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– en fælles ramme for de farmacihistoriske aktiviteter i Danmark 

Poul R. Kruse

Dansk Farmacihistorisk Selskab
Dansk Farmacihistorisk Selskab blev stiftet pr. 31. 
august 1953 på initiativ af apoteker Aage Schæf-
fer, Kultorvets Apotek i København, med det formål 
»at medvirke til den farmacihistoriske forsknings 
fremme i Danmark«.

Gennem årene har publikationsvirksomhed været 
selskabets vigtigste opgave som led i opfyldelsen af 
selskabets formål. Siden 1956 har selskabet således 
udgivet en skriftrække med titlen »Theriaca«, oprindelig 
med undertitlen »Samlinger til farmaciens og medici-
nens historie«, i 2011 ændret til »En farmacihistorisk 
skriftrække«. Endvidere har selskabet publiceret faksi-
mileudgaver af ældre farmaceutiske værker.

Som supplement til publikationsvirksomheden har sel-
skabet i årenes løb arrangeret en lang række foredrag 
i eget regi og været initiativtager til afholdelse af fore-
drag ved faglige kongresser, symposier og mærke-
dage, ligesom selskabet har arrangeret faghistoriske 
ekskursioner.

I 1962 besluttede Aage Schæffer ved testamentarisk 
bestemmelse, at hovedparten af hans formue ved 
hans død skulle doneres til en fond, Apoteker Aage 
Schæffers Fond, med det formål »at yde tilskud til 
offentliggørelse eller udgivelse af danske fagviden-
skabelige arbejder, i første række farmacihistoriske«. 

Schæffer døde i 1971, og Schæffers Fond blev opret-
tet den 27. april 1972. Fonden blev administreret af en 
bestyrelse med rektor for Danmarks Farmaceutiske 
Højskole som formand.

I 1973 imødekom Schæffers Fond første gang en 
ansøgning fra selskabet om økonomisk støtte til ud-
givelse af en publikation. Efterfølgende har fonden 
i væsentlig grad bidraget til opretholdelse af selska-
bets høje publikationsaktivitet.

Fonden til Bevarelse af
Gammelt Dansk Apoteksinventar
Fonden til Bevarelse af Gammelt Dansk Apoteks-
inventar blev grundlagt den 8. april 1972 på initiativ 
af apoteker Henning Kielgast, Kalundborg Svane 
Apotek, med det formål »at registrere, sikre og gøre 
offentligt tilgængeligt såvel fagligt værdifuldt apoteks-
inventar, som utensilier og andre fagligt værdifulde 
effekter, herunder dokumenter, billeder og bøger«.

Formålet skulle realiseres gennem donationer eller 
indkøb for midler tilvejebragt gennem bidrag fra 
enkeltpersoner, foreninger, fonde mv.

Fonden blev ledet af en bestyrelse, der bestod af 
repræsentanter for Danmarks Apotekerforening, 
Dansk Farmaceutforening (nu Pharmadanmark), 
Dansk Farmacihistorisk Selskab, Dansk Kulturhisto-

Dansk Farmacihistorisk Fond blev etableret pr. 1. januar 2002 som en fælles ramme for de farmacihisto-
riske aktiviteter i Danmark.

Fondens etablering var resultatet af et forudgående samarbejde mellem bestyrelserne for de tre davæ-
rende farmacihistoriske fora – Dansk Farmacihistorisk Selskab, Fonden til Bevarelse af Gammelt Dansk 
Apoteksinventar og Apotekshistorisk Samling – om at forene de eksisterende farmacihistoriske samlinger 
og ressourcer inden for dansk farmaci med henblik på at sikre bevarelsen af den faglige kulturarv samt at 
styrke og udvide de faghistoriske aktiviteter i Danmark.

De tre farmacihistoriske fora
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risk Museumsforening og Danmarks Farmaceutiske 
Højskole. Ved en fundatsændring i 1988 blev Apoteks-
assistentforeningen (nu Farmakonomforeningen) 
ligeledes repræsenteret i fondens bestyrelse.

Behovet for en fond med nævnte formål var til stede 
som følge af et stigende antal ombygninger af apote-
kerne, en påbegyndt afvikling af apotekernes produk-
tion af lægemidler og en påbegyndt rationalisering af 
apotekernes arbejdsgange. I forbindelse hermed var 
meget materiale af faghistorisk værdi, som var blevet 

eller kassation.

