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Dansk Farmacihistorisk Fond 
udsender hermed sin årsberetning for 2018.

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 

fonden overdraget den af Danmarks Apotekerforening 
ejede samling, Apotekshistorisk Samling, nu Dansk 
Farmacihistorisk Samling, på Pharmakon i Hillerød.
Endvidere blev Dansk Farmacihistorisk Selskab 
knyttet til fonden ved formaliseret aftale om sam-
arbejde mellem fonden og selskabet.

Med virkning pr. 1. januar 2014 blev Apoteker Aage 

med Dansk Farmacihistorisk Fond med sidstnævnte 
som den fortsættende fond og det fortsættende navn 

historisk Fond) som binavn.

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

Farmacihistorisk Samling, medens de øvrige genstande 

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.

Poul R. Kruse fratræder sin post som formand pr. 

Til fonden er knyttet en støttekreds, Dansk Farmaci- 
historisk Fonds Venner, som blev etableret den
7. januar 2004 med opfordring til alle personer, 

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 2018 udgør medlemstallet 135, 
fordelt på 88 personer samt 47 institutioner og 
virksomheder.

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

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
• tilskud fra Lundbeck Fonden bortfaldt pr. 

31.12.18.

Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond

 
Danmarks Apotekerforening: 

 

 
Pharmadanmark: 
Forskningsbibliotekar, cand.pharm. 
Annemette Møller Hansen 

 
Farmakonomforeningen: 
HR Consultant & EHS Coordinator, farmakonom 
Annelise Raun 

 
Lægemiddelindustriforeningen: 

 

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

 
Dansk Farmacihistorisk Selskab: 

 

 
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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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 
betaler husleje, honorar og moms for disse ydelser til 
Pharmakon.

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 
musumslederen kan disponere over en arbejds-
plads 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 2018 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.

• Docent, dr.pharm. Svend Norn er tilknyttet 
samlingen til omvisninger samt foredrags- og 
publikationsvirksomhed.

• 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 
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.
•  Tidligere apoteker, Rudkøbing, Hanne Mouritsen 

yder frivillig assistance som omviser.
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Dr.pharm. Poul R. Kruse

Poul R. Kruse fratræder sin post som formand for Dansk 
Farmacihistorisk Fond pr. 31. december 2018 og overlader 

Vi kan dog glæde os over, at Poul R. Kruse fortsætter som 
formand for Dansk Farmacihistorisk Selskab og fortsat vil 
være tilknyttet fondens museum, Dansk Farmacihistorisk 
Samling, som specialkonsulent.

Poul R. Kruse er født i Aarhus og uddannet farmaceut 

Apotek, men blev i 1972 tilknyttet Danmarks Farmaceutiske 
Universitet, fra 1978 som lektor med undervisning inden 
for samfundsfarmaci og forskning i farmaciens historie som 
arbejdsområder.

Som studieleder 1986-96 stod han i spidsen for udar-
bejdelse og gennemførelse af en ny studieordning for 
farmaceutuddannelsen. Senere var han institutleder ved 
Institut for Samfundsfarmaci 1999-2002.

Poul R. Kruse repræsenterer den største danske ekspertise inden for farmaciens historie. Han blev ph.d. i 
1978 og dr.pharm. i 1991 på farmacihistoriske afhandlinger. 

Hans forskningsområder har omfattet apotekervæsenets, lægemiddelindustriens, lægemiddelterapiens og 
farmaceutuddannelsens historie samt deres samfunds-, videnskabs- og kulturhistoriske aspekter. Inden for 
disse områder har han produceret original farmacihistorisk forskning. 

Sideløbende har han skrevet populærvidenskabelige bøger og artikler og varetaget en omfattende redaktio-
nel virksomhed inden for farmaciens og medicinens historie. Fra 2002 til 2012 var han adjungeret professor i 
farmaciens historie, først ved Danmarks Farmaceutiske Universitet og fra 2007 ved Københavns Universitet.
Gennem årene har Poul R. Kruse repræsenteret dansk farmacihistorie i forskellige institutioner og selskaber, 
såvel nationalt som internationalt – bl.a. på posten som formand for Dansk Farmacihistorisk Selskab siden 
1985 og som vicepræsident i The International Society for the History of Pharmacy siden 1999. Poul R. Kruse 
var den drivende kraft ved etableringen af Dansk Farmacihistorisk Fond i 2002 samt udviklingen af fondens 
museum Dansk Farmacihistorisk Samling.
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Bestyrelsen for Dansk Farmacihistorisk Fond har 
som vanligt afholdt to møder i 2018.

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 
apoteks- 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, skoler samt ikke mindst medierne.

• 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 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 

enkeltpersoner og til medierne
• 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.

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

• 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, senest 
en omfattende opdatering i 2018.

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 
2018 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.
Hjemmesiden optimeres og moduler opdateres 
løbende.

I fortsættelse af de foregående års omfattende 
donationer har Dansk Farmacihistorisk Fond også i 

 
For alle donationer udarbejdes gavelister. I 2018 er 
der udskrevet de på side 14 nævnte 13 gavelister, 
fra nr. 669 til nr. 681.

