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Dansk Farmacihistorisk Fond 
udsender hermed sin årsberetning for 2017.

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, sammen-
lagt med Dansk Farmacihistorisk Fond med sidst-
nævnte som den fortsættende fond og det fortsæt-
tende 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 Gammelt 
Dansk Apoteksinventar siden stiftelsen af denne i 1972. 
De fleste genstande er udstillet på de apoteker, hvor-
fra effekterne stammer, og i Dansk Farmacihistorisk 
Samling, medens de øvrige genstande er deponeret 
på offentlige museer i Danmark, hos LEO Museum 
& Archives, LEO Foundation, 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, of-
fentlige 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 2017 
udgør medlemstallet 139, fordelt på 88 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 og dermed driften af Dansk 
Farmacihistorisk Samling er baseret på
•  entréindtægter 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,
•  tilskud fra Cand.pharm. Povl M. Assens Fond
•  tilskud fra Roche A/S.

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.

Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond

 
Danmarks Apotekerforening: 
Apoteker Troels Ingemann (næstformand) 

 
Pharmadanmark: 
Forskningsbibliotekar, cand.pharm. 
Annemette Møller Hansen 

 
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: 
School Director, lektor, ph.d. Ulf Madsen 

 
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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Pr. 1. oktober 2014 blev der oprettet en lønnet stil-
ling 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.

Der er indgået aftale med Pharmakon om, at mu-
seumslederen kan disponere over en arbejdsplads 
på Pharmakon, idet de fysiske arbejdsforhold for 
museumslederen ikke er hensigtsmæssige på grund 
af arbejdspladsens placering i Dansk Farmacihistorisk 
Samlings lokaler i Pharmakons kælder og på grund af 
den store aktivitet i samlingen.

I 2017 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 var tilknyttet samlin-
gen til registrering af genstande og bøger samt 
udførelse af forefaldende opgaver indtil sin død 
6. maj 2017.

•  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 tilknyt-
tet samlingen til ydelse af faglig rådgivning og 
assistance 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.
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Konsulent, cand.pharm. Edith Kruse
1944-2017

Edith Kruse, vor mangeårige kollega i Dansk Farmacihistorisk 
Samling, er efter kort tids sygdom afgået ved døden den 6. maj 
2017, 73 år gammel. Hendes død har berørt os dybt. Vi har mistet 
en værdsat og afholdt kollega.

Edith blev cand.pharm. i 1968 og havde derefter ansættelser ved 
Centrallaboratoriet, Københavns Kommunehospital, 1968-1969, ved 
Informationsafdelingen, H. Lundbeck & Co. A/S, 1969-1975, og ved 
Lægeforeningens forlag 1981-2004, fra 1987 som forlagsredaktør. I 
2004 blev hun konsulent ved Dansk Farmacihistorisk Samling.

Ediths professionelle baggrund som informationsfarmaceut og 
senere som mangeårig forlagsredaktør gav hende særlige kvalifi-
kationer som faglig formidler og sprogekvilibrist samt i tilrettelæg-
gelse og korrekturlæsning af publikationer. Med Ediths stigende 
interesse for og aktiviteter inden for farmaciens historie kom disse 
kvalifikationer også fagets historie til gavn.

Edith varetog således på vegne af bestyrelsen for Dansk Farmaci-
historisk Selskab i vid udstrækning tilrettelæggelsen og korrekturlæsningen af de enkelte hæfter i selskabets 
skriftrække, Theriaca, i alt 22 hæfter i perioden 1988-2017. Herved videreførtes selskabets tradition for udgivelse af 
velredigerede publikationer.

Edith blev tillige bidragyder til Theriaca, dels som medforfatter af 2 bibliografiske hæfter og 12 artikler inden 
for det farmacihistoriske område, dels som eneforfatter af 4 artikler inden for samme område. Yderligere var 
Edith medforfatter af henved 40 faghistoriske artikler i andre tidsskrifter og bøger.

Andre drog ligeledes nytte af Ediths redaktionelle kvalifikationer, idet hun var medlem af redaktionskomiteen 
for Set & Sket i Medicinsk-historisk Museum 1990-2003.