Med økonomisk støtte fra især Danmarks Apoteker-
forening, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen 
i form af årlige tilskud oparbejdede fonden gennem 
årene en omfattende samling på ca. 2.500 apoteks-
historiske genstande. Hovedparten af disse genstande 
blev udstillet på de apoteker, hvor effekterne stammer 
fra, medens de øvrige genstande blev deponeret på en 
række offentlige museer samt i disponible lagerlokaler.

Apotekshistorisk Samling
I årene fra 1974 til 1995 havde apoteker Aage Marcher 
på Istedgades Apotek i København, med udgangspunkt 
i et righoldigt udvalg af apoteks- og fabriksfremstillede 
lægemidler i originale pakninger, opbygget en i faglig 
henseende værdifuld samling af effekter til belysning af 
de sidste 100 års apoteksvirksomhed.

I forbindelse med sin fratrædelse i 1995 henvendte 
Marcher sig til formanden for Danmarks Apotekerfor-
ening, apoteker Bodil Strøh, med henblik på rådgivning 
vedrørende samlingens fremtid. Strøh inddrog direktør 
for Pharmakon a/s, cand.pharm. Kurt Fonnesbæk Ras-
mussen i sagen. Efter besigtigelse af samlingen fandt 
begge, at samlingen burde bevares intakt og sikres 
egnede opbevaringsforhold. Resultatet blev, at Marcher 
skænkede sin samling til Apotekerforeningen, og at 

placering her tillige kunne give mulighed for udvikling af 
samlingen. Samlingen blev opstillet i et kælderlokale på 
60 m2 på Pharmakon, en placering, der var tænkt som 
en midlertidig løsning. Samlingen blev indviet i novem-
ber 1995 under navnet Apotekshistorisk Studiesamling.

Apotekshistorisk Studiesamling ekspanderede 
herefter kraftigt dels ved en aktiv indsamling fra 
Marchers side af genstande fra den da nedlagte 
apoteksproduktion, dels ved frivillige donationer, 
der begyndte at indkomme som resultat af den 
øgede synlighed af samlingen og opbakning til 
denne fra apotekssektoren. For at imødekomme 
det stigende pladsbehov blev samlingens areal 
udvidet til 120 m2 i 1996.

I 1999 ændrede Apotekshistorisk Studiesamling 
navn til Apotekshistorisk Samling som en mere 
dækkende betegnelse for samlingen.

I foråret 1999 – på initiativ af Aage Marcher – nedsat-
te medlem af Danmarks Apotekerforenings besty-
relse, apoteker Steffen Kjær, Virum Apotek, og lektor, 
dr.pharm. Poul R. Kruse, Danmarks Farmaceutiske 
Højskole, samt Kurt Fonnesbæk Rasmussen og 
Aage Marcher sig som »selvbestaltet« bestyrelse for 
Apotekshistorisk Samling med det formål at etablere 
en mere fast organisation for samlingen, idet Mar-
cher var ene om at bære ansvaret for den løbende 
drift og vedligeholdelse af samlingen.

Af hensyn til arbejdet hermed og dets relationer til de 
to øvrige farmacihistoriske foras virksomhed fandt 
bestyrelsen det hensigtsmæssigt at konstituere sig med 
en formand. Kruse, der i forvejen var formand for Dansk 
Farmacihistorisk Selskab og for Fonden til Bevarelse af 
Gammelt Dansk Apoteksinventar, blev ved nævnte kon-
stituering tillige formand for Apotekshistorisk Samling.

Vejen til realisering af Dansk Farmacihistorisk Fond

Inspireret af engagerede diskussioner i bestyrelsen 

en fremtidig sikring af den faglige kulturarv og den 
ønskede styrkelse og udvidelse af de faghistoriske 
aktiviteter bedst kunne ske ved at forene de eksi-
sterende farmacihistoriske samlinger og ressourcer 
inden for dansk farmaci. Samlingens bestyrelse gav 
sin fulde tilslutning til denne idé.

