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

 udsender hermed sin sjette 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.

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

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 2007 udgør medlemstallet 192, fordelt på 124 
personer samt 68 institutioner og virksomheder.

Fondens museale og øvrige aktiviteter udøves i eller 
gennem Dansk Farmacihistorisk Samling. Samlingen 
er beliggende 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 Pharmadanmark,
• årlige tilskud fra Farmakonomforeningen,
• årlige bidrag fra medlemmer af Dansk Farmaci-

historisk Fonds Venner,
• 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 for Dansk Farmacihistorisk Fond

Danmarks Apotekerforening: 
Apoteker Steffen Kjær

Pharmadanmark:
Regulatory Manager, ph.d. 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)

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet: 
Ph.d.-studerende, cand.scient.soc. Bjørn Ove Klinke

Pharmakon a/s: 
Adm. direktør, rektor, cand.psych., E*MBA Janne Albertsen

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

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: 
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 administratio-
nen af fondens deponerede genstande.

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

• Farmakonom Mona Sørensen er tilknyttet samlin-
gen til varetagelse af området sygeplejeartikler og 
forbindsstoffer.

• R&D Manager, cand.pharm. Henning Møller 
Knudsen er tilknyttet samlingen til ydelse af fag-
lig rådgivning i forbindelse med drift og vedlige-
holdelse af maskiner og apparatur i tabletterings-
sektionen samt til omvisninger.

Frivillig assistance
• Pensioneret tabletmester Jacob Brandt Jørgensen 

yder frivillig assistance ved tabletteringssektionen 
og apotekssektionen.

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

• Cand.pharm. Edith Kruse yder frivillig assistance 
ved bogsamlingen.

• Farmakonom Annegrethe Nielsen yder frivillig 
assistance inden for området sygeplejeartikler og 
forbindsstoffer.

• 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 2007. 

Bestyrelsen har fastlagt et koncept for Dansk Farma-
cihistorisk Samling og en handlingsplan for samlin-
gen for 2007. Det indgår i konceptet for samlingen, 
at denne er et viden- og aktivitetscenter for farma-
ciens 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 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 antikviteter, 
der fremtræder i deres originale tilstand om 
nødvendigt ved restaurering, for at vise eksem-
pler 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 grup-
per og gæster, deltagere i kurser og andre arran-
gementer under folkeoplysningsinstitutioner 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 bro-
chure, nyhedsbreve, hjemmeside og årsberetning, 
ved interview og indlæg i fagtidsskrifter, aviser og 
radio samt ved foredrag i faglige, folkeoplysende 
og andre fora.

• Afholdelse af farmacihistoriske forelæsninger for 
farmaceutstuderende og farmakonomelever.

• Deltagelse i forskningsprojekter med farmaci-
 historisk perspektiv i projektgrupperne »Pharma-
ceutical Policy« og »Modern Medicines« ved Afde-
ling for Samfundsfarmaci, Institut for Farmakologi 
og Farmakoterapi, 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. I 2006 er 
samlingens udstillinger og magasin blevet vedlige-
holdt ved udskiftning af emner eller dele heraf samt 
ved etablering af nytilkomne emner, der er tilgået 
samlingen i form af donationer. Status er, at samlin-
gen belyser apotekernes og lægemiddelindustriens 
virksomhed samt lægemidlernes historie gennem de 
sidste hundrede år og dermed udgør en faghistorisk 
helhed, og at samlingen tillige fremtræder i en indtil 
videre færdig form.

På denne baggrund har bestyrelsen i 2007 udarbejdet 
en langsigtet plan for den videre udvikling af Dansk 
Farmacihistorisk Samling. Den langsigtede plan 
har titlen: »Farmaciens historie i fortsat bevægelse 
– Udviklingsplan for Dansk Farmacihistorisk Samling 
for 2007-2016«. Det er bestyrelsens hensigt at søge 
10-års planen gennemført successivt gennem de 
årlige handlingsplaner.

I fortsættelse af de foregående års meget omfat-
tende donationer har Dansk Farmacihistorisk Fond 
også i 2007 modtaget et stort antal genstande og 
bøger, heriblandt en komplet samling af specialitets-
takster fra 1. udgave i 1935 til sidste hæfte i 1996, 
doneret af Danmarks Apotekerforening. For alle 
donationer er der udarbejdet gavelister. I 2007 er der 
således udskrevet omstående 43 gavelister, fra nr. 
308 til nr. 350. Gennem årene har fonden modtaget 
donationer fra ca. 230 apotekere, 140 privatpersoner 
og 50 institutioner, 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 
de seneste år, har muliggjort både en udvidelse af 
sortimentet af udstillede genstande i Dansk Far-
macihistorisk Samling og udskiftning af en række 
allerede udstillede genstande med tilsvarende af 
bedre kvalitet. Det gælder standbeholdere, redskaber, 
apparater, emballager, etiketter og andre apoteks-
historiske genstande samt forbrugerpakninger med 

Virksomhed
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apoteksfremstillede og fabriksfremstillede læge-
midler. Udstillingerne i samlingen højnes herved til 
stadighed i faglig henseende. Genstande, der ikke 
er plads til i udstillingerne, samt dubletter, defekte 
genstande og andre effekter, der ikke ønskes udstillet, 
bliver magasineret.

