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

 udsender hermed sin syvende 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 afløste den tidligere fond,  
Fonden til Bevarelse af Gammelt Dansk Apoteks- 
inventar, og samtidig fik overdraget den af Danmarks 
Apotekerforening ejede samling, Apotekshistorisk 
Samling, nu Dansk Farmacihistorisk Samling, på 
Pharmakon i Hillerød. Endvidere blev Dansk Farmaci-
historisk 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  
Gammelt Dansk Apoteksinventar siden stiftelsen af 
denne i 1972. De fleste genstande er udstillet på de 
apoteker, hvorfra effekterne stammer, og i Dansk  
Farmacihistorisk Samling, medens de øvrige genstande 
er deponeret på offentlige museer i Danmark, hos 
LEO Historical Collection and Museum, LEO Pharma 
A/S, i Ballerup 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. 

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,  
udpeget af de anførte organisationer, institutioner  
og myndigheder.

Til fonden er knyttet en støttekreds, Dansk Farmaci- 
historisk Fonds Venner, som blev etableret den  
7. januar 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. december 2008 udgør medlemstallet 203, 
fordelt på 133 personer samt 70 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
entreindtægter ved omvisninger i samlingen,•	
indtægter ved intern og ekstern foredragsvirk-•	
somhed,
indtægter ved salg af publikationer,•	
årlige bidrag fra medlemmer af Dansk Farmaci- •	
historisk Fonds Venner,
årlige tilskud fra Danmarks Apotekerforening, her-•	
under en særlig bevilling på op til 250.000 kr. årligt 
til dækning af udgifterne til husleje for og vedlige-
holdelse af Dansk Farmacihistorisk Samling,
årlige tilskud fra Pharmadanmark og•	
årlige tilskud fra Farmakonomforeningen.•	

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.

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:  
Professor, ph.d. Mette Rasmussen

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, finansieret af fonden, i et fastsat timetal 
til at varetage driften af samlingen.

Konsulenter
 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 administra- 
tionen af fondens deponerede genstande.
 Docent, dr.pharm. Svend Norn er tilknyttet •	
samlingen til omvisninger samt foredrags- og 
publikationsvirksomhed.
 Farmakonom Mona Sørensen er tilknyttet sam- •	
lingen til varetagelse af området sygeplejeartikler.
 R&D Manager, cand.pharm. Henning Møller •	
Knudsen er tilknyttet samlingen til ydelse af 
faglig rådgivning i forbindelse med drift og  
vedligeholdelse af maskiner og apparatur i tab-
letteringssektionen samt til omvisninger.
 Pensioneret apoteker Aage Marcher står til rådig-•	
hed i forbindelse med omvisninger i samlingen og 
besvarelser af farmacihistoriske forespørgsler.

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-
Apotekets samling.
 Cand.pharm. Edith Kruse yder frivillig assistance •	
ved bogsamlingen.
 Farmakonom Annegrethe Nielsen yder frivillig •	
assistance inden for området sygeplejeartikler.
 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 2008.

Bestyrelsen har fastlagt et koncept for Dansk Farmaci-
historisk Samling. Det indgår i konceptet, at Dansk 
Farmacihistorisk Samling er et viden- og aktivitets-
center 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« omfattende:•	

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 •	
genstande for at vise de pågældende gen-
standes egen historie.
Udbydelse af farmacihistoriske serviceydelser •	
af højeste kvalitet inden for de områder, hvor 
samlingen har spidskompetencer.
Arbejdspladser for eksterne brugere af sam-•	
lingen.

Omvisninger i samlingen for interesserede grup-•	
per og gæster, deltagere i kurser og andre  
arrangementer under folkeoplysningsinstitutioner 
samt farmaceutstuderende og farmakonomelever.
 Afholdelse af farmacihistoriske forelæsninger for •	
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 •	
brochurer, brevkort, nyhedsbreve, hjemmeside og 
årsberetning, ved interview og indlæg i fagtids-
skrifter, aviser og radio samt ved foredrag i faglige, 
folkeoplysende og andre fora.
 Deltagelse i forskningsprojekter med farmaci- •	
historisk perspektiv ved Afdeling for Samfunds-
farmaci, Institut for Farmakologi og Farmako-
terapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns 
Universitet.
 Samarbejde med Institut for Medicinalkemi, Det •	
Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, 
om NaturMedicinsk Museum samme sted.

