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Dansk Farmacihistorisk Fond 
udsender hermed sin årsberetning for 2016.

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. Samtidig fik 
fonden overdraget den af Danmarks Apotekerforening 
ejede samling, Apotekshistorisk Samling, nu Dansk 
Farmacihistorisk Samling, på Pharmakon i Hillerød. 
Endvidere blev Dansk Farmacihistorisk Selskab knyt-
tet 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, sammenlagt 
med Dansk Farmacihistorisk Fond med sidstnævnte 
som den fortsættende fond og det fortsættende navn 
og Apoteker Aage Schæffers Fond (Dansk Farmaci-
historisk 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, ud-
peget 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 2016 udgør medlemstallet 148, fordelt 
på 96 personer samt 52 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 
administrator 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 betaler husleje og honorar for 
disse ydelser til Pharmakon.

Pr. 1. oktober 2014 blev der oprettet en lønnet stilling 
som museumsleder ved Dansk Farmacihistorisk 
Samling. Hermed blev fonden arbejdsgiver og regi-
streret som virksomhed. Dette betyder, at fondens 
kontakt til myndigheder foregår direkte og ikke som 
tidligere gennem Pharmakon som administrator.

Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond

 
Danmarks Apotekerforening: 
Apoteker Troels Ingemann 
(næstformand fra 1. februar 2016) 

 
Pharmadanmark: 
Regulatory Manager, ph.d. Jørgen V. Grevsen 
indtil 31. januar 2016 
(næstformand indtil 31. januar 2016) 
Forskningsbibliotekar, cand.pharm. 
Annemette Møller Hansen 
fra 1. februar 2016 

 
Farmakonomforeningen: 
HR Consultant & EHS Coordinator, farmakonom 
Annelise Raun 

 
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.pharm. Lotte Fonnesbæk 

 
Lægemiddelstyrelsen: 
Enhedschef, cand.pharm. Merete Hermann 

 
Sundheds- og Ældreministeriet: 
Kontorchef Anna Skat Nielsen 
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I 2016 er der indgået aftale med Pharmakon om, at 
museumslederen kan disponere over en arbejds-
plads på Pharmakon, thi hidtil var de fysiske arbejds-
forhold for museumslederen ikke hensigtsmæssige  
på grund af arbejdspladsens placering i Dansk Far-
macihistorisk Samlings lokaler i Pharmakons kælder 
og på grund af den store aktivitet i samlingen.

I 2016 har Dansk Farmacihistorisk Samling og hertil 
knyttede aktiviteter været bemandet således:

Leder
•  Cand.mag., farmakonom Mette Katrine Jensen 

er ansat i lønnet stilling som museumsleder.

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

som specialkonsulent til varetagelse af farmaci-
historiske 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 udfø-
relse af forefaldende opgaver.

•  Docent, dr.pharm. Svend Norn er tilknyttet sam-
lingen til omvisninger samt foredrags- og publi-
kationsvirksomhed.

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

• R&D Manager, cand.pharm. Henning Møller 
Knudsen, Orkla Care A/S, Lynge, er tilknyttet 
samlingen til ydelse af faglig rådgivning og as-
sistance i forbindelse med drift, servicering og 
reparation af samlingens tabletmaskiner og andre 
tabletrelaterede maskiner og apparater.

Frivillig assistance
• Farmakonom Susanne Engstrøm yder frivillig 

assistance som omviser.
• Farmakonom Bente Guttenberg yder frivillig  

assistance som omviser.
• Farmakonom Birgitte Jeppesen yder frivillig  

assistance som omviser.
• Tabletmester Jacob Brandt Jørgensen har ydet 

frivillig assistance i form af vedligeholdelse af 
tabletmaskiner og udførelse af andre forefal- 
dende vedligeholdelsesarbejder og renoverings-
opgaver indtil sin død 25. juni 2016.



 8 

Årsberetning 2016  Dansk Farmacihistorisk Fond  

Tabletmester 
Jacob Brandt Jørgensen  
1929-2016
Jacob Brandt Jørgensen, vor mangeårige kollega i Dansk 
Farmacihistorisk Samling, er uventet afgået ved døden 
den 25. juni 2016, 87 år gammel. Hans død har berørt os 
dybt. Vi har mistet en værdsat og afholdt kollega.

