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Dansk Farmacihistorisk Fond,
der trådte i funktion pr. 1. januar 2002,

 udsender hermed sin fjerde årsberetning.
Heri omtales fondens formål,

 dens organisation og virksomhed.

Med etableringen af Dansk Farmacihistorisk 
Fond pr. 1. januar 2002 blev der skabt en fæl-
les ramme for de farmacihistoriske aktiviteter 
i Danmark, idet Dansk Farmacihistorisk Fond 
afl øste den tidligere fond, Fonden til Bevarelse af 
Gammelt Dansk Apoteksinventar, og samtidig fi k 
overdraget den af Danmarks Apotekerforening 
ejede samling, Apotekshistorisk Samling, nu 
Dansk Farmacihistorisk 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 Farma-
cihistorisk Samling, men også af et stort antal 
genstande, der var blevet doneret til Fonden til 
Bevarelse af Gammelt Dansk Apoteksinventar si-
den stiftelsen af denne i 1972. De fl este genstan-
de er udstillet på de apoteker, hvorfra effekterne 
stammer, og i Dansk Farmacihistorisk Samling, 
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. decem-
ber 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 far-
maciens historie.

Formål
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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: 
Ph.d.-studerende, cand.scient.soc. Bjørn Ove Klinke

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

Organisation
Dansk Farmacihistorisk Fond ledes af en bestyrelse med
en bred repræsentation fra lægemiddelområdet i Danmark.

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 2005 udgør medlems-
tallet 159, fordelt på 103 personer samt 56 insti-
tutioner 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 Farma-

cihistorisk Fonds Venner,
•  tilskud fra fonde,
•  entreindtægter ved omvisninger i samlingen og
•  indtægter ved salg af publikationer.

Fondens bestyrelse har med Pharmakon som admi-
nistrator indgået aftale om, at Pharmakon varetager 
den daglige administration, herunder regnskabs-
føring, af fondens aktiviteter, sørger for bemanding 
af Dansk Farmacihistorisk Samling og af igang-
værende og planlagte aktiviteter, stiller lokaler og 
servicefaciliteter til rådighed samt driver fondens 
hjemmeside. Fonden betaler husleje og honorar for 
disse ydelser til Pharmakon.

Pharmakon har bemandet Dansk Farmacihisto-
risk Samling og de øvrige igangværende aktiviteter 
således:

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

Bestyrelsen består af nævnte 10 medlemmer, 
udpeget af de anførte organisationer, institutioner 
og myndigheder.



Dansk Farmacihistorisk Fond Årsberetning 2005

 7

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 Pharma-
kon, fi nansieret af fonden, i et fastsat timetal 
til at bistå ved gennemførelsen af de af besty-
relsen prioriterede aktiviteter, herunder admi-
nistrationen af fondens deponerede genstande.

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

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

været ansat i et forskningsprojekt, »Medicin-
industriens emballage og etiketter«, fi nansieret 
af Cand.pharm. Povl M. Assens Fond, 
fra 1. december 2004 til 28. februar 2005.

Frivillig assistance
• Pensioneret tabletmester Jacob Brandt Jør-

gensen yder frivillig assistance ved tablette-
ringssektionen.

• Pensioneret afdelingschef, cand.pharm. Knud 
Kristensen yder frivillig assistance ved Isotop-
Apotekets samling.

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

• Pensioneret apoteker Nina Rancke-Madsen 
og pensioneret apoteker Svend Ib Mose yder 
frivillig assistance ved receptkuvertsamlingen.
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Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond har 
afholdt to møder i 2005.

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

• Erhvervelse, registrering og dokumentation af 
farmacihistoriske genstande, bøger og arkivalier.

• Drift af et farmacihistorisk »museum« omfat-
tende:

 • Et arbejdende »laboratorium« for lægemiddel-
fremstilling med prototyper på ældre appa-
raturer 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 til-
stand 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.

 • Arbejdspladser for eksterne brugere af 
samlingen.

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

• Planlægning og opstilling af eksterne farma-
cihistoriske 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 års-
beretning, ved interview og indlæg i fagtids-
skrifter og aviser samt ved foredrag i faglige og 
andre fora.

