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Dansk Farmacihistorisk Fond
udsender hermed sin årsberetning for 2012.

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, Fon-
den til Bevarelse af Gammelt Dansk Apoteksinventar, 
og samtidig fik 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 Farmacihisto-
risk 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 gen-
stande 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. sep-
tember 2001 med ændringer af 15. december 2003, 
som er godkendt af Civilretsdirektoratet, nu Civilsty-
relsen, 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 farma-
ciens 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 Farma-
cihistorisk Fonds Venner, som blev etableret den 
7. januar 2004 med opfordring til alle personer, 
offentlige og private institutioner og virksom-
heder 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 2012 udgør medlemstallet 
168, fordelt på 106 personer samt 62 institutioner 
og virksomheder.

Fondens museale og øvrige aktiviteter udøves i 
eller gennem Dansk Farmacihistorisk Samling. 
Samlingen er beliggende i kælderlokaler på Phar-
makon, men det er fondens endelige mål at søge sit 
formål realiseret ved etablering af et egentligt dansk 
farmacihistorisk museum.

Fondens virksomhed er baseret på
•  entreindtægter ved omvisninger i samlingen,
•  indtægter ved intern og ekstern foredrags- 

virksomhed,
•  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 
administrator 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 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 (næstformand)

Lægemiddelindustriforeningen: 
Scientific Advisor, cand.pharm. Birgit Sølvkær Jensen

Megros:  
Adm. direktør, cand.pharm. Jan Bonde indtil 30. juni 2012 
Adm. direktør, cand.pharm., CBA Henrik Kaastrup fra  
1. juli 2012

Dansk Farmacihistorisk Selskab:  
Dr.pharm. Poul R. Kruse (formand)

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

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

Sundhedsstyrelsen: 
Enhedschef, cand.pharm. Anne-Marie Vangsted

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: 
Direktør Vagn Nielsen
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Pharmakon har bemandet Dansk Farmacihistorisk 
Samling og de øvrige igangværende aktiviteter 
således:

Leder
Dr.pharm. Poul R. Kruse er ansat af Pharmakon, 
finansieret af fonden, i et fastsat timetal til at vare-
tage 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 sam-
lingen til varetagelse af områderne sygeplejear-
tikler og apoteksemballage samt medvirken ved 
indretning af diverse nye udstillinger.

•  R&D Manager, cand.pharm. Henning Møller 
Knudsen er tilknyttet samlingen til ydelse af 
faglig rådgivning i forbindelse med drift og ved-
ligeholdelse af maskiner og apparatur i tablette-
ringssektionen samt til omvisninger.

Frivillig assistance
•  Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen yder 

frivillig assistance ved tabletteringssektionen og 
apotekssektionen.

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

• Farmakonom Annegrethe Nielsen yder frivillig as-
sistance 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  
receptkuvertsamlingen.
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Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond har 
afholdt tre møder i 2012.

Bestyrelsen har fastlagt et koncept for Dansk Farma-
cihistorisk Samling. Det indgår i konceptet, at Dansk 
Farmacihistorisk Samling er et viden- og aktivitets-
center for farmaciens historie i Danmark, der udmøn-
ter 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 lægemid-

delfremstilling med prototyper på ældre 
apparaturer 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 ek-
sempler på faglige prydgenstande.

•  Udstillinger af farmacihistoriske, genuine 
genstande for at vise de pågældende gen-
standes egen historie.

•  Udbydelse af farmacihistoriske serviceydel-
ser af højeste kvalitet inden for de områder, 
hvor samlingen har spidskompetencer.

•  Arbejdspladser for eksterne brugere af sam-
lingen.

•  Omvisninger i samlingen for interesserede gæ-
ster og grupper, herunder farmaceutstuderende 
og farmakonomelever.

•  Planlægning og opstilling af eksterne farmaci-
historiske udstillinger 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, hjem-
meside og årsberetning, ved interview, indlæg og 
artikler i fagtidsskrifter og aviser samt ved fore-
drag i faglige, folkeoplysende og andre fora.

•  Samarbejde med NaturMedicinsk Museum, 
School of Pharmaceutical Sciences, Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet.

•  Deltagelse i aktiviteter med farmacihistorisk per-
spektiv ved School of Pharmaceutical Sciences, 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Køben-
havns Universitet.

