
Årsberetning
2 0 0 4



Dansk Farmacihistorisk Fond Årsberetning 2004

○

○

○

○

○

○

○

3

   Indholdsfortegnelse
Formål ........................................................................... 5

Organisation ................................................................ 6

Virksomhed .................................................................. 8

Nationalt og internationalt samarbejde ............. 12

Publikationer ............................................................... 13

Presseomtale ............................................................... 14

Gaveliste ....................................................................... 15
Layout:Pharm

akon, Lone Larsen
Foto:

Carsten Andersen



○

○

○

○

○

○

○

Årsberetning 2004 Dansk Farmacihistorisk Fond

4

Dansk Farmacihistorisk Fond
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Dansk Farmacihistorisk Fond, der trådte i
funktion pr. 1. januar 2002, udsender hermed sin
tredje årsberetning. Heri omtales fondens formål,

dens organisation og virksomhed.

Formål
Med etableringen af Dansk Farmacihistorisk Fond
pr. 1. januar 2002 blev der skabt en fælles ramme
for de farmacihistoriske aktiviteter i Danmark, idet
Dansk Farmacihistorisk Fond afløste den tidligere
fond, Fonden til Bevarelse af Gammelt Dansk
Apoteksinventar, og samtidig fik overdraget den af
Danmarks Apotekerforening ejede samling,
Apotekshistorisk Samling, nu Dansk Farmaci-
historisk Samling, på Pharmakon i Hillerød.
Endvidere blev Dansk Farmacihistorisk Selskab
knyttet til fonden ved formaliseret aftale om
samarbejde mellem fonden og selskabet.

Ved etableringen af Dansk Farmacihistorisk Fond
blev denne ikke alene ejer af Dansk Farmaci-
historisk Samling, men også af et stort antal
genstande, der var blevet doneret til Fonden til
Bevarelse af Gammelt Dansk Apoteksinventar
siden stiftelsen af denne i 1972. De fleste gen-
stande er udstillet på de apoteker, hvor effekterne
stammer fra, og i Dansk Farmacihistorisk Sam-
ling, medens de øvrige genstande er deponeret på
en række offentlige museer i Danmark samt hos
Nomeco A/S i København og Odense.

Det juridiske grundlag for Dansk Farmacihistorisk
Fonds virksomhed er fondens fundats af 24.
september 2001 med ændringer af 15. december
2003, som er godkendt af Civilretsdirektoratet, nu
Civilstyrelsen, henholdsvis den 4. oktober 2002 og
den 21. april 2004. I fundatsen er der fastsat
følgende bestemmelser om fondens formål:

Fondens formål er
• at udføre musealt-fagligt arbejde til belysning

af farmaciens historie i Danmark, og

• i samarbejde med Dansk Farmacihistorisk
Selskab at fremme farmacihistorisk forskning i
Danmark og at udbrede kendskabet til
farmaciens historie.
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Bestyrelsen består af nævnte 10 medlemmer,
udpeget af de anførte organisationer, institutioner
og myndigheder.

Organisation

Til fonden er knyttet en støttekreds, Dansk Far-
macihistorisk Fonds Venner, som blev etableret
den 7. januar 2004 med opfordring til alle perso-
ner, offentlige og private institutioner og virksom-
heder inden for lægemiddelområdet i Danmark til
at støtte fondens arbejde ved et medlemskab af og
årlige bidrag til Dansk Farmacihistorisk Fonds
Venner. Pr. 31. december 2004 udgør medlemstal-
let 128, fordelt på 80 personer samt 48 institutio-
ner og virksomheder.

Fondens museale og øvrige aktiviteter udøves i
Dansk Farmacihistorisk Samling i kælderlokaler
på Pharmakon, men det er fondens endelige mål at
søge sit formål realiseret ved etablering af et
egentligt dansk farmacihistorisk museum.