Dansk Farmacihistorisk Fond modtog i august 
2004 en meget omfattende donation fra ingeniør 
Claus Nørgaard og hustru Birgitte Nørgaard, Pa-
rapharm a-s i Vassingerød, til Dansk Farmacihi-
storisk Samling. Donationen udgjorde en samling 
af tabletmaskiner og andre tabletrelaterede appa-
rater fra danske og udenlandske lægemiddelindu-
strivirksomheder. I anledning af donationen blev 
samlingens udstillingsareal udvidet fra 120 m2 til 
221 m2 og det samlede udstillingsareal istandsat 
i sommeren 2004. Efterfølgende blev der foretaget 

en nyopstilling af samlingens oprindelige udstil-
linger og indrettet en ny tabletteringssektion, 
der illustrerer tabletfremstillingens udvikling fra 
apotekshåndværk til moderne industri.

Et mål for Dansk Farmacihistorisk Samling blev 
herved nået: Samlingen belyser nu både apoteker-
nes og lægemiddelindustriens virksomhed samt 
lægemidlernes historie gennem de sidste hundrede 
år og udgør hermed en faghistorisk helhed.

Ovennævnte projekt er blevet fuldendt i 2005. 
Pensioneret tabletmester Jacob Brandt Jørgen-
sen, tidligere Parapharm, har afsluttet sit arbejde 
med istandsættelse og klargøring af tabletmaski-
ner og andre tabletrelaterede apparater til demon-
strationsformål og varetager herefter den løbende 
vedligeholdelse af disse. Endvidere er der blevet 
etableret faste elinstallationer til alle maskiner i 
samlingen, således at maskinerne kan demon-
streres bekvemt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt 
i forbindelse med omvisninger.

Konservator Birthe Lassen har i 2005 udført 
vedligeholdelsesarbejder på tidligere restaure-
rede bøger og arkivalier i samlingen og foretaget 
restaurering af nytilkomne af særlig værdi.

I fortsættelse af ovennævnte donation har inge-
niør Claus Nørgaard og hustru Birgitte Nørgaard 
tillige doneret en meget stor samling af velbeva-
rede apotekshistoriske genstande til fonden. En 
del af disse genstande blev modtaget i 2004 og 
resten i 2005. Endvidere har fonden modtaget et 
stort antal genstande fra andre donatorer i 2005. 
For alle donationer er der udarbejdet gavelister. 
I 2005 er der således udskrevet omstående 39 
gavelister, fra nr. 223 til nr. 261, samt et tak-
kebrev til Claus og Birgitte Nørgaard. Gennem 
årene har fonden modtaget donationer fra ca. 205 
apotekere, 90 privatpersoner og 30 institutioner, 
virksomheder og udenlandske forbindelser. Gaver 
modtages fortsat gerne.

De mange donationer, som fonden har modtaget 
i 2004 og 2005, har muliggjort både en udvidelse 
af sortimentet af udstillede genstande i Dansk 
Farmacihistorisk Samling og en udskiftning af en 
række allerede udstillede genstande med tilsva-
rende af bedre kvalitet. Det gælder standbeholde-
re, redskaber, apparater, emballager, etiketter og 
andre apotekshistoriske genstande samt forbru-
gerpakninger med apoteksfremstillede og fabriks-
fremstillede lægemidler. Udstillingerne i samlingen 
har herved fået et væsentligt fagligt løft. Dubletter, 

Virksomhed
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defekte genstande og andre effekter, der ikke øn-
skes udstillet i samlingen, bliver magasineret.

Samlingens udstilling af apoteksemballager og 
-etiketter er i 2005 blevet udvidet med album, in-
deholdende et udvalg af emballager af papir og et 
righoldigt udvalg af etiketter fra samlingens store 
bestand heraf. Disse effekter er herved blevet gjort 
lettere tilgængelige for besøgende i samlingen.

I 2005 er der påbegyndt en registrering af de 
udstillede forbrugerpakninger med ældre, apoteks-
fremstillede lægemidler og afsluttet en registrering 
af såvel de udstillede som de magasinerede forbru-
gerpakninger med ældre, danske fabriksfremstil-
lede lægemidler.

Opstilling af bogsamlingen efter det af fonden 
udviklede farmacihistoriske bogklassesystem er 
fortsat og en registrering af bøgerne påbegyndt i 
2005. I takt med at naturligt afgrænsede dele af 
bogsamlingen bliver registreret, vil titlerne på de 
registrerede bøger blive indlagt på fondens hjem-
meside.