Jacob var uddannet mejerist. Fra slutningen af 1940’rne 
blev det imidlertid vanskeligt for mejerister at få arbejde in-
den for deres fag på grund af strukturrationalisering blandt 
de danske mejerier. Da mejerister havde viden om hygiejne 
og kvalitetssikring samt maskinkendskab, udgjorde de et 
oplagt rekrutteringsemne for den ekspanderende læge-
middelindustri. På denne baggrund fik Jacob ansættelse i 
tabletproduktionen på Ferrosan og derefter på Dumex og 
senest som tabletmester i firmaet Parapharm i Vassinge-
rød. Herfra blev han pensioneret i 1990’erne, men beva-
rede dog fortsat kontakten til firmaet.
I august 2004 modtog Dansk Farmacihistorisk Fond en 
omfattende donation fra ingeniør Claus Nørgaard og hustru 

Birgitte Nørgaard, Parapharm, til Dansk Farmacihistorisk Samling. Donationen omfattede en samling af 
tabletmaskiner og andre tabletrelaterede apparater fra danske og udenlandske lægemiddelindustrivirk-
somheder samt reservedele og værktøj til brug ved istandsættelse og klargøring af tabletmaskinerne til 
demonstrationsformål. I forbindelse hermed blev Jacob tilknyttet Dansk Farmacihistorisk Samling som 
frivillig medarbejder til varetagelse af de nævnte opgaver.

Efter udførelsen af disse arbejdsopgaver i 2005 har Jacob gennem de følgende år og helt frem til sin 
død varetaget den løbende vedligeholdelse af samlingens tabletmaskiner og andre tabletrelaterede 
apparater til demonstrationsbrug, udført andre forefaldende vedligeholdelsesarbejder i samlingen 
og herudover udført en lang række renoveringsopgaver i eget værksted på privatadressen i Virum. 
Disse opgaver har omfattet restaurering af redskaber og andre genstande af såvel metal som træ, 
heriblandt apoteksskilte, samt tilvirkning af træplader i forskellige træsorter til placering under en 
lang række udstillingsgenstande. Alle udførte arbejder er præget af Jacobs fagkundskab og akkura-
tesse.

Jacob vil blive husket for hans store håndværksmæssige bidrag til opfyldelsen af Dansk Farmacihisto-
risk Fonds ønske om, at dens farmacihistoriske samling fungerer som et »arbejdende« museum og 
præsenterer sig med velholdte genstande.

Æret være Jacobs minde.

Poul R. Kruse
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Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond har 
afholdt to møder i 2016.

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 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 
eksempler 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 serviceydelser 
af højeste kvalitet inden for de områder, hvor 
samlingen har spidskompetencer, eksempel-
vis i form af samarbejde med universiteter, 
museer og skoler.

•  Arbejdspladser for og vejledning af eksterne 
brugere af samlingen.

•  Udbydelse af besøg i og afholdelse af omvisninger 
i samlingen for enkeltpersoner og grupper, herun-
der farmaceutstuderende og 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 hjem-
meside, Facebookside, brochurer, brevkort, 
nyhedsbreve 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 samarbejde 
inden for fag- og videnskabshistorien.

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 2016, 
hvad angår de eksisterende moduler.

Som led i den fortsatte udbygning af hjemmesiden 
er denne tillige blevet udvidet med to nye moduler. 
En stor samling af digitaliserede fotografier, doneret 
af cand.pharm. Finn Fellenius Christensen, er gjort 
tilgængelig på hjemmesiden i form af en billedserie 
med titlen »Farmaceutuddannelsen i 1960’erne«, 
der viser udvalgte undervisningsaktiviteter og so-
ciale arrangementer. Endvidere er der blevet indlagt 
en af Poul R. Kruse forfattet publikation, »Farmaci-
ens historie på frimærker«, der præsenterer den far-
maceutiske filateli gennem en filatelistisk illustreret 
oversigt over farmaciens historie fra fortid til nutid.

Med henblik på skabelse af et socialt netværk til 
forøgelse af fokus på Dansk Farmacihistorisk Samling 
er der etableret en Facebookside med link hertil på 
hjemmesiden.