Samlingens udstillinger har tillige undergået et visu-
elt løft i 2007. Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, 
der varetager den løbende vedligeholdelse af sam-
lingens tabletmaskiner, dragermaskiner og apparater 
til demonstrationsformål og af dubleteksemplarer til 
udlån til apoteker og museer, har herudover udført en 
lang række renoveringsopgaver i eget værksted samt 
monteret adskillige maskiner, apparater og redskaber 
på træplader, ligeledes tilvirket i eget værksted. End-
videre er den hidtidige stålreol til udstilling af bøger 
og arkivalier blevet udskiftet med en træreol, doneret 
af Pharmakon. Desuden er et antal nytilkomne bøger 
af særlig værdi blevet restaureret af konservator 
Birthe Lassen i fortsættelse af tidligere bogrestau-
reringer. De nyrestaurerede bøger er nu udstillet i 
samlingen.

Farmakonom Mona Sørensen har med assistance fra 
farmakonom Annegrethe Nielsen i 2007 påbegyndt 
oprydning og sortering af samlingens store bestand 
af sygeplejeartikler og forbindsstoffer. Hovedparten 
af genstandene er placeret i et ældre apoteksskuf-
fedarium med 54 skuffer og så vidt muligt klassifi -
ceret efter Bang & Tegners Sygeplejekompendium 
fra 1976. Ved udvælgelsen af disse genstande er der 
lagt hovedvægt på alder, bevaringstilstand, fi rma-
navn, apoteksnavn og prismærkning. En række større 
genstande, blandt andet forbindskasser fra Falck og 
Zonen, er udstillet i en reol ved siden af skuffedariet. 
Desuden er der indrettet en temaudstilling af injek-
tionssprøjter og kanyler i en montre i kældergangen 
ved samlingen. Informationsmateriale om de udstil-
lede genstande er under udarbejdelse og vil blive 
færdiggjort i 2008.

Endvidere har pensioneret apoteker Nina Rancke-
Madsen og pensioneret apoteker Svend Ib Mose i 
2007 videreført deres arbejde med at ordne og imple-
mentere indkomne receptkuverter i den udstillede 
receptkuvertsamling.

Den tidligere påbegyndte registrering i »Udstillingsre-
gistranten« af de udstillede forbrugerpakninger med 
lægemidler er tilendebragt i 2007 og omfatter i alt 
ca. 800 pakninger, fordelt på ca. 350 ældre apoteks-
fremstillede lægemidler og ca. 450 fabriksfremstil-
lede lægemidler fra før 1954, heraf ca. 300 danske 

og ca. 150 udenlandske præparater. Den tidligere 
påbegyndte registrering i »Magasinregistranten« af 
de magasinerede forbrugerpakninger med lægemidler 
er videreført og omfatter nu ca. 750 ældre, danske 
fabriksfremstillede lægemidler.

Registreringen af samlingens bøger er ligeledes blevet 
videreført i 2007. Databasen omfatter nu 1.073 bøger.

I 2007 er der påbegyndt en omfattende systemati-
sering og ompakning af samlingens magasinerede 
arkivalier. I forbindelse hermed er en væsentlig del af 
arkivalierne blevet indført i magasinregistranten.

Den i 2006 iværksatte udarbejdelse af en guide for 
samlingen er afsluttet i 2007. Guiden foreligger i 
form af 22 dobbeltsidede guidekort i A4-format, 
der dækker de væsentligste dele af udstillingerne i 
samlingen. Kortene er printet på lavendelblåt papir 
og lamineret. De er anbragt i to dertil beregnede 
infopaneler, hvorfra besøgende kan låne dem i for-
bindelse med guidede omvisninger eller ved besøg på 
egen hånd.

Som led i den løbende opfølgning af den i 2004 
iværksatte fuldstændige kontrol af tilstedeværelsen 
af fondens deponerede genstande på apoteker, of-
fentlige museer og andre steder er der i 2007 foreta-
get opfølgende kontrol i 4 tilfælde i forbindelse med 
apoteksindehaverskifte.