Fra Isotop-Apoteket er der bevaret en lysbilled-
samling, der viser indretningen af Isotop-Apoteket 
og de arbejdsmetoder, som blev anvendt ved hånd-
tering og kontrol af radioaktive lægemidler. Pensio-
neret afdelingschef, cand.pharm. Knud Kristensen 
er i færd med at ordne lysbilledsamlingen og at 
overføre denne til digitalt medium med ledsagende 
beskrivelser.

Efter nyopstillingen og udvidelsen i 2004 af 
samlingens udstillinger er der i 2005 påbegyndt 
en oprydning i og sortering af samlingens maga-
sinerede genstande og kemikalier. I forbindelse 
hermed er defekte genstande blevet kasseret i 
de tilfælde, hvor samlingen i forvejen råder over 
komplette eksemplarer. Ligeledes er kemikalier, 
der ikke tjener anvendelses- eller udstillingsfor-
mål, og som befandt sig i defekt eller skrøbelig 
emballage, blevet kasseret, og alt er bortskaffet på 
forskriftsmæssig vis. Dog er visse genstandsdele 
blevet gemt til brug som reservedele. Som følge af 
den stigende efterspørgsel efter lån af genstande til 
eksterne udstillinger har det vist sig nyttigt med et 
velordnet magasin med genstande i god stand og 
for apparaternes vedkommende tillige i funktions-
dygtig stand.

I gæstebogen har ca. 300 personer indskrevet sig i 
2005, adskillige på vegne af en gruppe. Hovedpar-
ten af de besøgende har været deltagere i arrange-

rede omvisninger ved Poul R. Kruse, Svend Norn 
og/eller Aage Marcher, som indledningsvis har 
givet en orientering om fondens, herunder sam-
lingens, formål, organisation og virksomhed. I alt 
har ca. 3.175 personer indskrevet sig i gæstebogen 
gennem årene.

Fonden har i 2005 haft samarbejde med fl ere 
danske museer om farmacihistoriske udstillinger. 
Genstande fra Dansk Farmacihistorisk Sam-
ling har således været udlånt til en udstilling af 
receptkuverter og andre apoteksgenstande med 
jernbanemotiver på Danmarks Jernbanemuseum 
i Odense fra 15. januar til påske 2005, arrangeret 
af pensioneret apoteker, lic.pharm. Verner Ander-
sen, tidligere Odense Dalum Apotek. Endvidere 
viste Museet for Holbæk og Omegn en farmacihi-
storisk udstilling, »Fra klosterhave til apotek«, i pe-
rioden 16. juni – 18. september 2005 i anledning 
af Holbæk Elefant Apoteks 300-års jubilæum. Ud-
stillingen, som var baseret på genstande fra Dansk 
Farmacihistorisk Samling, var til dels en viderefø-
relse af de tidligere udstillinger »Fra klosterhave til 
Medicon Valley« på Esrum Kloster og »Fra den klo-
ge kones urteafkog – til apotekerens kompositions-
bog« på Brønshøj Museum. Samlingen har tillige 
udlånt genstande til en apotekshistorisk udstilling 
på Langelands Museum fra 2. november 2005 til 
6. januar 2006 i anledning af Rudkøbing Apoteks 
300-års jubilæum. Desuden har Poul R. Kruse 
ydet konsulentbistand til Nordjyllands Historiske 
Museum ved nyopstilling af Aalborg Svaneapoteks 
Samling i Jens Bangs Stenhus i Aalborg. Den nye 
udstilling blev åbnet den 4. november 2005.

I Tappehallerne i Hellerup blev der opført en tea-
ter-musical, »Peters Jul«, fra 16. november til 22. 
december 2005. Handlingen i teater-musicalen tog 
afsæt i den klassiske julefortælling »Peters Jul« af 
J. Krohn fra 1866. Som interaktiv del af scenariet 
omkring teater-musicalen havde publikum inden 
forestillingerne adgang til en juleby anno 1866 
med butikker, boder og udstillinger, heriblandt en 
apoteksudstilling med genstande fra Dansk Farma-
cihistorisk Samling.