Etableringen af Dansk Farmacihistorisk Fond og fondens overtagelse af Dansk Farmacihistorisk Samling 
i 2002 samt den efterfølgende udvikling af samlingen vakte Ediths interesse for at blive medarbejder ved 
samlingen, hvilket førte til, at hun i forbindelse med sin 60-års fødselsdag i 2004 fratrådte sin stilling ved 
Lægeforeningens forlag og blev konsulent ved samlingen.

Som konsulent gennem 13 år ydede Edith en stor praktisk og faglig indsats ved samlingen. Grundplanen over 
samlingens nuværende lokaleindretning og indretningen af en række af samlingens udstillinger og hele samlingens 
magasin er således udarbejdet af Edith. I forbindelse med udarbejdelsen af indholdet til Dansk Farmaci-
historisk Fonds virtuelle museum, den i internationale faghistoriske kredse roste hjemmeside, www.dfhf.dk, der blev 
lanceret i 2013, bærer ligeledes Ediths tydelige aftryk. Det gælder blandt andet hendes bidrag til hjemmesidens 
detaljerede beskrivelse af samlingen og hendes udvælgelse af de henved 1.000 billeder af genstande til hjemme-
sidens billedbank, der tilsammen belyser lægemiddelfremstillingens historie fra håndværk til industri. Ediths sans 
for systematik og akkuratesse manifesterede sig også i hendes registrering af samlingens meget store bestand af 
lægemiddelpakninger og af samlingens henved 4.000 bøger – et registreringsarbejde, som hun nåede at afslutte.

Ediths personlighed kom ligeledes til udtryk i hendes arbejdsliv. Hendes kolleger og andre samarbejdspart-
nere oplevede hende som en glad, åben og empatisk person, der berigede sin omgangskreds på det men-
neskelige plan, og som det altid var en glæde at arbejde sammen med.

Edith vil blive husket for de faghistoriske arbejder, hun efterlod sig: de velredigerede Theriaca-hæfter, hendes 
publikationer heri og hendes lægemiddel- og bogregistranter, der fremover vil kunne tjene som hjælpemidler til 
farmacihistorisk forskning og andre faghistoriske formål.

Æret være Ediths minde.

Mette Katrine Jensen og Jørgen V. Grevsen
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Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond har 
afholdt to møder i 2017.

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 ek-
sempler på faglige prydgenstande.

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

•  Udstillinger af forbrugerpakninger med apoteks- 
og fabriksfremstillede lægemidler, som illustrerer 
udviklingen af lægemidler fra lav- til højteknologi-
ske 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 omvisnin-
ger i samlingen for enkeltpersoner og grupper, 
herunder farmaceutstuderende og farmako-
nomelever, 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 hjemme-
side, Facebookside, brochurer, brevkort, nyheds-
breve 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.

•  Udførelse af farmacihistorisk forskning både 
internt og i samarbejde med andre.

•  Deltagelse i nationalt og internationalt samar-
bejde 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 2017.

Med henblik på vedligeholdelse og udbygning af 
et socialt netværk til forøgelse af fokus på Dansk 
Farmacihistorisk Samling blev der i 2016 etableret 
en Facebookside med link hertil på hjemmesiden. I 
2017 har der været en livlig aktivitet på Facebook, 
som således er blevet et vigtigt kommunikations-
middel for samlingen.

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 dona-
tioner har Dansk Farmacihistorisk Fond også i 2017 
modtaget mange genstande og andre effekter, hvoraf 
tre donationer skal særskilt nævnes. Fra Danmarks 
Farmaceutiske Selskab har fonden modtaget en 
større samling af arkivalier. Endvidere har fonden fra 
School of Pharmaceutical Sciences, Københavns 
Universitet, modtaget en donation omfattende tre far-
macihistoriske antikviteter: et stort maleri af apoteker, 
kemiker og legatstifter Joachim Dietrich Cappel (1717-
1784), et stort portrætfoto af apoteker, fabriksejer og 
etatsråd Gustav Lotze (1825-1893) og et eksemplar af 
H.C. Ørsted-medaljen i sølv. Desuden modtog fonden 
fra apoteker Birgit Mensberg, Slagelse Svane Apotek, 
et mahognimøbel, der har været en del af apotekets 
inventar siden 1890’erne. Mahognimøblet er stadig 
placeret på Svane Apoteket i Slagelse.