Fondens virksomhed er baseret på
• årlige tilskud fra Danmarks Apotekerforening,

herunder en særlig bevilling på op til 250.000
kr. årligt til dækning af udgifterne til husleje for
og vedligeholdelse af Dansk Farmacihistorisk
Samling,

• årlige tilskud fra Dansk Farmaceutforening,
• årlige tilskud fra Farmakonomforeningen,
• årlige bidrag fra medlemmer af Dansk Farmaci-

historisk Fonds Venner,
• entreindtægter ved omvisninger i samlingen og
• salg af publikationer.

Efter Civilretsdirektoratets godkendelse i 2002 af
fondens fundats og dermed det juridiske grundlag
for fondens virksomhed har det været en væsentlig
opgave for bestyrelsen at fastlægge og forenkle de
administrative procedurer for fondens virke, og
med virkning fra 1. januar 2004 er den ønskede
administration af fonden blevet bragt helt på
plads.

Bestyrelsen har således i 2003 godkendt en for-
retningsorden for fonden. Endvidere er administra-
tionen af fonden, herunder regnskabsføringen,

Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond

Danmarks Apotekerforening:
Apoteker Steffen Kjær

Dansk Farmaceutforening:
Regulatory Manager, lic.pharm. Jørgen V. Grevsen

Farmakonomforeningen:
Formand, farmakonom Susanne Engstrøm

Lægemiddelindustriforeningen:
Koncerndirektør, cand.pharm. Jens Bo Olesen
(næstformand)

Megros:
Direktør, cand.pharm. Jan Bonde

Dansk Farmacihistorisk Selskab:
Adj. professor, dr.pharm. Poul R. Kruse (formand)

Danmarks Farmaceutiske Universitet:
Adjunkt, ph.d. Søren Troels Christensen

Pharmakon a/s:
Direktør, cand.pharm. Kurt Fonnesbæk Rasmussen

Lægemiddelstyrelsen:
Kontorchef, cand.pharm. Anne-Marie Vangsted

Indenrigs- og Sundhedsministeriet:
Kontorchef, cand.jur. Jørgen Bartels Petersen

Dansk Farmacihistorisk Fond ledes af en bestyrelse med
en bred repræsentation fra lægemiddelområdet i
Danmark.
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som hidtil har været delt mellem Danmarks Apo-
tekerforening og Pharmakon, efter aftale med Apo-
tekerforeningen og Pharmakon og med Civilrets-
direktoratets godkendelse den 21. april 2004
blevet samlet på Pharmakon pr. 1. januar 2004.

Fondens bestyrelse har derfor med Pharmakon
som administrator indgået aftale om, at
Pharmakon varetager den daglige administration,
herunder regnskabsføring, af fondens aktiviteter,
sørger for bemanding af Dansk Farmacihistorisk
Samling og af igangværende og planlagte aktivite-
ter, stiller lokaler og servicefaciliteter til rådighed
samt driver fondens hjemmeside. Fonden betaler
husleje og honorar for disse ydelser til Pharmakon.

Pharmakon har bemandet Dansk Farmaci-
historisk Samling og de øvrige igangværende
aktiviteter således:

Leder
Adj. professor, dr.pharm. Poul R. Kruse er ansat af
Pharmakon, finansieret af fonden, i et fastsat
timetal til at varetage driften af samlingen.

Konsulenter
• Pensioneret apoteker Aage Marcher står til

rådighed i forbindelse med omvisninger i
samlingen, besvarelser af farmacihistoriske
forespørgsler og kontakter til inden- og uden-
landske venner og kolleger med interesse for
farmaciens historie.

• Cand.pharm. Edith Kruse er ansat af
Pharmakon, finansieret af fonden, i et fastsat
timetal til at bistå ved gennemførelsen af de af
bestyrelsen prioriterede aktiviteter, herunder
administrationen af fondens deponerede
genstande.

• Pensioneret docent, dr.pharm. Svend Norn er
tilknyttet samlingen til omvisninger samt
foredrags- og publikationsvirksomhed.

Gæsteforsker
• Cand.phil., ph.d. (pharm.) Bodil Haarmark har

været ansat i et forskningsprojekt, »Tidlig
dansk industriel design – apoteksemballage og
-etiketter«, finansieret af Cand.pharm. Povl M.
Assens Fond, fra 1. januar til 30. juni 2004.
Bodil Haarmark er efterfølgende ansat i et
supplerende forskningsprojekt, »Medicin-
industriens emballage og etiketter«, ligeledes
finansieret af Assens Fond, fra 1. december
2004 til 28. februar 2005.

