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Dansk Farmacihistorisk Fond
udsender hermed sin årsberetning for 2010.

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 Sam-
ling, 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, hvor-
fra effekterne stammer, og i Dansk Farmacihistorisk 
Samling, medens de øvrige genstande er deponeret på 
offentlige museer i Danmark, hos LEO Pharma Histori-
cal Archives 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 fundat-
sen 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 myn-
digheder.

Til fonden er knyttet en støttekreds, Dansk Farmaci-
historisk Fonds Venner, som blev etableret den 7. 
januar 2004 med opfordring til alle personer, offent-
lige 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 
2010 udgør medlemstallet 192, fordelt på 125 perso-
ner samt 67 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 Pharmakon a/s,• 
 årlige tilskud fra Farmakonomforeningen,• 
 årlige tilskud fra Pharmadanmark.• 

Fondens bestyrelse har med Pharmakon som admi-
nistrator indgået aftale om, at Pharmakon varetager 
den daglige administration, herunder regnskabsføring, 
af fondens aktiviteter, sørger for bemanding af Dansk 
Farmacihistorisk Samling og af igangværende og 
planlagte aktiviteter, stiller lokaler og servicefacili-
teter 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 (næstformand)

Lægemiddelindustriforeningen: 
Cand.pharm. Hanne Kirkegaard

Megros:  
Adm. direktør, cand.pharm. Jan Bonde

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

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet:  
Museumsleder, lektor, ph.d. Anna Katharina Jäger

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

Lægemiddelstyrelsen:  
Afdelingschef, 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, 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 administrationen 
af fondens deponerede genstande.
 Docent, dr.pharm. Svend Norn er tilknyttet sam-• 
lingen til omvisninger samt foredrags- og publi-
kationsvirksomhed.
 Farmakonom Mona Sørensen er tilknyttet samlin-• 
gen til varetagelse af områderne sygeplejeartikler 
og apoteksemballage, herunder indretning af 
udstillinger.
 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
 Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen yder frivillig • 
assistance ved tabletteringssektionen og apoteks-
sektionen.
 Cand.pharm. Edith Kruse yder frivillig assistance • 
ved bogsamlingen.
 Farmakonom Annegrethe Nielsen yder frivillig • 
assistance inden for områderne sygeplejeartikler 
og apoteksemballage.
Apoteker Nina Rancke-Madsen og apoteker • 
Svend Ib Mose yder frivillig assistance ved 
receptkuvertsamlingen. 
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Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond har 
afholdt to møder i 2010.

Bestyrelsen har fastlagt et koncept for Dansk 
Farmacihistorisk Samling. Det indgår i konceptet, 
at Dansk Farmacihistorisk Samling er et viden- og 
aktivitetscenter 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 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.
 Udbydelse af farmacihistoriske serviceydelser • 
af højeste kvalitet inden for de områder, hvor 
samlingen har spidskompetencer.
Arbejdspladser for eksterne brugere af samlingen.• 

Omvisninger i samlingen for interesserede grupper • 
og gæster, for deltagere i kurser og andre arrange-
menter under folkeoplysningsinstitutioner samt 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 flyers, • 
brochurer, brevkort, nyhedsbreve, hjemmeside og 
årsberetning, ved interview, indlæg og artikler 
i fagtidsskrifter og aviser samt ved foredrag i 
faglige, folkeoplysende og andre fora.
 Samarbejde med NaturMedicinsk Museum, Det • 
Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet.
Deltagelse i aktiviteter med farmacihistorisk per-• 
spektiv ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns 
Universitet.
Deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde • 
inden for fag- og videnskabshistorien.

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. Endvi-
dere 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. 

Virksomhed

Herved har Dansk Farmacihistorisk Fond nået et 
foreløbigt mål for realisering af sit formål: at Dansk 
Farmacihistorisk Samling belyser apotekernes og 
lægemiddelindustriens virksomhed samt lægemid-
lernes historie gennem de sidste hundrede år og 
dermed udgør en faghistorisk enhed.