På grundlag af videre drøftelser i samlingens besty-
relse udarbejdede Kruse i november 1999 et »Forslag 
til etablering af Danmarks Farmacihistoriske Museum« 
ved sammenlægning af Apotekshistorisk Samling og 
Fonden til Bevarelse af Gammelt Dansk Apoteksin-
ventar under én bestyrelse med en bred repræsenta-
tion fra lægemiddelområdet i Danmark. Forslaget blev 
efterfølgende behandlet i og tiltrådt af bestyrelserne for 
samlingen og fonden og i januar 2000 sendt til forman-



 5

Dansk Farmacihistorisk Fond Etablering og virksomhed i de første år

Efter drøftelse af sidstnævnte forslag i Dansk Farmaci-
historisk Selskabs bestyrelse og på dets generalforsam-
ling meddelte selskabets bestyrelse, at man var meget 
positivt indstillet over for en tilknytning af selskabet til en 
institution med farmacihistorisk museumsvirksomhed, 
fordi det ville give mulighed for at styrke selskabet og 
dets publikationsvirksomhed. Dog fandt man det vigtigt, 
at selskabet i både dansk og international sammen-
hæng fortsat skulle bestå som videnskabeligt selskab 
under navnene: Dansk Farmacihistorisk Selskab og 
The Danish Society for the History of Pharmacy.

Apotekerforeningens bestyrelse behandlede 
arbejdsgruppens forslag til etablering af et Farma-
ciens Hus på sit møde i oktober 2000, hvor besty-
relsen konstaterede, at forslaget var betydeligt mere 
vidtgående end det, der var lagt op til, og tilkende-
gav, at det ikke var muligt for foreningen at påtage 
sig en økonomisk forpligtelse af et omfang, som 
etablering og drift af det foreslåede Farmaciens Hus 
ville indebære. Imidlertid besluttede bestyrelsen, at 
bevilge et årligt beløb fra 2001 til Fonden til Bevarel-
se af Gammelt Dansk Apoteksinventar til dækning 
af udgifterne til opbevaring og vedligeholdelse af 
Apotekshistorisk Samling.

På initiativ af Apotekerforeningen påbegyndte forenin-
gens advokat, Niels Fisch-Thomsen, i samarbejde 
med Kruse som fondens og samlingens formand i 
januar 2001 processen med udarbejdelse af et doku-
ment for Apotekerforeningens overdragelse af samlin-
gen til fonden og af nye fælles vedtægter for fonden 
og samlingen i form af en ny fundats for fonden.

Den nye fundats for fonden blev efter godkendelse 
af bestyrelserne for fonden, samlingen og selskabet 
og indhentning af accept fra de til fondens bestyrelse 
udpegningsberettigede organisationer, institutioner 
og myndigheder underskrevet af fondens bestyrelse 
den 24. september 2001 og godkendt af Civilrets-
direktoratet (nu Civilstyrelsen) den 4. oktober 2002 
med virkning fra 1. januar 2002.

Fonden ændrede herved navn til Dansk Farmaci-
historisk Fond. Samtidig besluttede bestyrelsen for 
den »nye« fond at ændre samlingens navn til Dansk 
Farmacihistorisk Samling.

den for Danmarks Apotekerforening med anmodning 
om behandling i Apotekerforeningens bestyrelse.

På sit møde i februar 2000 udtrykte Apotekerforenin-
gens bestyrelse sympati for forslaget, men bad be-
styrelserne for samlingen og fonden om en nærmere 
konkretisering af museumstankerne og en afklaring af 
ejerskabsmulighederne inden yderligere stillingtagen 
til sagen fra Apotekerforeningens bestyrelses side.

Samlingens bestyrelse og Apotekerforeningens to 
medlemmer af fondens bestyrelse, apoteker Poul 
Schiøtz Nissen, Apoteket Trianglen i København, 
og apoteker Jens Overø, Birkerød Apotek, udarbej-
dede herefter et konkret »Forslag om at overdrage 
Apotekshistorisk Samling til Fonden til Bevarelse af 
Gammelt Dansk Apoteksinventar«. Forslaget blev 
sendt til Apotekerforeningen i april 2000 og behand-
let på foreningens bestyrelsesmøde i juni 2000.