Af særlige donationer fremhæves donationen fra 
Alfred Benzons Foundation som blandt omfatter 
malerier af Bøje Benzons og Otto Benzon.

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

Virksomhed



 10 

Årsberetning 2018               Dansk Farmacihistorisk Fond  

Hvad angår bevarelse og vedligeholdelse af 

opdateret fondens bogdatabase og GDAI-data-
base til nyeste version af Access, der er indkøbt 
til formålet. I GDAI-databasen er registreret alle 
de genstande som fonden har overtaget fra den 
tidligere fond, Fonden til bevarelse af Gammel 
Dansk Apoteksinventar. Fondens lægemiddelpak-
ninger og bøger er alle registreret, og nytilkomne 
lægemiddelpakninger og pakninger registreres i 
takt med donationerne, således at de pågældende 
registranter tilstadighed er ajourført.

Desuden har fonden fået installeret og opsat Mobile 
Pay for at lette betalingsmulighederne.

I 2018 er der indrettet en smerteudstilling ved 
Pharmakons reception.

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 

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 samt engelske rundvisninger for WHO’s 
medicooperatører.

Indtil 2015 havde besøg i samlingen hovedsage-
lig form af arrangerede omvisninger for grupper 
af besøgende. For også at give enkeltpersoner 
mulighed for at besøge samlingen blev samlingens 
tilgængelighed fra 2015 udvidet med en fast ugent-

januar, juli og juleferien).

Med henblik på at øge besøgstallet i Dansk Farma-
cihistorisk Samling har fonden siden 2011 haft et 
sam- arbejde med VisitNordsjælland, som har resul-
teret i, at der på VisitNordsjællands hjemmeside – 

– er indlagt en præsentation af Dansk Farmacihisto-
risk Samling med oplysninger om omvisning.
Der er etableret et samarbejde med Hillerød Camping 
for turisterne i sæsonen.

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 samlingen præsenteret på den kom-
munale portal, »Skolen i Virkeligheden«, hvilket har 
resulteret i en del henvendelser fra skoleklasser, 
der ønsker at benytte samlingen i den tværfaglige 
undervisning i de naturvidenskabelige fag samt 
historie og samfundsfag.

I 2018 har 1.529 personer besøgt Dansk Farmaci-
historisk Samling , hvilket er på samme niveau som 
besøgstallet i 2017. De 1.529 personer fordeler sig 
på ca. 6 % blandt gæster fra Pharmakon, ca. 6 % 
i forbindelse med Åbent Hus-dagene og ca. 87 % i 
forbindelse med arrangerede omvisninger for grup-
per. Ud af det samlede antal besøgende var 23 % 
børn og unge fra uddannelsesinstitutioner og ca. 5 % 
var udenlandske grupper.
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Gennem årene har i alt ca. 17.230 personer besøgt 
samlingen.
 
Fonden har i 2018 haft samarbejde med forskellige 
aktører om udadrettede aktiviteter.
 
I samarbejde med Helsingør Museerne deltog
Dansk Farmacihistorisk Samling, med en apoteksbod, 
i Historiske Træskibsdage, Helsingør, Pinselørdag. På 
havnefronten kunne de tusindvis af besøgende opleve 
apotekshåndværket udfolde sig som for 200 år siden 
suppleret med fortællinger om datidens sygdomme. 

Samlingen deltog ligeledes i Sundtoldsmarked, Helsin-
gør, 18 august 2018. Sundtoldsmarkedet er et histo-
risk marked, der afspejler tiden 1817 -1859 Aktiviteten 
havde samme koncept som ovennævnte aktivitet.

Dansk Farmacihistorisk Samling og Pharmakon 
deltog i Kulturnat Hillerød den 18. september 2018 
med blandt andet følgende programpunkter:
• 

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

• Rundvisninger i samlingen.
Arrangementet havde rekordmange besøgende.

I samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet deltog samlingen i Kulturnat København,
12 oktober 2018, som et af de 10 minilabs i Panum 
bygningen. Den aktive museumsformidling blev 
endnu engang et tilløbsstykke. 

I forbindelse med indvielsen af ”Nationalpark Konger-
nes Nordsjælland” markerede samlingen begivenhe-
den med en gratis rundvisning den 3. juni 2018.

Hvad angår fondens udlånsvirksomhed, kan næv- 
nes, at tidligere udlån af lægemiddelpakninger til 
udstillinger på følgende museer er blevet videreført 
i 2018:
• Hillerød Bymuseum
• Medicinsk Museion, København
• Dansk Forsorgsmuseum, Svendborg
• Steno Museet, Aarhus
• Holbæk Museum.
 
Desuden har fonden i 2018 udlånt
• Billeder fra fondens hjemmeside og af interiør i 

Dansk Farmacihistorisk Samling som kulisse til 

• genstande til Grindsted Apotek til brug i forbin-
delse med demonstrationer på apoteket.