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 
2010 modtaget et stort antal genstande og andre 
effekter, heriblandt to særlige samlinger. Fra nylig 
afdøde apoteker, lic.pharm. Verner Andersen, tidli-
gere Odense Dalum Apotek, har fonden modtaget 
en enestående donation bestående af hans og hans 
afdøde hustru Grethe Andersens receptkuvertsam-
ling, der blandt andet omfatter apoteker Regnar 
Esbaks (1877-1945) receptkuvertsamling opklæ-
bet på enkeltark, 106 mapper med receptkuverter 
indsat i lommer og Receptkuvertsamlerforeningens 
samlede katalog over receptkuverter. Endvidere har 
Veterinærapoteket, Det Biovidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet, blandt andet doneret en 
større samling af takster for veterinære lægemidler, 
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medicintakster og håndkøbstakster. For alle dona-
tioner er der udarbejdet gavelister. I 2010 er der 
således udskrevet omstående 33 gavelister, fra nr. 
430 til nr. 462, samt et takkebrev til Verner Ander-
sen. Gennem årene har fonden modtaget donationer 
fra ca. 270 apotekere, ca. 200 privatpersoner og 
ca. 60 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 Farmaci-
historisk Samling og udskiftning af en række allerede 
udstillede genstande med tilsvarende af bedre kvalitet. 
Udstillingerne i samlingen højnes herved til stadighed 
i faglig henseende. Genstande, der ikke er plads til i 
udstillingerne, samt dubletter af høj kvalitet og andre 
effekter, som ikke ønskes udstillet, bliver magasineret. 
Dubletter af ringe kvalitet samt defekte genstande, der 
ikke kan tjene som »reservedele«, bliver kasseret.

Samlingens udstillinger undergår fortsat visuelle løft. 
Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, der varetager den 
løbende vedligeholdelse af samlingens tabletmaskiner, 
dragermaskiner og apparater til demonstrationsfor-
mål og af dubleteksemplarer til udlån til apoteker og 
museer, har herudover i 2010 – ligesom i de foregående 
år – udført en lang række renoveringsopgaver i eget 
værksted, omfattende restaurering af såvel redskaber 
af metal som genstande af træ, heriblandt en gennem-
gribende renovering af et skilt fra Vester-Skerninge 
Apotek, samt tilvirkning af et større antal træbakker og 
træplader til placering af henholdsvis lodsæt til deci-
malvægte og udstillingsgenstande på gulv.

Som en større forbedring er den hidtidige metalreol 
med udstillinger af samlingens prydgenstande som 
træbøsser, fajance- og porcelænskrukker, flasker, 
mortere, vægte og andre apoteksantikviteter samt 
droger og kemikalier blevet udskiftet med en ny 
reolvæg af træ, fremstillet af en lokal snedkermester. 
Den nye reol er mere egnet til formålet og har tillige 
karakter af ældre apoteksinventar.

Farmakonom Mona Sørensen og farmakonom Anne-
grethe Nielsen har færdiggjort en systematisering og 
beskrivelse af samlingens sortiment af ældre embal-
lager og andre genstande til brug ved apotekernes 
udlevering af lægemidler samt afsluttet en indret-
ning af udstillinger af disse, inklusive en receptur-
udstilling. Mona Sørensen har endvidere ordnet og 
registreret indholdet i samlingens skibsmedicinkister.

Samlingens bestand af udstillede forbrugerpaknin-
ger med danske og udenlandske fabriksfremstillede 
lægemidler fra tiden før 1955 er tidligere registreret. 
I 2010 er der under medvirken af Mona Sørensen 
iværksat en sortering, registrering og udstilling af 
samlingens bestand af forbrugerpakninger med 
danske og udenlandske fabriksfremstillede lægemid-
ler med påtrykt Dansk specialitetsnummer, D.sp.nr., 
stammende fra 1955 til ca. 1975. Disse forbruger-
pakninger placeres i alfabetisk orden og overskueligt 
i samlingens Rombic System, hvor de kan tages i 
øjesyn, når skufferne trækkes ud. Ved udgangen af 
2010 er der registreret og i Rombic Systemet udstillet 
forbrugerpakninger fra A til D, svarende til ca. 700 
pakninger. Samlingens bestand af forbrugerpakninger 
med danske og udenlandske fabriksfremstillede læge-
midler fra tiden efter ca. 1975 forefindes i alfabetisk 
orden i samlingens magasin.