Apotekerforeningens bestyrelse imødekom det 
fremsendte forslag, idet bestyrelsen besluttede, at 
Apotekerforeningen overdrager Apotekshistorisk 
Samling til Fonden til Bevarelse af Gammelt Dansk 
Apoteksinventar, og at Apotekerforeningen tager 
initiativ til, at der for foreningens regning udarbejdes 
nye fælles vedtægter for fonden og samlingen af 
foreningens advokat i samarbejde med fondens og 
samlingens formand.

Herudover besluttede Apotekerforeningens bestyrelse 
på eget initiativ, at Apotekerforeningen i samarbejde 
med fonden udreder mulighederne for etablering af 
et farmacihistorisk museum og herunder udarbejder 
budgetoverslag for etablering og drift samt forslag til 
lokalemæssige rammer.

Til løsning af denne opgave nedsatte Apotekerforenin-
gen i juli 2000 en arbejdsgruppe med Jens Overø som 
formand og med deltagelse af blandt andre Kruse som 

indstilling til Apotekerforeningen i september 2000.

I sin indstilling foreslog arbejdsgruppen, at der ikke 
alene etableres et farmacihistorisk museum, men et 
»Farmaciens Hus« i form af et institut eller lignende 
med bredere opgaver inden for lægemiddelområ-
det, således at Farmaciens Hus præsenterer hele 
lægemiddelområdets historie, dets nutidige aktiviteter 
og dets fremtidsperspektiver over for fagets egne 
udøvere såvel som offentligheden. Endvidere fore-
slog arbejdsgruppen en eventuel tilknytning af Dansk 
Farmacihistorisk Selskab til et sådant Farmaciens 
Hus med museumsvirksomhed.
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Med etableringen af Dansk Farmacihistorisk Fond 
pr. 1. januar 2002 blev der skabt en fælles ramme 
for de farmacihistoriske aktiviteter i Danmark.

Fonden har i henhold til sin fundats til formål »at 
udføre musealt-fagligt arbejde til belysning af farma-
ciens historie i Danmark, og i samarbejde med Dansk 
Farmacihistorisk Selskab at fremme farmacihistorisk 
forskning i Danmark og at udbrede kendskabet til 
farmaciens historie«.

I overensstemmelse med, at Dansk Farmacihistorisk 
Fond udgør en fælles ramme for de farmacihistoriske 
aktiviteter i Danmark, ledes fonden af en bestyrelse 
med en bred repræsentation fra lægemiddelområdet, 
idet bestyrelsen består af 10 medlemmer, udpeget 
siden fondens etablering af følgende organisationer, 
institutioner og myndigheder:

• Danmarks Apotekerforening
• Pharmadanmark
• Farmakonomforeningen
• Lægemiddelindustriforeningen
• Megros
• Dansk Farmacihistorisk Selskab
• Danmarks Farmaceutiske Universitetet, fra  

2007 Det Farmaceutiske Fakultet og fra 2012 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Køben-
havns Universitet

• Pharmakon a/s
• Lægemiddelstyrelsen, fra 2012 Sundhedsstyrelsen
• Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ved fondens etablering konstituerede bestyrelsen sig 
med apoteker Steffen Kjær, udpeget af Danmarks 
Apotekerforening, som formand og med koncerndirek-
tør i LEO Pharma A/S, cand.pharm. Jens Bo Olesen, 
udpeget af Lægemiddelindustriforeningen, som 
næstformand.

Pr. 1. februar 2002 fratrådte lektor, dr.pharm. Poul 
R. Kruse sin stilling ved Danmarks Farmaceutiske 
Universitet og blev projektansat ved fonden til at 
forestå dens virksomhed, herunder posterne som 
sekretær for fondens bestyrelse og leder af Dansk 
Farmacihistorisk Samling, i samarbejde med apo-
teker Aage Marcher. Kruse blev samtidig tilknyttet 
Danmarks Farmaceutiske Universitet som adjun-
geret professor i farmaciens historie for en 5-årig 
periode, en post, der i 2007 blev forlænget med 
yderligere 5 år, nu ved Københavns Universitet efter 

fusion af Danmarks Farmaceutiske Universitet med 
Københavns Universitet.

Med virkning fra 1. september 2003 blev Kruse 
udpeget til fondens bestyrelse af Dansk Farmaci-
historisk Selskab og valgt til formand for fonden af 
dens bestyrelse, hvorefter formandskabet udgjordes 
af Kruse og Jens Bo Olesen.