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 2016 modtaget mange genstande og andre 
effekter, hvoraf fire donationer skal omtales nær-
mere. Fra apoteker Steen Mejlgaard, tidligere 
Glostrup Apotek, og Hanne Mejlgaard har fonden 
modtaget et elektrisk apoteks-ur, som oprindelig 
har været ophængt i officinet på Rådhusapoteket 
i København. Endvidere har fonden modtaget en 
meget omfattende og fagligt værdifuld donation fra 
Pharmadanmark, bestående af bøger, tidsskrifter, 
fotografier og arkivalier. Ligeledes har fonden – i 
fortsættelse af tidligere donationer – modtaget 
en meget stor samling af ældre bøger fra Det 
Farmaceutiske Bibliotek, PharmaSchool. Endelig 
kan nævnes den ovenfor omtalte store samling af 
digitaliserede fotografier, som er doneret af cand.
pharm. Finn Fellenius Christensen.

For alle donationer udarbejdes gavelister. I 2016 er 
der udskrevet de på side 14 nævnte 27 gavelister, 
fra nr. 614 til nr. 640.

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

Virksomhed
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Til fondens erhvervelser i 2016 hører tillige en 
digitaliseret udgave af et af LEO Pharma A/S lånt 
eksemplar af »Medicinal-Kartoteket«, udgivet fra 
1928 og indtil 1940’rne og bestående af ca. 3.200 
kartotekskort med oplysninger om datidens farma-
ceutiske specialiteter. Scanningen af Medicinal-
Kartoteket er finansieret af LEO Pharma A/S.

Til oplysning for besøgende i Dansk Farmacihistorisk 
Samling er der ved indgangen til samlingen opsat en 
plade med navne på fondens »større« sponsorer og 
donatorer af genstande gennem årene.

Dansk Farmacihistorisk Samlings udstillinger under-
går fortsat forbedringer. Som led i vor formidling af 
lægemiddelterapiens historie er der i 2016 indrettet 
en særudstilling med titlen »Fra astmacigaretter til 
inhalator – et træk af astmabehandlingens historie«. 
Endvidere er der foretaget ændringer af billedop-
sætninger for at skabe større formidlingsmæssige 
sammenhænge i udstillingerne og opsat en fotostat 
til forklaring og illustration af anvendelsen af det ud-
stillede vakuumdestillationsapparat, ligesom formid-
ling af andre udstillede genstande ved opsætning af 
forklarende skilte er blevet videreført.

Hvad angår bevarelse og vedligeholdelse af samling-
ens genstande, er der i 2016 – ligesom i de foregåen-
de år – foretaget scanning af fagligt værdifuldt billed-
materiale og løbende vedligeholdelse af samlingens 
maskiner og apparater til demonstrationsformål.

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 2016 i takt med nye 
donationer af sådanne pakninger.

Registreringen af samlingens bøger er tilsvarende 
blevet ajourført i 2016. Således er de meget store 
samlinger af bøger og tidsskrifter, som er modtaget 
i 2016, alle registreret og inkorporeret i den øvrige 
bogbestand i samlingen. Ved udgangen af 2016 var 
der registreret 3.945 bøger og tidsskrifter.

I 2015 havde Dansk Farmacihistorisk Samling besøg 
af 1.889 personer – det højeste antal besøgende 
nogensinde på et år, hvilket til dels var affødt af et 
TV-indslag om samlingen i Regionalprogram i TV2 
Lorry den 28. december 2014 og efterfølgende 
genudsendelser i Søndagsmagasinet i TV2 Lorry og 
derefter i Danmark Rundt i TV2’s regionalprogram-
mer ude i landet. Glædeligvis har samlingen også 
haft et stort besøgstal i 2016, hvor der ikke har været 
en tilsvarende massiv reklame for samlingen.

For deltagerne i hver af de af Pharmakon afholdte 
AMU-kurser i medicinalindustriel produktion og i 
kurser i GMP-regler for arbejdsledige akademikere 
samt i kursus i lægemiddelgodkendelse er der – 
ligesom i de foregående år – afholdt en omvisning i 
Dansk Farmacihistorisk Samling.

Derimod er den traditionelle, obligatoriske omvisning 
i samlingen for farmakonomelever ikke blevet afholdt 
i 2016, fordi omvisningen, der hidtil har været afholdt 
for hvert hold om efteråret i forbindelse med Kursus 2 
i elevernes uddannelsesforløb, fra og med undervis-
ningsåret 2016/2017 er blevet flyttet til Kursus 3, som 
afholdes om foråret.

