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Dansk Farmacihistorisk Fond 
udsender hermed sin årsberetning for 2014.

Heri omtales fondens formål, 
dens organisation og virksomhed.

Dansk Farmacihistorisk Fond blev stiftet den 8. april 
1972 under navnet Fonden til Bevarelse af Gammelt 
Dansk Apoteksinventar og ændret til Dansk Far-
macihistorisk Fond med virkning fra 1. januar 2002, 
hvorved fonden etableredes som en fælles ramme 
for de farmacihistoriske aktiviteter i Danmark. Sam-

-
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.

Med virkning pr. 1. januar 2014 blev Apoteker Aage 
Schæffers Fond, stiftet den 27. april 1972, sam-
menlagt med Dansk Farmacihistorisk Fond med 
sidstnævnte som den fortsættende fond og det fort-
sættende navn og Apoteker Aage Schæffers Fond 
(Dansk Farmacihistorisk Fond) som binavn.

Ved etableringen af Dansk Farmacihistorisk Fond 
blev denne ikke alene ejer af Dansk Farmacihistorisk 
Samling, men også af et stort antal genstande, der 
var blevet doneret til Fonden til Bevarelse af Gam-
melt Dansk Apoteksinventar siden stiftelsen af denne i 

hvorfra effekterne stammer, og i Dansk Farmacihisto-
risk Samling, medens de øvrige genstande er depone-
ret på offentlige museer i Danmark, hos LEO 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 seneste fundats af 2. 
januar 2014, som er godkendt af Civilstyrelsen den 
18. oktober 2013. I fundatsen er der fastsat følgen-
de 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 bi-
drag til Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner. Pr. 31. 
december 2014 udgør medlemstallet 155, fordelt på 
100 personer samt 55 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 i mere velegnede lokaler end de nuværende.

Fondens virksomhed er baseret på
•  entreindtægter ved omvisninger i samlingen,
•  indtægter ved salg fra butik,
•  bidrag fra medlemmer af Dansk Farmacihistorisk 

Fonds Venner,
•  tilskud fra Pharmakon a/s,
•  tilskud fra Farmakonomforeningen,
•  tilskud fra Pharmadanmark.
• tilskud fra Megros (Nomeco A/S og Tjellesen 

Max Jenne A/S),
•  tilskud fra H. Lundbeck A/S,
•  tilskud fra LEO Fondet.

Fondens bestyrelse har hidtil haft en aftale med Phar-
makon om, at Pharmakon som administrator 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 be-
taler husleje og honorar for disse ydelser til Pharmakon.

Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond

Danmarks Apotekerforening: 
Apoteker Troels Ingemann

Pharmadanmark: 
Regulatory Manager, ph.d. Jørgen V. Grevsen

Farmakonomforeningen: 
Farmakonom Susanne Engstrøm (næstformand)

Lægemiddelindustriforeningen: 

Megros: 
Adm. direktør, cand.pharm., CBA Henrik Kaastrup

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 indtil 31. september 2014 
Kontorchef Anna Skat Nielsen fra 1. oktober 2014
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Idet lederen af Dansk Farmacihistorisk Samling siden 
2002, dr.pharm. Poul R. Kruse, har ønsket at fratræde 
denne stilling på grund af alder, og samlingen hidtil har 
været drevet helt overvejende con amore, har fondens 

-
ring af en lønnet stilling som museumsleder. Takket 
være økonomisk støtte fra Megros, H. Lundbeck A/S 
og LEO Fondet har det været muligt at etablere en 
lønnet halvtidsstilling som museumsleder.

Ida Rosenstand Klahn, der er cand.mag. i historie, ph.d. 
inden for medicinhistorie og tidligere museumsinspek-
tør på Museum Nordsjælland, blev ansat som leder af 
Dansk Farmacihistorisk Samling pr. 1. oktober 2014.