For alle donationer udarbejdes gavelister. I 2017 er 
der udskrevet de på side 14 nævnte 28 gavelister, 
fra nr. 641 til nr. 668.

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

Virksomhed
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Hvad angår bevarelse og vedligeholdelse af samlin-
gens genstande, er der i 2017 foretaget fagkyndig 
retouchering af scannet billedmateriale af høj faglig 
værdi fra København Enghave Apotek, af designeren 
Arthur Steijn, samt løbende vedligeholdelse af samlin-
gens 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 2017 i takt med nye 
donationer af sådanne pakninger.

Registreringen af samlingens bøger er tilsvarende 
blevet ajourført i 2017 i takt med nye bogdonationer.

I 2015 havde Dansk Farmacihistorisk Samling besøg 
af 1.889 personer – det højeste antal besøgende no-
gensinde 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 genudsen-
delser i Søndagsmagasinet i TV2 Lorry og derefter 
i Danmark Rundt i TV2’s regionalprogrammer ude i 
landet. Glædeligvis har samlingen også haft et stort 
besøgstal i de efterfølgende år, hvor der ikke har 
været en tilsvarende massiv reklame for samlingen.
 
For farmakonomelever er der – ligesom i de fore-
gående år – afholdt en omvisning i Dansk Farmaci-
historisk Samling for hvert hold på 1. uddannelses-
år. Omvisningen er fra og med undervisningsåret 
2016/2017 flyttet fra Kursus 2 til Kursus 3 i elever-
nes 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 kurser i GMP-regler for arbejdsledige 
akademikere.

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 på Facebook og i KultuNaut. Sidst-
nævnte er 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 2017 har 1.510 personer besøgt Dansk Farmaci-
historisk Samling. De 1.510 personer fordeler sig på 
133 besøgende blandt gæster på Pharmakon, 110 
besøgende i forbindelse med Åbent Hus-dagene 
og 1.267 besøgende i forbindelse med arrangerede 
omvisninger for grupper.

Gennem årene har i alt ca. 15.700 personer besøgt 
samlingen.

Ligesom i tidligere år var der blandt de besøgende 
i Dansk Farmacihistorisk Samling i 2017 også 
udenlandske gæster. Traditionen tro havde samlin-
gen i april 2017 besøg af farmaceutstuderende og 
farmacilærere fra Universitetet i Bergen
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Fonden har i 2017 haft samarbejde med forskellige 
aktører om udadrettede aktiviteter.

Dansk Farmacihistorisk Samling og Pharmakon 
deltog i Kulturnat Hillerød den 22. september 2017 
med blandt andet følgende programpunkter:
•  En firetimers workshop ved museet, hvor der 

blev fremstillet forskellige lægemiddelformer, 
såsom afdelte pulvere, piller, suppositorier og 
tabletter. Workshoppen var et tilløbsstykke for 
både børn og voksne.

•  En indledende børneomvisning i samlingen.
•  En efterfølgende omvisning for voksne.
Arrangementet havde rekordmange besøgende.

I samarbejde med Museerne Helsingør deltog Mette 
Katrine Jensen og Birgitte Jeppesen i Sundtolds-
marked, Helsingør, 19. august 2017. Sundtolds-
markedet er et historisk marked, der afspejler tiden 
1817-1859, og hvor der i en opstillet apotekerbod 
blev demonstreret gammelt apotekshåndværk og 
fortalt om sygdomsbehandling for 200 år siden. 
Dagen før, den 18. august, blev apotekerboden be-
søgt af 220 skoleelever fra 6. klasse, som hørte om 
sygdomsopfattelse, lægemidler og fremstilling heraf.

