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Dansk Farmacihistorisk Fond udsender 
hermed sin  årsberetning  for 2015.

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 Farmaci-
historisk Fond med virkning fra 1. januar 2002, 
hvorved fonden etableredes som en fælles ramme 
for de farmacihistoriske aktiviteter i Danmark. Samti-
dig fik fonden overdraget den af Danmarks Apoteker-
forening 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 
fortsættende 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 
1972. De fleste genstande er udstillet på de apoteker, 
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 følgende 
bestemmelser om fondens formål:

Fondens formål er
• at udføre musealt-fagligt arbejde til belysning af 

farmaciens historie i Danmark, og
• i samarbejde med Dansk Farmacihistorisk Selskab 

at fremme farmacihistorisk forskning i Danmark og 
at udbrede kendskabet til farmaciens historie.

Formål
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Organisation
Dansk Farmacihistorisk Fond ledes af en bestyrelse med
en bred repræsentation fra lægemiddelområdet i Danmark.

Bestyrelsen består af nævnte 10 medlemmer, 
udpeget af de anførte organisationer, institutioner 
og myndigheder.

Til fonden er knyttet en støttekreds, Dansk Farmaci-
historisk Fonds Venner, som blev etableret den  
7. januar 2004 med opfordring til alle personer, 
offentlige og private institutioner og virksomheder 
inden for lægemiddelområdet i Danmark til at støtte 
fondens arbejde ved et medlemskab af og årlige 
bidrag til Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner. 
Pr. 31. december 2015 udgør medlemstallet 149, 
fordelt på 98 personer samt 51 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 med Pharmakon som admini-
strator indgået aftale om, at Pharmakon varetager den 
daglige administration, herunder regnskabsføring, af 
fondens aktiviteter, stiller lokaler og servicefaciliteter til 
rådighed samt driver fondens hjemmeside. Fonden be-
taler husleje og honorar for disse ydelser til Pharmakon.

Pr. 1. oktober 2014 blev der oprettet en lønnet stilling 
som museumsleder ved Dansk Farmacihistorisk Sam-
ling. Hermed blev fonden arbejdsgiver og registreret 
som virksomhed. Dette betyder, at fondens kontakt til 
myndigheder nu foregår direkte og ikke som hidtil gen-
nem Pharmakon som administrator.

Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond

Danmarks Apotekerforening: 
Apoteker Troels Ingemann

Pharmadanmark: 
Regulatory Manager, ph.d. Jørgen V. Grevsen  
(næstformand fra 24. marts 2015)

Farmakonomforeningen: 
Farmakonom Susanne Engstrøm (næstformand)  
indtil 25. februar 2015 
Farmakonom Birte Nissen 
26. februar – 31. december 2015

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

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 
indtil 30. september 2015 
Adm. direktør, rektor, cand.pharm. Lotte Fonnesbæk 
fra 1. november 2015

Sundhedsstyrelsen/Lægemiddelstyrelsen:  
Direktør, cand.pharm. Anne-Marie Vangsted  
indtil 7. oktober 2015  
Enhedschef, cand.pharm. Merete Hermann 
fra 8. oktober 2015

Sundheds- og Ældreministeriet: 
Kontorchef Anna Skat Nielsen
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I 2015 har Dansk Farmacihistorisk Samling og hertil 
knyttede aktiviteter været bemandet således:

Leder
• Cand.mag., ph.d. Ida Rosenstand Klahn har væ-

ret ansat i lønnet stilling som museumsleder indtil 
31. juli 2015.

• Dr.pharm. Poul R. Kruse har været konstitueret 
som museumsleder fra 1. august til 31. oktober 
2015.

• Cand.mag., farmakonom Mette Katrine Jensen 
er ansat i lønnet stilling som museumsleder fra 
1. november 2015.

Konsulenter
• Dr.pharm. Poul R. Kruse er tilknyttet samlingen som 

specialkonsulent til varetagelse af farmacihistoriske 
opgaver samt drift og vedligeholdelse af maskiner 
og apparatur i tabletteringssektionen.

•  Cand.pharm. Edith Kruse er tilknyttet samlingen til 
registrering af genstande og bøger samt udførelse 
af forefaldende opgaver.

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

•  Farmakonom Mona Sørensen er tilknyttet samlin-
gen til omvisninger, varetagelse af områderne syge-
plejeartikler 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 vedligeholdelse 
af maskiner og apparatur i tabletteringssektionen.