Frivillig assistance
• Pensioneret tabletmester Jacob Brandt Jørgen-

sen yder frivillig assistance ved »tabletterings-
museet« i samlingen.

• Cand.pharm. Edith Kruse yder frivillig assi-
stance ved bogsamlingen i samlingen.

• Pensioneret apoteker Nina Rancke-Madsen og
pensioneret apoteker Svend Ib Mose yder
frivillig assistance ved receptkuvertsamlingen i
samlingen.
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Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond har
afholdt to møder i 2004.

Bestyrelsen har fastlagt et koncept og en hand-
lingsplan for fonden, herunder specielt for Dansk
Farmacihistorisk Samling. Det indgår i konceptet
for samlingen, at samlingen er et videns- og
aktivitetscenter for farmaciens historie i Danmark,
der udmønter sig i følgende former for virksomhed:

• Erhvervelse, registrering og dokumentation af
farmacihistoriske genstande, bøger og arkiva-
lier.

• Drift af et farmacihistorisk »museum« omfat-
tende:
• Et arbejdende »laboratorium« for lægemid-

delfremstilling med prototyper på ældre
apparaturer og maskiner, der er ført tilbage
til deres originale og funktionsdygtige
tilstand ved restaurering, for at demonstrere
en vigtig del af fagets almene historie.

• Udstillinger af farmacihistoriske antikvite-
ter, der fremtræder i deres originale tilstand
om nødvendigt ved restaurering, for at vise
eksempler på faglige prydgenstande.

• Udstillinger af farmacihistoriske, genuine
genstande for at vise de pågældende gen-
standes egen historie.

• Arbejdsplads for eksterne brugere af sam-
lingen.

• Omvisninger i samlingen for interesserede
grupper og gæster samt farmaceutstuderende
og farmakonomelever.

• Planlægning og opstilling af eksterne farmaci-
historiske særudstillinger i samarbejde med
andre museer og kulturelle institutioner.

• Ydelse af farmacihistorisk konsulentbistand til
offentlige institutioner, private virksomheder og
enkeltpersoner.

• Synliggørelse af samlingen ved udgivelse af
brochure, nyhedsbreve, hjemmeside og årsbe-
retning, ved interview og indlæg i fagtidsskrifter
og aviser samt ved foredrag i faglige og andre
fora.

Dansk Farmacihistorisk Samling
i ny og udvidet skikkelse
Dansk Farmacihistorisk Fond har i august 2004
modtaget en stor donation fra ingeniør Claus
Nørgaard og Birgitte Nørgaard, Parapharm a-s i
Vassingerød, til Dansk Farmacihistorisk Samling.
Donationen har omfattet en samling af tablet-
maskiner og andre tabletrelaterede apparater fra
danske og udenlandske lægemiddelindustrivirk-
somheder, transport af de tunge genstande til
Dansk Farmacihistorisk Samling, opstilling af
disse i samlingen samt reservedele og værktøj til
brug ved istandsættelse og klargøring af tablet-
maskinerne til demonstrationsformål ved pensio-
neret tabletmester Jacob Brandt Jørgensen,
tidligere Parapharm.

Et mål for Dansk Farmacihistorisk Samling er her-
ved nået: Samlingen belyser nu både apotekernes
og lægemiddelindustriens virksomhed samt læge-
midlernes historie gennem de sidste hundrede år.
Samlingen udgør hermed en faghistorisk helhed.

I fortsættelse af ovennævnte donation har Claus
Nørgaard og Birgitte Nørgaard tillige doneret en
stor samling af apotekshistoriske genstande til
fonden. En del af disse genstande er modtaget i
2004, og resten vil følge i begyndelsen af 2005.