Registreringen af samlingens bøger er blevet videre-
ført i 2010. Databasen omfatter ved årets udgang 
i alt 1.677 bøger. Hovedgruppen »4. Farmaceutisk 
faglitteratur« vil i nær fremtid være færdigregistreret, 
hvorefter den vil blive gjort tilgængelig på fondens 
hjemmeside på tilsvarende måde som de 3 foregåen-
de hovedgrupper: »1. Lovgivning«, »2. Farmakopeer« 
og »3. Lægemiddeltakster«.

Udarbejdelsen af magasinregistranter er ligeledes 
blevet videreført i 2010. Det kan således nævnes, 
at magasinregistrant over forbrugerpakninger med 
apoteksfremstillede lægemidler er blevet ajourført og 
ved udgangen af 2010 omfatter ca. 1.600 pakninger.

Fondens bestyrelse har tidligere besluttet, at der 
hvert 5. år skal foretages en fuldstændig kontrol af 
tilstedeværelsen af fondens deponerede genstande 
på apoteker, offentlige museer og andre steder. En 
sådan kontrol blev iværksat i september 2009 og 
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afsluttet i september 2010. Kontrollen omfattede 49 
af fondens 67 daværende deponeringssteder, idet 
deponeringerne på de øvrige 18 deponeringssteder 
var blevet kontrolleret inden for de sidste par år, 
blandt andet i forbindelse med apoteksindehaver-
skifte. Efter afsluttet kontrol er 7 genstande udgået 
på grund af beskadigelse eller bortkomst. Depone-
ringerne omfatter herefter 2.298 genstande på 64 
deponeringssteder. Det kan nævnes, at fonden inden 
for de seneste år har måttet hjemtage et stort antal 
genstande i forbindelse med apoteksflytninger og 
apoteksnedlæggelser. Mange af disse genstande kan 
nu ses i Dansk Farmacihistorisk Samlings udstillinger, 
blandt andet i den nye »apoteksreol«.

I 2009 oversteg antallet af besøgende i Dansk 
Farmacihistorisk Samling for første gang 1.000, 
idet besøgstallet udgjorde 1.022. Hovedparten af de 
besøgende har været deltagere i arrangerede omvis-
ninger ved Poul R. Kruse, Svend Norn og/eller Edith 
Kruse. 75 % af gæsterne har været personer inden 
for faget og 25 % uden for faget. I alt har ca. 6.850 
personer besøgt samlingen gennem årene.

For farmakonomelever afholdes en omvisning i Dansk 
Farmacihistorisk Samling i forbindelse med Kursus 1 i 
elevernes uddannelsesforløb. Omvisningen er obligato-
risk. Endvidere afholdes for farmaceutstuderende ved 
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, 
en forelæsning om »Den farmaceutiske professions 
historie« på Farmaceutisk Grundkursus, 1. semester.

Fonden har i 2010 haft samarbejde med institu-
tioner inden for faget om udadrettede aktiviteter. 
Dansk Farmacihistorisk Samling og Pharmakon 
deltog i Kulturnat Hillerød den 24. september 2010 
med blandt andet et foredrag om »Antibiotika og 
fremtidens medicin mod sejlivede bakterier« samt 
omvisninger i samlingen. Endvidere demonstrerede 
medarbejdere ved samlingen gammelt apotekshånd-
værk på Det Farmaceutiske Fakultet ved Køben-
havns Kulturnat den 15. oktober 2010. Demonstra-
tionen var baseret på genstande fra samlingen.

I 2010 har Dansk Farmacihistorisk Samling modtaget 
mange henvendelser fra apoteker, universiteter, gym-
nasier, museer, biblioteker og tv samt enkeltpersoner, 
herunder farmaceuter, læger, historikere, ph.d.- og 
kandidatstuderende samt gymnasie- og skoleelever, 
om ydelse af farmacihistorisk service. Samlingen har 
således modtaget 40 henvendelser om spørgsmål af 
farmacihistorisk karakter. Det har typisk drejet sig om 
identifikation af ældre lægemidler, lægemiddelnavne, 
farmaceutiske genstande og fagudtryk, oplysninger om 
sammensætning og terapeutisk anvendelse af tidligere 