I 2004 blev Dansk Farmacihistorisk Samlings udstil-
lingsareal udvidet og istandsat. Efterfølgende blev 
der foretaget en nyopstilling af samlingens oprinde-
lige udstillinger og indrettet nye udstillinger. End-
videre blev restaureringen af samlingens genstande, 
maskiner, bøger og arkivalier afsluttet. Siden er sam-
lingens udstillinger og magasin blevet vedligeholdt 
ved udskiftning af emner eller ved etablering af nye 
emner, der er tilgået samlingen i form af donationer. 

Herved har Dansk Farmacihistorisk Fond nået et 
foreløbigt mål for realisering af sit formål:

at Dansk Farmacihistorisk Samling belyser apo-•	
tekernes og lægemiddelindustriens virksomhed 
samt lægemidlernes historie gennem de sidste 
hundrede år og dermed udgør en faghistorisk 
enhed, og 
at samlingen tillige fremtræder i en indtil videre •	
færdig form.

På denne baggrund udarbejdede bestyrelsen i 2007 
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 omfattende 
donationer har Dansk Farmacihistorisk Fond også i 
2008 modtaget et stort antal genstande, heriblandt 
en nyrenoveret Manesty rotationstabletmaskine, 
doneret af Pharmakon. For alle donationer er der 
udarbejdet gavelister. I 2008 er der således udskrevet 
omstående 43 gavelister, fra nr. 351 til nr. 393. Gennem 
årene har fonden modtaget donationer fra ca. 255 
apotekere, ca. 155 privatpersoner og ca. 55 institu-
tioner, 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 Farmaci-
historisk Samling og udskiftning af en række allerede 
udstillede genstande med tilsvarende af bedre kvalitet. 
Udstillingerne i samlingen højnes herved til stadig-
hed i faglig henseende. Genstande, der ikke er plads 
til i udstillingerne, samt dubletter, defekte genstande 
og andre effekter, der ikke ønskes udstillet, bliver 
magasineret.

Virksomhed
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I 2008 er samlingens udstillinger endvidere blevet
højnet på anden måde. Fondens deponering af gen-
stande i »Det gamle Apotek« i Tønder i regi af Tønder 
Museum er – med undtagelse af et skuffedarium – 
bragt til ophør i september 2008, og i alt 405 hjem-
tagne genstande er registreringsmæssigt overført 
til Dansk Farmacihistorisk Samling. En større del af 
genstandene er implementeret i samlingen, blandt 
andet træbøsser, fajancekrukker, iglekrukker og andre 
standbeholdere, en stor jernmorter og en stenmorter 
samt sygeplejeartikler.

Efter anmodning fra LEO Pharma A/S er en anden del 
af genstandene fra Tønder samt en række genstande 
fra samlingens magasin i oktober 2008 blevet depo-
neret i LEO Historical Collection and Museum, som 
blev åbnet i forbindelse med LEO Pharmas 100-års 
jubilæum i november 2008.

De øvrige genstande fra Tønder opbevares i samlin-
gens magasin, men det er planen, at de kan indgå i 
kommende temaudstillinger.

af disse artikler. I tilknytning hertil er der udarbejdet en 
detaljeret registrant over de udstillede genstande.

Endvidere har pensioneret apoteker Nina Rancke-
Madsen og pensioneret apoteker Svend Ib Mose 
i 2008 videreført deres arbejde med at ordne og 
implementere indkomne receptkuverter i den udstil-
lede receptkuvertsamling.

Registreringen af samlingens bøger er ligeledes blevet 
videreført i 2008. Databasen omfatter pr. 31.12.2008 i 
alt 1.304 bøger.

I 2008 er den omfattende systematisering og ompak-
ning af samlingens magasinerede arkivalier blevet 
tilendebragt, og der er udarbejdet tilhørende over-
sigter herover, som er indført i samlingens magasin-
registrant. Disse oversigter muliggør opsporing af 
arkivalierne i forbindelse med forespørgsler.

Som led i den løbende opfølgning af den i 2004 
iværksatte fuldstændige kontrol af tilstedeværelsen af 
fondens deponerede genstande på apoteker, offentlige 
museer og andre steder er der i 2008 foretaget opføl-
gende kontrol i forbindelse med indehaverskifte på 8 
apoteker, hvoraf ét er omdannet til apoteksfilial og ét 
til apoteksudsalg.

Ud over den tidligere nævnte deponering af gen-
stande i LEO Historical Collection and Museum er 
København Apoteket Rosen og Randers Løve Apotek 
kommet til som nye deponeringssteder, idet fonden 
i 2008 har fået overdraget en række genstande, som 
fortsat befinder sig på de pågældende apoteker.