Fonden er hermed blevet arbejdsgiver og varetager 
herefter selv bemanding af samlingen og af igang-
værende og planlagte aktiviteter. Det øvrige indhold i 
førnævnte aftale med Pharmakon er uændret.

I 2014 har Dansk Farmacihistorisk Samling og de 
øvrige aktiviteter været bemandet således:

Leder
• Dr.pharm. Poul R. Kruse har været ansat som 

honorarlønnet leder af samlingen indtil 30. sep-
tember 2014.

• Cand.mag., ph.d. Ida Rosenstand Klahn er 
ansat i lønnet stilling som leder af samlingen fra 
1. oktober 2014.

Konsulenter
• Dr.pharm. Poul R. Kruse er ansat som honorarløn-

net specialkonsulent ved samlingen til at varetage 
farmacihistoriske opgaver fra 1. oktober 2014.  
(Fra 1. januar 2015 ulønnet specialkonsulent).

• Cand.pharm. Edith Kruse er ansat som honorar-
lønnet konsulent ved samlingen til at bistå ved 
gennemførelsen af de af bestyrelsen prioriterede 
aktiviteter, herunder administrationen af fondens 
deponerede genstande. Yder herudover frivillig 
assistance ved bogsamlingen. (Fra 1. januar 2015 
ulønnet konsulent).

• Docent, dr.pharm. Svend Norn er tilknyttet samlin-
gen til omvisninger samt foredrags- og publikations-
virksomhed.

• Farmakonom Mona Sørensen er tilknyttet sam-
lingen til varetagelse af områderne sygepleje-
artikler og apoteksemballage samt medvirken ved 
indretning af nye udstillinger.

• R&D Manager, cand.pharm. Henning Møller 
Knudsen er tilknyttet samlingen til ydelse af faglig 
rådgivning i forbindelse med drift og vedligehold-
else af maskiner og apparatur i tabletteringssek-
tionen samt til omvisninger.

Frivillig assistance
• Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen yder frivillig 

assistance i form af vedligeholdelse af tabletma-
skiner og udførelse af andre forefaldende vedlige-
holdelsesarbejder og renoveringsopgaver.

I 2014 havde Edith Kruse, Svend Norn og Jacob Brandt 
Jørgensen alle 10-års jubilæum som medarbejdere ved 
Dansk Farmacihistorisk Samling. Jubilæet blev marke-
ret ved en frokost på Pharmakon den 25. august 2014 
for samlingens medarbejdere med ægtefæller.
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Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond har 
afholdt to møder i 2014.

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  
eksempler 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, 
eksempelvis i form af forskningssamarbejde 
med universiteter og museer.

• Arbejdspladser for og vejledning af eksterne 
brugere af samlingen.

• Udbydelse af besøg i og afholdelse af omvisninger 
i samlingen for enkeltpersoner og grupper, her-
under farmaceutstuderende, farmakonomelever, 
skole- og gymnasieelever.

• Udlån af genstande til eksterne farmacihistoriske 
udstillinger i samarbejde med andre museer og 
kulturelle institutioner.

• Ydelse af farmacihistorisk konsulentbistand til 
offentlige institutioner, private virksomheder og 
enkeltpersoner.

• Formidling af samlingen ved udgivelse af bro-
churer, brevkort, nyhedsbreve, hjemmeside og 
årsberetning, ved interview, indlæg og artikler i 
fagtidsskrifter, andre faglige medier, aviser og tv 
samt ved foredrag i faglige, folkeoplysende og 
andre fora.

• Deltagelse i nationalt og internationalt samarbej-
de inden for fag- og videnskabshistorien.

I 2012 besluttede bestyrelsen, at Dansk Farmaci-
historisk Fond skulle have en ny hjemmeside, idet 
bestyrelsen havde følgende vision herfor:

»Dansk Farmacihistorisk Samling rummer genstan-
de og bøger i et omfang og kvalitet, der i kombina-
tion med medarbejdernes viden gør det muligt på 
fondens hjemmeside at skabe verdens bedste virtu-
elle farmacihistoriske museum set i forhold til andre 
tilsvarende hjemmesider. Samlingen skal fremover 
understøtte hjemmesiden og vil herigennem blive 
formidlet globalt.«

Den nye hjemmeside for Dansk Farmacihistorisk 
Fond, herunder Dansk Farmacihistorisk Samling, 
blev lanceret i 2013.