Indtil 2015 havde besøg i samlingen hovedsagelig 
form af arrangerede omvisninger for grupper af besø-
gende. For også at give enkeltpersoner mulighed for 
at besøge samlingen blev samlingens tilgængelighed 
fra 2015 udvidet med en fast ugentlig åbningsdag på 
tirsdage kl. 13-16 (undtagen i januar, juli og juleferien).

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.

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.

Desuden er der etableret billetsalg på Hillerød 
Camping for besøg af turister i samlingen.

I 2016 har 1.483 personer besøgt Dansk Farmaci-
historisk Samling (2015: 1.889 besøgende, inklusive 
farmakonomelever; 2014: 1.134 besøgende, inklusive 
farmakonomelever). De 1.483 personer i 2016 fordeler 
sig på 76 besøgende blandt gæster på Pharmakon, 
150 besøgende i forbindelse med Åbent Hus-dagene 
og 1.257 besøgende i forbindelse med arrangerede 
omvisninger for grupper.

Antallet af arrangerede omvisninger for grupper af 
besøgende udgjorde 60 i 2016 (2015: 59 omvisnin-
ger, inklusive omvisninger for farmakonomelever). 
Skønsmæssigt har ca. 50 % af deltagerne i de 
arrangerede omvisninger været personer inden for 
faget og ca. 50 % af deltagerne været personer 
uden for faget.
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Gennem årene har i alt ca. 14.200 personer besøgt 
samlingen.

Ligesom i tidligere år var der blandt de besøgende i 
Dansk Farmacihistorisk Samling i 2016 også uden-
landske gæster. Traditionen tro havde samlingen i 
april 2016 besøg af farmaceutstuderende og farma-
cilærere fra Universitetet i Bergen. I samme måned 
modtog samlingen besøg af styrelsen for Sektionen 
för farmacihistoria, Apotekarsocieteten, Stockholm. 
Styrelsens besøg havde til formål at blive orienteret 
om Dansk Farmacihistorisk Fond som organisation 
og om konceptet for Dansk Farmacihistorisk Samling 
samt at besigtige udstillingerne i samlingen i anledning 
af styrelsens udarbejdelse af en plan for udvikling af 
Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum.

Fonden har i 2016 haft samarbejde med forskellige 
aktører om udadrettede aktiviteter.

Dansk Farmacihistorisk Samling og Pharmakon 
deltog i Kulturnat Hillerød den 23. september 2016 
med blandt andet
•  aktiviteter for børn som fremstilling af tabletter 

af kakaopulver og trilning af piller ved hjælp af 
pillebræt,

•  børneomvisninger i samlingen samt
•  efterfølgende omvisninger i samlingen for 

voksne.
Arrangementet havde rekordmange besøgende.

Hvad angår fondens udlånsvirksomhed, kan næv-
nes, at tidligere udlån af lægemiddelpakninger til 
udstillinger på følgende museer er blevet videreført 
i 2016:
• Hillerød Bymuseum under Museum Nordsjælland
•  Elværket, Hillerød, under Museum Nordsjælland 

(indtil 22. december 2016)
•  M/S Museet for Søfart, Helsingør (indtil 12. juni 

2016)
•  Medicinsk Museion, København
•  Dansk Forsorgsmuseum, Svendborg
•  Steno Museet, Aarhus

Desuden har fonden i 2016 udlånt lægemiddelpaknin-
ger til film om Danmarkshistorier på DR Ultra.
Endvidere har fonden i 2016 udlånt en række bøger 
og tidsskrifter fra den omfattende bogsamling til studie-
formål som udarbejdelse af ph.d.-projekt, artikler og 
andre publikationer samt foredrag.

Endelig har fonden i 2016 leveret billeder til artikler i 
Museum Nordsjællands årbog, »Alle tiders Nordsjæl-
land« 2016, og i Dansk Medicinhistorisk Årbog 2016.