I anledning af donationen er samlingens udstil-
lingsareal i sommeren 2004 blevet udvidet fra 120

Virksomhed
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m2 til 221 m2. Ved opsætning af nye og ændring af
eksisterende skillevægge er det nye udstillings-
areal blevet integreret i det hidtidige. Samtidig er
det samlede udstillingsareal blevet istandsat.
Lofter, vægge, døre og gulve er blevet renoveret og
malet, og der er tillige blevet opsat ny belysning i
forgangen til samlingen. Efter udvidelsen og
istandsættelsen er der foretaget nyopstilling af
samlingens oprindelige udstillinger, ligesom der
præsenteres en række emner, som ikke tidligere
har været udstillet, dels fra samlingens magasin,
dels i form af nytilkomne donationer. Desuden er
der indrettet et nyt »tabletteringsmuseum«, der
kronologisk belyser tabletfremstillingens udvikling
fra håndværk til industri, herunder kapacitets-
forøgelsen i tabletfremstillingen. Som noget nyt er
der også indrettet et arbejdsrum med tre faste
arbejdspladser og lagerreol, således at arbejdet i
samlingen ikke længere skal foregå i selve
udstillingsområdet.

Kældergangen ved indgangen til samlingen er
ligeledes blevet istandsat og efterfølgende blevet
udsmykket med belyste fotostater med farmaci-
historiske motiver og med montrer med fag-
historiske genstande. Kældergangen er herved
blevet en indbydende »forhal« til samlingen.

En omvisning i samlingen former sig nu således:
Efter modtagelse i »forhallen« går man gennem
forgangen med belyste apoteksskilte og -symboler
og ind i selve samlingen. Her vises først en udstil-
ling med samlingens »prydgenstande« fra danske
apoteker, og derefter udstillinger af redskaber,
apparater og maskiner, som apotekerne har
benyttet ved den håndværksmæssige fremstilling
af lægemidler, og udstillinger af flasker, æsker,
etiketter og receptkuverter til brug ved apoteker-
nes udlevering af lægemidler. Dernæst vises ud-

stillinger af forbrugerpakninger med apoteks- og
fabriksfremstillede lægemidler, som illustrerer
udviklingen af lægemidler fra lav- til højteknologi-
ske produkter, samt en udstilling af farmaceutiske
bøger og arkivalier af særlig værdi. Sluttelig
besøges det nyindrettede »tabletteringsmuseum«
med de »kørende« tabletmaskiner.

I anledning af, at samlingen er blevet genskabt i
ny og udvidet skikkelse, afholdt  fonden en officiel
genindvielse af samlingen den 10. november 2004
for fondens »Venner«. Genindvielsen blev omtalt i
Farmaci og Farmakonomen.

Øvrige aktiviteter
Dansk Farmacihistorisk Fond har i 2004 – ud over
ovennævnte donation – fået doneret et meget stort
antal genstande og »samlinger« til Dansk Farmaci-
historisk Samling. Blandt andet har Dansk Far-
maceutforening overdraget fonden en testamenta-
risk gave fra afdøde cand.pharm. Klavs Steen
Andersen, Kolding, omfattende en stor samling af
mangeartede farmacihistoriske genstande. For alle
afsluttede donationer er der udarbejdet gavelister.
I 2004 er der således udskrevet nedenstående 51
gavelister, fra nr. 172 til nr. 222. Gennem årene
har samlingen modtaget donationer fra ca. 185
apotekere, 75 privatpersoner og 25 institutioner,
virksomheder og udenlandske forbindelser. Gaver
modtages fortsat gerne.

De mange donationer, som fonden har modtaget i
årets løb, har muliggjort både en udvidelse af sor-
timentet af udstillede genstande i samlingen og en
udskiftning af en række allerede udstillede gen-
stande med tilsvarende af bedre kvalitet. Dublet-
ter, defekte genstande og andre effekter, der ikke
ønskes udstillet i samlingen, bliver magasineret.
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I 2004 er der foretaget en ordning og nyopstilling
af apoteksemballager og -etiketter, af ældre for-
brugerpakninger med apoteksfremstillede læge-
midler og af ældre, danske fabriksfremstillede
farmaceutiske specialiteter. Endvidere er der på-
begyndt en registrering af sidstnævnte. Opstilling
af bogsamlingen efter det af fonden udviklede
farmacihistoriske bogklassesystem er ligeledes
påbegyndt.

