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

 udsender hermed sin femte årsberetning.
Heri omtales fondens formål,

 dens organisation og virksomhed.

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 afl øste den tidligere fond, Fon-
den til Bevarelse af Gammelt Dansk Apoteksinventar, 
og samtidig fi k overdraget den af Danmarks Apote-
kerforening 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 Farmacihistorisk 
Samling, men også af et stort antal genstande, der 
var blevet doneret til Fonden til Bevarelse af Gam-
melt Dansk Apoteksinventar siden stiftelsen af denne 
i 1972. De fl este genstande er udstillet på de apote-
ker, hvorfra effekterne stammer, og i Dansk Farma-
cihistorisk 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. septem-
ber 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 bestemmel-
ser 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.

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

Til fonden er knyttet en støttekreds, Dansk Farmaci-
historisk Fonds Venner, som blev etableret den 7. ja-
nuar 2004 med opfordring til alle personer, offentlige 
og private institutioner og virksomheder inden for 
lægemiddelområdet i Danmark til at støtte fondens 
arbejde ved et medlemskab af og årlige bidrag til 
Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner. Pr. 31. decem-
ber 2006 udgør medlemstallet 176, fordelt på 117 
personer samt 59 institutioner og virksomheder.

Fondens museale og øvrige aktiviteter udøves i Dansk 
Farmacihistorisk Samling i kælderlokaler på Phar-
makon, 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, nu   
 Pharmadanmark,
• årlige tilskud fra Farmakonomforeningen,
• årlige bidrag fra medlemmer af Dansk Farmacihi-  
 storisk Fonds Venner,
• tilskud fra fonde,
• entreindtægter ved omvisninger i samlingen,
• indtægter ved intern og ekstern foredragsvirk-  
 somhed og 
• indtægter ved salg af publikationer.

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

Bestyrelsen består af nævnte 10 medlemmer, ud-
peget af de anførte organisationer, institutioner og 
myndigheder.

Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond

Danmarks Apotekerforening: 
Apoteker Steffen Kjær

Dansk Farmaceutforening, fra 1. februar 2007 Pharmadanmark: 
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, fra 1. januar 2007
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet: 
Ph.d.-studerende, cand.scient.soc. Bjørn Ove Klinke

Pharmakon a/s: 
Direktør, cand.pharm. Kurt Fonnesbæk Rasmussen indtil 30. juni 2006

Adm. direktør, rektor, cand.psych., E*MBA Janne Albertsen fra 1. juli 2006

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

Indenrigs- og Sundhedsministeriet: 
Kontorchef, cand.jur. Jørgen Bartels Petersen
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Pharmakon har bemandet Dansk Farmacihistorisk 
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.

Konsulenter
• Pensioneret apoteker Aage Marcher står til rådig-

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

• Cand.pharm. Edith Kruse er ansat af Pharmakon, 
fi nansieret 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 til-
knyttet samlingen til omvisninger samt foredrags- 
og publikationsvirksomhed.

Frivillig assistance
• Pensioneret tabletmester Jacob Brandt Jørgensen 

yder frivillig assistance ved tabletteringssektionen.
• Pensioneret afdelingschef, cand.pharm. Knud Kri-

stensen yder frivillig assistance ved Isotop-Apote-
kets samling.

• Cand.pharm. Edith Kruse yder frivillig assistance 
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 2006.

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 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 lægemiddel-

fremstilling med prototyper på ældre appara-
turer 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 gen-
stande for at vise de pågældende genstandes 
egen historie.

 • Arbejdspladser for eksterne brugere af sam-
lingen.

• Omvisninger i samlingen for interesserede   
 grupper og gæster, deltagere i kurser og andre   
 arrangementer under folkeoplysningsinstitutio-  
 ner samt farmaceutstuderende og farmakonom-  
 elever.
• 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 årsberet-  
 ning, ved interview og indlæg i fagtidsskrifter og   
 aviser samt ved foredrag i faglige, folkeoply-  
 sende og andre fora.
• Deltagelse i forskningsprojekter med farmaci-
 historisk perspektiv i projektgrupperne »Pharma-  
 ceutical Policy« og »Modern Medicines« ved
  Afdeling for Samfundsfarmaci, Institut for Far-  
 makologi og Farmakoterapi, Danmarks Farma- 
 ceutiske Universitet (fra 1. januar 2007 Det   
 Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet).

