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Verksamhetsberättelse	för	2018	

Styrelsen för Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland avger följande berättelse för 
verksamhetsåret 2018 

Ordförande Eva Swahn  
Vice Ordförande Marie C Nelson    
Sekreterare  Vakant     
Kassaförvaltare Per-Gunnar Svensson   
Ledamöter Monica Bergdahl  

Max Bergkvist   
Suppleanter Bengt Normann 
 Anita Linders  

Ingrid Olsson 
Revisorer  Anna-Christina Ek  
Revisorssuppleant Eva Karlsson   
Valberedning Vakant 
      

Antalet medlemmar i föreningen var vid årets slut 67, varav 2 nya medlemmar. Två 
medicinhistoriska sällskap, Helsingborgs Medicinhistoriska Förening och Medicinhistoriska 
Föreningen i Göteborg samt stiftelsen Östergötlands länsmuseum är medlemmar, befriade från 
årsavgift. Kassabehållningen var 44 084,36 kr. Årsavgiften har varit 150 kr för enskild 
medlem, 200 kr för makar och 50 kr för studerande. 

Årsmötet ägde rum 2018-02-27. Efter årsmötet, föreläste leg.läkare Hans Almquist om 
”Nordenskiölds polarexpeditioner” 

Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten 2018-05-30 (konstituerande), 2018-09-25, 
2018-10-24 och 2018-12-17. Vid dessa möten har följande ämnen diskuterats:  

• Med anledning av en stark önskan från medlemmarna i MHS om återgång till 
Linköpings Läkaresällskaps hus för styrelsemöten och föreläsningar, förhandlades 
detta med LLS och dess ordförande Lena Serrander som ställde sig positiv till detta 
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och även till att MHS blir en underavdelning till LLS med möjlighet att ha en 
informationsdel på deras hemsida.   

• Svensk Medicinhistorisk Tidskrift där MHS´s representant i Föreningens för Svensk 
Medicinhistorisk Tidskrift fortsatt är vakant. Kassaförvaltare P-G Svensson har under 
året försökt kartlägga de finansiella transaktionerna med tidskriften men någon 
klarhet i detta har ännu inte nåtts. 

• Medicinhistoriska inventarier och deras lokalisation. Ledamoten Bengt Normann har 
etablerat kontakt med Länsmuseets kontaktperson Leif Wallentinsson och Tova 
Sylvan för närmare diskussion om samlingarna och ett besök på museets lager. 
Besöket planerat till den 28 januari 2019. 

Övriga föreläsningar under året: 
• torsdagen den 19 april, Birgitta Meurling, professor vid etnologiska institutionen vid 

Uppsala universitet – ”Också en dekokt! Prästfruar, präster och prästmedicin”  
• onsdagen den 24 oktober, Eva Swahn vid Linköpings universitet -  ”Hjärtbehandling 

– en historisk tillbakablick”  
• onsdagen den 14 november, Per Carlsson, professor emeritus vid Linköpings 

universitet - ”Vet vi mer idag än förr om vad vi inför i vården?". 
: 

Övriga aktiviteter:  
• Torsdagen den 1 november deltog MHS i en av LLS anaordnad Pubkväll i LLS hus. 

MSH´s ordförande föredrog för de intresserade deltagarna (en hel del var yngre 
kollegor och studenter) en kort historik om MHS och vad det innebär att vara medlem.  

• Onsdagen den 5 december deltog MSH vid lanserignen av biträdande professor 
Magnus Falks bok om Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström. 
Evenemanget ägde rum i Hörsalen, Linköpings Stadsbibliotek inför en fullsatt salong. 
Medicinhistoriska sällskapets ordförande höll ett litet anförande om MHS och 
uppmanade auditoriet att ansluta sig. 

  

  

  Linköping 2019-02-03 
Eva Swahn 
Ordförande 
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