I 2016 har Dansk Farmacihistorisk Samling modtaget 
56 henvendelser om spørgsmål af farmacihistorisk 
karakter – det højeste antal forespørgsler nogen-
sinde på et år – fra apoteker, universiteter, andre 
forskningsinstitutioner, sygehuse, museer, tv, farma-
ceuter, farmakonomer, tandlæger, gymnasielærere, 
filmproducenter, ph.d.-studerende, gymnasieelever, 
skoleelever og privatpersoner. Forespørgslerne har 
typisk drejet sig om identifikation og datering af ældre 
lægemidler, lægemiddelnavne og farmaceutiske 
genstande, tydning af ældre recepter, anvendelse 
af ældre farmaceutisk apparatur, oplysninger om 
sammensætning, fremstilling, kontrol og terapeutisk 
anvendelse af tidligere tiders lægemidler, vurdering 
af ældre apoteksgenstande, oplysninger om læge-
middellovgivningens og apotekernes historie 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 frem-
går af den på side 12 anførte oversigt, har fondens 
deltagelse heri i det forløbne år omfattet fagligt og 
organisatorisk samarbejde, foredrag og museums-
besøg.

Fonden, herunder samlingen, er endvidere blevet syn-
liggjort gennem de på side 13 nævnte publikationer og 
presseomtale.

I forbindelse Asnæs Apoteks markering af sit 40-års 
jubilæum i Asnæs Centret blev der indrettet en stand 
ved apoteket, hvor Birgitte Jeppesen og Mona Sø-
rensen den 28. oktober 2016 viste gamle lægemidler 
og demonstrerede gammelt apotekshåndværk.



 12 

Årsberetning 2016  Dansk Farmacihistorisk Fond  

Nationalt og internationalt samarbejde
Fagligt og organisatorisk samarbejde 
Poul R. Kruse er formand for Dansk Farmacihistorisk 
Selskab, medlem af Det Rådgivende Udvalg for Na-
turMedicinsk Museum, Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet, samt medlem af 
The International Academy of the History of Pharmacy.

Dansk Farmacihistorisk Selskab er medlem af The 
International Society for the History of Pharmacy.

Dansk Farmacihistorisk Fond har et nært samarbejde 
med
•  NaturMedicinsk Museum, Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet, Københavns Universitet,
•  Medicinsk Museion, Københavns Universitet,
•  LEO Historical Archives and Museum, LEO 

Pharma A/S,
•  Helsingør Kommunes Museer og
•  Nordjyllands Historiske Museum.

Foredrag
Svend Norn har i forbindelse med »Videnskaben 
på besøg« under Dansk Naturvidenskabsfestival 
holdt 5 foredrag om »Mikrobejægere, antibiotika 
og fremtidens medicin mod sejlivede bakterier« 
på henholdsvis Roskilde Katedralskole, Nærum 
Gymnasium, Næstved Gymnasium, Himmelev 
Gymnasium og Slotshaven Gymnasium, Holbæk, i 
perioden 26.-30.september 2016.

Museumsbesøg
Mette Katrine Jensen har været på studiebesøg på 
Politimuseet; København, 4. januar 2016.

Mette Katrine Jensen har været på studiebesøg 
på Medicinsk Museion, Københavns Universitet,  
8. januar 2016.

Dansk Farmacihistorisk Samlings medarbejdere har 
besøgt LEO Historical Archives and Museum, LEO 
Pharma A/S, 20. oktober 2016.

Mette Katrine Jensen har været på studiebesøg på 
Helsingør Bymuseum, 14. december 2016.

Æresmedlem af Pharmadanmark

På Pharmadanmarks Repræsentantskabsmøde 
blev Poul R. Kruse udnævnt til æresmedlem af 
foreningen for den store indsats, han har ydet for 
at bevare den danske farmacihistorie.

»Et æresmedlemskab af en forening, som man for 
Pouls vedkommende har været medlem af i snart 
50 år, er noget man fortjener på grund af en særlig 
indsats. En enestående indsats. Poul har været 
drivkraften bag etableringen af Dansk Farmacihi-
storisk Fond og Dansk Farmacihistorisk Samling 
på Pharmakon. Poul har desuden medvirket ved 
videnskabeliggørelsen af den farmacihistoriske 
forskning i Danmark, både ved egen forskning og 
som mentor. Pouls indsats for farmacien og dens 
historie er enestående og vil blive stående,« sagde 
Jørgen V. Grevsen som motivation for forslaget om 
æresmedlemskabet.

Poul R. Kruse er det kun tredje æresmedlem af 
foreningen.

Kilde: Referat af Pharmadanmarks Repræsentantskabs-
møde 6. november 2016. Pharma 2016; nr. 10: 6-9.
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Publikationer

Generelt
Dyhr I. En ildsjæl æres af Pharmadanmark.  
(Om Poul R. Kruses æresmedlemskab af Pharma-
danmark). Farmakonomen 2016; nr. 10: 24.

