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Dansk Farmacihistorisk Fond
udsender hermed sin årsberetning for 2011.

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 Historical 
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 
2011 udgør medlemstallet 178, fordelt på 115 personer 
samt 63 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 fra butik,
•  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 admini-
strator indgået aftale om, at Pharmakon varetager den 
daglige administration, herunder regnskabsføring, af 
fondens aktiviteter, sørger for bemanding af Dansk Far-
macihistorisk Samling og af igangværende og planlagte 
aktiviteter, stiller lokaler og servicefaciliteter til rådig-
hed 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 indtil 15. august 2011 
Scientific Advisor, cand.pharm. Birgit Sølvkær Jensen fra  
1. november 2011

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, fra 3. oktober 2011 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: 
Afdelingschef Vagn Nielsen
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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 priori-
terede 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 samt medvirken ved indret-
ning af diverse nye 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 samt indretning af diverse 
nye udstillinger.

•  Apoteker Nina Rancke-Madsen og apoteker Svend 
Ib Mose yder frivillig assistance ved receptkuvert-
samlingen.
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Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond har 
afholdt to møder i 2011.

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, Køben-
havns 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 oprindelige 
udstillinger og indrettet nye udstillinger. Endvidere 
blev restaureringen af samlingens daværende gen-
stande, maskiner, bøger og arkivalier afsluttet. Siden er 
samlingens 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 apotekernes og 
lægemiddelindustriens virksomhed samt lægemid-
lernes historie gennem de sidste hundrede år.

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 – Udvik-
lingsplan for Dansk Farmacihistorisk Samling for 2007-
2016«. Det er bestyrelsens hensigt at søge 10-års planen 
gennemført successivt gennem årlige handlingsplaner.

I fortsættelse af de foregående års omfattende dona-
tioner har Dansk Farmacihistorisk Fond også i 2011 
modtaget mange genstande og andre effekter, heri-
blandt to særlige donationer. Fra apoteker, dr.pharm. 
Kurt Bærentsen, tidligere København Østerfælled 
Apotek, har fonden modtaget en værdifuld samling af 
ældre farmaceutiske fagbøger, blandt andet nogle tyske 
»klassikere« fra 1700- og 1800-tallet. Endvidere har 
Danmarks Apotekerforening doneret en stor samling 
velholdte bøger til supplering af bogsamlingen i Dansk 
Farmacihistorisk Samling og til udskiftning af enkelt-
eksemplarer i denne. Registrering af de mange bøger 
og indlemmelse af disse i samlingen vil være afsluttet 
primo 2012. For alle donationer, som er modtaget og 
registreret i 2011, er der udarbejdet gavelister. I 2011 er 
der således udskrevet omstående 34 gavelister, fra nr. 
463 til nr. 468 og fra nr. 470 til nr. 497. Gennem årene 
har fonden modtaget donationer fra ca. 285 apotekere, 
ca. 220 privatpersoner og ca. 60 institutioner, virksom-
heder og udenlandske forbindelser. Gaver modtages 
fortsat gerne – efter forudgående henvendelse og, om 
muligt, udvælgelse ved besøg hos giveren.

Virksomhed
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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 forbed-
ringer. Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, der 
varetager reparation og løbende vedligeholdelse 
af samlingens tabletmaskiner, dragermaskiner og 
apparater til demonstrationsformål og af dublet-
eksemplarer til udlån til apoteker og museer, har 
herudover i 2011 – ligesom i de foregående år – 
udført en lang række renoveringsopgaver i eget 
værksted. Disse opgaver har omfattet restaurering 
af redskaber og andre genstande af såvel metal 
som træ, heriblandt afrensning og lakering af en 
skibsmedicinkiste samt tilvirkning af trælister til 
ophængning af apoteksskilte på væg og opklodsning 
af udstillingsgenstande på gulv. Endvidere er et an-
tal nytilkomne bøger af særlig værdi blevet restau-
reret af konservator Birthe Lassen i fortsættelse af 
tidligere bogrestaureringer. De nyrestaurerede bøger 
er nu udstillet i samlingen. Birthe Lassen har tillige 
udført reparation af slidte og beskadigede, jævnligt 
anvendte, ældre håndbøger og tidsskrifter.