•  Deltagelse i nationalt og internationalt samar-
bejde 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 ud-
stillinger og indrettet nye udstillinger. Endvidere blev 
restaureringen af samlingens daværende 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 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 bevæ-
gelse – Udviklingsplan for Dansk Farmacihistorisk 
Samling for 2007-2016«. Det er bestyrelsens hen-
sigt at søge 10-års planen gennemført successivt 
gennem årlige handlingsplaner.

I marts 2012 besluttede bestyrelsen, at Dansk Far-
macihistorisk Fond skulle have en ny hjemmeside 
til erstatning af den eksisterende hjemmeside, som 
blev lanceret i 2003, idet bestyrelsen begrundede 
sin beslutning således:

»Bestyrelsen finder, at en fremtidig satsning af 
formidling af Dansk Farmacihistorisk Samling på 
fondens hjemmeside er »genial«. Dansk Farmaci-
historisk Samling fremtræder i dag færdigindrettet 
inden for den ramme, der er til rådighed, og flytning 
af samlingen til mere velegnede lokaler står ikke 
lige for. Dansk Farmacihistorisk Samling rummer 
genstande og bøger i et omfang og en kvalitet, der 
i kombination med medarbejdernes viden gør det 
muligt på fondens hjemmeside at skabe verdens 
bedste virtuelle farmacihistoriske museum set i 
forhold til andre tilsvarende hjemmesider. Samlin-
gen skal fremover understøtte hjemmesiden og vil 
herigennem blive formidlet globalt«.

I juni 2012 godkendte bestyrelsen et konkret for-
slag til en ny hjemmeside for Dansk Farmacihisto-
risk Fond, herunder Dansk Farmacihistorisk Sam-
ling, som er udviklet og designet i et tæt samarbej-
de med Pharmakon e-learning. Der er tale om en 
omfattende revision og udbygning af hjemmesiden, 
som indbefatter et nyt layout, en ny opbygning 
med dynamisk struktur og interaktive flashmoduler, 
der blandt andet giver mulighed for at gå på visuel 

Virksomhed
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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 alle-
rede 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 forbedringer. 
Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, der varetager 
reparation og løbende vedligeholdelse af samlin-
gens tabletmaskiner, dragermaskiner og apparater 
til demonstrationsformål og af dubleteksemplarer til 
udlån til apoteker og museer, har herudover i 2012 
– ligesom i de foregående år – udført en lang række 
renoveringsopgaver i eget værksted. Disse opgaver 
har omfattet restaurering af redskaber og andre gen-
stande af såvel metal som træ, heriblandt tilvirkning 
af erstatningsdele til og »opfriskning« af redskaber 
og maskiner samt tilvirkning af træplader til opklods-
ning af udstillingsgenstande på gulv.

opdagelse i samlingen og se detaljer på udvalgte 
genstande. En enestående billedbank, der rum-
mer næsten 1.000 billeder af genstande og bøger 
fra samlingen, samt en detaljeret beskrivelse af 
samlingen dokumenterer lægemiddelfremstillin-
gens historie fra håndværk til industri. Hertil kom-
mer en digitaliseret udgave af en dokumentarfilm 
fra 1993 om »Det gamle apotekshåndværk« med 
dets mange og stolte traditioner. Endvidere rum-
mer hjemmesiden registranter over de genstande, 
bøger og arkivalier i samlingen, som er registreret.

Den nye hjemmeside vil blive lanceret i januar 2013.

I fortsættelse af de foregående års omfattende dona-
tioner har Dansk Farmacihistorisk Fond også i 2012 
modtaget mange genstande og andre effekter, hvoraf 
en enkelt skal nærmere omtales. Fra apoteker An-
nelise Simonsen, tidligere Stubbekøbing Apotek, har 
fonden modtaget en stor, smukt udformet kobberbe-
holder, som på forsiden er graveret »Aqua destillata« 
og på bagsiden »Stubbekjøbing Apothek. Torkild 
Hoff-Hansen. 1907.«, en inskription, der er relateret 
til, at Torkild Hoff-Hansen blev apoteker på Stub-
bekøbing Apotek i 1907. For alle donationer, som 
er modtaget og registreret i 2012, er der udarbejdet 
gavelister. I 2012 er der således udskrevet omstå-
ende 29 gavelister, fra nr. 498 til nr. 526. Gennem 
årene har fonden modtaget donationer fra ca. 295 
apotekere, ca. 235 privatpersoner og ca. 65 institu-
tioner, virksomheder og udenlandske forbindelser. 
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skifte, apoteksnedlæggelser og andre strukturæn-
dringer i apotekssektoren. Af pladsmæssige grunde 
på et deponeringssted har fonden måttet hjemtage 
28 genstande i 2012. Deponeringerne omfatter 
herefter 2.267 genstande på 62 deponeringssteder. 
Mange af de hjemtagne genstande kan nu ses i 
Dansk Farmacihistorisk Samlings udstillinger.