Fonden har ligeledes haft samarbejde med virk-
somheder inden for faget om udadrettede aktivi-
teter. I anledning af 200-året for H.C. Andersens 
fødsel viste Pharmakon en receptkuvertudstilling, 
»H.C. Andersen på recept«, i perioden 25. februar 
– 22. marts 2005, arrangeret af Verner Andersen 
i samarbejde med Pharmakon og fonden. Holbæk 
Elefant Apoteks 300-års jubilæum blev ud over 
ovennævnte udstilling på Museet for Holbæk og 
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Omegn tillige markeret ved apotekets udgivelse af 
en dvd-fi lm, »Holbæk Elefant Apotek 1705-2005«, 
med optagelser fra blandt andet Dansk Farmaci-
historisk Samling med Aage Marcher som aktør. 
Samlingen har endvidere udlånt genstande til 
demonstration af gammelt apotekshåndværk i 
Danmarks Apotekerforening på Københavns Kul-
turnat, 14. oktober 2005, og på Vinderup Apotek 
i november 2005 i anledning af apotekets 100-års 
jubilæum. Demonstration af gammelt apoteks-
håndværk samt udstilling af og orientering om 
hjertemedicin ved samlingens medarbejdere i Læ-
gemiddelstyrelsen på Københavns Kulturnat var 
ligeledes baseret på genstande fra samlingen.

I 2005 har Dansk Farmacihistorisk Samling mod-
taget mange henvendelser fra offentlige institu-
tioner, private virksomheder og enkeltpersoner, 
herunder studerende, om ydelse af farmacihisto-
risk service. Samlingen har således modtaget 31 
henvendelser om spørgsmål af farmacihistorisk 
karakter. Det har typisk drejet sig om identifi -
kation af ældre lægemiddelnavne, farmaceutiske 
fagudtryk og farmaceutisk apparatur, oplysninger 
om sammensætning, fremstilling og terapeutisk 
anvendelse af tidligere tiders lægemidler samt 
oplysninger om farmaceutuddannelsens og apote-
kernes historie. Desuden har samlingen fået 3 
henvendelser om lån af billeder til publikationer, 
1 henvendelse fra Plan-B Teater, København, om 
lån af genstande til teaterforestillingen »Penge 
– Et drama om vækst og værdi« samt 1 henven-
delse fra fi lmselskabet Zentropa ApS om lån af 
genstand til brug ved optagelse af spillefi lmen »De 
fortabte sjæles ø«. Alle henvendelser er besvaret 
af Poul R. Kruse, Edith Kruse eller Aage Marcher.

På fondens hjemmeside er der i 2005 blevet 
indlagt en ny »Billedvandring gennem Dansk 
Farmacihistorisk Samling« med 26 interiør- og 
genstandsbilleder og opbygget en stor billedbank, 
»Dansk Farmacihistorisk Billedbank«, med 455 
billeder. Fotooptagelserne er udført af fotograf 
Carsten Andersen og fi nansieret af Apotekerfon-
den af 1991. Indlæggelsen af billederne på hjem-
mesiden er foretaget af gymnasieelev Jacob Kjær.

Dansk Farmacihistorisk Billedbank indeholder 
billeder af et repræsentativt udvalg af Dansk Far-
macihistorisk Samlings genstande. Billederne er 
opdelt i to hovedgrupper: »Apotek« og »Lægemid-
delindustri«. Under »Apotek« bringes billeder af 
genstande fra danske apoteker fra håndværkets 
tid, emballagetyper til og forbrugerpakninger med 
apoteksfremstillede lægemidler samt pakninger 
med sygehusapoteksfremstillede lægemidler. 
Under »Lægemiddelindustri« vises billeder af tab-
letmaskiner og andre apparater benyttet i forbin-
delse med industriel produktion af tabletter samt 
forbrugerpakninger med danske og udenlandske 
fabriksfremstillede lægemidler.

Billedbanken har til formål
1) at bringe en let tilgængelig dokumentation af 

et repræsentativt udvalg af Dansk Farmaci-
historisk Samlings genstande, som ikke læn-
gere er i brug, og

2) at stille en farmacihistorisk billedsamling til 
rådighed for lægemiddelområdet i Danmark.

Billederne må med kildeangivelse benyttes frit 
af virksomheder, organisationer, institutioner og 
myndigheder inden for lægemiddelområdet i Dan-
mark til informative, ikke-kommercielle formål. 
Anvendelse til andre formål kan kun ske efter 
henvendelse til Dansk Farmacihistorisk Fond.