I 2004 blev Dansk Farmacihistorisk Samlings udstil-
lingsareal udvidet og istandsat. Efterfølgende blev 
der foretaget en nyopstilling af samlingens oprinde-
lige udstillinger og indrettet en ny tabletteringssek-
tion, der belyser tabletfremstillingens udvikling fra 
håndværk til industri. For fuldendelse af dette projekt 
blev der i 2005 etableret faste elinstallationer til ma-
skinerne i tabletteringssektionen, således at maski-
nerne bekvemt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan 
demonstreres i forbindelse med omvisninger. I 2005 
afsluttedes endvidere restaureringen af samlingens 
genstande, maskiner, bøger og arkivalier. Status er, 
at samlingen nu belyser apotekernes og lægemiddel-
industriens virksomhed samt lægemidlernes historie 
gennem de sidste hundrede år og dermed udgør en 
faghistorisk helhed, og at samlingen tillige fremtræ-
der i en indtil videre færdig form.

På denne baggrund har bestyrelsen i 2006 påbegyndt 
en drøftelse af en langsigtet plan for den videre 
udvikling af Dansk Farmacihistorisk Samling.

I fortsættelse af meget omfattende donationer i 
2004 og 2005 har ingeniør Claus Nørgaard og hustru 
Birgitte Nørgaard, tidligere Parapharm a-s i Vassin-
gerød, yderligere skænket en lang række genstande 
til Dansk Farmacihistorisk Fond i 2006. Endvidere har 
fonden modtaget et stort antal genstande fra andre 
donatorer i 2006, heriblandt en større samling af 
apotekshistoriske genstande fra apoteker Lisa Hing-
strup Larsen, tidligere Store Heddinge Stevns Apo-
tek, et større antal farmakognostiske bogværker fra 
Institut for Medicinalkemi, Danmarks Farmaceutiske 
Universitet, samt et apoteksskuffedarium fra apote-
ker Ebbe Werenberg, Holte Apotek. For alle donatio-
ner er der udarbejdet gavelister. I 2006 er der således 
udskrevet omstående 46 gavelister, fra nr. 262 til nr. 
307, samt et takkebrev til Claus og Birgitte Nørgaard. 
Gennem årene har fonden modtaget donationer fra 
ca. 220 apotekere, 115 privatpersoner og 40 insti-
tutioner, virksomheder og udenlandske forbindelser. 
Gaver modtages fortsat gerne — efter forudgående 
henvendelse og, om muligt, udvælgelse ved besøg 
hos giveren.

De mange donationer, som fonden har modtaget i 
2004, 2005 og 2006 har muliggjort både en udvidelse 
af sortimentet af udstillede genstande i Dansk Far-
macihistorisk Samling og en udskiftning af en række 
allerede udstillede genstande med tilsvarende af bedre 
kvalitet. Det gælder standbeholdere, redskaber, appa-
rater, emballager, etiketter og andre apotekshistoriske 
genstande samt forbrugerpakninger med apoteksfrem-
stillede og fabriksfremstillede lægemidler. Udstillin-

Virksomhed
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gerne i samlingen har herved fået et væsentligt fagligt 
løft. Genstande, der ikke er plads til i udstillingerne, 
samt dubletter, defekte genstande og andre effekter, 
der ikke ønskes udstillet, bliver magasineret.

I 2006 er indretningen af samlingens udstilling af 
forbrugerpakninger med ældre, apoteksfremstillede 
lægemidler tilendebragt. Et udvalg af samlingens 
bestand af recepter fra perioden 1863-1967 er i 
kronologisk orden indsat i et album og derved blevet 
tilgængeligt for besøgende i samlingen. Endvidere er 
der indrettet en udstilling af apotekets Cosmea-præ-
parater gennem tiderne, suppleret med et udvalg af 
brochurer om præparaterne i serien. Denne udstilling 
har været genstand for særlig interesse blandt de 
besøgende.

Den tidligere påbegyndte registrering af de udstillede 
genstande og forbrugerpakninger med apoteks- og 
fabriksfremstillede lægemidler samt bøger er videre-
ført i 2006, men i begrænset omfang, idet der er tale 
om et meget tidskrævende arbejde.