I 2012 har 1.001 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. 
71 % af gæsterne har været personer inden for 
faget og 29 % uden for faget. I alt har ca. 8.760 
personer besøgt samlingen gennem årene.

For farmakonomelever afholdes en omvisning i 
Dansk Farmacihistorisk Samling i forbindelse med 
Kursus 2 i elevernes uddannelsesforløb. Omvis-
ningen er obligatorisk. Endvidere afholdes for 
farmaceutstuderende, School of Pharmaceutical 
Sciences, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet, en forelæsning om »Den 
farmaceutiske professions historie« på Farmaceu-
tisk Grundkursus, 1. semester.

Med henblik på at øge besøgstallet i Dansk Farmaci-
historisk Samling har fonden siden 2011 haft et sam-
arbejde 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.

Fonden har i 2012 haft samarbejde med institu-
tioner inden for faget om udadrettede aktiviteter. 
Dansk Farmacihistorisk Samling og Pharmakon 
deltog i Kulturnat Hillerød den 21. september 2012 
med blandt andet foredrag med titlerne »Farlige 
sejlivede bakterier – og jagten på ny medicin« og 
»Fra apotekshåndværk til højteknologisk lægemid-

I 2010 påbegyndtes under medvirken af Mona Sø-
rensen en sortering, registrering og udstilling af sam-
lingens bestand af forbrugerpakninger med danske 
og udenlandske fabriksfremstillede lægemidler med 
påtrykt Dansk specialitetsnummer, D.sp.nr., stam-
mende fra perioden 1955 til ca. 1975. Dette arbejde 
blev afsluttet i 2011. Udstillingen er placeret på en 
overskuelig måde og i alfabetisk orden i samlingens 
Rombic System. I fortsættelse af dette arbejde er der 
i 2012 foretaget en tilsvarende sortering, registrering 
og udstilling af samlingens bestand af forbrugerpak-
ninger med danske og udenlandske fabriksfremstille-
de frihandelsvarer. Denne udstilling, der omfatter 142 
forbrugerpakninger, er ligeledes placeret i Rombic 
Systemet.

Registreringen af samlingens bøger er videreført i 
2012, således at databasen omfatter i alt 2.207 
bøger pr. 31. december 2012.

Under medvirken af Mona Sørensen er der 
ligeledes i 2012 indrettet en ny montreudstilling 
af droger i hel stand til supplering af den i 2011 
indrettede drogeudstilling.

I 2012 er der påbegyndt og delvis gennemført en 
omfattende og varig reorganisering af samlingens 
magasin for sikring mod eventuelle vandskader, for 
optimal udnyttelse af pladsen og for lettere adgang 
til de magasinerede effekter. Standbeholdere, 
redskaber, apparater, glasapparatur, emballage mv. 
magasineres efter kategori og størrelse i plastkas-
ser med tætsluttende låg. Alle kasser forsynes med 
angivelse af indhold. Store genstande placeres frit 
på hylderne. Bøger i ikke-robust indbinding maga-
sineres i dertil beregnede bogkasser og arkivalier i 
dertil beregnede arkivkasser. I forbindelse med re-
organiseringen af samlingens magasin, der vil blive 
videreført i 2013, kasseres beskadigede effekter, 
som ikke kan tjene udstillings- eller andre formål.

I 2012 er der foretaget en revurdering af forsikrings-
summen for Dansk Farmacihistorisk Samling på 
grundlag af en værdiansættelse af samlingens 
værdifulde genstande og bøger i samarbejde med 
et kunstauktionshus samt et skøn over værdien af 
samlingens øvrige genstande og bøger, som væ-
sentligst alene har faglig værdi.