Ved sin etablering overtog Dansk Farmacihistorisk 
Fond lejemålet hos Pharmakon a/s for Dansk Farmaci-
historisk Samling fra den tidligere fond, Fonden til Beva-
relse af Gammelt Dansk Apoteksinventar, men samtidig 
tilkendegav fondens bestyrelse, at det er fondens en-
delige mål at søge sit formål realiseret ved etablering af 
et egentligt farmacihistorisk museum i mere velegnede 
lokaler end det nuværende kælderlokale.

Blandt de mange emner, som den nye fondsbestyrelse 

til fonden i form af et logo. På foranledning af Jens Bo 
Olesen udarbejdede Group Design, LEO Pharma A/S, 
tre forslag til logo og tilhørende brevpapir og visitkort, 
som blev præsenteret for bestyrelsen i februar 2003. 
Bestyrelsen, der havde megen ros til alle forslag, valgte 
et forslag, der viser en stilistisk udformet morter med 
pistil i lavendelblå farve, hvor skriften Dansk Farmaci-
historisk Fond i sort farve danner morterens bund. Dette 
logo har siden vakt opmærksomhed i internationale 
farmacihistoriske kredse for sin elegante udformning.

I Dansk Farmacihistorisk Fonds første år var dens 
virksomhed baseret på de årlige tilskud fra Danmarks 
Apotekerforening, Pharmadanmark og Farmakonom-
foreningen, som den tidligere fond havde oppebåret, og 
hvoraf tilskuddet fra Apotekerforeningen udgjorde det 
største beløb. Hertil kom fra 1. april 2003 en suppleren-
de indtægt, idet der fra denne dato blev opkrævet beta-
ling for omvisninger i Dansk Farmacihistorisk Samling. 
Disse indtægtskilder dækkede de nødvendige udgifter 
til opbevaring og vedligeholdelse af samlingen, men 

Fonden havde således ikke økonomisk mulighed 
for at opfylde et ønske for fondens bestyrelse om 
etablering af en hjemmeside for fonden, herunder 
Dansk Farmacihistorisk Samling og Dansk Farmaci-
historisk Selskab, og af en brochure om samlingen, 
men takket være en bevilling hertil fra Cand.pharm. 
Povl M. Assens Fond kunne både hjemmeside og 
brochure udgives i august 2003 med interiørbilleder 

Dansk Farmacihistorisk Fond og dens opstart
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fra samlingen taget af pensioneret sygehusapoteker 
Erik Dauv-Pedersen for egen regning.

På initiativ af Steffen Kjær og Jens Bo Olesen beslut-
tede fondens bestyrelse, at der skulle oprettes en 
»støttekreds« for fonden, Dansk Farmacihistorisk 
Fonds Venner, med opfordring til alle personer, offent-
lige og private institutioner og virksomheder inden for 
dansk farmaci til at støtte fondens arbejde ved årlige 
bidrag til Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner. 

sortering og inkorporering i udstillingerne af nytil-
komne genstande, således at også disse genstande 
kunne præsenteres i en faglig sammenhæng.

I denne forbindelse blev der ligeledes skabt arbejds-
plads for eksterne brugere af samlingen.

Genstande, der ikke var plads til i udstillingerne, 
samt dubletter, defekte genstande og andre effekter, 
der ikke ønskedes udstillet, blev magasineret.

Ovennævnte arbejde med nyopstilling af samlingen 
og magasinering af ikke-udstillede genstande blev 
muliggjort ved stor velvilje fra Pharmakons side, 
idet samlingen overtog reoler, montrer og møbler 

af medarbejdere på Pharmakon.

Herudover blev der ydet en væsentlig indsats af pen-
sionerede apotekere, farmaceuter og farmakonomer 
i form af praktisk og faglig hjælp til samlingen.

»Fondens Venner« blev etableret den 7. januar 
2004 på grundlæggeren af Dansk Farmacihistorisk 
Samling, apoteker Aage Marchers 75-års fødsels-
dag. Siden er de indkomne bidrag anvendt til for-
nyelse af udstillinger i samlingen, til videreudvikling 
og drift af fondens omfattende hjemmeside samt til 
konsolidering af fondens formue.