I 2005 blev der påbegyndt en oprydning i og sor-
tering af samlingens magasinerede genstande, 
forbrugerpakninger med apoteks- og fabriksfremstil-
lede lægemidler samt bøger og bogdubletter. Dette 
arbejde er ligeledes fortsat i 2006, og en maga-
sinregistrant over forbrugerpakninger med ældre, 
danske fabriksfremstillede lægemidler er udarbejdet. 
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 
funktionsdygtig stand.

Pensioneret tabletmester Jacob Brandt Jørgensen 
har efter afslutning i 2005 af sit arbejde med istand-
sættelse og klargøring af tabletmaskiner og andre 
tabletrelaterede apparater til demonstrationsformål i 
2006 varetaget den løbende vedligeholdelse af disse 
og andre forefaldende vedligeholdelsesarbejder samt 
herudover udført en lang række renoveringsopgaver i 
eget værksted.

Fra Isotop-Apoteket er bevaret en lysbilledsamling, der 
viser indretningen af Isotop-Apoteket og de arbejds-
metoder, som blev anvendt ved håndtering og kontrol 
af radioaktive lægemidler. Pensioneret afdelingschef, 
cand.pharm. Knud Kristensen har i 2006 afsluttet sit 
arbejde med ordning af lysbilledsamlingen og over-
førsel af denne til digitalt medium med ledsagende 
beskrivelser.

Endvidere har pensioneret apoteker Nina Rancke-
Madsen og pensioneret apoteker Svend Ib Mose i 2006 
videreført deres arbejde med at ordne og implemen-
tere indkomne receptkuverter i den udstillede recept-
kuvertsamling.

Som en service for besøgende i Dansk Farmacihisto-
risk Samling er en guide for samlingen under udar-
bejdelse. Guiden udformes som laminerede A4-kort 
i et antal af 22, der dækker de væsentligste dele af 
udstillingerne. Samtlige kort vil være færdiggjort 
inden 1. april 2007 og blive mangfoldiggjort i et pas-
sende antal eksemplarer. Kortene vil blive placeret i 
infopaneler, der er ophængt i samlingen.

I 2006 har 573 personer besøgt Dansk Farmacihi-
storisk Samling. Hovedparten af de besøgende har 
været deltagere i arrangerede omvisninger ved Poul 
R. Kruse, Svend Norn og/eller Aage Marcher, som 
indledningsvis har givet en orientering om fondens, 
herunder samlingens, formål, organisation og virk-
somhed. I alt har ca. 3.750 personer besøgt samlin-
gen gennem årene.

Fonden har i 2006 haft samarbejde med to danske 
museer om farmacihistoriske udstillinger. Genstande 
fra Dansk Farmacihistorisk Samling har således 
været udlånt til en renæssanceudstilling, »Doktor Ro, 
Doktor Munterhed, Doktor Diæt og Kærlig Sygepleje«, 
på Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding fra 7. 
april 2006 til årsskiftet. Endvidere har Poul R. Kruse 
ydet konsulentbistand til Nordjyllands Historiske Mu-
seum ved Apotekersamlingen i Jens Bangs Stenhus i 
Aalborg.

På Frederiksborg Centret afholdt Hillerød Sygehus 
en forskningsdag den 2. november 2006. Til brug 
ved præsentationen af et forskningsprojekt udlånte 
Dansk Farmacihistorisk Samling en vægt.

Fonden har tillige haft samarbejde med virksom-
heder inden for faget om udadrettede aktiviteter. 
Dansk Farmacihistorisk Samling har således udlånt en 
tabletmaskine til demonstration af tabletfremstilling 
på Lyngby Svane Apotek i juni 2006 i anledning af 
apotekets 200-års jubilæum samt en tabletmaskine 
og andre genstande til udstilling og demonstration af 
gammelt apotekshåndværk på Asnæs Apotek i juni-
juli 2006 i anledning af apotekets 100-års jubilæum. 
Hillerød afholdt for første gang en kulturnat den 6. 
oktober 2006, hvor Dansk Farmacihistorisk Samling 
og Pharmakon deltog med særlige aktiviteter for børn 
og omvisninger i samlingen for voksne. Samlingen har 
endvidere udlånt genstande til demonstration af gam-
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melt apotekshåndværk i Danmarks Apotekerforening 
ved Københavns Kulturnat og på Aalborg Svane Apotek 
ved Aalborg Kulturnat, 13. oktober 2006. Demonstration 
af gammelt apotekshåndværk ved samlingens medar-
bejdere i Lægemiddelstyrelsen ved Københavns Kultur-
nat var ligeledes baseret på genstande fra samlingen.