Hjemmesiden er udviklet og designet i et tæt 
samarbejde med Pharmakon e-learning. Der er tale 
om en meget omfattende hjemmeside, opbygget 

der blandt andet giver mulighed for at gå på visuel 
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 lægemiddelfremstillingens 
historie fra håndværk til industri. En tidslinje viser de 
vigtigste begivenheder i dansk farmaci. Hertil kom-

fra 1993 om »Det gamle apotekshåndværk« med 
dets mange og stolte traditioner. Endvidere rummer 
hjemmesiden registranter over de genstande, bøger 
og arkivalier i samlingen, som er registreret.

I 2013 blev hjemmesiden suppleret med en engelsk 
version, der indeholder de moduler af den danske 
version, som måtte have international interesse.

Som led i den fortsatte udbygning af hjemmesiden er 
denne blevet udvidet med to nye moduler i 2014. Det 
ene modul omfatter beskrivelser af udvalgte farmaci-
historiske klenodier i Dansk Farmacihistorisk Samling 
og deres historie med illustrationer. Det andet modul 
består af en e-bog, »Farmaciens navne«, udgivet i 

relation til farmacien gennem tiderne samt et supple-

Leksikon« under »Den Store Danske«. Endvidere 
er der på hjemmesidens forside indlagt logoer for de 
institutioner og virksomheder, der sponsorerer Dansk 
Farmacihistorisk Fond, med links til sponsorernes 
hjemmesider.

Fondens bestyrelse modtager fortsat meget positive 
tilkendegivelser til hjemmesidens design, opsæt-
ning og indhold fra både nationale og internationale 
kredse.

Virksomhed
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Gaver modtages fortsat gerne – efter forudgående 
henvendelse og, om muligt, udvælgelse ved besøg 
hos giveren.

Dansk Farmacihistorisk Samlings udstillinger undergår 
fortsat forbedringer. Fonden har i en lang årrække haft 
et stort dampgrydeanlæg af kobber fra det nedlagte 
Borups Allé Apotek i København deponeret på Medi-
cinsk Museion, Københavns Universitet. På grund af 
pladsmangel her har fonden måttet hjemtage anlæg-

stand som det øvrige, udstillede kobberapparatur.

Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, der varetager 
reparation og løbende vedligeholdelse af samlingens 
tabletmaskiner, dragermaskiner og apparater til de-
monstrationsformål har herudover i 2014 – ligesom i de 
foregående år – udført en række renoveringsopgaver i 
eget værksted. Disse opgaver har blandt andet omfat-
tet renovering og ophængning af to apoteksskilte fra 
Svendborg Løve Apotek, som fonden hidtil har haft 
deponeret på apoteket, men har måttet hjemtage i 

Endvidere er et antal nytilkomne bøger af særlig vær-
di blevet restaureret og nogle ældre håndbøger og 
tidsskrifter blevet repareret af bogkonservator Birthe 
Lassen i fortsættelse af tidligere bogkonserveringer. 
Blandt de restaurerede bøger er 4 botaniske værker 
fra perioden 1794-1850, der nu indgår i en udstilling, 
som er indrettet af Edith Kruse og Mona Sørensen 
og har titlen »Illustrerede botaniske værker fra 1700- 
og 1800-tallet«. Omdrejningspunktet i udstillingen er 
Nicolai Jørgen Stolpes 5-binds værk »Icones Plan-
tarum Medicinalium«, der omfatter 500 medicinske 
planter og er skrevet, tegnet og koloreret i hånden.