Frivillig assistance
•  Farmakonom Susanne Engstrøm yder frivillig 

assistance som omviser fra 1. juni 2015.
•  Farmakonom Bente Guttenberg yder frivillig as-

sistance som omviser fra 1. juni 2015.
•  Farmakonom Birgitte Jeppesen yder frivillig as-

sistance som omviser fra 1. juni 2015.
•  Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen yder 

frivillig assistance i form af vedligeholdelse af 
tabletmaskiner og udførelse af andre forefal-
dende vedligeholdelsesarbejder og renoverings-
opgaver.

•  Cand.pharm. Hanne Kirkegaard yder frivillig as-
sistance i form af registrering af genstande fra  
1. februar 2015.

Virksomhedspraktik
•  Regulatory Manager, ph.d. Jørgen V. Grevsen har 

været tilknyttet Dansk Farmacihistorisk Samling 
som projektmedarbejder i form af virksomhedsprak-
tik under Jobcenter København fra 10. august til  
6. september 2015.
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Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond har 
afholdt to møder i 2015.

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« 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.

•  Udstillinger af forbrugerpakninger med apo-
teks- og fabriksfremstillede lægemidler, som 
illustrerer udviklingen af lægemidler fra lav- til 
højteknologiske produkter.

•  Udbydelse af farmacihistoriske serviceydel-
ser af højeste kvalitet inden for de områder, 
hvor samlingen har spidskompetencer, ek-
sempelvis i form af samarbejde med universi-
teter, museer og skoler.

•  Arbejdspladser for og vejledning af eksterne 
brugere af samlingen.

•  Udbydelse af besøg i og afholdelse af omvisnin-
ger i samlingen for enkeltpersoner og grupper, 
herunder farmaceutstuderende og farmakono-
melever, 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, 
gymnasiale og andre fora.

•  Deltagelse i nationalt og internationalt samar-
bejde inden for fag- og videnskabshistorien.

I samarbejde med Pharmakon er adgangsforhol-
dene til samlingen blevet væsentligt forbedret i 2015 
med henblik på større synliggørelse af samlingen. 
Kældernedgangen til samlingen og gulvet i kæl-
dergangen er blevet renoveret, og der er etableret 
ny belysning. På Pharmakons fællesareal ved 
kældernedgangen er der opsat museumsskilte. 
På væggene i kældernedgangen er der ophængt 
belyste fotostater med apoteksinteriører, og over 
indgangsdøren skiltes med »Dansk Farmacihisto-
risk Samling«.

Virksomhed
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Fondens meget omfattende hjemmeside, der er ud-
viklet og designet i nært samarbejde med Pharma-
kon, og som blev lanceret i en dansk og en engelsk 
version i 2013, er løbende blevet opdateret i 2015, 
hvad angår de eksisterende moduler.

Som led i den fortsatte udbygning af hjemmesiden 
er denne tillige blevet udvidet med et nyt modul 
bestående af en af Poul R. Kruse forfattet beret-
ning om »Dansk Farmacihistorisk Fond – en fælles 
ramme for de farmacihistoriske aktiviteter i Dan-
mark. Om fondens etablering og dens virksomhed 
i de første år«. Beretningen, der er illustreret med 
billeder, viser udviklingen af fondens »museum« fra 
Apotekshistorisk Studiesamling til Dansk Farmaci-
historisk Samling. Beretningen har til formål dels at 
tjene som dokumentation for »pionerernes« indsats 
og som bidrag til fondens og samlingens historie, 
dels at sikre, at også kommende personer med til-
knytning til fonden og samlingen bibringes en viden 
om »starten på det hele«.

Fondens bestyrelse modtager fortsat positive tilken-
degivelser til hjemmesidens design, opsætning og 
indhold fra både nationale og internationale kredse.

I fortsættelse af de foregående års omfattende 
donationer har Dansk Farmacihistorisk Fond også i 
2015 modtaget mange genstande og andre effekter, 
hvoraf fire donationer skal omtales nærmere. Fra 
Region Hovedstadens Apotek, Klinisk Farmaceutisk 
Service, Apoteksenhed Nord, Hillerød, har fonden 
modtaget en omfattende donation af arkivalier ved-
rørende apoteksenhedens tidligere virksomhed som 
selvstændigt sygehusapotek. Endvidere har apo-
teker Steffen de Teilman Hald, Hvidovre Apoteket 
Friheden, doneret en stor samling af meget velbe-
varede forbrugerpakninger med apoteksfremstillede 
og fabriksfremstillede lægemidler. Desuden har fon-
den – i fortsættelse af tidligere donationer – modta-
get en stor samling af bøger, herunder tidsskrifter, 
fra Danmarks Apotekerforening i forbindelse med 
foreningens flytning fra Kanonbådsvej på Holmen til 
Dehns Palæ i Bredgade i København. Endelig kan 
nævnes, at der – ligeledes i fortsættelse af tidligere 
donationer – foregår en løbende modtagelse af en 
meget stor samling af ældre bøger fra Det Farma-
ceutiske Bibliotek, Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet.