I 2006 har Dansk Farmacihistorisk Samling modtaget 
mange henvendelser fra offentlige institutioner, private 
virksomheder og enkeltpersoner, herunder studerende, 
om ydelse af farmacihistorisk service. Samlingen har 
således modtaget 28 henvendelser om spørgsmål af 
farmacihistorisk karakter. Det har typisk drejet sig om 
identifi kation af ældre lægemiddelnavne, farmaceutiske 
fagudtryk og farmaceutisk apparatur, oplysninger om 
fremskaffelse, sammensætning, fremstilling og tera-
peutisk anvendelse af tidligere tiders lægemidler samt 
oplysninger om farmaceutuddannelsens og apotekernes 
historie. Desuden har samlingen fået to henvendelser 
om lån af billeder til publikationer. Alle henvendelser er 
besvaret af Poul R. Kruse eller Edith Kruse.

Samlingen har i 2006 udlånt en række bøger og tids-
skrifter fra den omfattende bogsamling.

På fondens hjemmeside er der i 2006 indlagt en om-
fattende bibliografi , »Dansk Farmacihistorisk Biblio-

grafi «, der i 2003 blev udgivet af Dansk Farmacihisto-
risk Selskab som Theriaca, hefte XXXIII. Formålet med 
bibliografi en er at bringe en så vidt muligt fuldstændig 
oversigt over dansk farmacihistorisk litteratur frem til 
redaktionens slutning den 30. juni 2002. Bibliografi en 
er opstillet efter det af fonden udviklede farmacihisto-
riske bogklassesystem, som også benyttes ved registre-
ring og opstilling af fondens bøger i Dansk Farmacihi-
storisk Samling.

Fonden har endvidere publiceret en engelsk udgave 
af sin brochure om Dansk Farmacihistorisk Samling, 
»Welcome to the Danish Collection of the History of 
Pharmacy«.

Fonden 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 2006.
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Nationalt og internationalt samarbejde
Fagligt og organisatorisk samarbejde
Poul R. Kruse er adjungeret professor i farmaciens hi-
storie ved Danmarks Farmaceutiske Universitet (fra 1. 
januar 2007 Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns 
Universitet), og tillige formand for Dansk Farmacihi-
storisk Selskab, næstformand for Dansk Medicinsk-
Historisk Selskab, vicepræsident for The International 
Society for the History of Pharmacy samt medlem af 
bestyrelsen for Apoteker Aage Schæffers Fond.

Foredrag og demonstrationer
Aage Marcher har demonstreret gammelt apoteks-
håndværk på Sorø Apotek i anledning af apotekets 
400-års jubilæum, 20. marts 2006.

Aage Marcher har demonstreret gammelt apoteks-
håndværk på Gentofte Apotek i anledning af apotekets 
100-års jubilæum, 31. marts 2006.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Apotekervæsenet 
i samfunds- og kulturhistorisk belysning« i Dansk Sel-
skab for Antikvitetshistorie, København, 24. april 2006.

Aage Marcher har holdt foredrag om »Mit liv som 
apoteker« ved Receptkuvertsamlerforeningens general-
forsamling, Sønderborg, 29. april 2006.

Poul R. Kruse har holdt forelæsninger om »Apoteker-
væsenets historie i Danmark« og om »Lægemidlernes 
historie« for guider ved Apotekersamlingen, Jens Bangs 
Stenhus, Aalborg, 23.-24. maj 2006.

Aage Marcher har demonstreret gammelt apoteks-
håndværk på Stege Apotek i anledning af apotekets 
300-års jubilæum, 7. juni 2006.

