
Dansk
Farmacihistorisk
Samling 

Pharmakon ● Milnersvej 42 ● 3400 Hillerød ● Tel 4820 6000 ● www.dfhf.dk

Dansk
Farmacihistorisk
Samling  

Pharmakon ● Milnersvej 42 ● 3400 Hillerød ● Tel 4820 6000 ● www.dfhf.dk

Dansk
Farmacihistorisk
Samling  

Pharmakon ● Milnersvej 42 ● 3400 Hillerød ● Tel 4820 6000 ● www.dfhf.dk

Dansk
Farmacihistorisk
Samling  

Pharmakon ● Milnersvej 42 ● 3400 Hillerød ● Tel 4820 6000 ● www.dfhf.dk



Samlingen
I underetagen på Pharmakon har Dansk Farmaci-
historisk Samling til huse. Her kan man få et ind-
blik i farmaciens fascinerende historie. Samlingen 
belyser apotekernes og lægemiddelindustriens 
virksomhed samt lægemidlernes historie gennem 
de sidste hundrede år.

I udstillingen vises smukke apotekerkrukker,
renoverede kobberapparater og andre redskaber 
fra det gamle apotekshåndværk. Fremstilling af 
lægemidler demonstreres på de stadig funktions-
dygtige apparater og tabletmaskiner.

Åbningstider
Samlingen har åbent tirsdage kl. 13-16
(lukket i januar, juli og i juleferien)

Billetpris
50 kr. per person 
(børn og unge under 18 år er gratis)

Omvisning for grupper 700 kr. + 50. kr. per person. 
I weekender og hverdage efter kl 15 faktureres 
yderligere 500 kr.

Omvisning
En spændende omvisning i samlingen kan 
arrangeres ved henvendelse til museumsleder
Mette Katrine Jensen, e-mail: mkj@dfhf.dk

Se pris for omvisninger på hjemmesiden 
www.dfhf.dk        
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