Desuden har fonden i 2017 udlånt
•  lægemiddelpakninger til Miso Film til film med 

titlen »Så længe jeg lever« om John Mogensen,
•  genstand til Grindsted Apotek til brug i forbin-

delse med apotekets 175-års jubilæum,
•  bøger og tidsskrifter til studieformål som udar-

bejdelse af artikler og andre publikationer samt 
foredrag og

•  billeder til artikler i Dansk Farmacihistorisk 
Selskabs skriftrække, »Theriaca«, og i Dansk 
Medicinhistorisk Årbog 2017.

DTU Kemi har i 2017 anvendt Dansk Farmacihisto-
risk Samling til træning i produktion af sikkerheds-
videoer samt interviewtræning på video, hvor blandt 
andet Mette Katrine Jensen blev interviewet angå-
ende farmacihistoriske emner.

Endvidere optog den kommunale portal, »Skolen i 
Virkeligheden«, en video til brug på portalen. Den er 
dog ikke blevet udgivet.

I 2017 har Dansk Farmacihistorisk Samling mod-
taget 71 henvendelser om spørgsmål af farmaci-
historisk karakter – det højeste antal forespørgsler 
nogensinde på et år – fra apoteker, lægemiddel-
industrivirksomheder, universiteter, designskole, 
museer, teater, radio, tv, farmaceuter, farmako-
nomer, læge, filmproducenter, journalist, ph.d.-
studerende, gymnasieelever, skoleelever og pri-
vatpersoner. Forespørgslerne har typisk drejet sig 
om identifikation og datering af ældre lægemidler, 
lægemiddelnavne, farmaceutiske genstande og 
medicinsk udstyr, tydning af ældre recepter, anven-
delse af ældre farmaceutisk apparatur, oplysninger 
om sammensætning, fremstilling og terapeutisk 
anvendelse af tidligere tiders lægemidler, vurde-
ring af ældre apoteksgenstande, oplysninger om 
lægemiddellovgivningens og apotekernes historie, 
biografiske oplysninger om farmaceuter samt littera-
tur- og billedsøgning. Endvidere har samlingen fået 
henvendelse fra en gymnasieelev om medvirken i 
vejledning ved studieretningsprojekt.

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, kongresdeltagelse og 
museumsbesøg.

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

Hvad angår fondens udlånsvirksomhed, kan nævnes, 
at tidligere udlån af lægemiddelpakninger til udstillinger 
på følgende museer er blevet videreført i 2017:
•  Hillerød Bymuseum
•  Medicinsk Museion, København
•  Dansk Forsorgsmuseum, Svendborg
•  Steno Museet, Aarhus
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Nationalt og internationalt samarbejde
Fagligt og organisatorisk samarbejde 
Poul R. Kruse er formand for Dansk Farmacihistorisk 
Selskab og medlem af The International Academy of 
the History of Pharmacy.

Poul R. Kruse og Svend Norn er medlemmer af Det 
Videnskabeligt Rådgivende Udvalg for NaturMedicinsk 
Museum, Københavns Universitet.

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

Dansk Farmacihistorisk Fond har et nært samarbejde 
med
•  NaturMedicinsk Museum, Københavns Universitet,
•  Medicinsk Museion, Københavns Universitet,
•  LEO Museum & Archives, LEO Foundation,
•  Museerne Helsingør og
•  Nordjyllands Historiske Museum.

Kongresdeltagelse
Mette Katrine Jensen og Poul R. Kruse har del-
taget i 43rd International Congress for the History 
of Pharmacy, Warszawa, 12.-15. september 2017. 
Mette Katrine Jensen præsenterede her sin poster, 
»Pharmacopoea Pauperum 1799 – Medicine for 
poor in the Danish capital Copenhagen«, som blev 
præmieret med en tredjeplads.

Museumsbesøg
Mette Katrine Jensen og Poul R. Kruse har besøgt 
Antonina Leśniewska Museum of Pharmacy, Wars-
zawa, 15. september 2017.

Mette Katrine Jensen har gentagne gange besøgt 
Medicinsk Museion, Københavns Universitet, og 
Museerne Helsingør som led i Dansk Farmacihistorisk 
Samlings nære samarbejde med disse museer.
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