I 2008 har 694 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 Marcher, som 
indledningsvis har givet en orientering om fondens, 
herunder samlingens, formål, organisation og virk-
somhed. 70 % af gæsterne har været personer inden 
for faget og 30 % uden for faget. I alt har ca. 5.275 
personer besøgt samlingen gennem årene.

For farmakonomelever afholdes en forelæsning om 
»Farmaciens og farmakonomernes historie« samt en 
efterfølgende omvisning i Dansk Farmacihistorisk 
Samling i forbindelse med Kursus 2 i elevernes ud-
dannelsesforløb. Såvel forelæsningen som omvisnin-
gen er obligatorisk.

Endvidere afholdes for farmaceutstuderende ved 
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, 
en forelæsning om »Den farmaceutiske professions 

Samlingens udstillinger undergår fortsat visuelle 
løft. Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, der vare-
tager den løbende vedligeholdelse af samlingens 
tabletmaskiner, dragermaskiner og apparater til 
demonstrationsformål og af dubleteksemplarer til 
udlån til apoteker og museer, har herudover i 2008 
– ligesom i de foregående år – udført en lang række 
renoveringsopgaver i eget værksted samt monteret 
adskillige apparater, redskaber og store standbehol-
dere på træplader, ligeledes tilvirket i eget værksted.

Farmakonom Mona Sørensen og farmakonom  
Annegrethe Nielsen har i 2008 afsluttet den i 2007 
påbegyndte oprydning og sortering af samlingens store 
bestand af sygeplejeartikler og færdiggjort en udstilling 
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historie« på Farmaceutisk Grundkursus, 1. semester, 
og en forelæsning om »Farmaceutuddannelsen i 
historisk og samfundsmæssigt perspektiv« på Kursus i 
Videnskabsteori, 3. semester.

Fonden har haft samarbejde med virksomheder inden 
for faget om udadrettede aktiviteter. Det har omfat-
tet udlån af genstande til demonstration af gammelt 
apotekshåndværk på Det Farmaceutiske Fakultet ved 
Københavns Kulturnat den 10. oktober 2008 og på 
Ballerup Apotek i forbindelse med apotekets 100-års 
jubilæum den 15. oktober 2008.

I 2008 har Dansk Farmacihistorisk Samling modtaget 
mange henvendelser fra apoteker, lægemiddelindu-
strivirksomheder, museer, arkiver og biblioteker samt 
enkeltpersoner, herunder farmaceuter, læger, farma-
ceutstuderende, farmakonomelever, gymnasielærere 
og -elever, om ydelse af farmacihistorisk service. 
Samlingen har således modtaget 33 henvendelser om 
spørgsmål af farmacihistorisk karakter. Det har typisk 
drejet sig om identifikation af ældre lægemiddelnavne, 
farmaceutiske genstande og fagudtryk, oplysninger om 
sammensætning og terapeutisk anvendelse af samt 
priser på tidligere tiders lægemidler, oplysninger om 
den farmaceutiske professions historie og apoteker-
nes historie samt biografiske oplysninger om afdøde 
farmaceuter. Endvidere har samlingen fået 3 henven-
delser fra henholdsvis Ballerup Apotek, LEO Pharma 
A/S og Advokatsamfundet om lån af billedmateriale 
til publikationerne »Ballerup Apotek 100 år«, »LEO 
Pharma 1908-2008« og tidsskriftet »Advokaten«. 
Desuden har samlingen fået en henvendelse fra HB 
Medical ApS om lån af genstande til aftælling og 
påfyldning af tabletter. Alle henvendelser er besvaret 
af Edith Kruse, Poul R. Kruse eller Svend Norn.

Samlingen har i 2008 udlånt en række bøger og tids-
skrifter fra den omfattende bogsamling.

Fondens hjemmeside er blevet yderligere udbygget i 
2008. På hjemmesiden er indlagt en præsentation af 
Dansk Farmacihistorisk Samling i form af et interview 
med Poul R. Kruse i Hele Halsnæs Lokalradio. End-
videre er Dansk Farmacihistorisk Billedbank udvidet 
med mere end 100 billeder, fordelt på de to hidtidige 
billedmapper »Apotek« og »Lægemiddelindustri«  
og en ny billedmappe »Sygeplejeartikler«. Desuden er 
der under »Registranter« indlagt en fortegnelse over 
ca. 800 udstillede forbrugerpakninger med apoteks- 
og fabriksfremstillede lægemidler samt den tidligere 
nævnte registrant over de udstillede sygeplejeartikler 
i samlingen. Under »Bibliotek« er en oversigt over 
samlingens totale bogbestand i hovedgrupperne 

»Lovgivning«, »Farmakopeer« og »Lægemiddeltakster« 
gjort tilgængelig, og i nær fremtid vil fritekstsøgning 
blive mulig. Endelig er hjemmesiden blevet udbyg-
get med en »E-book«, en digitaliseret udgave af den 
første takst for markedsførte medicinske specialiteter 
i Danmark, »Specialitetstakst 1935«.