Endelig er der i udstillingen ophængt 3 nye fotostater 
med motiver fra henholdsvis Randers Løve Apotek, 
Novo Terapeutisk Laboratorium og H. Lundbeck A/S.

Samlingens bestand af forbrugerpakninger med danske 
og udenlandske fabriksfremstillede lægemidler med på-
trykt Dansk specialitetsnummer, D.sp.nr., stammende 
fra perioden 1955 til ca. 1975 og samlingens bestand 
af forbrugerpakninger med danske og udenlandske 
fabriksfremstillede frihandelsvarer er placeret på en 
overskuelig måde og i alfabetisk orden i samlingens 
Rombic System. Rombic-udstillingen er under medvir-
ken af Mona Sørensen opdateret i 2014 med nytilkom-
ne pakninger og omfatter 2.786 lægemiddelpakninger 
samt 202 pakninger med frihandelsvarer pr. 31. decem-
ber 2014. Den opdaterede version af registranten vil 
snarest blive tilgængelig på fondens hjemmeside.

I fortsættelse af de foregående års omfattende dona-
tioner har Dansk Farmacihistorisk Fond også i 2014 
modtaget mange genstande og andre effekter, hvoraf 
to donationer skal omtales nærmere. Fra Cederroth 
International, Lynge, ved R&D Manager, cand.pharm. 
Henning Møller Knudsen har fonden modtaget 65 kg 
tabletgranulat, som i fortsættelse af tidligere donatio-
ner i væsentlig grad bidrager til opfyldelsen af fondens 
ønske om, at Dansk Farmacihistorisk Samling fortsat 
fungerer som et »arbejdende« museum. I efteråret 
2013 blev der indgået en aftale med apoteker Troels 
Ingemann, Hillerød Frederiksborg Apotek, om, at 
apoteket blandt de modtagne returmedicinpakninger 
viderebringer velbevarede, nyere specialitetspaknin-
ger til Dansk Farmacihistorisk Samling med henblik 
på en opdatering af samlingens sortiment af sådanne 
pakninger. Under denne aftale er der i alt indgået 627 
pakninger, heraf 396 pakninger i 2014. Indsamlingen 
er midlertidigt stillet i bero, men vil blive genoptaget på 
et senere tidspunkt for at sikre kontinuiteten på områ-
det. Der påtænkes udarbejdet en indsamlingspolitik 

For alle donationer, som er modtaget og registreret 
i 2014, er der udarbejdet gavelister. I 2014 er der 
udskrevet omstående 29 gavelister, fra nr. 558 til 
nr. 586, samt en statusopgørelse til apoteker Troels 
Ingemann vedrørende ovennævnte sag. Gennem 
årene har fonden modtaget donationer fra ca. 320 
apotekere, ca. 265 privatpersoner og ca. 75 institu-
tioner, virksomheder og udenlandske forbindelser.
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Indholdet i den udstillede skibsmedicinkiste er ud-
-

rende registrant er ajourført. Registranten omfatter 
62 genstande og vil ligeledes kunne ses på hjem-
mesiden i nær fremtid.

Registreringen af samlingens bøger er afsluttet. 
Ved udgangen af 2014 var der registreret i alt 3.182 
bøger. Den samlede bogregistrant vil også blive gjort 
tilgængelig på hjemmesiden snarest.

Magasinbestanden af forbrugerpakninger omfatter 
apoteks- og sygehusapoteksfremstillede samt danske 
og udenlandske fabriksfremstillede lægemidler. Til 
sidstnævnte gruppe hører de nyere forbrugerpaknin-
ger med varenummer, der under medvirken af Mona 
Sørensen er ordnet alfabetisk i ca. 120 magasinkas-
ser. Siden efteråret 2013 er gruppen blevet suppleret 
med nytilkomne pakninger i form af returmedicin fra 
Hillerød Frederiksborg Apotek i henhold til den ovenfor 
nævnte aftale med apoteker Troels Ingemann. 
Registranterne over forbrugerpakningerne med dan-
ske og udenlandske fabriksfremstillede lægemidler er 
ajourført og omfatter i alt 5.923 pakninger.

