försäljning 

Försäljningen av överskottsföremål har på grund av resursbrist begränsats till enstaka kunder. 

 

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 20191109 
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Styrelsen 