Pensioneret apoteker Nina Rancke-Madsen og
pensioneret apoteker Svend Ib Mose, som tidligere
har ordnet samlingens receptkuvertsamling, har i
2004 varetaget vedligeholdelsen af receptkuvert-
samlingen.

Gæstebogen fortæller, at ca. 425 personer har
besøgt samlingen i 2004. Hovedparten af de
besøgende har været deltagere i arrangerede
omvisninger ved Poul R. Kruse og/eller Aage
Marcher, som indledningsvis har givet en oriente-
ring om fondens, herunder samlingens, formål,
organisation og virksomhed. I alt har ca. 2.875
personer indskrevet sig i gæstebogen gennem
årene.

Som nævnt under »Formål« er fonden ejer af et
stort antal deponerede genstande hidrørende fra
den tidligere fond, Fonden til Bevarelse af Gam-
melt Dansk Apoteksinventar. Efter fondens
reorganisering besluttede bestyrelsen, at der i
2004 skulle foretages en fuldstændig kontrol af
tilstedeværelsen af fondens deponerede genstande.
En sådan kontrol var tillige ønsket af fondens
revisor. Kontrollen blev iværksat i maj 2004,
omfattende 2.480 genstande. Resultatet viser, at
60 genstande er gået itu eller bortkommet, me-
dens 1 genstand, der tidligere var meldt forsvun-
det, nu er komme til veje. Ved en gennemgang af

arkiverne i fonden og på Medicinsk Museion,
Københavns Universitet, har det endvidere vist sig,
at en del af de genstande, som ifølge fondens
registreringer er deponeret på Medicinsk Museion,
ikke tilhører fonden, men Museion. Denne admini-
strative fejl medfører, at antallet af genstande, der
er deponeret på Museion, skal reduceres med 93.
Ved kontrollens afslutning er fonden således ejer
af 2.328 deponerede genstande.

Da det har vist sig, at der er behov for regler for
deponering af genstande tilhørende fonden, har
bestyrelsen fastsat sådanne regler, som er tilsendt
de enkelte deponeringssteder.

Fonden har i 2004 haft et samarbejde med Brøns-
høj Museum om udstillingen »Fra den kloge kones
urteafkog – til apotekerens kompositionsbog« på
Brønshøj Museum, som er baseret på genstande
fra Dansk Farmacihistorisk Samling. Udstillingen
omhandler tro, overtro og lægemidler fra middelal-
deren til omkring 1950 og er til dels en viderefø-
relse af den tidligere udstilling »Fra klosterhave til
Medicon Valley« på Esrum Kloster. På udstillingen
vises desuden glimt fra de lægemiddelindustri-
virksomheder og apoteker, der har været og er i
museets lokalområde: LEO Pharma, Novo Nordisk,
Brønshøj Apotek og Linde Apoteket. Udstillingen,
der åbnedes den 26. august 2004 og varer til april
2005, har været genstand for omtale i lokalavis og
fagtidsskrifter. Udstillingen vil blive videreført på
Museet for Holbæk og Omegn fra juni 2005.

Samlingen har endvidere udlånt genstande til
Danmarks Apotekerforening til demonstration af
gammelt apotekshåndværk på Københavns
Kulturnat, 8. oktober 2004, samt til en udstilling
af receptkuverter og andre apoteksgenstande med
jernbanemotiver på Danmarks Jernbanemuseum i
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Odense fra 15. januar til medio marts 2005,
arrangeret af pensioneret apoteker, lic.pharm.
Verner Andersen, tidligere Odense Dalum Apotek.