I 2007 har 825 personer besøgt Dansk Farmacihisto-
risk Samling. Hovedparten af de besøgende har været 
deltagere i arrangerede omvisninger ved Poul R. 
Kruse, Svend Norn, Edith Kruse og/eller Aage Mar-
cher, som indledningsvis har givet en orientering om 
fondens, herunder samlingens, formål, organisation 
og virksomhed. Blandt årets gæster har der været 
mange udlændinge, heriblandt medlemmer af Far-
macihistoriska Sällskapet i Stockholm, som foretog 
en studierejse til samlingen i maj. I alt har ca. 4.575 
personer besøgt samlingen gennem årene.

I forbindelse med indførelsen af en ny farmakonom-
uddannelse pr. 1. september 2007 er den hidtidige 
omvisning i samlingen for farmakonomelever, der har 
været frivillig for eleverne, blevet udvidet, således at 
alle farmakonomelever på kursus 2 i uddannelsesfor-
løbet får en forelæsning om farmaciens og farmako-
nomernes historie med vægt på deres arbejdsopgaver 
gennem tiderne samt en efterfølgende omvisning i 
samlingen. Såvel forelæsningen som omvisningen er 
obligatorisk.
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Fonden har i 2007 haft samarbejde med Ærø Mu-
seum. Genstande fra Dansk Farmacihistorisk Samling 
har således været udlånt til en apotekshistorisk sær-
udstilling på museet i februar-marts 2007 i anled-
ning af Ærøskøbing Apoteks 200-års jubilæum.

Fonden har tillige haft samarbejde med virksomheder 
inden for faget om udadrettede aktiviteter. Det har 
omfattet udlån af en tabletmaskine til Lemvig Apotek 
til udstilling om apoteket i ældre tid og demonstra-
tion af gammelt apotekshåndværk i forbindelse med 
Lidenlund Festuge i august 2007, udlån af en serie 
ældre receptkuverter til Christianshavns Apotek ved 
markering af apotekets 300-års jubilæum i november 
2007 samt udlån af en tabletmaskine og andre gen-
stande til demonstration af gammelt apotekshånd-
værk på Apoteket Bryggergården i Odense i anled-
ning af apotekets 75-års jubilæum i december 2007. 
Hillerød afholdt for anden gang en kulturnat den 5. 
oktober 2007, 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 gammelt apotekshåndværk i Danmarks Apoteker-
forening ved Københavns Kulturnat den 12. oktober 
2007. Demonstration af gammelt apotekshåndværk 
ved samlingens medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen 
ved Københavns Kulturnat var ligeledes baseret på 
genstande fra samlingen.

I 2007 har Dansk Farmacihistorisk Samling modta-
get 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 
og farmaceutiske genstande, oplysninger om sammen-

sætning og terapeutisk anvendelse af tidligere tiders 
lægemidler, oplysninger om farmaceutuddannelsens 
og apotekernes historie samt biografi ske oplysninger 
om afdøde farmaceuter. Endvidere har samlingen fået 
2 henvendelser fra henholdsvis Lægemiddelstyrelsen 
og Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Univer-
sitet, om lån af billedmateriale til publikationerne 
»Staten og lægemidlerne – regulering af lægemid-
delområdet gennem tiden« og fra »Fra Københavns 
Universitet til Farmaceutisk Universitet – og retur. 
Træk af farmaceutuddannelsens historie«. Desuden 
har samlingen fået 3 henvendelser fra henholdsvis 
Nimbus Film Production ApS, Nordisk Film og Tjubang 
Film A/S om lån af genstande til brug ved optagelse af 
spillefi lmen »Flammen og Citronen«, en fi lmoptagelse 
for Danmarks Radio samt dokumentarfi lmen »Alt er re-
lativt«, der blandt andet omhandler kærlighed, succes 
og død. Alle henvendelser er besvaret af Poul R. Kruse, 
Edith Kruse eller Svend Norn.

Samlingen har i 2007 udlånt en række bøger og tids-
skrifter fra den omfattende bogsamling.

Fondens hjemmeside er blevet yderligere udbygget i 
2007, dels med den tidligere omtalte guide for Dansk 
Farmacihistorisk Samling, dels med en engelskspro-
get tekst om fonden og dens virksomhed.

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, 
kongresdeltagelse, foredrag og demonstrationer samt 
museumsbesøg i det forløbne år.

Fonden, herunder samlingen, er endvidere blevet 
synliggjort gennem nedennævnte publikationer og 
presseomtale i 2007.
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Nationalt og internationalt samarbejde
Fagligt og organisatorisk samarbejde
Poul R. Kruse er adjungeret professor i farmaciens 
historie ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns 
Universitet, og tillige formand for Dansk Farmacihi-
storisk Selskab, 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 38th 
International Congress for the History of Pharmacy, 
Seville, Spain, 19.-22. september 2007.