Svend Norn har holdt foredrag om »Opiumsvalmuen 
og morfi n gennem tiderne« på Stege Apotek i anled-
ning af apotekets 300-års jubilæum, 7. juni 2006.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Apotekervæsenet 
i kulturhistorisk belysning« på Dansk Sygeplejehistorisk 
Museum, Kolding, i anledning af museets renæssance-
udstilling, »Doktor Ro, Doktor Munterhed, Doktor Diæt 
og Kærlig Sygepleje«, 17. september 2006.

Svend Norn har holdt foredrag om »Lægekunsten 
gennem tiderne« på Dansk Sygeplejehistorisk Muse-
um, Kolding, i anledning af museets renæssanceud-
stilling, »Doktor Ro, Doktor Munterhed, Doktor Diæt 
og Kærlig Sygepleje«, 17. september 2006.

Pernille Dam, Edith Kruse, Poul R. Kruse, Aage Marcher 
og Svend Norn har demonstreret gammelt apoteks-
håndværk på Pharmakon og omvist i Dansk Farmacihi-
storisk Samling ved Kulturnat Hillerød 2006, 6. oktober 
2006.

Edith Kruse, Poul R. Kruse og Svend Norn har demon-
streret gammelt apotekshåndværk i Lægemiddelsty-
relsen ved Københavns Kulturnat, 13. oktober 2006.

Museumsbesøg
Edith Kruse og Poul R. Kruse har besøgt Apotekersam-
lingen, Jens Bangs Stenhus, Aalborg, 23.-24. maj 2006.

Poul R. Kruse og Svend Norn har besøgt Dansk Syge-
plejehistorisk Museum, Kolding, 17. september 2006.
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Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner. Nyhedsbrev nr. 
5, maj 2006; nr. 6, september 2006.

Kruse PR. Anmeldelse af: Schmitz R. Geschichte der 
Pharmazie. Vol. II: Von der Frühen Neuzeit bis zur 
Gegenwart. Von Christoph Friedrich und Wolf-Dieter 
Müller-Jahncke. Eschborn: Govi-Verlag, 2005. I: Norsk 
Farmaceutisk Tidsskrift 2006; nr. 11: 25. Farmaceuten 
2006; nr. 21: 18.

Kruse PR. Rudkøbing Apoteks 300-års jubilæum. 
Receptkuvertsamleren 2006; nr. 1: 20-1.

Norn S, Kruse PR, Kruse E. Injektionens historie 
– morfi nsprøjten. Farmaceuten 2006; nr. 21: 14-7.

Norn S, Kruse PR, Kruse E. Opiumsvalmuen og morfi n 
gennem tiderne. Farmaceuten 2006; nr. 5: 16-8.

Norn S, Kruse PR, Kruse E. Træk af injektionens histo-
rie. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2006; 34: 104-13.

Welcome to the Danish Collection of the History of 
Pharmacy. Brochure. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk 
Fond, 2006.
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Generelt
Kruse PR. National news for international use: Den-
mark. International Society for the History of Pharm-
acy, Newsletter 2006; no. 7: 13.

Munck J. Historien er vores fælles eje. (Om Dansk Far-
macihistorisk Samling). Plexus 2006; nr. 2: 4-9.

Ny udgave af ”Velkommen til Dansk Farmacihistorisk 
Samling”. Farmaci 2006; nr. 1: 28.

Panduro T. »En skefuld mumie og lidt kviksølv, tak.« 
Apotekernes til tider bizarre historie bliver oprullet i 
kælderen under Pharmakon, hvor der er rundvisning 
på Kulturnatten. Hillerød Posten 4. oktober 2006.

Slot S. Giftskab, blodigler og lidt mumie. Dansk Far-
macihistorisk Samling ligger i en kælder i Hillerød og 
venter på et større publikum. Frederiksborg Amts Avis 
25. august 2006.

Vestergaard V. Et væld af hverdagsgåder … Hvorfor 
bruger apotekerne dyrenavne? (Interview af Poul R. 
Kruse). Politiken 19. august 2006.

Aktiviteter (kronologisk)
Berthelsen L. Fortid og nutid i skøn blanding på apo-
teket. (Demonstration ved Aage Marcher af gammelt 
apotekshåndværk på Sorø Apotek i anledning af dets 
400-års jubilæum). Sjællandske 21. marts 2006.