For alle donationer udarbejdes gavelister. I 2015 er 
der udskrevet omstående 27 gavelister, fra nr. 587 
til nr. 613.

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

Dansk Farmacihistorisk Samlings udstillinger under-
går fortsat forbedringer. Der er således foretaget en 
nyopstilling af den eksisterende drogeudstilling og 
indrettet en mindre særudstilling om »Præventio-
nens historie 1915-2015« i anledning af 100-året for 
kvindernes valgret i Danmark. Med henblik på sik-
ring af samlingen er der opsat kø-ledere ved reoler 
og placeret indsatser af akryl i skuffer og skabe.

Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen har – lige-
som i de foregående år – varetaget reparation og 
løbende vedligeholdelse af samlingens tabletma-
skiner, dragermaskiner og apparater til demonstra-
tionsformål og herudover udført andre forefaldende 
renoveringsopgaver i 2015.

Registreringen af samlingens bestand af forbruger-
pakninger med apoteks- og sygehusapoteksfrem-
stillede lægemidler samt af forbrugerpakninger 
med danske og udenlandske fabriksfremstillede 
lægemidler er blevet opdateret i 2015 i takt med nye 
donationer af sådanne pakninger.
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Registreringen af samlingens bøger er tilsvarende ble-
vet ajourført i 2015 i takt med nye bogdonationer. Ved 
udgangen af 2015 var der registreret i alt 3.371 bøger.

Endvidere er den store opgave med registrering af de 
udstillede genstande i samlingen blevet videreført i 2015.

Den 28. december 2014 var der et TV-indslag om 
Dansk Farmacihistorisk Samling i Regionalprogram i 
TV2 Lorry. Efterfølgende blev TV-indslaget genudsendt 
flere gange dagligt i Søndagsmagasinet og derefter 
genudsendt i TV2’s regionalprogrammer ude i landet 
i Danmark Rundt. TV-indslaget, der har titlen »Sådan 
lavede man piller frem til 1990. Apotekets historie skal 
nu frem i lyset«, kan ses på fondens hjemmeside. Efter 
TV-indslaget blev samlingen næsten bestormet med 
henvendelser fra folk, som ønskede at se samlingen, 
og gennem året fortsatte dette run på samlingen.

For farmakonomelever er der – ligesom i de foregå-
ende år – afholdt en omvisning i Dansk Farmacihisto-
risk Samling for hvert hold i forbindelse med Kursus 
2 i elevernes uddannelsesforløb. Omvisningen er 
obligatorisk.

Endvidere er der – ligeledes som i de foregående 
år – afholdt omvisninger for deltagerne i hver af de af 
Pharmakon afholdte AMU-kurser i medicinalindustriel 
produktion og i kursus i GMP for ledige akademikere.

Hidtil har besøg i samlingen hovedsagelig haft form af 
arrangerede omvisninger for grupper af besøgende. 
For også at give enkeltpersoner mulighed for at be-
søge samlingen blev samlingens tilgængelighed fra  
3. februar 2015 udvidet med en fast ugentlig åbnings-
dag på tirsdage kl. 13-16 (undtagen juli måned og 
julen).

Med henblik på at øge besøgstallet i Dansk Farmacihi-
storisk Samling har fonden siden 2011 haft 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.

Endvidere annonceres den ugentlige åbningsdag i 
samlingen i KultuNaut – den elektroniske kulturguide 
kalender, der dækker arrangementerne i det danske 
kulturliv. Herigennem bringes annonceringen i blandt 
andet Frederiksborg Amts Avis.

I 2015 har 1.889 personer besøgt Dansk Farmacihi-
storisk Samling – det højeste antal nogensinde på et 
år (2014: 1.134 besøgende; 2013: 907 besøgende). 
Skønsmæssigt har ca. 47 % af gæsterne været perso-
ner inden for faget (2014: 66 %; 2013: 79 %) og  
53 % af gæsterne været personer uden for faget 
(2014: 34 %; 2013: 21 %) Gennem årene har i alt ca. 
12.700 personer besøgt samlingen.