I 2012 blev der påbegyndt og i 2013 videreført en 
omfattende og varig reorganisering af samlingens 
magasin for sikring mod eventuelle vandskader, 
for minimering af behovet for rengøring, for optimal 
udnyttelse af pladsen og for lettere adgang til de 
magasinerede effekter.

I fortsættelse heraf er samlingens bogdubletter af 
fagets mest centrale værker blevet pakket i bogkasser 
og rigsarkivkasser, registreret og opstillet i lagerreol. 
Hermed er reorganiseringen af samlingens magasin 
færdiggjort.

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 fandt sted i 2009/2010 
og er siden blevet fulgt op i forbindelse med apo-
teksindehaverskifte, apoteksnedlæggelser og andre 
strukturændringer i apotekssektoren. En ny kontrol 
er iværksat i august 2014 til 54 deponeringssteder. 
Deponeringer på apoteker, der er kontrolleret ved 
indehaverskifte inden for de seneste 2 år, er ikke 
omfattet af den aktuelle kontrol. Ved udgangen af 
2014 er der indkommet 51 besvarelser, som ikke 
har givet anledning til bemærkninger.

I 2014 har 1.134 personer besøgt Dansk Farmaci-
historisk Samling – det højeste antal nogensinde på et 
år. Hovedparten af de besøgende har været deltagere 
i arrangerede omvisninger ved Poul R. Kruse og/eller 
Svend Norn, ved større arrangementer bistået ved 
Edith Kruse. 66 % af gæsterne har været personer 
inden for faget og 34 % uden for faget. I alt har ca. 
10.800 personer besøgt samlingen gennem årene.

For farmakonomelever afholdes en omvisning i 
Dansk Farmacihistorisk Samling i forbindelse med 
Kursus 2 i elevernes uddannelsesforløb. Omvisnin-
gen er obligatorisk.
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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 

guide til ferieoplevelser i Nordsjælland – er indlagt en 
præsentation af Dansk Farmacihistorisk Samling med 
oplysninger om omvisning.

Fonden har i 2014 haft samarbejde med forskellige 
aktører om udadrettede aktiviteter.

Dansk Farmacihistorisk Samling og Pharmakon 
deltog i Kulturnat Hillerød den 19. september 2014 
med blandt andet aktiviteter for børn som »Lav 
medicin som i gamle dage« og børneomvisning i 
samlingen samt efterfølgende omvisninger i samlin-
gen for voksne. Arrangementet havde rekordmange 
besøgende.

Hvad angår fondens udlånsvirksomhed, kan nævnes, 
at tidligere udlån af lægemiddelpakninger til udstillinger 
på Museum Nordsjælland, på Medicinsk Museion og 
Politimuseet i København samt på Dansk Forsorgs-
museum i Svendborg og Steno Museet i Aarhus er 
blevet videreført i 2014.

Som i de foregående år har samlingen også i 2014 
udlånt receptkuverter til Receptkuvertsamlerforeningen 
til brug for foreningens udarbejdelse af supplemen-
ter til Receptkuvertkataloget. Affødt heraf modtager 
samlingen løbende rettelses- og supplementsblade fra 
Receptkuvertsamlerforeningen ved Brynhild Løvendorf 
til ajourføring af samlingens eksemplar af Receptkuvert-
kataloget.

Endvidere har samlingen i 2014 udlånt en række 
bøger og tidsskrifter fra den omfattende bogsamling 
til studieformål som udarbejdelse af ph.d.-projekt, 
artikler og andre publikationer samt foredrag.

Desuden har samlingen udlånt Danmarks Farma-
ceutiske Selskabs jubilæumsskrifter til selskabet til 
scanning til selskabets hjemmeside.

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 2014 leverede 

-
cias og GEA’s tidligste præparater.