Andersen V. Sorø Apotek 4 sekler. (Demonstration 
ved Aage Marcher af gammelt apotekshåndværk). 
Farmaci 2006; nr. 7: 33.

Gentofte Apotek fylder 100 år. (Demonstration ved 
Aage Marcher af gammelt apotekshåndværk). Far-
maci 2006; nr. 4: 33.

Slot S. Kulturnat – men ikke lysshow. (Omtale af 
Dansk Farmacihistorisk Samling). Frederiksborg Amts 
Avis 31. maj 2006.

Presseomtale
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262.  Iben Palm, Roskilde
263.  Cand.pharm. Stella Hounsgaard, Hillerød
264.  Lægemiddelindustriforeningen
265.  Apoteker Marianne Balslev, Nykøbing Falster Svane Apotek
266.  Iben Palm, Roskilde
267.  Dansk Farmaceutforening, Københavns Kreds

268.  Afdelingschef, cand.pharm. Knud Kristensen, tidligere Isotop-Apoteket og Lægemiddelafdelingen, Sundhedsstyrelsen
269.  Direktør, cand.pharm. Jan Bonde, Nomeco A/S
270.  Apoteker Ole Bak, Aalborg Vejgaard Apotek
271.  Lektor, ph.d. Jette Jacobsen, Institut for Farmaci og Analytisk Kemi, Danmarks Farmaceutiske Universitet
272.  Docent, dr.phil. Steen Allerup, Allerød
273.  Apoteker Lisa Hingstrup Larsen, tidligere Store Heddinge Stevns Apotek
274.  Apoteker Anders Bech, Silkeborg Ørne Apotek
275.  Cand.pharm. Connie Vanghøj, Pharmakon a/s
276.  Cand.pharm. Lis Smed Nielsen, Charlottenlund
277.  Lektor, ph.d. Lotte Stig Haugbølle, Danmarks Farmaceutiske Universitet
278.  Naja Ken, Ishøj
279.  Afdelingen for Klinisk Farmaci, H:S Apoteket
280.  Kathrine Thøgersen, Vedbæk
281.  Knud Larsen, Farum
282.  Institut for Medicinalkemi, Danmarks Farmaceutiske Universitet
283.  Cand.pharm. Connie Vanghøj, Pharmakon a/s
284.  Docent, dr.phil. Steen Allerup, Allerød
285.  Danmarks Farmaceutiske Bibliotek
286.  Fotograf Leif Knudsen, København
287.  Apoteker Lisa Hingstrup Larsen, tidligere Store Heddinge Stevns Apotek
288.  Bente Wagner, Birkerød
289.  Apoteker Ebbe Werenberg, Holte Apotek
290.  Lise Klintø Pedersen, Nørre Nebel
291.  Apoteker Thorkild Nissen, tidligere Vesterborg Apotek og Søllested Højreby Hjorte Apotek
292.  Cand.pharm. Connie Vanghøj, Pharmakon a/s
293.  Studiechef, cand.pharm. Ilse Fjalland, Danmarks Farmaceutiske Universitet
294.  Apoteker Birte Knutsson, Asnæs Apotek
295.  Apoteker Emma Bredmose, Haarby Apotek
296.  Jørgen Hansen, Aalborg
297.  Apoteker, lic.pharm. Verner Andersen, tidligere Odense Dalum Apotek
298.  Lise Klintø Pedersen, Nørre Nebel
299.  LEO Pharma A/S
300.  Apoteker Steffen Kjær, Virum Apotek
301.  Lektor, ph.d. Erling Sonnich Thomsen, Allerød
302.  Exam.pharm. Ellen Madsen, Nødebo
303.  Lektor, cand.pharm. Anne Marie Rørdam, Birkerød
304.  Cand.pharm. Hanne Kirkegaard, Farum
305.  Apoteker Merete Felsing, Nærum Apotek
306.  Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, Virum
307.  Apoteker Nils Holm-Petersen, HD, tidligere Havdrup Apotek

Takkebrev af 6. december 2006 til ingeniør Claus Nørgaard og hustru Birgitte Nørgaard, tidligere Parapharm a-s, Vassingerød, for 
modtagelse af en omfattende donation i 2006.

Gaveliste
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