Hvad angår antallet af arrangerede omvisninger for 
grupper af besøgende, udgjorde dette 59 i 2015. 

Som følge af det store antal besøgende blev der fra  
1. juni 2015 knyttet yderligere 3 personer til samlingen 
til ydelse af frivillig assistance som omvisere.

I 2015 har fonden publiceret en ny udgave af brochu-
ren »Velkommen til Dansk Farmacihistorisk Samling«, 
der tillige fungerer som guide til Samlingen.

Fonden har i 2015 haft samarbejde med forskellige 
aktører om udadrettede aktiviteter.
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Dansk Farmacihistorisk Samling og Pharmakon deltog 
i Kulturnat Hillerød den 18. september 2015 med 
blandt andet
•  aktiviteter for børn som fremstilling af tabletter 

af kakaopulver, trilning af piller ved hjælp af pil-
lebræt og påfyldning af vaselin på tube,

•  børneomvisninger i samlingen samt
•  efterfølgende omvisninger i samlingen for voksne.
Arrangementet havde rekordmange besøgende.

Hvad angår fondens udlånsvirksomhed, kan nævnes, 
at tidligere udlån af lægemiddelpakninger til udstil-
linger på Hillerød Bymuseum under Museum Nord-
sjælland, på Medicinsk Museion i København samt 
på Dansk Forsorgsmuseum i Svendborg og Steno 
Museet i Aarhus er blevet videreført i 2015.

Desuden har fonden udlånt genstande til nye muse-
umsudstillinger:
• en særudstilling om »Prævention« på Hillerød 

Bibliotek, 1. august 2015 – 15. september 2015,
•  en særudstilling om »Freja og Evas døtre« i 

Elværket, Hillerød, under Museum Nordsjælland, 
16. september 2015 – 1. august 2017, og

• en særudstilling om »Storm« på M/S Museet for 
Søfart, Helsingør, 1. oktober 2015 – 12. juni 2016.

Endvidere har fonden i 2015 udlånt en række bøger 
og tidsskrifter fra den omfattende bogsamling til stu-
dieformål som udarbejdelse af ph.d.-projekt, artikler og 
andre publikationer samt foredrag.

I Dansk Farmacihistorisk Selskabs skriftrække »The-
riaca« bringes en artikelserie, »Dansk lægemiddelin-
dustris 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 fabriksfremstil-
lede lægemidler. I 2015 leverede fonden billeder til en 
artikel om firmaet Lundbecks tidligste præparater.

Endelig har fonden i 2015 leveret billeder til H. Lund-
beck A/S til illustration af 100-års jubilæumsbogen 
»Lundbeck« og til Aarhus Universitetsforlag til illustra-
tion af bogen »Danmark bliver moderne«.

I 2015 har Dansk Farmacihistorisk Samling modtaget 
39 henvendelser fra apoteker, universiteter, andre 
forskningsinstitutioner, sygehuse, offentlige myndighe-
der, museer, farmaceuter, farmakonomer, journalister, 
filmproducenter, arkitekter, ph.d.-studerende, kandi-
datstuderende, gymnasieelever og privatpersoner om 
spørgsmål af farmacihistorisk karakter. Forespørgs-
lerne er overvejende kommet fra Danmark, men 
spørgsmål fra Norge, Finland, Schweiz og Spanien er 
også repræsenteret. Forespørgslerne har typisk drejet 
sig om identifikation af ældre lægemidler, lægemiddel-
navne og farmaceutiske genstande, oplysninger om 
sammensætning, fremstilling, analyse og terapeutisk 
anvendelse af tidligere tiders lægemidler, oplysninger 
om lægemiddellovgivningens og apotekernes historie, 
biografiske oplysninger om afdøde farmaceuter samt 
litteratur-, arkivalie- og billedsøgning. Endvidere har 
samlingen fået henvendelser fra gymnasieelever om 
medvirken i vejledning ved studieretningsprojekter.

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 samar-
bejde, foredrag, kongresdeltagelse, museumsbesøg 
og kurser.

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 indtil 31. december 2015 for The 
International Society for the History of Pharmacy.

Dansk Farmacihistorisk Fond har et nært samarbej-
de med NaturMedicinsk Museum, Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og 
Medicinsk Museion, Københavns Universitet, samt 
Nordjyllands Historiske Museum.