De nye billeder fra Dansk Farmacihistorisk 
Samling er også anvendt til illustration af en 
ny dansk udgave af brochuren »Velkommen til 
Dansk Farmacihistorisk Samling«.

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 det 
forløbne år.

Fonden, herunder samlingen, er endvidere blevet 
synliggjort gennem nedennævnte publikationer 
og presseomtale i 2005.
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Nationalt og internationalt samarbejde
Fagligt og organisatorisk samarbejde
Poul R. Kruse er adjungeret professor i farmaciens 
historie ved Danmarks Farmaceutiske Universi-
tet, 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.

Edith Kruse og Poul R. Kruse har deltaget i 37th 
International Congress for the History of Pharm-
acy, Edinburgh, Scotland, 22.-25. juni 2005.

Bodil Haarmark, Edith Kruse og Poul R. Kruse 
har deltaget i 20th Nordic Medical History Con-
gress, Reykjavík, Iceland, 10.-13. august 2005.

Dansk Farmacihistorisk Fond har været medarran-
gør af »Helse- og medicinhistorisk årsmøde 2005: 
Medicinens nutidshistorie«, Medicinsk Museion, 
Københavns Universitet, 2.-3. december 2005.

Poul R. Kruse har efter invitation deltaget i møde 
i Hermann-Schelenz-Institut für Pharmazie- und 
Kulturgeschichte in Heidelberg e.V., Heidelberger 
Schloss, 14. december 2005.

Foredrag og demonstrationer
Aage Marcher har holdt foredrag om »Mit liv som 
apoteker« med demonstration af gammelt apo-
tekshåndværk i Aktivitetsklubben Havlit, Hunde-
sted, 23. februar 2005.

Aage Marcher har demonstreret gammelt apo-
tekshåndværk ved Holbæk Elefant Apoteks 300-
års jubilæum, 7. marts 2005.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »De køben-
havnske sygehusapoteker og deres faglige betyd-
ning« i Dansk Medicinsk-Historisk Selskab og 
Dansk Farmacihistorisk Selskab, København, 
30. april 2005.

Svend Norn har holdt foredrag om »Kloster-
medicin og medicinens historie« på Øm Kloster, 
26. maj 2005.

Aage Marcher har holdt foredrag om »En apote-
kers liv« i Frederiksborg Rotaryklub, Hillerød, 
1. juni 2005.

Aage Marcher har demonstreret gammelt apo-
tekshåndværk ved åbningen af udstillingen »Fra 
klosterhave til apotek«, Museet for Holbæk og 
Omegn, 16. juni 2005.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »The Danish 
Collection of the History of Pharmacy – a ‘working’ 
museum« på 20th Nordic Medical History Con-
gress, Reykjavík, Iceland, 10.-13. august 2005.

Bodil Haarmark har holdt foredrag om »Early 
Danish industrial design – apothecary packing 
and labels« på 20th Nordic Medical History Con-
gress, Reykjavík, Iceland, 10.-13. august 2005.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Lægemid-
ler gennem årtusinder« på Museet for Holbæk og 
Omegn, 18. september 2005.

Svend Norn og Poul R. Kruse har holdt foredrag 
om »Hjerteglykosider – fra forekomst i plantearter 
til endogen syntese i den menneskelige organis-
me« i Dansk Farmacihistorisk Selskab, Hillerød, 
3. oktober 2005.

Aage Marcher og Poul R. Kruse har demonstreret 
gammelt apotekshåndværk i Lægemiddelstyrel-
sen på Københavns Kulturnat, 14. oktober 2005.

Svend Norn har udstillet og orienteret om hjerte-
medicin i Lægemiddelstyrelsen på Københavns 
Kulturnat, 14. oktober 2005.

Aage Marcher har holdt foredrag om »Mit liv som 
apoteker« med demonstration af gammelt apo-
tekshåndværk i Trafi kfunktionærernes Fagfor-
bund, 1. november 2005.

Poul R. Kruse har åbnet den apotekshistoriske 
udstilling på Langelands Museum i anledning af 
Rudkøbing Apoteks 300-års jubilæum, 2. november 
2005.

Svend Norn har holdt foredrag om »Lægemidler 
og tradition« på Rudkøbing Apotek, 7. november 
2005, i anledning af apotekets 300-års jubilæum.

