
 
 
 
 

   
 

 

Verksamhetsberättelse Farmaci- och 
Läkemedelshistoria sektionen 2021 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, dvs från den 2020115 till den 
20211114. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 249 i januari månad år 2021. 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande: Nils-Otto Ahnfelt 
Vice Ordförande: Felix Hemström Trolin 
Ledamöter: Thony Björk, Ola Flink, Claes Wallen och Sirkka-Liisa Westerholm. 
Adjungerade ledamöter: Annika Wickman och till och med april 2021 Karin Meyer. 
 
Ledamöter i fullmäktige: Nils-Otto Ahnfelt, Thony Björk  
Suppleanter i fullmäktige: Ola Flink 
 
Valberedning (sammankallande): Birgitta Davidsson 
Valberedning (ledamöter): Per Boström och Claes Jagensjö  
 
Styrelsearbetet 
Under verksamhetsperioden har sex styrelsemöten genomförts varav fem 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. Vid det senaste mötet i september diskuterades 
översvämningen som drabbat biblioteket. Unicornis har under verksamhetsåret utkommit tre nummer 
under 2021. Ordförande har deltagit i Musei- och biblioteksnämndens möten och rapporterat vis-á-vis 
nämnden och vår egen styrelse. 
 
Genomförda aktiviteter 
Covid-19 pandemin medförde att Årsmötet hölls digitalt dvs utan några traditionella föredrag eller 
glöggmingel. Julkalendern 2020 presenterades digitalt och var precis som 2019 mycket uppskattat. 
Pandemin medförde att vi genomfört aktiviteter som videomöten. Fördelen är naturligtvis att alla kan delta 
i hela landet oavsett var man bor. Vi har deltagit i Bubbel & Babbel tillsammans med andra sektioner både i 
november och i maj. Jan Bruhn presenterade sin nya bok ”Apoteket och Biblioteket” digitalt i april. 
Tillsammans med Stockholmssektionen höll Magnus Västerbro ett seminarium om pesten på 1710-talet 
och tillsammans med farmakognosisektionen presenterade Laurent Rivier i maj: ”Expeditionen till 
Amazonas 1977” - i jakt på ursprungsbefolkningens mediciner med högupplösande masspektrometri analys 
av såväl innehållsämnen som farmakokinetiken hos t.ex. kokain i kokablad. Planeringen av ett Materia 
Medica möte tänkt att avhållas i november 2020 har inte återupptagits. En tanke är att genomföra mötet 
den dagen då muséet öppnas för allmänheten. Det farmacihistoriska satellitmötet på EUFEPS som ställdes 
in i juni 2019 flyttades till juni 2021 och genomfördes digitalt med presentationer av Thony Björk, Ola Flink 
och Anders Lennartsson. Deras presentationer täckte i nämnd ordning apotekens historia i Sverige, 
tillverkningsindustrins framväxt exemplifierad av ACO´s historia samt C W Scheele.  
 



 
 
 
 

   
 

 

Aktiviteter som genomförts, samarrangemang med sektioner eller andra 
 

Aktivitet Datum Antal deltagare Ev kommentarer 
    

Jan Bruhn boksläpp 29/4 2021 Ca 40 Digitalt 
Magnus Västerbro 4/5 2021 Ca 40 Digitalt med 

Stockholms sektionen 
Laurent Rivier 11/5 2021 Ca 40 Digitalt med 

Farmakognosi 
sektionen 

EUFEPS satellitmöte 7/6 2021 Ca 40 Tillsammans med 
EUFEPS 

    
 
Deltagande i centrala aktiviteter och möten 
Ola Flink och Nils-Otto Ahnfelt deltog i Ordförandekonferensen i februari 2021. Nils-Otto Ahnfelt deltog i 
Bubbel & Babbel i november 2020 och tillsammans med Felix Hemström Trolin 
i maj 2021. 
 
 
Namn 
Nils-Otto Ahnfelt 
 
Ort och datum 
Uppsala den 19 september 2021 
 

Ordförande i sektionen för Farmaci- och läkemedelshistoria  
  

 