Foredrag
Ida Rosenstand Klahn har holdt foredrag om forsk-
ningsprojektet »Brugen af antibiotika i et historisk 
perspektiv« på symposium for stjerneprogrammet 
Governing Obesity, Københavns Universitet, 8. april 
2015.

Svend Norn har under ordningen »Bestil en Forsker 
2015« holdt foredrag om »Mikrobejægere, antibiotika 
og fremtidens medicin mod sejlivede bakterier«,  
23. og 24. april 2015,
• i Amgros I/S, København;
•  på Næstved Gymnasium og HF;
•  på Cphbusiness Laboratorie og Miljø, Hillerød.

Poul R. Kruse har under ordningen »Bestil en Forsker 
2015« holdt foredrag om »Lægemidlernes historie« på 
Nørre Gymnasium, Brønshøj, 24. april 2015.

Poul R. Kruse har holdt foredrag om »Farmaceut-
professionens rolle i historisk belysning« for farma-
ceutstuderende, School of Pharmaceutical Sciences, 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet, 12. maj 2015.

Svend Norn har holdt foredrag med titlen »En fasci-
nerende historie om indianernes pilegift, kurare og 
æternarkosen«, på NaturMedicinsk Museum, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Uni-
versitet, 21. august og 24. august 2015.

Svend Norn har holdt foredrag om »Medicin gennem 
tiden« i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, 
Syddansk Universitet, Odense, 17. september 2015.

Svend Norn har i forbindelse med Kulturnat Hillerød 
holdt foredrag om »Medicinsk triumf«, Nordea,  
18. september 2015.

Svend Norn har i forbindelse med »Videnskaben 
på besøg« under Dansk Naturvidenskabsfestival 
holdt foredrag om »Mikrobejægere, antibiotika og 
fremtidens medicin mod sejlivede bakterier« på VUC 
Roskilde, 24. september 2015.

Svend Norn har holdt foredrag om »Medicin gennem 
tiden« for VUC Roskilde på NaturMedicinsk Museum, 
Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universi-
tet, 18. november 2015.

Svend Norn har holdt foredrag om »Medicinsk triumf 
og nederlag – nye muligheder i bekæmpelsen af bak-
terier« i GrønnegadeCentret, Hillerød, 24. november 
2015.

Kongresdeltagelse
Poul R. Kruse har deltaget i 42nd International Con-
gress for the History of Pharmacy, Istanbul, 8.-11. 
september 2015.

Museumsbesøg
Edith Kruse og Poul R. Kruse har efter invitation 
besøgt Norsk Farmasihistorisk Museum, Oslo,  
21. juli 2015.

Edith Kruse og Poul R. Kruse har besøgt Officina 
Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, 
Firenze, 25. august 2015.

Poul R. Kruse har besøgt The Herbarium of the 
Faculty of Pharmacy, Istanbul University, Istanbul, 
9. september 2015.

Poul R. Kruse har besøgt The Suleymaniye Ma-
nuscript Library, Istanbul, 10. september 2015.

Edith Kruse og Poul R. Kruse har efter invitation 
deltaget i åbningen den 30. september 2015 af 
særudstillingen »Storm« på Museet for Søfart, Hel-
singør, som tak for Dansk Farmacihistorisk Fonds 
udlån af lægemidler mod søsyge til udstillingen.

Kurser
Mette Katrine Jensen har deltaget i kursus i »Daglig 
rengøring på museum«, Organisationen Danske 
Museer, København, 3. december 2015.

Mette Katrine Jensen har deltaget i kursus i »Effektiv 
ledelse af museale projekter«, Organisationen Dan-
ske Museer, København, 15.-16. december 2015.
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Danish Collection of the History of Pharmacy. Flyer. 
Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Fond, 2015.

Dansk Farmacihistorisk Fond. Årsberetning 2014. 
Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Fond, 2015.

Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner. Nyhedsbrev 
nr. 23, april 2015; nr. 24, september 2015.

Dansk Farmacihistorisk Samling. Flyer. Hillerød: 
Dansk Farmacihistorisk Fond, 2015.

Kruse PR, Kruse E, Ørnbjerg J. The operations of a 
Danish provincial pharmacy at the end of the 1600s. 
Pharmacy in History 2014; 56: 78-89. (Publiceret i 
2015).

Publikationer

Generelt
Dansk Farmacihistorisk Samling åbner dørene. 
Pharma 2015; april: 22.

Dyhr I. Farmakonom ny museumsleder. Farmako-
nomen 2015; nr. 10: 26.

Dyhr I. Faste åbningstider til apotekets historie. 
Farmakonomen 2015; nr. 2: 26.

