Agnes Hildegard Arvidson, apotekare, Norsjö
Född: 1875 -03-26 i Malmö
Död: 1962-08-07 i Mellerud

Apotekare.

Agnes Hildegard Arvidson som var såväl Sveriges första kvinna med apotekarexamen som första kvinnliga
apoteksinnehavare med eget privilegiebrev.
Farm. kand.-examen 1897 efter tjänstgöring som elev 1894-1897 på apoteket Lejonet i Malmö. Anställd på
apoteket i Ronneby 1897-1901. Avlade apotekarexamen 1903 och arbetade 1903-1905 på apoteket i
Hudiksvall och i Delsbo, 1906-1909 på apoteket i Svedala och 1909-1916 i Oskarshamn. Hon tjänstgjorde i
Ljusdal och i Hudiksvall 1917-1919 och i Uddeholm samt på apoteket Hjorten i Norrköping 1920-1928.
Privat apotekare i Norsjö från 1928 till 1933 då hon fick s.k. transport av sitt privilegium till apoteket i
Mellerud.
År 1928 tilldelades Agnes Hildegard Arvidson som första kvinna i Sverige
privilegiebrev för apoteksinnehav. Det fanns redan utbildade kvinnliga
apotekare eftersom kvinnor år 1890 hade fått tillträde till
apotekarutbildningen vid Karolinska institutet. Kvinnor hade undantagsvis
varit apoteksinnehavare även tidigare eftersom de kunnat ärva sin makes
privilegium och på så sätt fortsätta driften. Men från och med år 1928 blev
yrkesutövandet ett privilegium som även kvinnor kunde tilldelas och ett
arbetsmarknadsområde öppnades vilket lade grunden till en förändrad
könskodning av apotekaryrket. /…/ År 1890 ansökte tre flickor om att
bli antagna som apotekselever och så länge de formella
kunskapsfordringarna uppfylldes fanns det inget att erinra mot. Strax
därefter stipulerades att kvinnor såväl som män skulle kunna antas som
elever på apotek efter genomgångna kunskapsprov på allmänt läroverk. De
flickor som kan sägas ha öppnat dörren till apoteken för kvinnor avbröt
sina studier, varför tidigare nämnda Agnes Hildegard Arvidson blev
Sveriges första kvinnliga apotekare då hon år 1897 avlade apotekarexamen och sedermera fick apotekarprivilegiet
i Norsjö.
not; Arvidson var alltså den första kvinnan som blev apoteksinnehavare i egen kraft eftersom tidigare hade änkor
kunnat överta sina avlidna makars privilegier de jure men utan att de facto överta driften då denna var kopplad
till olika kompetenskrav. Se Stanfors, M. & Öberg, K. (2007). Enl. www.geni.com/people/Agnes-HildegardArvidsson förblev Agnes ogift.
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