Dansk Farmacihistorisk Fonds overtagelse af Dansk 
Farmacihistorisk Samling vakte interesse og skabte 
forventninger til samlingens fremtid i de faglige 
organisationer – Danmarks Apotekerforening, Phar-
madanmark og Farmakonomforeningen – samt på 
Danmarks Farmaceutiske Universitet, hvilket kom til 
udtryk i artikler i tidsskrifterne: Farmaci, Farmaceuten, 
Farmakonomen og Plexus.

I forbindelse med fondens overtagelse af samlingen 
blev et udvalg af de tilstedeværende apparaturer og 
maskiner bragt i original og funktionsdygtig tilstand 
ved restaurering som led i skabelsen af et »arbej-
dende laboratorium« for lægemiddelfremstilling, 
ligesom et større antal bøger blev restaureret. Den 
relativt store udgift hertil blev afholdt af bevillingen 
fra Apotekerforeningen til opbevaring og vedlige-
holdelse af samlingen.

Efterfølgende blev der foretaget en nyopstilling af 
de restaurerede og andre istandsatte genstande 
samt indretning af et bibliotek med de restaurerede 
bøger, således at de pågældende genstande og 
bøger blev udstillet i en faglig sammenhæng og 
dannede faglige miniinteriører i samlingen.

Den øgede fokus på samlingen betød en stærk stig-
ning i antallet af frivillige donationer af genstande, 
bøger og billeder, i alt ca. 250 donationer i årene 
2002-2006. Donatorerne omfattede primært apote-
kere, men også farmaceuter og farmakonomer samt 
institutioner og virksomheder inden for lægemiddel-
området, heriblandt især Danmarks Farmaceutiske 
Universitet og Danmarks Farmaceutiske Bibliotek.

I fortsættelse af ovennævnte arbejde med nyopstil-
ling af samlingens større genstande blev der foreta-
get en sortering og nyopstilling af samlingens righol-
dige udvalg af mindre genstande samt en løbende 

Nyopstilling af Dansk Farmacihistorisk Samling
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Som Dansk Farmacihistorisk Samling fremstod, 
belyste den apotekernes virksomhed og lægemid-
lernes historie gennem de sidste hundrede år.

Det indgår imidlertid i konceptet for samlingen, at 
samlingen også skal belyse de øvrige farmaceutiske 
områders historie, herunder ikke mindst lægmiddel-
industriens historie, idet lægemiddelindustrien har 
udviklet sig til at være det største af de farmaceutiske 
områder i dag, og dens historie har været arkivmæs-
sigt og musealt forsømt, både i Danmark og i udlan-
det. En udvidelse af Dansk Farmacihistorisk Samling 
til også at belyse lægemiddelindustriens historie ville 
således i både nationalt og internationalt perspektiv 
befæste samlingens unikke status som et farmaceu-
tisk-fagligt museum. En sådan udvidelse skulle vise 
sig at blive en realitet.

På fondens bestyrelsesmøde i oktober 2002, hvor 
mulighederne for indsamling af genstande fra læge-
middelindustrivirksomheder til Dansk Farmacihisto-
risk Samling blev drøftet, henviste Jens Bo Olesen 
til ingeniør Claus Nørgaard og Birgitte Nørgaard, 
Parapharm a-s i Vassingerød, for eventuel erhver-
velse af genstande, der måtte ønskes til samlingen.

Poul R. Kruse besøg hos Claus og Birgitte Nør-
gaard på Parapharm i februar 2003, hvor Nørgaards 
store farmacihistoriske samling blev besigtiget og 
muligt samarbejde med fonden blev drøftet. Siden 
blev sagen fulgt op med en forevisning af Dansk 
Farmacihistorisk Samling for Claus og Birgitte 
Nørgaard ved Olesen og Kruse i august 2003 og 

deltagelse af medlemmer af Dansk Farmacihistorisk 
Fonds bestyrelse samt af Aage Marcher.

Nørgaards samling bestod dels af et omfattende 
sortiment af velbevarede tabletmaskiner af forskel-
lige typer og andre i forbindelse med fremstilling af 
tabletter benyttede apparater fra danske og uden-
landske lægemiddelindustrivirksomheder, dels af et 
righoldigt og ligeledes velbevaret udvalg af redska-
ber, apparaturer, maskiner og andre genstande fra 
nedlagte danske apoteker.