-
dens hjemmeside anvendelse i vore fagblade.

I 2014 har Dansk Farmacihistorisk Samling modtaget 
36 henvendelser fra apoteker, lægemiddelindustri-
virksomheder, universiteter, museer, biblioteker, 
farmaceuter, farmakonomer, læger, journalister, 
arkitekter, ph.d.-studerende, kandidatstuderende 
og privatpersoner om spørgsmål af farmacihistorisk 

ældre lægemidler, lægemiddelnavne og farmaceu-
tiske genstande, oplysninger om sammensætning 
og terapeutisk anvendelse af tidligere tiders læge-
midler, oplysninger om lægemiddellovgivningens, 
apotekernes og lægemiddelindustriens historie, 

oplysninger om afdøde farmaceuter samt litteratur-, 
arkivalie- og billedsøgning. Endvidere har samlingen 
fået henvendelser fra gymnasieelever om medvirken 
i vejledning ved studieretningsprojekter. Henvendel-
serne er besvaret af Edith Kruse, Poul R. Kruse og/
eller Svend Norn.

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 museumsbesøg.

Fonden, herunder samlingen, er endvidere blevet syn-
liggjort gennem de på side 13 nævnte publikationer 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 Sundhedsviden-
skabelige Fakultet, Københavns Universitet, samt 
formand for Dansk Farmacihistorisk Selskab og 
vicepræsident for The International Society for the 
History of Pharmacy.

Ida Rosenstand Klahn er medlem af forskergrup-
pen BioHistory ved SAXO-Instituttet, Københavns 
Universitet.

Dansk Farmacihistorisk Fond har et nært samarbejde 
med NaturMedicinsk Museum, Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet, Københavns Universitet, SAXO-
Instituttet, Københavns Universitet, og Nordjyllands 
Historiske Museum.

Foredrag
Poul R. Kruse har holdt tale om »Svend Aage Schou 
(1896-1974). Professor i farmaci og sygehusapoteker« 
ved afsløringen af en buste af Svend Aage Schou på 
PharmaSchool, Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet, Københavns Universitet, 22. januar 2014.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Apoteker-
væsenets historie« for Virum Inner Wheel Klub, 
Pharmakon, 20. marts 2014.

Svend Norn har under ordningen »Bestil en Forsker 
2014« holdt foredrag om »Mikrobejægere, antibio-
tika og fremtidens medicin mod sejlivede bakterier« 
i Kulturhuset, Elværket, Frederikssund, 24. april 
2014; i Kulturhuset Felix, Lejre, 24. april 2014; på 
Kongsholm Gymnasium, Albertslund, 25. april 2014; 
på Allerød Gymnasium, 28. april 2014; på Lyngby 
Gymnasium Knord, 30. april 2014.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Lægemidlernes 
historie«, for den farmaceutiske kandidatårgang 1961, 
Medicinsk Museion, København, 6. juni 2014.

Svend Norn har holdt foredrag med titlen »Fra 
opium til kirurgisk anæstesi«, for Kunstforeningen 
Frederiksberg Hospital, NaturMedicinsk Museum, 
Københavns Universitet, 30. september 2014.

Svend Norn har holdt foredrag om »Mikrobejægere, 
antibiotika og fremtidens medicin mod sejlivede bak-
terier« på Allerød Gymnasium, 19. november 2014.

Museumsbesøg
Edith Kruse, Poul R. Kruse og Svend Norn har besøgt 
Livets Museum, Lund, 6. september 2014.

Ida Rosenstand Klahn har med forskergruppen Bio-
History ved SAXO-Instituttet, Københavns Universi-
tet, besøgt Medicinsk Museion, 11. december 2014.
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Dansk Farmacihistorisk Fond. Årsberetning 2013. 
Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Fond, 2014.

Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner. Nyhedsbrev 
nr. 21, april 2014; nr. 22, september 2014.