• Genstande til Stengade Apotek i forbindelse 
med Kulturnatten i Helsingør.
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• bøger og tidsskrifter til studieformål som udar-
bejdelse af artikler og andre publikationer samt 
foredrag.

• Billeder til artikler i Dansk Farmacihistorisk 
Selskabs skriftrække, »Theriaca«, og i Dansk 
Medicinhistorisk Årbog 2018.

I 2018 har Dansk Farmacihistorisk Samling modtaget 
ca. 60 henvendelser om spørgsmål af farmacihistorisk 
karakter – fra apoteker, lægemiddelindustrivirksom-
heder, universiteter, museer, teater, radio, tv, 

-
ter, journalist, ph.d.-studerende, gymnasieelever, 
skoleelever og privatpersoner. Forespørgslerne 

ældre lægemidler, lægemiddelnavne, farmaceutiske 
genstande og medicinsk udstyr, tydning af ældre 
recepter, anvendelse af ældre farmaceutisk appa-
ratur, oplysninger om sammensætning, fremstilling 

og terapeutisk anvendelse af tidligere tiders læge-
midler, vurdering af ældre apoteksgenstande, oplys-
ninger om lægemiddellovgivningens og apotekernes 

litteratur- og billedsøgning. Endvidere har samlingen 
fået henvendelser fra gymnasieelever 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 11 anførte oversigt, har fondens 
deltagelse heri i det forløbne år omfattet fagligt og 
organisatorisk samarbejde og museumsbesøg.

Fonden, herunder samlingen, er endvidere blevet 
synliggjort gennem de på side 12 nævnte publikatio-
ner og presseomtale.
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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.

Mette Katrine Jensen er medlem af Medicinhistorisk 
Selskabs bestyrelse.

Mette Katrine Jensen er bodsformand for apotekerboden 
i samarbejde med Helsingør Museerne.

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.

Internationalt samarbejde
Formanden for Norsk Farmasihistorisk Selskap, Liv 
Slettevold, besøgte i april 2018, Dansk Farmacihistorisk 
Samling med henblik på et tættere samarbejde mellem 
selskaberne i Norden. 
Desuden besøgte Mette Katrine Jensen, Norsk 
Farmasihistorisk Selskab i Oslo. 

Museumsbesøg
Fælles dansk/ norsk ekskursion til Museion, april 
2018

Mette Katrine Jensen besøgte Norsk Farmasihistorisk 
Museum, Oslo, maj 2018

Poul R. Kruse har besøgt Muzeum Farmacji, 
Colleium Medicum, Uniweraytetu Jagiellonskiego, 
Kraków, juli 2018

Mette Katrine Jensen har gentagne gange besøgt 
Medicinsk Museion, Københavns Universitet, Muse-
erne Helsingør samt Naturmedicinsk Museum som 
led i Dansk Farmacihistorisk Samlings nære samar-
bejde med disse museer.

Foredrag
Mette Katrine Jensen holdt på baggrund af kildestudier, 
foredragene:
”Lægemiddelterapi omkring 1800 på baggrund af dati-
dens sygdomsopfattelser” For Dansk Farmacihistorisk 
Selskab på Farmacihistorisk Dag, 1. oktober 2018

”Lægemiddelterapi omkring 1800 på baggrund af 
datidens sygdomsopfattelser” i sektionen for Senior-
medlemmer, Pharmadanmark, 14. november 2018. 

Poul R. Kruse holdt foredrag om ” Apoteksvirksom-
hed og lægemiddelforbrug i 1600- og 1700-tallet” i 
sektionen for Seniormedlemmer, Pharmadanmark, 
12. december 2018.
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Tv2 Lorry. Reportage fra Træskibsdage i Helsingør. 

varer på kajen), 18. maj 2018.

Samlingens deltagelse i Historiske Træskibsdage 
omtales i Fredag Formiddag og tillige omtales delta-
gelsen inklusiv med billede i Farmakonomen

Fredag Formiddag omtalte rundvisningen som fandt 
sted, den 3. juni, i forbindelse med indvielsen af den 
nordsjællandske nationalpark.

Sundtoldsmarkedet i Helsingør blev omtalt i Fredag 
Formiddag sammen med opfordringer til at deltage i 
Kulturnat Hillerød samt Kulturnat København.
Sundtoldsmarkedet blev sidenhen omtalt i Farmako-
nomen i artiklen” Farmacihistorie

I forbindelse med samlingens udlån i 2017 til 

lever” om John Mogensen er samlingen dels takket 

IMDb.

KultNaut og Facebook anvendes til videreformidling 
af begivenheder og arrangementer, som samlingen 
deltager i.

Presseomtale

669. Pens. apoteker Hans Tønnesen
670. Else Trier
671. Cand.pharm. Erik Bach
672. Marianne Ernsted
673. Cand.pharm. Lisbeth Hermansen

675. Pens. apoteker Kirsten Normann
676. Pens. apoteker Henrik Lintner
677. School Director Ulf Madsen efter aftale med Alfred Benzon Foundation
678. Nina Carstensen
679. Ulla Martinsen
680. Kajsa Roose Winkel
681 Gurli Asta Nørlev
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