I 2004 har samlingen modtaget mange henvendel-
ser fra offentlige institutioner, private virksomhe-
der og enkeltpersoner om ydelse af farmaci-
historisk service. Samlingen har således modtaget
23 henvendelser om spørgsmål af farmacihistorisk
karakter. Det har typisk drejet sig om identifika-
tion af ældre lægemiddelnavne, farmaceutisk
apparatur og farmaceutiske fagudtryk, oplysnin-
ger om sammensætning og terapeutisk anvendelse
af tidligere tiders lægemidler samt oplysninger om
farmaceutuddannelsens og apotekernes historie.
Desuden har samlingen fået 7 henvendelser om
affotografering af genstande eller lån af billeder til
publikationer og 1 henvendelse fra Det Danske
Filmstudie om lån af genstand til brug ved opta-
gelse af spillefilmen »Familien Gregersen«. Alle
henvendelser er besvaret af Poul R. Kruse eller
Aage Marcher.

Dansk Farmacihistorisk Fond deltager i det
nationale og internationale samarbejde inden for
faghistorien. Som det fremgår af nedenstående
oversigt, har fondens deltagelse heri omfattet
fagligt og organisatorisk samarbejde, foredrag og
demonstrationer samt museumsbesøg i 2004.

Fonden, herunder samlingen, er endvidere blevet
synliggjort gennem nedennævnte publikationer og
presseomtale i 2004.
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Fagligt og organisatorisk samarbejde
Poul R. Kruse er adjungeret professor i farmaciens
historie ved Danmarks Farmaceutiske Universitet,
formand for Dansk Farmacihistorisk Selskab,
næstformand for Dansk Medicinsk-Historisk
Selskab og vicepræsident for The International
Society for the History of Pharmacy samt medlem
af bestyrelsen for Apoteker Aage Schæffers Fond.

Dansk Farmacihistorisk Fond har været med-
arrangør af »Helse- og medicinhistorisk årsmøde
2004: Re-konstruktioner af praksis. Patientjour-
naler, sygehistorier, dagbøger og fortællinger i
tværfagligt perspektiv«, Medicinsk Museion,
Københavns Universitet, 3. december 2004.

Poul R. Kruse har efter invitation deltaget i møde i
Hermann-Schelenz-Institut für Pharmazie- und
Kulturgeschichte in Heidelberg e.V., Heidelberger
Schloss, 15. december 2004.

Foredrag og demonstrationer
Aage Marcher har holdt foredrag om »Oplevelser
fra en apotekergerning i 2. halvdel af 1900-tallet«
ved reception i Dansk Farmacihistorisk Fond,
Pharmakon, i anledning af hans 75-års fødselsdag
og etableringen af Dansk Farmacihistorisk Fonds
Venner, 7. januar 2004.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Sønderbro
Apotek og Sundbyerne gennem de sidste hun-
drede år« ved København Sønderbro Apoteks 100-
års jubilæum, 14. januar 2004.

Aage Marcher har holdt foredrag med titlen
»Causeri over en apotekers liv« med demonstration
af gammelt apotekshåndværk i Dansk Medicinsk-
Historisk Selskab, Medicinsk Museion, Køben-
havns Universitet, 18. februar 2004.

Aage Marcher har holdt foredrag om »Mit liv som
apoteker« med demonstration af gammelt apoteks-
håndværk i Helsingør Seniorer, Foreningen af tid-
ligere ansatte ved Helsingør Kommune, Esper-
gærde Bibliotek, 16. marts 2004.

Nationalt og internationalt samarbejde
Aage Marcher har demonstreret gammelt apoteks-
håndværk på Familiedagen 2004, LEO Pharma,
12. og 13. juni 2004.

Svend Norn og Poul R. Kruse har holdt foredrag
om »Hjerteglykosider: Fra oldtiden over Witherings
digitalis til endogene glykosider« i Dansk Medi-
cinsk-Historisk Selskab, Medicinsk Museion,
Københavns Universitet, 15. september 2004.

Bodil Haarmark har holdt foredrag om »Tidlig
dansk industriel design – apoteksemballage og
-etiketter« i Dansk Farmacihistorisk Selskab,
Pharmakon, 27. september 2004.

Svend Norn har holdt foredrag om »Læge- og
apotekerkunsten gennem tiderne« på Københavns
Kulturnat, Lægemiddelstyrelsen, 8. oktober 2004.