Svend Norn har holdt foredrag om »Opiumsval-
muen og morfi n gennem tiderne« ved årsarrange-
ment for Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner, 
Pharmakon, 21. november 2005.

Museumsbesøg
Bodil Haarmark, Edith Kruse og Poul R. Kruse 
har besøgt The Icelandic Pharmacy Museum, 
Reykjavík, Iceland, 11. august 2005.

Poul R. Kruse har besøgt Deutsches Apotheken-
Museum, Heidelberger Schloss, 14. december 
2005.



Årsberetning 2005 Dansk Farmacihistorisk Fond

 12

Publikationer
Dansk Farmacihistorisk Fond. Årsberetning 
2004. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Fond, 
2005.

Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner. Nyheds-
brev nr. 3, maj 2005; nr. 4, november 2005.

Kruse E. Nyt fra Dansk Farmacihistorisk Fond. 
En lærebog for defektricer og dens ublide med-
fart. Farmakonomen 2005; nr. 5: 20.

Kruse PR. De københavnske sygehusapoteker og 
deres faglige betydning. Dansk Medicinhistorisk 
Årbog 2005; 33: 163-70.

Kruse PR. Rudkøbing Apoteks 300-års jubilæum. 
Farmaci 2005; nr. 12: 38.

Norn S, Kruse PR, Kruse E. Opiumsvalmuen og 
morfi n gennem tiderne. Dansk Medicinhistorisk 
Årbog 2005; 33: 171-84.

Norn S. Klostermedicin og medicinens historie. 
Øm Klosters Venner, Nyhedsbrev 2005; nr. 7: 
3-11.

Theriaca; vol 36. Clemmensen P. K.V. Tjellesens 
historie. Schrøder P. Fra Løveapotekets kemiske 
Fabrik til LEO Pharma A/S. København: Dansk 
Farmacihistorisk Selskab, 2005.

Velkommen til Dansk Farmacihistorisk Sam-
ling. Brochure. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk 
Fond, 2005.



Dansk Farmacihistorisk Fond Årsberetning 2005

 13

Generelt
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Farmacihistorisk Samling åbner dørene. Farma-
ceuten 2005; nr. 10: 12-3.
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Denmark. International Society for the History of 
Pharmacy, Newsletter 2005; no. 6: 8.

Slot S. Da giftskabet var stoltheden. (Om Dansk 
Farmacihistorisk Samling). Frederiksborg Amts 
Avis 15. februar 2005.

Slot S. Moscus Cranie Huminis. (Om Dansk Far-
macihistorisk Samling). Frederiksborg Amts Avis 
16. februar 2005.

Slot S. Et drys, et tryk, en pille. (Om Dansk Far-
macihistorisk Samling). Frederiksborg Amts Avis 
17. februar 2005.

Aktiviteter (kronologisk)
Andersen V. Jernbanereceptkuverter på udstil-
ling. (Danmarks Jernbanemuseum i Odense). 
Farmaci 2005; nr. 1: 30.

Andersen V. Apotekerne fejrer H.C. Andersens 200 
års fødselsdag. (Blandt andet receptkuvertudstil-
ling på Pharmakon). Farmaci 2005; nr. 2: 34.

Udstilling på Pharmakon af receptkuverter med 
H.C. Andersen-motiver. Receptkuvertsamleren 
2005; nr. 2: 29.

Et besøg på det gamle apotek. (Demonstration ved 
Aage Marcher af blandt andet kunsten at trille en 
pille). Lægens Bord, DR1, 10. marts 2005.

Holbæk Elefant Apotek fylder 300 år. (Præsenta-
tion af jubilæumsfi lm på dvd med optagelser fra 
blandt andet Dansk Farmacihistorisk Samling 
med Aage Marcher som aktør). Farmaceuten 2005; 
nr. 5: 15.

Presseomtale
Holbæk Elefant Apotek 300 år – fra receptkuver-
ter til dvd. (Se ovenfor). Farmakonomen 2005; 
nr. 6: 23.

Farmacihistorisk udstilling på bymuseum. (»Fra 
klosterhave til apotek« på Museet for Holbæk og 
Omegn). Farmaci 2005; nr. 7: 32.

Farmacihistorisk udstilling på Museet for Holbæk 
og Omegn. Farmakonomen 2005; nr. 13: 20. Far-
maceuten 2005; nr. 12: 30.