tiders lægemidler, oplysninger om den farmaceutiske 
professions historie, apotekernes og lægemiddelindu-
striens historie, biografiske oplysninger om nulevende 
og afdøde farmaceuter samt faglig vurdering af ældre 
farmaceutiske fagbøger. Endvidere har samlingen fået 
6 henvendelser fra kandidatstuderende, gymnasie- og 
skoleelever om medvirken i vejledning ved specialer, 
projekter og opgaver inden for farmaciens historie. 
Desuden har samlingen fået en henvendelse om lån af 
genstand til Borup Apotek til brug i forbindelse med 
demonstration af pillefremstilling på Kulturnat i Borup 
og en henvendelse om lån af receptkuverter til Esbjerg 
Neptun Apotek til affotografering til publikationen 
»Neptun Apotek i hundrede år«. Henvendelserne er be-
svaret af Edith Kruse, Poul R. Kruse og/eller Svend Norn.

Samlingen har i 2010 udlånt en række bøger og 
tidsskrifter fra den omfattende bogsamling samt 
adskillige arkivalier til studieformål som for eksempel 
udarbejdelse af ph.d.-afhandling og andre publika-
tioner samt foredrag. Desuden har samlingen udlånt 
et stort antal receptkuverter til Receptkuvertsamler-
foreningen til brug for foreningens udarbejdelse af 
supplementer til Receptkuvertkataloget.

Fondens omfattende hjemmeside er blevet yderli-
gere udbygget i 2010. Der er indlagt en præsenta-
tion af Dansk Farmacihistorisk Samling i form af 
en artikel, »Dansk Farmacihistorisk Samling – et 
viden- og aktivitetscenter for farmaciens historie«, 
publiceret i tidsskriftet »Danske Museer«. Endvidere 
er der under »Registranter« indlagt fortegnelser med 
beskrivelser over 7 temaudstillinger i samlingen 
samt fortegnelser over 2 af samlingens arkivgrup-
per, »Apoteksvisitatsprotokoller og -beretninger« og 
»Kompositionsbøger – Apotekernes egne forskrifter«. 
Desuden er der under »Projektvejledning« indlagt et 
tilbud om medvirken fra samlingens side i vejledning 
ved kandidatspecialer, bachelorprojekter, gymnasiale 
studieretningsprojekter samt opgaver for skoleelever 
inden for farmaciens historie.

Fonden deltager i det nationale og internationale 
samarbejde inden for faghistorien. Som det fremgår 
af hosstående oversigt, har fondens deltagelse heri 
i det forløbne år omfattet fagligt og organisatorisk 
samarbejde, foredrag og demonstrationer, seminar-
deltagelse samt museumsbesøg.

Fonden, herunder samlingen, er endvidere blevet 
synliggjort gennem de på side 12 og 13 nævnte 
publikationer og presseomtale.
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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 medlem af Det Rådgivende 
Udvalg for NaturMedicinsk Museum samme sted samt 
formand for Dansk Farmacihistorisk Selskab, vicepræ-
sident for The International Society for the History of 
Pharmacy og medlem af bestyrelsen for Apoteker Aage 
Schæffers Fond.

Dansk Farmacihistorisk Fond har et nært samarbejde 
med LEO Pharma Historical Archives and Museum, 
LEO Pharma A/S, Ballerup.

Foredrag og demonstrationer
Bente Frøkjær og Poul R. Kruse har holdt foredrag om 
»Den historiske udvikling af farmaceutisk praksis og 
praksis-forskning« på seminar om »Farmaceutisk prak-
sis-forskning før, nu og fremover«, Det Farmaceutiske 
Fakultet, Københavns Universitet, 25. januar 2010.

Svend Norn har holdt foredrag med titlen »Da 
frygten forsvandt – æternarkosen og indianernes 
pilegift«, Administrationen, Københavns Universitet, 
9. juni 2010.

Svend Norn har holdt foredrag om »Medicinens og 
kirurgiens opfindsomme pionerer«, Dansk Sygepleje-
historisk Museum, Kolding, 20. september 2010.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Lægemidler-
nes fascinerende historie«, Dansk Sygeplejehistorisk 
Museum, Kolding, 20. september 2010.