Hvert 5. år bliver der foretaget en fuldstændig kontrol 
af tilstedeværelsen af fondens deponerede genstan-
de 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 apoteksindehaver-
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delindustri«, aktiviteter for børn samt omvisninger 
i samlingen. Endvidere demonstrerede medarbej-
dere ved samlingen gammelt apotekshåndværk på 
Helsingør Stengades Apotek, 9. november 2012, i 
anledning af apotekets 100-års jubilæum. Demon-
strationen var baseret på genstande fra samlingen.

Fonden har desuden haft samarbejde med et filmsel-
skab og fire museer i 2012 om udlån af genstande 
og levering af informationsmateriale. Lægemiddel-
pakninger fra Dansk Farmacihistorisk Samling er 
således udlånt til Buhl Dekoration & Styling, Aarhus, 
til brug til Niels Malmros’ film »Sorg og glæder«. End-
videre er der udlånt lægemiddelpakninger til Politi-
museet, København, til en udstilling om »Ondskab« 
fra 25. maj 2012 til efteråret 2013. Der er ligeledes 
udlånt lægemiddelpakninger med relation til Hillerød 
Frederiksborg Apotek samt leveret udstillingstekster 
til belysning af emnet »Sundhed, sygdom og død« 
i en ny permanent udstilling om Hillerøds historie, 
der åbnedes 26. maj 2012 på Hillerød Bymuseum 
under Folkemuseet i Hillerød. Videre er der udlånt 
lægemiddelpakninger samt informationsmateriale til 
en udstilling om »Fedme – hvad er problemet?« på 
Medicinsk Museion, København, fra 3. oktober 2012 
og ca. to år frem. Endelig er der udlånt genstande til 
en udstilling om Birkerød Apotek på Birkerød Lokal-
historiske Arkiv og Museum, der åbnedes i forbind-
else med Birkerød Kulturnat 3. november 2012 og 
varede til 14. december 2012.

I 2012 har Dansk Farmacihistorisk Samling mod-
taget mange henvendelser fra apoteker, lægemid-
delindustrivirksomheder, hospitaler, myndigheder, 
universiteter, gymnasier, museer, biblioteker og 
aviser samt enkeltpersoner, herunder farmaceuter, 
kemikere, farmakonomer, læger, sygeplejersker, 
historikere, bibliotekarer, journalister og kandidat-
studerende samt gymnasieelever, om ydelse af 
farmacihistorisk service. Samlingen har således 
modtaget 32 henvendelser om spørgsmål af far-

macihistorisk karakter. Det har typisk drejet sig om 
identifikation af ældre lægemidler, lægemiddelnavne 
og farmaceutiske genstande, oplysninger om sam-
mensætning og terapeutisk anvendelse af tidligere 
tiders lægemidler, oplysninger om apotekernes og 
lægemiddelindustriens historie, biografiske oplys-
ninger om afdøde farmaceuter samt anbefaling af 
farmacihistoriske bøger. Endvidere har samlingen 
fået tre henvendelser fra kandidat-studerende og 
gymnasieelever om medvirken i vejledning ved spe-
ciale og opgaver inden for farmaciens historie. Des-
uden har samlingen fået fire henvendelser om lån af 
billeder fra henholdsvis Syddansk Universitet til en 
artikel i Dansk Kemi, journalist Susanne Thorndal, 
Aarhus, til en dokumentarisk bog om en kriminal-
sag, årbogen Nordisk Kriminalreportage til en artikel 
om et historisk giftmord og Høgskolen i Harstad, 
Norge, til en lærebog for sygeplejerskestuderende. 
Henvendelserne er besvaret af Edith Kruse, Poul R. 
Kruse og/eller Svend Norn.

I Dansk Farmacihistorisk Selskabs skriftrække 
»Theriaca« bringes en artikelserie, »Dansk læge-
middelindustris 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 
2012 leverede samlingen billeder til en artikel om 
firmaet Medicinalcos tidligste præparater.

Samlingen har i 2012 udlånt en række bøger og 
tidsskrifter fra den omfattende bogsamling til stu-
dieformål som for eksempel udarbejdelse af stu-
dieretningsprojekter, artikler og andre publikationer 
samt foredrag. Desuden har samlingen udlånt et 
stort antal receptkuverter til Receptkuvertsamler-
foreningen til brug for foreningens udarbejdelse 
af supplementer til Receptkuvertkataloget. Affødt 
heraf varetager Brynhild Løvendorf fra Recept-
kuvertsamlerforeningen den løbende ajourføring af 
samlingens eksemplar af Receptkuvertkataloget. 