Som en større forbedring er den hidtidige reolvæg 
med udstillinger af samlingens redskaber, apparater 
og maskiner, som apotekerne har benyttet ved den 
håndværksmæssige fremstilling af lægemidler, blevet 
udskiftet med nye reolsektioner, der i udstillings-
mæssig henseende er mere egnet til formålet. I den 
forbindelse er dele af den eksisterende belysning af 
udstillingerne blevet udskiftet med nye spots.

Farmakonom Mona Sørensen og farmakonom Anne-
grethe Nielsen har tilpasset en montre og heri indrettet 
en ny udstilling af droger i så vidt mulig hel stand. En 
beskrivelse af drogeudstillingen er under udarbejdelse.

Apoteker Nina Rancke-Madsen og apoteker Svend Ib 
Mose har i 2011 – i fortsættelse af deres fuldstændige 
reorganisering af samlingens udstilling af receptkuverter 
i 2009 – indlemmet de herefter modtagne ældre og ny-
ere receptkuverter i receptkuvertsamlingen. Denne om-
fatter nu 15.046 receptkuverter fra 389 apoteker, som er 
ordnet alfabetisk efter apoteksnavn i 49 brevordnere.

I 2010 påbegyndtes under medvirken af Mona 
Sørensen en sortering, registrering og udstilling 
af samlingens bestand af forbrugerpakninger med 
danske og udenlandske fabriksfremstillede læge-
midler med påtrykt Dansk specialitetsnummer, 
D.sp.nr., stammende fra perioden 1955 til ca. 1975. 
Dette arbejde er afsluttet i 2011. Udstillingen 
omfatter 2.342 forbrugerpakninger, som er place-
ret på en overskuelig måde og i alfabetisk orden i 
samlingens Rombic System. Skufferne er forsynet 
med skuffeskilte, der muliggør hurtig lokalisering 
af de udstillede forbrugerpakninger. Den tilhørende 
registrant, som ud over lægemidelnavn blandt 
andet omfatter firmanavn, D.sp.nr. og eventuelt 
ekspeditionsdato, vil i nær fremtid blive tilgænge-
lig på fondens hjemmeside.

Registreringen af samlingens bøger er videreført i 
2011. Hovedgruppen »4. Farmaceutisk faglitteratur« 
er færdigregistreret og gjort tilgængelig på fondens 
hjemmeside på tilsvarende måde som de 3 foregåen-
de hovedgrupper: »1. Lovgivning«, »2. Farmakopeer« 
og »3. Lægemiddeltakster«. Registreringen af bøgerne 
i hovedgruppen »5. Farmacihistorisk litteratur« er 
påbegyndt, ligesom også det store antal bøger hidrø-
rende fra donationen fra Danmarks Apotekerforening 
er registreret i deres respektive hovedgrupper. Ved 
årets udgang omfatter databasen i alt 2.160 bøger.

Hvert 5. år bliver der foretaget en fuldstændig kontrol 
af tilstedeværelsen af fondens deponerede genstande 
på apoteker, offentlige museer og andre steder. Den 
seneste kontrol blev iværksat i september 2009 og 
afsluttet i september 2010. Kontrollen er siden blevet 
fulgt op i forbindelse med apoteksindehaverskifte, 
apoteksnedlæggelser og andre strukturændringer i 
apotekssektoren. Af pladsmæssige og sikkerheds-
mæssige grunde på to deponeringssteder har fonden 
måttet hjemtage 50 genstande i 2011. Deponeringerne 
omfatter herefter 2.301 genstande på 64 deponerings-
steder. Mange af de hjemtagne genstande kan nu ses i 
Dansk Farmacihistorisk Samlings udstillinger.

I 2011 har 914 personer besøgt Dansk Farmaci-
historisk Samling. Hovedparten af de besøgende har 
været deltagere i arrangerede omvisninger ved Poul 
R. Kruse, Svend Norn og/eller Edith Kruse. 78 % af 
gæsterne har været personer inden for faget og 
22 % uden for faget. I alt har ca. 7.760 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-
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risk. Endvidere afholdes for farmaceutstuderende ved 
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, 
en forelæsning om »Den farmaceutiske professions 
historie« på Farmaceutisk Grundkursus, 1. semester.