Det var Claus og Birgitte Nørgaards ønske at få 
skabt en faglig ramme om deres samling og en 
større synlighed af denne gennem et samarbejde 
med Dansk Farmacihistorisk Fond, herunder Dansk 

Farmacihistorisk Samling, således at deres samling 
kunne blive nyttiggjort.

I fondens bestyrelse var der enighed om, at Dansk 
Farmacihistorisk Samlings sortiment af tabletmaski-
ner og andre tabletrelaterede apparater fra apoteker 
sammen med et udvalg af Nørgaards tilsvarende 
genstande fra lægemiddelindustrivirksomheder 
kunne danne grundlag for indretning af en »tablet-
teringssektion« i Dansk Farmacihistorisk Samling 
til belysning af tabletfremstillingens udvikling fra 
håndværk til industri, herunder kapacitetsforøgelsen 
i tabletfremstillingen, som et vigtigt bidrag til belys-
ning af lægemiddelindustriens historie.

På denne foranledning udarbejdede Jens Bo Olsen 
og Steffen Kjær et forslag til drøftelse på fondens 
bestyrelsesmøde i marts 2004 om, at fonden skulle 
anmode Pharmakon om en udvidelse af fondens 
lejemål til også at omfatte arealet ved siden af sam-
lingens daværende kælderlokale, og at dette areal 
skulle benyttes til indretning af en tabletteringssektion 
som anført ovenfor. Kurt Fonnesbæk Rasmussen, 
Pharmakons direktør, og den øvrige bestyrelse tilslut-
tede sig dette forslag.

Konsulent ved Dansk Farmacihistorisk Samling, 
cand.pharm. Edith Kruse, udarbejdede herefter 
et forslag til grundplan over samlingens fremti-
dige lokaleindretning og et forslag til indretning af 
tabletteringssektionen. Ved et møde i april 2004 på 
Parapharm blev forslaget præsenteret for Claus og 
Birgitte Nørgaard, som tilsluttede sig dette.

Udvidelsen af Dansk Farmacihistorisk Samlings 
udstillingsareal – fra 120 m2 til 220 m2 – fandt sted i 
sommeren 2004. Ved opsætning af nye og ændring 
af eksisterende skillevægge blev det nye udstillings-
areal integreret i det hidtidige, og samtidig blev det 
samlede udstillingsareal istandsat, således at der nu 
var skabt en ramme for samlingens fremtræden i ny 
og udvidet skikkelse.

Dansk Farmacihistorisk Fond modtog Claus og Birgitte 
Nørgaards donation i august 2004. Donationen omfat-
tede et udvalgt sortiment af tabletmaskiner og andre 
tabletrelaterede apparater fra danske og udenland-
ske lægemiddelindustrivirksomheder, transport af de 
tunge genstande til Dansk Farmacihistorisk Samling, 
opstilling af disse i den nye tabletteringssektion samt 
reservedele og værktøj til brug ved vedligeholdelse og 

Dansk Farmacihistorisk Samling som farmaciens museum
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reparation af tabletmaskinerne til demonstrationsfor-
mål. Til varetagelse af sidstnævnte opgave blev der 
indgået aftale med pensioneret tabletmester Jacob 
Brandt Jørgensen, tidligere Parapharm.

Herefter blev Dansk Farmacihistorisk Samlings 
sortiment af tabletmaskiner og andre tabletrela-
terede apparater fra apoteker ligeledes opstillet 
i tabletteringssektionen, således at denne som 
ønsket illustrerer tabletfremstillingens udvikling fra 
håndværk til industri, herunder kapacitetsforøgelsen 
i tabletfremstillingen.

Samtidig blev der foretaget nyopstilling af samlingens 
oprindelige udstillinger, ligesom der præsenteredes 
en række emner, som ikke tidligere havde været 
udstillet, dels fra samlingens magasin, dels i form af 
nytilkomne donationer. Som noget nyt blev der også 
indrettet et arbejdsrum med faste arbejdspladser og 
lagerreol, således at arbejdet i samlingen ikke læn-
gere skulle foregå i selve udstillingsområdet.