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

Fonden, herunder samlingen, er endvidere blevet 
synliggjort gennem de på side 13 nævnte publika-
tioner og presseomtale.
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Nationalt og internationalt samarbejde
Fagligt og organisatorisk samarbejde
Poul R. Kruse er medlem af Det Rådgivende Udvalg 
for NaturMedicinsk Museum, Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 
samt formand for Dansk Farmacihistorisk Selskab, 
vicepræsident for The International Society for the 
History of Pharmacy og medlem af bestyrelsen for 
Apoteker Aage Schæffers Fond.

Dansk Farmacihistorisk Fond har et nært samarbej-
de med NaturMedicinsk Museum, Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og 
LEO Pharma Historical Archives and Museum, LEO 
Pharma A/S, samt Nordjyllands Historiske Museum.

Foredrag og demonstrationer
Svend Norn har under ordningen »Bestil en Forsker 
2012« holdt foredrag om »Mikrobejægere, antibio-
tika og fremtidens medicin mod sejlivede bakterier« 
for gymnasieelever, Næstved Gymnasium, 19. april 
2012; for skoleelever, Ishøj Skole, 20. april 2012; 
på Birkerød Bibliotek, 21. april 2012; for skoleele-
ver, Holsted Skole, Næstved, 25. april 2012; for 
gymnasieelever, Allerød Gymnasium, 9. maj og 15. 
november 2012.

Svend Norn har holdt foredrag med titlen »Farlige 
sejlivede bakterier – og jagten på ny medicin« for 
deltagere i Kulturnat Hillerød, 21. september 2012.

Poul R. Kruse har holdt foredrag med titlen »Fra 
apotekshåndværk til højteknologisk lægemiddelin-
dustri« for deltagere i Kulturnat Hillerød, 21. sep-
tember 2012.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Den farma-
ceutiske professions historie« for farmaceutstu-
derende, School of Pharmaceutical Sciences, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet, 28. september 2012.

Demonstration ved Poul R. Kruse og Svend Norn af 
gammelt apotekshåndværk på Helsingør Stengades 
Apotek, 9. november 2012, i anledning af apotekets 
100-års jubilæum,

Museumsbesøg
Edith Kruse og Poul R. Kruse har besøgt Samlings-
huset Vang Mark, Nordjyllands Historiske Museum, 
Vestbjerg, 1. maj og 13. november 2012.
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Bjerregaard J, Kruse E, Kruse PR, Loldrup HO, 
Rasmussen F. Veterinærapoteket, Den Kgl. Veteri-
nær- og Landbohøjskole, 1811-2011. Theriaca; vol 
40. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2012: 
54-93.

Bjerregaard J, Kruse E, Kruse PR, Loldrup HO, 
Rasmussen F. Veterinærapoteket, Den Kgl. Ve-
terinær- og Landbohøjskole, 1811-2011. Dansk 
Veterinærhistorisk Årbog; vol 45. Hundested: Dansk 
Veterinærhistorisk Samfund, 2012: 96-135.

Dansk Farmacihistorisk Fond. Årsberetning 2011. 
Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Fond, 2012.

Grevsen JV, Kirkegaard H, Kruse E, Kruse PR. 
Dansk lægemiddelindustris første frugter – 4. Medi-

Publikationer

Generelt
Dyrenavne i apotekerkredse. (Besvarelse af spørgs-
mål om apotekernes dyrenavne). Politiken 2. juni 
2012.

Kruse PR. National news for international use: 
Denmark. International Society for the History of 
Pharmacy, Newsletter 2012; no. 13: 7-8.

Aktiviteter
Hør om medicin i fremtiden. (Omtale af foredrag 
ved Svend Norn om »Mikrobejægere, antibiotika 
og fremtidens medicin mod sejlivede bakterier« på 
Hovedbiblioteket i Birkerød). Frederiksborg Amts 
Avis 13. april 2012.

Vindelev M. Bymuseet – et rigtigt museum. (Omtale 
af blandt andet udlån af genstande fra Dansk Far-
macihistorisk Samling til en ny permanent udstilling 
på Hillerød Bymuseum om byens historie). Frede-
riksborg Amts Avis 7. juni 2012.