Jensen AT. Samling åbner medicinskabet. Frede-
riksborg Amts Avis 18. februar 2015.

Klahn IR. Nyt fra Dansk Farmacihistorisk Samling 
(1-2). Receptkuvertsamleren 2015; nr. 2: 13;  
nr. 3: 4-5.

Kruse PR. National news for international use: 
Denmark. International Society for the History of 
Pharmacy, Newsletter 2015; no. 16: 8.

Kruse PR, Klahn IR. Sådan lavede man piller 
frem til 1990. Apotekets historie skal nu frem i 
lyset. (Præsentation af Dansk Farmacihistorisk 
Samling). I: Regionalprogram. Tilrettelæggelse: 
John Rahbek. TV2/Lorry, 28. december 2014. 
Genudsendt i: Søndagsmagasinet, 29., 30. og  
31. december 2014, 2. og 3. januar 2015.

Presseomtale

Kruse PR. Dansk Farmacihistorisk Fond – en fælles 
ramme for de farmacihistoriske aktiviteter i Dan-
mark. Om fondens etablering og dens virksomhed i 
de første år. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Fond, 
2015. E-bog: www.dfhf.dk.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Opdagelsen 
af heparin og warfarin gav nyt håb til patienterne. 
Pharma 2015; januar: 31-3.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Pionerer bag 
barbituraterne. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2015; 
43: 133-51.

Velkommen til Dansk Farmacihistorisk Samling. 
Brochure. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Fond, 
2015.

Lægemidler og tabletmaskiner udstilles. Dansk 
Farmacihistorisk Samling tilbyder fra februar en 
fast ugentlig åbningsdag. Hillerød Posten 29. 
januar 2015. 

Aktiviteter
Utflykt till Frederiksborg Slot och Dansk Farmaci-
historisk Samling. 24. maj 2014. I: Årsberättelse 
2014. Helsingborg: Helsingborgs medicinhistori-
ska förening, 2015: 4-5.

Rich TGC. Den 10. kulturnat i Hillerød. Frederiks-
borg Amts Avis 11. september 2015.

Rich TGC. Hillerød Port rummer verdenshistorie. 
(Omtale af Svend Norns foredrag under emnet 
Hillerød Ports historie på Kulturnat Hillerød).  
Frederiksborg Amts Avis 12. september 2015.

Viden om infektioner. (Omtale af Svend Norns 
foredrag i GrønnegadeCentret, Hillerød, 24. 
november 2015). Hillerød Posten 19. november 
2015.

Foredrag om infektioner. (Omtale af Svend Norns 
foredrag i GrønnegadeCentret, Hillerød, 24. novem-
ber 2015). Frederiksborg Amts Avis 21. november 
2015.
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587. Region Hovedstadens Apotek, Klinisk Farmaceutisk Service, Apoteksenhed Nord, Hillerød
588. Farmakonomelev Monique Hougaard Witt Knudsen, Nykøbing Falster
589. Ruth Holmberg, Ølstykke
590. Cand.pharm. Hanne Kirkegaard, Farum
591. Tjellesen Max Jenne A/S
592. Dot og Ole Jøns, Værløse
593. Mette Kofoed, Fredericia
594. Apoteker Knud Ditlev Schmidt, tidligere Hornsyld Apotek
595. Cand.scient. Lisbeth Kirkegaard, Taastrup
596. Cand.pharm. June Bach Pedersen, Gadstrup
597. Apoteker Kaj Cedersted, tidligere Galten Apotek
598. Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
599. Annegrete Waldstrøm, København
600. Annette Nielsen, Ballerup
601. Farmakonom Mona Madsen, Hjørring
602. Apoteker, lic.pharm. Anne Bagger Hansen, tidligere Herlev Apotek
603. Farmakonom Tove Maass Rasmussen, Værløse
604. Cand.pharm. Agnete Andresen, Køge
605. Apoteker Steffen de Teilman Hald, Hvidovre Apoteket Friheden
606. Apoteker Steffen Kjær, Virum Apotek
607. H. Lundbeck A/S
608. Danmarks Apotekerforening
609. Cand.pharm. Ella Ulbak, Værløse
610. Lene Hausten, Humlebæk
611. Apoteker Ilsa Nyman Hald, Gentofte Apotek
612. Professor Ebba Holme Hansen, Section for Social and Clinical Pharmacy, Department of Pharmacy,  
 University of Copenhagen
613. Apoteker Preben Smed Jeppesen, Sæby Apotek

Gaveliste
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