Med henblik på at øge besøgstallet i Dansk Farmaci-
historisk Samling har fonden i 2011 indledt et samar-
bejde med VisitNordsjælland, som har resulteret i, at 
der på VisitNordsjællands hjemmeside – den officielle 
guide til ferieoplevelser i Nordsjælland – er indlagt 
en præsentation af Dansk Farmacihistorisk Samling 
med oplysninger om omvisning.

Som et tilbud til besøgende i samlingen og andre 
interesserede har fonden i samarbejde med Glostrup 
Apotek fået fremstillet en »Krydderiblanding til Hol-
landsk Kreuter« efter en gammel apotekeropskrift. 
Krydderiblandingen forhandles tillige af Nomeco 
A/S, og overskuddet går til fondens arbejde.

Fonden har i 2011 haft samarbejde med institutioner 
inden for faget om udadrettede aktiviteter. Dansk Far-
macihistorisk Samling og Pharmakon deltog i Kultur-
nat Hillerød den 23. september 2011 med blandt andet 
foredrag med titlerne »Historien om superbakterier 
– hvordan bekæmpe dem« og »Fra apotekshåndværk til 
højteknologisk lægemiddelindustri« samt omvisninger 
i samlingen. Endvidere demonstrerede medarbejdere 
ved samlingen gammelt apotekshåndværk på Det 
Farmaceutiske Fakultet ved Københavns Kulturnat 
den 14. oktober 2011. Demonstrationen var baseret på 
genstande fra samlingen.

Fonden har desuden haft samarbejde med to museer i 
2011. Lægemiddelpakninger fra Dansk Farmacihistorisk 
Samling er således udlånt til Dansk Forsorgsmuseum 
under Svendborg Museum til en udstilling fra 9. maj 
2011 og et år frem om det psykiatriske lægetilsyns virke 
på Drenge- og Skole-hjemmet Godhavn i Tisvildeleje 
mellem 1960 og 1976 i anledning af udgivelsen af 
»Godhavnsrapporten«. Der er ligeledes udlånt lægemid-
delpakninger til Steno Museet i Aarhus til en udstilling 
fra 7. oktober 2011 til 2016 med titlen »Kære krop, 
svære krop – om kropskultur«.

I 2011 har Dansk Farmacihistorisk Samling modtaget 
mange henvendelser fra apoteker, lægemiddelindustri-
virksomheder, myndigheder, universiteter, gymnasier, 
museer, forlag, aviser og tv samt enkeltpersoner, 
herunder farmaceuter, læger, historikere, ph.d.- og 
kandidatstuderende samt farmakonom- og gymnasie-
elever, om ydelse af farmacihistorisk service. Samlingen 
har således modtaget 35 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 farmaceuternes og 
farmakonomernes historie, apotekernes og lægemiddel-
industriens historie, biografiske oplysninger om afdøde 
farmaceuter samt anbefaling af farmacihistoriske 
bøger. Endvidere har samlingen fået 4 henvendelser 
fra ph.d.-studerende, kandidatstuderende og gym-
nasieelever om medvirken i vejledning ved projekter, 
specialer og opgaver inden for farmaciens historie. 
Desuden har samlingen fået 3 henvendelser om lån 
af billeder til henholdsvis Erhvervsskolernes Forlag til 
en lærebog i kemi for gymnasieelever, Fyns Amts Avis 
til en artikel om et historisk giftmord og Danmarks 
Radio til tv-serien »Ved Du Hvem Du Er«. Henvendel-
serne er besvaret af Edith Kruse, Poul R. Kruse og/
eller Svend Norn.

I Dansk Farmacihistorisk Selskabs skriftrække 
»Theriaca« bringes en artikelserie, »Dansk lægemid-
delindustris første frugter«, der i billeder og tekst 
beretter om dansk lægemiddelindustris tidligste 
præparater. Artiklernes illustrationer er overvejende 
baseret på Dansk Farmacihistorisk Samlings eget 
sortiment af forbrugerpakninger af ældre, danske 
fabriksfremstillede lægemidler. I 2011 leverede 
samlingen billeder til en artikel om firmaet Alfred 
Benzons tidligste præparater.