Nielsen I. Årsmøde i Hillerød 2012. (Omtale af om-
visning for Receptkuvertsamlerforeningen i Dansk 
Farmacihistorisk Samling). Receptkuvertsamleren 
2012; nr. 2: 8-9.

Panduro T. Kom ind til pilletrillerne. (Omtale af omvis-
ninger i Dansk Farmacihistorisk Samling på Kulturnat 
Hillerød). Hillerød Posten 20. september 2012.

Presseomtale
BLAM åbner udstilling om apoteket på Kulturnat-
ten. (Omtale af blandt andet udlån af genstande fra 
Dansk Farmacihistorisk Samling til særudstilling om 
Birkerød Apotek på Birkerød Lokalhistoriske Arkiv 
og Museum). Frederiksborg Amts Avis 31. oktober 
2012.

Birkerød Apotek. (Omtale af blandt andet udlån af 
genstande fra Dansk Farmacihistorisk Samling til 
særudstilling om Birkerød Apotek på Birkerød Lokal-
historiske Arkiv og Museum). Birkerød Lokalhistorie 
2012; nr. 4: 5-11.

100 års jubilæum. Stengades Apotek var længe 
undervejs. … (Omtale af blandt andet demonstra-
tion ved Poul R. Kruse og Svend Norn af gammelt 
apotekshåndværk på Stengades Apotek). Nordsjæl-
land 30./31. oktober 2012.

Jørgensen B. Stengades Apotek fylder 100 år. 
(Omtale af blandt andet demonstration ved Poul 
R. Kruse og Svend Norn af gammelt apotekshånd-
værk på Stengades Apotek). Helsingør Dagblad 3. 
november 2012.

Pilletrillere og tabletmaskiner. (Omtale af demon-
stration ved Poul R. Kruse og Svend Norn af 
gammelt apotekshåndværk på Stengades Apotek). 
Nordsjælland 13./14. november 2012. 

cinalco. Theriaca; vol 40. Hillerød: Dansk Farmaci-
historisk Selskab, 2012: 9-46.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Historien om 
anæstesiens pionerer og de tidligste narkosemidler. 
Dansk Medicinhistorisk Årbog 2012; 40: 107-27.

Norn S, Permin H, Kruse PR, Kruse E. Mikrobejæ-
gere – hvordan udryddes sejlivede bakterier? Dansk 
Kemi 2012; nr. 3: 24-8. Supplement: Ny mulighed 
for bekæmpelse af sejlivede bakterier. Dansk Kemi 
2012; nr. 4: 6.

Norn S, Permin H, Kruse PR, Kruse E. Sårinfektio-
nens historie. Sår 2012; nr. 1: 15-8.
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498.  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
499.  Gorm Rasmussen, Askeby
500.  Danmarks Apotekerforening
501.  Hospitalsapoteket Aarhus, Skejby Afdeling
502.  Pharmakon a/s
503.  Apoteker Steffen Kjær, Virum Apotek
504.  Pia Herkild, Frederiksværk
505.  Apoteker Nina Rancke-Madsen, tidligere København Steno Apotek, og apoteker Svend Ib Mose,  
  tidligere Aarhus Stjerne Apotek
506.  Ebbe Nielsen, Vanløse
507.  Apoteker Gorm Legarth, Charlottenlund Apotek
508.  Cand.pharm. Elin Almstrup, Holte
509.  Det Farmaceutiske Bibliotek, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
510.  Dr.pharm. Poul R. Kruse, Hillerød
511.  Apoteker Lone Bøgh, Holstebro Løveapotek
512.  Professor, dr.med. Jens S. Schou, Charlottenlund
513.  Apoteker Annelise Simonsen, tidligere Stubbekøbing Apotek
514.  Hovedbiblioteket, Tårnby Kommune
515.  Farmakonom Mona Sørensen, Holbæk
516.  Farmakonom Lone Johanneson, Hillerød
517.  Apoteker Lene Damgaard, Køge Boholte Apotek
518.  Apoteker Ebbe Werenberg, Holte Apotek
519.  Procesteknolog Connie Klit, Pharmakon a/s
520.  Cand.pharm. Erik Kvist, Fredensborg
521.  Dekanatet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
522.  Apoteker Jens Overø, tidligere Birkerød Apotek
523.  Apoteker Mads Middelboe, Stevns Apotek
524.  Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, Virum
525.  Cand.pharm. Stella Hounsgaard, Hillerød
526.  Inger Alsøe, København
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