Et mål for Dansk Farmacihistorisk Samling blev her-
ved nået: Samlingen belyser nu både apotekernes 
og lægemiddelindustriens virksomhed samt læge-
midlernes historie gennem de sidste hundrede år. 
Samlingen udgør hermed en faghistorisk helhed.

I denne anledning afholdt Dansk Farmacihistorisk 

november 2004 for »Fondens Venner«.

Som tidligere anført indgik der i Claus og Birgitte 
Nørgaards samling et righoldigt og velbevaret ud-
valg af redskaber, apparaturer, maskiner og andre 
genstande fra nedlagte danske apoteker.

I fortsættelse af ovennævnte donation skænkede 
Claus og Birgitte Nørgaard tillige en stor samling af 
disse apotekshistoriske genstande til fonden. En del 
af disse genstande blev modtaget i 2004 og resten 
i 2005 og 2006. Denne donation muliggjorde både 
en udvidelse af sortimentet i den apotekshistoriske 
udstilling i Dansk Farmacihistorisk Samling og en 

svarende af bedre kvalitet, således at den apoteks-

Dansk Farmacihistorisk Samling fremstod dermed 
som et unikt farmaceutisk-fagligt museum.

Det kan nævnes, at ved ny fundats af 2. januar 2014 
for Dansk Farmacihistorisk Fond blev den tidligere 
omtalte fond, Apoteker Aage Schæffers Fond, med 
det formål at yde tilskud til udgivelse af fagvidenska-
belige arbejder, primært farmacihistoriske, sammen-
lagt med Dansk Farmacihistorisk Fond med virkning 
pr. 1. januar 2014 med sidstnævnte som den fortsæt-
tende fond og det fortsættende navn og Apoteker 
Aage Schæffers Fond (Dansk Farmacihistorisk Fond) 
som binavn. Apoteker Aage Schæffers Fond (Dansk 
Farmacihistorisk Fond) kan i henhold til fundatsen 
ansøges om tilskud til udgivelse af farmacihistoriske 
publikationer og andre former for farmacihistorisk 
formidling. Ved denne fondsfusion fuldendtes sam-
menslutningen af de farmacihistoriske samlinger og 
ressourcer inden for dansk farmaci.

Efterskrift
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Apotekshistorisk  
Studiesamling, juli 1995.  
Foto: Privat.

Apotekshistorisk  
Studiesamling, oktober 1995.  
Foto: Privat.
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Apotekshistorisk Studiesamling, 
oktober 1995.  
Foto: Privat.

Apotekshistorisk Samling, august 
2000.  
Foto: Kåre Bjørn Jensen.



 13

Dansk Farmacihistorisk Fond Etablering og virksomhed i de første år

Apotekshistorisk Samling, august 
2000.  
Foto: Kåre Bjørn Jensen.
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Apotekshistorisk Samling, august 
2000.  
Foto: Kåre Bjørn Jensen.
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»Har du set …!!! 
Poul R. Kruse og Aage Marcher glemte helt 
fotografen og helligede sig helt den lille 
detalje«.  
Fra: Farmakonomen 2002; nr. 14: 4-7.

Aage Marcher fremviser genstande fra Dansk 
Farmacihistorisk Samling, ca. 1999. 
Foto: Privat.
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Dansk 
Farmacihistorisk 
Samling, efteråret 
2002.  
Foto: 
Erik Dauv-Pedersen.
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Dansk Farmacihistorisk Samling, efteråret 2002. 
Foto: Erik Dauv-Pedersen.
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Dansk Farmacihistorisk Samling, 
efteråret 2002. 
Foto: Erik Dauv-Pedersen.

Dansk Farmacihistorisk Samlings 
udstillingsareal udvides og istand-
sættes, sommeren 2004. 
Foto: Privat.
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Dansk Farmacihistorisk 
Samlings indretning ved 
genindvielsen, november 
2004.  
Foto: Carsten Andersen.
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Dansk Farmacihistorisk 
Samlings indretning ved 
genindvielsen, november 
2004. 
Foto: Carsten Andersen.
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Dansk 
Farmacihistorisk 
Samlings indretning 
ved genindvielsen, 
november 2004. 
Foto: Carsten Andersen.
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Dansk Farmacihistorisk 
Samlings indretning ved 
genindvielsen, november 
2004. 
Foto: Carsten Andersen.
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