Kruse PR. National news for international use: 
Denmark. International Society for the History of 
Pharmacy, Newsletter 2016; no. 17: 8.

Nygaard U. Museets nye chef er farmakonom.  
(Om Mette Katrine Jensens ansættelse som museums-
leder). Farmakonomen 2016; nr. 2: 18-20.

Schjøtt AC. Æresmedlemmer af fagforeningen 
Pharmadanmark. (Om blandt andet Poul R. Kruses 
æresmedlemskab af Pharmadanmark). Pharma 
2016; nr. 10: 29-31.

Thorsted CK. Æresmedlem af Pharmadanmark. 
(Om Poul R. Kruses æresmedlemskab af Pharma-
danmark). I: RP 2016: Foreningens politiske festdag. 
Pharma 2016; nr. 10: 6-9.

Presseomtale

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Historien om 
barbiturater – introduktionen af syntetiske lægemidler. 
Pharma 2016; nr. 6: 32-5.

Norn S. Klostermedicin og Æbelholt Kloster. Alle 
tiders Nordsjælland; vol 2. Hørsholm: Museum 
Nordsjælland, 2016: 97-108.

Permin H, Norn S, Kruse E, Kruse PR. Pionerer bag 
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Årbog 2016; 44: 9-29.

Permin H, Norn S. Stetoskopet – 200 års jubilæum. 
Dansk Medicinhistorisk Årbog 2016; 44: 85-100.

Aktiviteter
Jensen MK, Jeppesen B. Nordsjællands Sevær-
digheder: Dansk Farmacihistorisk Samling. TV-
udsendelse. Redigering: Jonas Garnæs, Center 
for Job og Oplevelse, Helsingør. I: TV SPOT, 
Helsingør, 16. februar 2016.

160 tilbud venter på Kulturnatten. (Omtale af demon-
stration af medicinfremstilling i Dansk Farmacihistorisk 
Samling på Kulturnat Hillerød). Kulturlivet i Nordsjæl-
land, Frederiksborg Amts Avis 27. august 2016.

Uhre-Prahl H. Tril piller og se iglerne. (Omtale af 
demonstration af gammelt apotekshåndværk ved  
Birgitte Jeppesen og Mona Sørensen i Asnæs Centret). 
Nordvestnyt-Holbæk/Odsherred oktober 2016.
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614. Cand.pharm. Tove Krogsgaard-Larsen og professor, dr.pharm. Povl Krogsgaard-Larsen, Blovstrød
615. Cand.pharm. Mie Vindahl Andersen, Vojens
616. Apoteker Steen Mejlgaard, tidligere Glostrup Apotek, og Hanne Mejlgaard
617. Pharmadanmark
618. Birgitte og Claus Nørgaard, Gentofte
619. Farmakonom Birgitte Jeppesen, Snekkersten
620. Farmakonom Bente Guttenberg, Hillerød
621. Apoteker Preben Smed Jeppesen, Sæby Apotek
622. Bodil Nielsen og Bjørn Braget Nielsen, Allerød
623. Johanne Melskens, Brøndby
624. Birgitte og Claus Nørgaard, Gentofte
625. Apoteker Torben Rosenberg og farmakonom Inger Rosenberg, tidligere Vrå Apotek
626. Birgitte og Claus Nørgaard, Gentofte
627. Pharmadanmark
628. Birgitte og Claus Nørgaard, Gentofte
629. Farmakonom Mona Madsen, Hjørring
630. Farmakonom Bodil Peschardt, Vejle
631. Apoteker Steen Mejlgaard, tidligere Glostrup Apotek
632. Kirsten Larsen, Glostrup
633. Cand.pharm. Finn Fellenius Christensen, Vallensbæk
634. Det Farmaceutiske Bibliotek, PharmaSchool
635. Farmakonom Harriet Christensen, Helsingør
636. Anonym giver
637. Hanne Augsburg, Hillerød
638. Apoteker Torben Rosenberg og farmakonom Inger Rosenberg, tidligere Vrå Apotek
639. Apoteker Lars Clemmensen, Odense Bolbro Apotek
640. Farmakonom Lise Friis Petersen, Nivå
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