Som led i synliggørelsen af Dansk Farmacihistorisk 
Samling er der i 2008 udgivet brevkort med motiver 
af genstande fra samlingen.

Repræsentanter fra samlingen har i 2008 besøgt 
Lægemiddelstyrelsen og Skat København, Told Ekspe-
dition & Kontrol, Kastrup, samt LEO Pharma A/S for 
indsamling af oplysninger til brug for formidling om 
ulovlige lægemidler.

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 museumsbesøg i det forløbne år.

Fonden, herunder samlingen, er endvidere blevet 
synliggjort gennem nedennævnte publikationer og 
presseomtale i 2008.
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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 Farmaci- 
historisk Selskab, vicepræsident for The International 
Society for the History of Pharmacy samt medlem af 
bestyrelsen for Apoteker Aage Schæffers Fond.

Dansk Farmacihistorisk Fond har et nært samarbej-
de med LEO Historical Collection and Museum, LEO 
Pharma A/S, Ballerup.

Foredrag
Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Apoteker-
væsenet i samfunds- og kulturhistorisk belysning«, 
Hørsholm Sognegård, 13. marts 2008.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Apoteker-
væsenets historie« med omvisning i Dansk Farma-
cihistorisk Samling for Ekspeditionsgruppen 60+, 
Lyngby-Taarbæk Kommune, 24. april 2008.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Forudsætninger 
for og opstart af en dansk lægemiddelindustri« ved 
symposiet »Dansk bioteknologi i det 20. århundrede«, 
Dansk Selskab for Historisk Kemi og Dansk Biotekno-
logisk Selskab, Danmarks Tekniske Universitet, 9. maj 
2008.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Christianshavns 
Apotek gennem 300 år«, Christianshavns Lokalhisto-
riske Forening & Arkiv, 24. maj 2008.

Svend Norn har holdt foredrag om »Medicin fra an-
tikken til renæssancen« og »Medicin fra renæssancen 
til i dag«, Årsmøde for LMFK (Lærere i Matematik, 
Fysik og Kemi), Rosborg Gymnasium, Vejle, 23.-24. 
oktober 2008.

Svend Norn har holdt foredrag om »Antikkens græsk/
romersk/arabiske medicin« og »Medicinens historie 
fra middelalderen til nutiden« som led i forelæs-
ningsrækken »Sundhed, sygdom og medicinens 
historie – fra antikken til i dag«, Folkeuniversitetet i 
København, 19. og 26. november 2008.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Apotekerfagets 
historie« med omvisning i Dansk Farmacihistorisk 
Samling som led i forelæsningsrækken »Sundhed, 
sygdom og medicinens historie – fra antikken til i 
dag«, Folkeuniversitetet i København, 3. december 
2008.

Museumsbesøg
Edith Kruse og Poul R. Kruse samt Hanne Kirke-
gaard, LEO Historical Collection and Museum, har 
besøgt »Max Jennes Museum«, A/S Max Jenne, 
Aabenraa, 7. maj og 3.-4. juni 2008.

Edith Kruse og Poul R. Kruse har besøgt Apoteker-
samlingen – Jens Bangs Stenhus, Aalborg, 19. 
september 2008.
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Publikationer
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delordinationer fra to jyske embedslæger i 1797. En 
undersøgelse af ordinationspraksis for stiftsfysikus 
C.D. Hahn i Århus og landfysikus K.N. Carstensen i 
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Generelt
Aldrig for gammel til begejstring. (Omtale af foredrag 
ved Poul R. Kruse om »Apotekervæsenets historie« 
med omvisning i Dansk Farmacihistorisk Samling for 
Ekspeditionsgruppen 60+, Lyngby-Taarbæk Kommune). 
Det Grønne Område 2./3. maj 2008.

Bender M. Læger har skræddersyet medicin gennem 
århundreder. (Interview af Poul R. Kruse). I: Pharma-
danmark. En avis om fremtidens skræddersyede 
lægemidler, om menneskene bag dem og om, hvad 
lægemidlerne kommer til at betyde for dig. Tillæg til 
Politiken 4. november 2008.

Kruse PR. National news for international use: 
Denmark. International Society for the History of 
Pharmacy, Newsletter 2008; no. 9: 12.