Aage Marcher har demonstreret gammelt apoteks-
håndværk på Københavns Kulturnat, Lægemiddel-
styrelsen, 8. oktober 2004.

Svend Norn har holdt foredrag om »Læge- og
apotekerkunsten gennem tiderne« og Poul R.
Kruse om »Tablettens historie« ved genindvielse af
Dansk Farmacihistorisk Samling, Pharmakon, 10.
november 2004.

Aage Marcher har holdt foredrag om »Flora
Danica« i Hundested Ældrecenter, 17. og 18.
november 2004.

Aage Marcher har holdt foredrag om »En apotekers
liv i anden halvdel af 1900-tallet« med demonstra-
tion af gammelt apotekshåndværk i Medicinsk
Historisk Selskab på Fyn, Odense, 6. december
2004.

Museumsbesøg
Poul R. Kruse har besøgt Deutsches Apotheken-
Museum, Heidelberger Schloss, 15. december
2004.
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Dansk Farmacihistorisk Fond. Årsberetning 2003.
Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Fond, 2004.

Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner. Nyheds-
brev nr. 1, maj 2004; nr. 2, oktober 2004.

Hoffmann MW. Danmarks Apotekerforening fylder
160 år. (Journalistisk bearbejdet samtale med
Poul R. Kruse om stiftelsen af Danmarks
Apotekerforening). Farmaci 2004; nr. 9: 18-20.

Kruse PR, ed. Theriaca; vol 35. København: Dansk
Farmacihistorisk Selskab, 2004.

Kruse PR. 50 år – og stadig med ambitioner.
(Farmakonomuddannelsen). Farmakonomen
2004; nr. 12: 6-14.

Kruse PR. Sønderbro Apotek på Amager 1904-
2004. København: Sønderbro Apotek, 2004.
Anmeldelser: Farmaci 2004; nr. 3: 32. Farmaceu-
ten 2004; nr. 7: 18.

Marcher A. Farmaci på kirkegården. Farmaci
2004; nr. 8: 23.

Norn S, Kruse PR, Kruse E, Marcher A. Digitalis og
hjertevirksomme glykosider. Farmaceuten 2004;
nr. 19: 4-7.

Norn S, Kruse PR. Hjerteglykosider: Fra oldtiden
over Witherings digitalis til endogene glykosider.
Dansk Medicinhistorisk Årbog 2004; 32: 119-32.
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Generelt
Dyhr I. Farmacihistorisk Samling – nu med tablet-
museum. Farmaci 2004; nr. 12: 37.

Faber SA. Genindvielse af Dansk Farmacihistorisk
Samling. Farmakonomen 2004; nr. 21: 26.

Kruse PR. National news for international use:
Denmark. International Society for the History of
Pharmacy, Newsletter 2004; no. 5: 12.

Kruse PR. Støt en god idé – bliv medlem af Dansk
Farmacihistorisk Fonds Venner. Farmaceuten
2004; nr. 3: 19-20. Farmaci 2004; nr. 2: 32.
Farmakonomen 2004; nr. 3: 25. IFF-nyt 2004; nr.
113: 4.

Petersen P. Medicinsk Historisk Samlings Støtte-
forening: Klostre og lægeplanter. Støtteforeningens
udflugt til Pharmakon og Esrum Kloster. Læge-
kredsforeningen Storstrøms Amt 2004; nr. 1: 7-8.

Aktiviteter (kronologisk)
Krogh M. Familiedagen 2004. (Aage Marchers
demonstration af det gamle apotekshåndværk på
Familiedagen 2004 på LEO Pharma A/S). Tablet-
ten 2004; nr. 3: 1, 12-3.

Vissing K. Brønshøj Museum under århundreders
kyndige behandling. (Åbningen af udstillingen »Fra
den kloge kones urteafkog til apotekerens kompo-
sitionsbog«). Brønshøj-Husum Avis 7.9.2004.

Kruse PR. Farmacihistorisk udstilling på Brønshøj
Museum. Farmaceuten 2004; nr. 15: 46. Farma-
konomen 2004; nr. 17: 26. Farmaci 2004; nr. 10:
39. Plexus 2004; nr. 5: 40.