Foredrag og demonstrationer
Aage Marcher har demonstreret gammelt apoteks-
håndværk på Ordrup Apotek i anledning af apotekets 
75-års jubilæum, 16. januar 2007.

Svend Norn har holdt foredrag om »Læge- og apote-
kerkunsten gennem tiderne« ved AOF Nordsjælland, 
20. februar 2007.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »The Danish Col-
lection of the History of Pharmacy: A working mu-
seum« på 38th International Congress for the History 
of Pharmacy, Seville, Spain, 19.-22. september 2007.

Svend Norn har holdt foredrag om »Antikkens græsk/
romersk/arabiske medicin« og »Medicinens historie 
fra middelalderen til nutid« som led i forelæsnings-
rækken »Sundhed, sygdom og medicinens historie«, 
Folkeuniversitetet i Hillerød, 26. september og 3. 
oktober 2007.

Edith Kruse og Poul R. Kruse har demonstreret gam-
melt apotekshåndværk i Lægemiddelstyrelsen ved 
Københavns Kulturnat, 12. oktober 2007.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Apotekervæse-
nets historie« som led i forelæsningsrækken »Sund-
hed, sygdom og medicinens historie«, Folkeuniversi-
tetet i Hillerød, 24. oktober 2007.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Christianshavns 
Apotek gennem 300 år« i Chester’s Bogcafé, Christi-
anshavn, og på Christianshavns Bibliotek i anledning 
af apotekets 300-års jubilæum, 22. november 2007.

Museumsbesøg
Edith Kruse og Poul R. Kruse har besøgt Museum 
Vrolik, Academic Medical Center, University of Am-
sterdam, og Museum Boerhaave, National Museum 
of the History of Science and Medicine, Leiden, Hol-
land, 26. og 27. oktober 2007.
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308. Koncerndirektør, cand.pharm. Jens Bo Olesen, LEO Pharma A/S
309. Cederroth International Production Paramedical A/S
310. Apoteker Emma Bredmose, Haarby Apotek
311. Apoteker, lic.pharm. Verner Andersen, tidligere Odense Dalum Apotek
312. Cand.pharm. Erik Sodemann, Højbjerg
313. Administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet
314. Bente Herner Sonne, Hillerød
315. Exam.pharm. Anna Stæhr, Svendborg
316. Lektor, lic.pharm. Hans Hjeds, Birkerød
317. Bodil Dandanell, Bagsværd
318. Apoteker Emma Bredmose, Haarby Apotek
319. Cand.pharm. Anne Husted, Humlebæk Apotek
320. Direktør Jens U. Schrøder, Brøste A/S
321. Apoteker Annette Fabricius, Hellerup Apotek
322. Farmacihistoriska Sällskapet, Stockholm
323. Apoteker Inge Juhl Børsting, tidligere København Frihavns Apoteket og København Brønshøj Apotek, 
 og apoteker Hans Børsting, tidligere Frederiksberg Gammel Kongevej Apotek
324. Apoteker Inger Østergaard, tidligere København Enghave Apotek
325. Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital
326. Apoteker Birgitte Rasmussen, Fredericia Axeltorvs Apotek
327. Bente Laursen, Aarup Apotek
328. Cand.pharm. Jacob Grønne, København
329. Tage Bach Eisensee, Odense
330. Cederroth International Production Paramedical A/S
331. Cand.pharm. Ida Lunden, Frederiksberg
332. Bodil Thau, Frederiksberg
333. Cand.pharm. Lene Naver, Pharmakon a/s
334. Apoteker Jens Overø, Birkerød Apotek
335. Cand.pharm. Helle Nordstrand, Kastrup
336. Birte Rud Lind, Charlottenlund
337. Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn
338. Millipore A/S
339. Danmarks Apotekerforening
340. Cand.pharm. Lene Naver, Pharmakon a/s
341. Roskilde Dom Apotek
342. Regulatory Manager, ph.d. Jørgen V. Grevsen, København
343. Boet efter apoteker Bjørn Frederiksen, Albertslund Apotek
344. Apoteker Jens Jørgen Oxlund, tidligere Randers Svane Apotek
345. Anonym giver
346. Lise Klintø Pedersen, Nørre Nebel
347. Adj. professor, dr.pharm. Poul R. Kruse, Vallensbæk
348. Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, Virum
349. Ingeniør Claus Nørgaard og hustru Birgitte Nørgaard, Gentofte
350. Lektor, lic.pharm. Erling Sonnich Thomsen, Allerød
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