Aktiviteter (kronologisk)
Andersen V. Jubilæum med maner. (Om Odense Apo-
teket Bryggergårdens 75-års jubilæum og udlån af 
genstande af Dansk Farmacihistorisk Fond i forbin-
delse hermed). Farmaci 2008; nr. 1: 29.

Andersen V. Odense Bryggergården 75 år. (Om udlån 
af genstande af Dansk Farmacihistorisk Fond i forbin-
delse med apotekets jubilæum). Receptkuvertsamleren 
2008; nr. 1: 18.

Andersen V. 300 års jubilæum. (Om København Chri-
stianshavns Apoteks 300-års jubilæum og foredrag 
ved Poul R. Kruse i forbindelse hermed). Receptkuvert-
samleren 2008; nr. 1: 15.

En apoteker fortæller. (Omtale af foredrag ved Poul R. 
Kruse om »Apotekervæsenet i samfunds- og kultur- 
historisk belysning« i Hørsholm Sognegård). Frede-
riksborg Amts Avis 11. marts 2008.

Pilekjær P. Syge nordjyder i 1790’erne. (Anmeldelse af 
bogen »Brug af lægemidler i Nordjylland i 1790’erne 
– belyst gennem Aalborg Svane Apoteks receptbog«). 
Nordjyske Stiftstidende 2. oktober 2008.

Brug af lægemidler i Nordjylland i 1790’erne. Farmaci 
2008; nr. 12: 31.

Presseomtale



Årsberetning 2008  Dansk Farmacihistorisk Fond  

 14

351. Ruth Svensson, Hornbæk
352. Apoteker Anne-Grete Thomsen, Odense Apoteket Bryggergården
353. Apoteker Aksel Schou, tidligere Aarup Apotek
354. Apoteker, lic.pharm. Verner Andersen, tidligere Odense Dalum Apotek
355. Boet efter apoteker Svend Valdemar Jeppesen, Frederikshavn Løve Apotek
356. Apoteker Gustav Sindbæk, tidligere Farsø Apotek
357. Apoteker Steen Holm, Frederikshavn Svane Apotek
358. Apoteker, lic.pharm. Leo Toft, tidligere Bøvlingbjerg Apotek og Brøndbyøster Apotek
359. Apoteker Steffen Kjær, Virum Apotek
360. Mettler-Toledo A/S
361. Apoteker Birgitte Reinseth, Hillerød Krone Apotek
362. Suomen Apteekkariliitto, Helsinki
363. Farmakonom Anne Bennedsen, Glamsbjerg
364. Franck Petersson, Aalborg
365. Den Danske Pinsestævnekomité 2008, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet
366. Apoteker, lic.pharm. Verner Andersen, tidligere Odense Dalum Apotek
367. Christian Berg, Greve
368. Apoteker Anne Helene Kahns, Esbjerg Jerne Apotek
369. Apoteker Ole Bak, Aalborg Vejgaard Apotek
370. Apoteker Kirsten Permin, København Apoteket Rosen
371. Apoteker Kirsten Permin, København Apoteket Rosen
372. Pharmakon a/s
373. Apoteker, lic.pharm. Verner Andersen, tidligere Odense Dalum Apotek
374. Cand.pharm. Connie Vanghøj, Pharmakon a/s
375. Apoteker Torben Steen Rosenberg, Vrå Apotek
376. Apoteker Sven-Erik Sandermann Olsen, tidligere København Vesterbro Apotek
377. Kem-En-Tec Diagnostics A/S
378. Apoteker, lic.pharm. Verner Andersen, tidligere Odense Dalum Apotek
379. Adj. professor, dr.pharm. Poul R. Kruse, Vallensbæk
380. Bodil Hess, Viby J
381. Cand.pharm. Lis Smed Nielsen, Charlottenlund
382. Cand.pharm. Hans Klæbel, Højbjerg
383. Cand.pharm. Lis Smed Nielsen, Charlottenlund
384. Apoteker Steen Nielsen, Farsø Apotek
385. Apoteker Aksel Schou, tidligere Aarup Apotek
386. Apoteker Sven Nørgaard-Andersen, tidligere Randers Løve Apotek
387. Apoteker Anne Birgitte Rasmussen, Fredericia Axeltorvs Apotek
388. Farmakonom Mona Sørensen, Holbæk
389. Apoteker Sven Nørgaard-Andersen, tidligere Randers Løve Apotek
390. Apoteker, lic.pharm. Nina Yde Søndergaard, Hurup Apotek
391. Lise Klintø Pedersen, Nørre Nebel
392. Ingeniør Claus Nørgaard og hustru Birgitte Nørgaard, Gentofte 
393. Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, Virum

Gaveliste
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