Andersen V. H. C. Andersen 200 år – recept-
kuvertudstilling. Receptkuvertsamleren 2004; nr.
4: 7.

Biografier
Aage Marcher 75 år. Frederiksborg Amts Avis
6.1.2004. Politiken 6.1.2004. Berlingske Tidende
7.1.2004. Jyllands-Posten 7.1.2004.

Dyhr I. 75 år – og guldbryllup med farmacien.
(Aage Marcher). Farmakonomen 2004; nr. 2: 19.

Dyhr I. En farmacihistorisk pioner fylder 75 år.
(Aage Marcher). Farmaci 2004; nr. 2: 30.

Presseomtale
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Gaveliste
172. Farmakonom Lene Lemvigh-Müller, Holte
173. Cand.pharm. Eigil Nicolaysen, Birkerød
174. Apoteker Ole Nørby Olesen, tidligere Rønne Apotek
175. Apoteker Erik Lund-Jacobsen, tidligere København Trekroner Apotek
176. Ole Thomsen, Grenaa
177. Lise Klintø Bune, Gl. Rye
178. Cand.polyt. O. Norgaard, Herlufmagle
179. Lise Klintø Bune, Gl. Rye
180. Apoteker Per Søltoft, Hals Apotek
181. Apoteker Hans Børsting, Frederiksberg Gammel Kongevej Apotek
182. Inge Bigum, Roskilde, og Leif Frausing, Allerød
183. Sygehusapoteker, adj. professor, dr.pharm. Vagn N. Handlos, H:S Apoteket
184. Dansk Farmaceutforening
185. Danmarks Farmaceutiske Bibliotek
186. Apoteker Steen Nielsen, Farsø Apotek
187. Apoteker Victor Pedersen, tidligere København Dyveke Apotek
188. Cand.polyt. O. Norgaard, Herlufmagle
189. Lægemiddelstyrelsen
190. Aalborg Svaneapoteks Samling
191. Apoteker Erling Hugo Pedersen, Frederikssund Apotek
192. Cand.pharm. Michael Møller, Pharmakon
193. Exam.pharm. Ulla Bentzen, Gylling
194. Apoteker Inger Østergaard, København Enghave Apotek
195. Apoteker Jytte Bundgaard, Samsø Apotek
196. Kontorchef, cand.pharm. Anne-Marie Vangsted, Lægemiddelstyrelsen
197. Cand.pharm. Poul Petersen, Fakse
198. Apoteker Birgit Kryger, Rødby Løve Apotek
199. Apoteker Peter Schjørring-Thyssen, Køge Torvets Apotek
200. Apoteker Marianne Balslev, Nykøbing Falster Svane Apotek
201. Apoteker Ebbe Werenberg, Holte Apotek
202. Lise Klintø Bune, Gl. Rye
203. Hans Dahl, Holte
204. Apoteker Paul Bundgaard, Roskilde Dom Apotek
205. Apoteker Erik Bové Christensen, tidligere Aarhus Løve Apotek
206. Lise Klintø Bune, Gl. Rye
207. Cand.pharm. Jørgen Olsen, Frederiksberg
208. Apoteker Aksel Schou, tidligere Aarup Apotek
209. Karen Margrethe Hess, Stoholm J
210. Regulatory Manager, lic.pharm. Jørgen V. Grevsen, København
211. Franziska Juul-Andersen, Dansk Sygeplejeråd
212. Hans Jørgen Bloch Thomsen, Hellerup
213. Cand.pharm. Anne Husted, Humlebæk Apotek
214. Ph.d. (pharm.) Bodil Haarmark, Kokkedal
215. Apoteker Jens Jørgen Oxlund, Randers Svane Apotek
216. Apoteker Allan Kelbæk, Hesselager Apotek
217. Nycomed Danmark ApS
218. Nycomed Danmark ApS
219. Jytte Nielsen, Virum
220. Cand.pharm. Vagn Pedersen, Aalborg
221. Danmarks Farmaceutiske Bibliotek
222. Adj. professor, dr.pharm. Poul R. Kruse, Vallensbæk
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