
 
 
 
 

   
 

 

Verksamhetsberättelse Farmaci- och 
Läkemedelshistoria sektionen 2020 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, dvs från den 20191109 till den 
20201115. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 255 i januari månad år 2020 (242 i oktober 2019). 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande: Nils-Otto Ahnfelt 
Ledamöter: Thony Björk, Ola Flink, Bo Ohlson, Claes Wallén och Sirkka-Liisa Westerholm.  
Suppleant: Martin Belin 
Adjungerade ledamöter: Annika Wickman och från och med augusti 2020 Karin Meyer. 
 
Ledamöter i fullmäktige: Nils-Otto Ahnfelt och Ola Flink 
Suppleanter i fullmäktige: Bo Ohlson, Claes Wallén, Thony Björk och Sirkka-Lisa Westerholm i nämnd ordning 
 
Valberedning (sammankallande): Birgitta Davidsson 
Valberedning (ledamöter): Alice Hörnell och Per Boström  
 
Styrelsearbetet 
Under året kommer sex styrelsemöten (6) att ha genomförts under verksamhetsperioden varav fyra har 
varit telefon/videomöten. Styrelsen har främst varit engagerad i frågor rörande tänkbara depositioner av 
museiföremål, tidskriften Unicornis samt Apoteket Svanen i Lund och dess framtid. Unicornis har under 
verksamhetsåret utkommit med ett sista nummer för år 2019 samt tre nummer under 2020. 
Sektionsstyrelsen har också deltagit tillsammans med andra medlemmar i sektionen genom att bidra med 
synpunkter i arbetet med att öppna upp det Farmacihistoriska museet för allmänheten under ledning av 
Annika Wickman. Flera workshops genomfördes under första halvåret 2020 innan Covid-19 satte stopp för 
arbetet. 
 
Genomförda aktiviteter 
I samband med Årsmötet 9 november 2019 höll docent Hjalmar Fors och prof. em. Inger Nilsson föredrag 
med titlarna ”Botanik mot Kemi. Läkemedlen och den Paracelsiska utmaningen” respektive ”Örtaböcker och 
läkeböcker – kunskap på väg från Sydeuropa”. Det traditionella Glöggminglet anordnades den 12 december 
tillsammans med Stockholmskretsen där magdansösen Rozita Auer höll ett föredrag om sin anfader med 
titeln ”Brännvinskungen L.O. Smith”. Sedan Covid-19 pandemin slog till mot Sverige har alla tänkta 
evenemang ställts in och än har inga ytterligare aktiviteter kunnat genomföras. Årsmötet för 2020 har 
därför beslutats att ske digitalt. Planering av ett Materia Medica möte tänkt att avhållas i november 2020 
har stoppats. Då EUFEPS ställdes in i juni 2019 och flyttas till juni 2021 så hölls inte de två föredragen av 
Thony Björk och Ola Flink vid det planerade farmacihistoriska satellitsymposiet. 
Per Boström, Ola Flink och Bo Ohlson medverkade i Apotekarsocietetens Julkalender med 24 korta filmade 
presentationer av droger och deras användning. 
 
 



 
 
 
 

   
 

 

Aktivitet Datum Antal deltagare Ev kommentarer 
Årsmötet 9 nov 2019 C:a 25  

Glöggmingel 12 dec 2019 C:a 40  

    
    

    
    

 
Deltagande i centrala aktiviteter och möten 
Nils-Otto Ahnfelt deltog i Ordförandekonferensen i Stockholm den 7-8 februari 2020 samt tillsammans med 
Ola Flink i Fullmäktigemötet som genomfördes som en videokonferens 15-16 maj 2020. Nils-Otto Ahnfelt 
deltog också i Krets- och Sektionsrådsmötet den 19 september 2020. 
 
 
Nils-Otto Ahnfelt 
Uppsala den 30 september 2020 
Ordförande i sektionen Farmaci- och läkemedelshistoria  
  

 