Grevsen JV, Kirkegaard H, Kruse E, Kruse PR. 
Dansk lægemiddelindustris første frugter – 7. GEA. 
Theriaca; vol 42. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk 
Selskab, 2014: 31-62.

Grevsen JV, Kruse E, Kruse PR. Dansk lægemid-
delindustris første frugter – 6. Pharmacia. Theriaca; 
vol 42. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 
2014: 9-30.
 
Kruse PR. Anmeldelse af: Loldrup HO. Dansk 
Medicin. Historien om de danske medicinfabrikker. 
København: Loldrups Forlag, 2014. I: Farmaci 2014; 
nr. 2: 28-9.

Kruse PR, Handlos VN. Svend Aage Schou (1896-
1974). Professor i farmaci og sygehusapoteker. 
Theriaca; vol 42. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk 
Selskab, 2014: 68-77.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Pionerer bag 
vitamin K, dikumarol og warfarin. Dansk Medicin-
historisk Årbog 2014; 42: 99-119.

Publikationer
Kruse PR. National news for international use: 
Denmark. International Society for the History of 
Pharmacy, Newsletter 2014; no. 15: 5-6.

Rasmussen AMF. Pilletrillere og pandekagebagere i 
tusmørket. (Omtale af omvisninger i Dansk Farma-
cihistorisk Samling og demonstrationer af gammelt 
apotekshåndværk på Kulturnat Hillerød). Frederiks-
borg Amts Avis 20. september 2014.

Ny museumsleder ved Dansk Farmacihistorisk 
Samling. Farmaci 2014; nr. 9:37. Farmakonomen 
2014; nr. 10:26.

Sådan lavede man piller frem til 1990. Apotekets historie 
skal nu frem i lyset. (Præsentation af Dansk Farmaci-
historisk Samling). I: Regionalprogram. Tilrettelæggelse: 

Presseomtale
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558. Apoteker Nina Rancke-Madsen, tidligere København Steno Apotek, og apoteker Svend Ib Mose, 
 tidligere Aarhus Stjerne Apotek
559. Det Farmaceutiske Bibliotek, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
560. Apoteker Lene Kæstel, Haderslev Hjorte Apotek
561. Apoteker Bente Wittrup Præstbrogaard, Horsens Søndergades Apotek
562. Apoteker Lene Kæstel, Haderslev Hjorte Apotek
563. Nomeco A/S
564. Nina Obbekjær, Brøndby

566. Cederroth International
567. Kirsten Lind, København
568. Karsten Fensmark Andersen og Pia Næsborg Andersen, Nivå
569. Takeda Pharma A/S
570. Anonym giver
571. Regulatory Manager, ph.d. Jørgen V. Grevsen, København
572. Apoteker Ole Bak, tidligere Aalborg Vejgaard Apotek
573. Margrete Jacobsen, Græsted
574. Apoteker Annelise Christiansen, Skive Løve Apotek
575. Apoteker Ole K. Christensen, tidligere Esbjerg Krone Apotek
576. Cand.pharm. Thomas Müller, Værløse
577. Hillerød Krone Apotek
578. Hørsholm Apotek
579. Apoteker Annelise Simonsen, tidligere Stubbekøbing Apotek
580. Birgitte og Claus Nørgaard, Gentofte
581. Iben Holm-Petersen og Lisa Holm-Petersen
582. Cand.pharm. Thomas Müller, Værløse
583. Apoteker Birgit Kryger, tidligere Nykøbing Falster Løve Apotek
584. Pia Løndahl Hage, Munkebo
585. Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen, Virum
586. Cand.pharm. Anne Pii, Taastrup

Statusrapport af 2. september 2014 til apoteker Troels Ingemann, Hillerød Frederiksborg Apotek, vedrørende 
apotekets viderebringelse til Dansk Farmacihistorisk Samling i 2013 og 2014 af et stort antal velbevarede, 
nyere farmaceutiske specialiteter blandt de på apoteket modtagne returmedicinpakninger.

Gaveliste
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