Svend Norn har holdt foredrag om »Antibiotika og 
fremtidens medicin mod sejlivede bakterier«, Hillerød 
Kulturnat, Pharmakon a/s, 24. september 2010.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Forudsætnin-
ger for og opstart af en dansk lægemiddelindustri«, 
Farmacihistorisk Dag 2010, Pharmakon a/s, 4. 
oktober 2010.

Svend Norn har holdt foredrag med titlen »Fra pile-
bark til acetylsalicylsyre«, NaturMedicinsk Museum, 
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, 
9. oktober 2010.

Poul R. Kruse og Svend Norn har demonstreret gam-
melt apotekshåndværk, Københavns Kulturnat, Det 
Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, 15. 
oktober 2010.

Seminardeltagelse
Poul R. Kruse har deltaget i seminar om »Den skjulte 
teknologi«, Dansk Teknologihistorisk Selskab, Institut 
for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet, 17.-18. 
september 2010.

Museumsbesøg
Poul R. Kruse har besøgt Steno Museet, Aarhus, 18. 
september 2010.

Poul R. Kruse og Svend Norn har besøgt Dansk Syge-
plejehistorisk Museum, Kolding, 20. september 2010.
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Generelt
Kruse PR. National news for international use: 
Denmark. International Society for the History of 
Pharmacy, Newsletter 2010; no. 11: 8-9.

Reddersen J. Kilder, kildekritik og kemi i et afsides 
landsogn I Oplysningstiden. (Med tak til Edith Kruse 
og Poul R. Kruse for faglig bistand). Historisk Årbog 
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Rasmussen S. Natarbejde på FARMA. (Med omtale 
af Dansk Farmacihistorisk Samlings medvirken ved 
Københavns Kulturnat, Det Farmaceutiske Fakultet, 
Københavns Universitet). Plexus 2010; nr. 6: 16-7.
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430. Kontorchef, cand.jur. Hans Jørgen Knudtzon, Hellerup
431. Uddannelseskonsulent, cand.pharm. Gert Petersen, Pharmakon a/s
432. Glostrup Apotek
433. Apoteker Jens Overø, tidligere Birkerød Apotek
434. Farmakonom Ingelise Hansen, Pharmakon a/s
435. Anonym giver
436. Veterinærapoteket, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
437. Farmakonom Jane Piasecki, Kastrup
438. Apoteker Vagn Lynge Jakobsen, tidligere Løgumkloster Apotek
439. Cederroth International Production Paramedical A/S
440. Danmarks Apotekerforening
441. Apoteker Marianne Dencker Nielsen, Odense Sct. Knuds Apotek
442. Receptionsassistent Gitte Fleischer, Pharmakon a/s
443. Apoteker Hans Aksel Schou, tidligere Aarup Apotek
444. Apoteker Vagn Lynge Jakobsen, tidligere Løgumkloster Apotek
445. Lise Klintø Pedersen, Nørre Nebel
446. Vordingborg Apotek
447. Ordrup Apotek
448. Cand.pharm. Else Damsgaard, Glyngøre
449. Farmakonom Jette Brænder, Frederiksberg
450. Ulla Vinther og P. Heikel Vinther, Birkerød
451. Lektor emeritus, lic.pharm. Erling Sonnich Thomsen, Allerød
452. Apoteker Jette Klemmensen, tidligere København Dyveke Apotek
453. Apoteker Ebbe Werenberg, Holte Apotek
454. Civiløkonom Merete Mohrhagen, Hillerød
455. Dorte Køie, Fredensborg
456. Apoteker Gert Møller-Jensen, Nexø Apotek
457. Apoteker Hans Børsting, tidligere Frederiksberg Gammel Kongevej Apotek
458. Apoteker Erling Wismer, tidligere København Østerbro Apotek
459. Apoteker Poul Wendelboe Nielsen, tidligere Frederiksberg Fasan Apotek
460. Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, Virum
461. Ingeniør Claus Nørgaard og hustru Birgitte Nørgaard, Gentofte
462. Apoteker Lisa Hingstrup Larsen, tidligere Store Heddinge Stevns Apotek

Takkebrev af 18. juni 2010 til apoteker, lic.pharm. Verner Andersen, tidligere Odense Dalum Apotek, 
for modtagelse af en enestående donation i 2010.

Gaveliste
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