Samlingen har i 2011 udlånt en række bøger og 
tidsskrifter fra den omfattende bogsamling samt 
arkivalier til studieformål som for eksempel ud-
arbejdelse af ph.d.-afhandling, specialeopgave, 
studieretningsprojekter og andre publikationer samt 
foredrag. Desuden har samlingen udlånt et stort an-
tal receptkuverter til Receptkuvertsamlerforeningen 
til brug for foreningens udarbejdelse af supplemen-
ter til Receptkuvertkataloget.

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, kongres-
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 Natur-
Medicinsk Museum samme sted samt formand for Dansk 
Farmacihistorisk Selskab, vicepræsident for The Interna-
tional Society for the History of Pharmacy og medlem af 
bestyrelsen for Apoteker Aage Schæffers Fond.

Dansk Farmacihistorisk Fond har et nært samarbejde 
med NaturMedicinsk Museum, Det Farmaceutiske 
Fakultet, Københavns Universitet, og LEO Pharma 
Historical Archives and Museum, LEO Pharma A/S, 
samt Nordjyllands Historiske Museum.

Foredrag og demonstrationer
Svend Norn har holdt foredrag om »Mikrobejægere, anti-
biotika og fremtidens medicin mod sejlivede bakterier« 
for skoleelever, Kajerødskolen, Birkerød, 15. april 2011.

Svend Norn har holdt foredrag om »Mikrobejægere, anti-
biotika og fremtidens medicin mod sejlivede bakterier« 
for gymnasieelever, Allerød Gymnasium, 5. maj 2011.

Svend Norn og Poul R. Kruse har holdt foredrag med 
titlen »En havevandring i Esrum Klosterhave blandt 
lægeurter« i forbindelse med arrangementet »En sen-
sommerdag i Esrum Klosterhave«, 10. september 2011.

Svend Norn har holdt foredrag om »Klosterhaven og 
munkenes anvendelse af dens lægeplanter i kloster-
hospitalet« i forbindelse med arrangementet »En sen-
sommerdag i Esrum Klosterhave«, 10. september 2011.

Poul R. Kruse har deltaget i paneldiskussion om 
»Scientific literature and new media in the 21st cen-
tury«, 40th International Congress for the History of 
Pharmacy, Berlin, 14.-17. september 2011.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Dansk læge-
middelindustri – forudsætninger, opstart og udvik-
ling« i Selskabet for Historisk Teknologi, København, 
20. september 2011.

Svend Norn har holdt foredrag med titlen »Historien 
om superbakterier – hvordan bekæmpe dem« for 
deltagere i Kulturnat Hillerød, 23. september 2011.

Poul R. Kruse har holdt foredrag med titlen »Fra apo-
tekshåndværk til højteknologisk lægemiddelindustri« 
for deltagere i Kulturnat Hillerød, 23. september 2011.

Poul R. Kruse og Svend Norn har demonstreret gam-
melt apotekshåndværk, Københavns Kulturnat, Det 
Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, 14. 
oktober 2011.

Kongresdeltagelse
Edith Kruse og Poul R. Kruse har deltaget i 40th 
International Congress for the History of Pharmacy, 
Berlin, 14.-17. september 2011.

Museumsbesøg
Edith Kruse, Poul R. Kruse, Annegrethe Nielsen og 
Mona Sørensen har besøgt Dansk Forsorgsmuseum 
under Svendborg Museum, 16. august 2011.
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Bjerregaard J, Kruse E, Kruse PR, Loldrup HO, 
Rasmussen F. Veterinærapoteket. Den Kgl. Veteri-
nær- og Landbohøjskole. 1811-2011. København: 
Loldrups Forlag, 2011.

Dansk Farmacihistorisk Fond. Årsberetning 2010. 
Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Fond, 2011.

Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner. Nyhedsbrev 
nr. 15, april 2011; nr. 16, august 2011.

Grevsen JV, Kirkegaard H, Kruse E, Kruse PR. Dansk 
lægemiddelindustris første frugter – 3. Alfred Ben-
zon. Theriaca; vol 39. Hillerød: Dansk Farmacihisto-
risk Selskab, 2011: 7-51.

Kruse E. En personlig receptbog. Theriaca; vol 39.  
Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2011: 52-61.

Kruse PR. »Theriaca« i nye klæder. Farmaci 2011; 
nr. 6: 28.

Publikationer
Kruse PR, Kruse E, Norn S. Dansk Farmacihistorisk 
Samling – også et hjemsted for receptkuverter (2). 
Receptkuvertsamleren 2011; nr. 1: 14-7.