Bang H. Fra klosterhave til apotek. (Museet for 
Holbæk og Omegn). Receptkuvertsamleren 2005; 
nr. 4: 4-6.

Rosing-Schow L. To par strikkede fi ngervanter. 
(Med tak til Dansk Farmacihistorisk Samling for 
faglig bistand). NoMus 2005; nr. 3: 8-11.

Melkersen A. Lægemiddelstyrelsen åbner dørene 
på kulturnatten. Farmaceuten 2005; nr. 16: 10.

»Peters Jul« som teater-musical med juleby anno 
1866. (Med apoteksudstilling i Tappehallerne i 
Hellerup). Farmaceuten 2005; nr. 19: 31. Farma-
konomen 2005; nr. 20: 18.

Kruse PR. Apoteksudstilling med i juleby anno 
1866. (Tappehallerne i Hellerup). Farmaci 2005; 
nr. 12: 37.
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223.  Apoteker Bodil Brock, Aarhus Løve Apotek
224.  LEO Pharma A/S
225.  Apoteker Inge Juhl Børsting, tidligere København Brønshøj Apotek
226.  Henry Jacobsen, Smidstrup
227.  Hand ApS
228.  Apoteker Inge Ostenfeld-Møller, tidligere Nørre Alslev Apotek
229.  Inga og Jørgen Hansen, Aalborg
230.  Apoteker Henrik Lintner, Hjørring Svane Apotek
231.  Apoteker Birgit Kryger, Nykøbing Falster Løve  Apotek
232.  Professor, dr.phil. Bent Foltmann, Frederiksberg
233.  Apoteker Inge Juhl Børsting, tidligere København Brønshøj Apotek
234.  Apoteker Birthe Tange, Nykøbing Mors Sct. Clemens Apotek
235.  Apoteker Annette Fabricius, Hellerup Apotek
236.  Apoteker Birgit Kryger, Nykøbing Falster Løve  Apotek
237.  Apoteker Nina Rancke-Madsen, tidlige re København Steno Apotek, og
   apoteker Svend Ib Mose, tidligere Århus Stjerne Apotek
238.  Speditør Karsten Mogensen, Helsingør
239.  Cand.pharm. Helle Nordstrand, Dragør Apotek
240.  Apoteker Marianne Balslev, Nykøbing Falster Svane Apotek
241.  Apoteker Peter Øelund, Hørsholm Apotek
242.  Apoteker Jens Jørgen Oxlund, tidligere Randers Svane Apotek
243.  Danmarks Farmaceutiske Universitet
244.  Apoteker Jens Overø, Birkerød Apotek
245.  Apoteker Erling Hugo Pedersen, Frederikssund Apotek
246.  Cand.pharm. Thomas Müller, Værløse
247.  Apoteker, lic.pharm. Verner Andersen, tidligere Odense Dalum Apotek
248.  Lektor, dr.phil. Erik Krogh Andersen, Odense 
249.  Bente Raae Andersen, Helsingør
250.  Apoteker Søren Nellemann, København Apoteket Ryparken
251.  Prokurist Poul Græm, tidligere Bang & Tegner A/S
252.  Apoteker Aage Marcher, tidligere København Istedgades Apotek
253.  Cand.pharm. Hanne Kirkegaard, LEO Pharma A/S
254.  Lise Klintø Bune, Gl. Rye
255.  Specialkonsulent, cand.pharm. Vibeke Hinge Christiansen og
  cand.pharm. et med. Leif Viuf Christiansen, Herlev
256.  Apoteker Helge Tovborg-Jensen, tidligere Humlebæk Apotek
257.  Direktør, cand.pharm. Kurt Fonnesbæk Rasmussen, Kgs. Lyngby
258.  Apoteker, lic.pharm. Verner Andersen, tidligere Odense Dalum Apotek
259.  Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, Virum
260.  Apoteker, lic.pharm. Verner Andersen, tidligere Odense Dalum Apotek
261.  Eva Roed Larsen, Harsefeld, Tyskland

Takkebrev af 20. september 2005 til ingeniør Claus Nørgaard og hustru Birgitte Nørgaard, Parapharm a-s, 
Vassingerød, for modtagelse af en meget omfattende donation i 2004 og 2005.

Gaveliste
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