Kruse PR. Apoteksvæsen. I: Adriansen I, Dam-Jensen 
E, Madsen LS, eds. Sønderjylland A – Å. Aabenraa: 
Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011: 23.

Kruse PR. Historisk fund i SOPs pengeskab. Plexus 
2011; nr. 2: 23.

Norn S, Kruse E, Kruse PR, Permin H. Mikrobejægere 
og antibiotika. Pharma 2011; juli: 26-9.

Norn S, Permin H, Kruse PR, Kruse E. Guld i medici-
nens tjeneste. Med træk af dansk indsats ved tuber-
kulose og reumatoid artrit. Dansk Medicinhistorisk 
Åbog 2011; 39: 59-80.
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Generelt
Kruse PR. National news for international use: Denmark. 
International Society for the History of Pharmacy, New-
sletter 2011; no. 12: 5-6.

Aktiviteter
Se på sommerplanter i klosterhaven. (Omtale af 
arrangementet »En sensommerdag i Esrum Kloster-
have« i samarbejde med Dansk Farmacihistorisk 
Samling). Frederiksborg Amts Avis 7. september 2011.

Rasmussen S. 700 gæster besøgte fakkeloplyste 
FARMA. (Med omtale af Dansk Farmacihistorisk 
Samlings medvirken ved Københavns Kulturnat på 
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet). 
Plexus 2011; nr. 5: 14-5.

Lav selv julesnapsen: Krydderiblanding til Hollandsk 
Kreuter. (Omtale af Nomecos salg af krydderiblan-
dingen til fordel for Dansk Farmacihistorisk Fonds 
arbejde). Nomeco Nyt 2011; nr. 6: 12.

Presseomtale
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463. Jørgen Pedersen, Løkken
464. Farmakonom Lis Mørk Nielsen, Hillerød
465. Jytte Nielsen, Virum
466. Cand.pharm. Bjørn Braget Nielsen, Allerød
467. Farmakonom Lene Drejer Hansen, Pharmakon a/s
468. Farmakonom Mona Sørensen, Holbæk
469. Annulleret
470. Jette Gottlieb, København
471. Farmakonom Annegrethe Nielsen, Kirke Hyllinge
472. Apoteker, dr.pharm. Kurt Bærentsen, tidligere København Østerfælled Apotek
473. Klaus Viggo Tjellesen, Espergærde
474. Farmakonomelev Peter Ketelsen, Sønderborg
475. Apoteker Vagn Lynge Jakobsen, tidligere Løgumkloster Apotek
476. Apoteker Ole Witek, Skibby Apotek
477. Birthe Rosenkrantz, Novo Nordisk A/S
478. Apoteker, dr.pharm. Kurt Bærentsen, tidligere København Østerfælled Apotek
479. Apoteker Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell, Svendborg Løve Apotek
480. Apoteker Ulla Overgaard Jensen, tidligere København Islands Brygge Apotek
481. Cand.pharm. Henning Sander, Odense
482. Uddannelseskonsulent, cand.pharm. Michael V. Møller, Pharmakon a/s
483. Torben Aastrup
484. Uddannelseskonsulent, cand.pharm. Pernille Rosford Nørgaard, Pharmakon a/s
485. Cand.pharm. Lis Smed Nielsen, Charlottenlund
486. Apoteker, Bodil Brock, Aarhus Løve Apotek
487. Apoteker Aage B. Marcher, tidligere København Istedgades Apotek
488. Apoteker Nina Rancke-Madsen, tidligere København Steno Apotek, og apoteker Svend Ib Mose,  
 tidligere Aarhus Stjerne Apotek
489. Apoteker Birgitte Reinseth, Hillerød Krone Apotek
490. Ruth Ilver, Hørsholm
491. Lektor, cand.pharm. Anne Marie Rørdam, Birkerød
492. Apoteker Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell, Svendborg Løve Apotek
493. Apoteker Vagn Lynge Jakobsen, tidligere Løgumkloster Apotek
494. Ph.d. Mette Rasmussen og cand.pharm. Søren Nørgaard Rasmussen, Holte
495. Apoteker Karsten Mortensen, Allinge Apotek
496. Cand.pharm. Karen Christensen, Viby J
497. Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, Virum

Gaveliste
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