
 

 

 

 

Mail: 

info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

 

Næste møde 14. mar. 2022   

Mit liv som direktør på 

Carlsberg. 

v/Flemming Lindeløv 

Referat af HC møde d. 7 marts 2022 

Til mødet var der stor tilstrømning, idet der var mødt 51 personer, hvilket må siges at være rekord. 

Traditionen tro begyndte vi med en sang, og for at prise foråret er valgt” Katinka, Katinka, Katinka ” 

af Sigfred Pedersen. 

Dagens foredragsholder var Poul R. Kruse, som fortalte om H. C. Ørsted og hans indsats for 

udbredelsen af naturvidenskaben og nyttiggørelsen heraf med focus på farmaceutuddannelsen.  

Foredraget var baseret på jubilæum foredraget 2020 på H. C. Ørsted 200 års dag. Jubilæum 

festlighederne blev aflyst og foredraget blev holdt uden tilhører, men optaget til senere brug. 

Poul Kruse blev uddannet som farmaceut i 1962, herefter beskæftiget på Københavnske apoteker og 

tog i 1978 senere en Ph.d.  i fremtidig historie. Dette gav et skift i karrieren ved, at blive tilknyttet 

Historisk Medicinsk Fond og et Professorat i fælles historie og om H. C. Ørsted. 

H. C. Ørsted er sammen med sin bror Anders Ørsted opvokset i Rudkøbing som sønner af apoteker 

Søren Ørsted, der havde Rudkøbing Apotek. Drengene begyndte deres uddannelse, med forfaldende 

arbejde i apoteket. Uddannelsen på denne tid var en mesterlære og efter en bedømmelse om kunnen 

og interesse for faget fik man sit svendebrev. I slutningen 1700-tallet skete der en ændring i 

uddannelsen foranlediget, af en forordning om medicin og apoteker, og Professor Ole Borch fra 

københavnsk universitet. Efter at man havde erhvervet svendebrev kunne man gå videre og få en 

kandidatgrad, herefter kunne man søge kongen om en bevilling på et Apotek. H. C. Ørsted bestod 

kandidateksamen i Naturvidenskab og Kemi, medfølgende mange rosende ord fra censurerne. H. C. 

Ørsted blev bestyrer på Løve Apoteket på Amager torv i 1998.  Anders Ørsted blev Kandidat i Jura 

og blev embedsmand og chef for det danske kancelli og med general prokura, der gav direkte adgang 

til Kongen. 

I årene omkring det attende århundrede skete der nogle epokegørende ting på medicinområdet, idet 

det kgl. Frederiks Hospital begyndte at fremstille individuelle lægemidler, men at skaffe råvarerne 

var vanskelig, det gav anledning til at man vendte blikket til udlandet. H. C. Ørsted fik midler til en 

dannelses rejse til Tyskland for at hente inspiration til Farmaceut uddannelsen samt studering af den 

HC2 møde 51 feb. 2022 

Vi var 29 fremmødte 

Foredragsholder Poul R. Kruse 
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Albatros 

Spejderhuset efter brænden 

51 medlemmer lytter intereseret 

Prøjsiske apoteker ordning, der foreskrev et større pensum af Kemi. På denne rejse så Ørsted 

samtidig udviklingen i regulære medicinfabrikker, der gik ind på apotekernes marked. Efter 

hjemkomsten fremsendte Ørsted forslag om 1) Nødvendig viden som Farmaceut 2) Overbygning 

med Kemi med henblik på virksomheder.  Forslaget fandt ikke gehør hos de bevilligende 

myndigheder. H. C. Ørsted var i mellemtiden blevet Rektor for Københavns Universitet og prøvede 

igen at fremsende nye forslag om indhold i terapeutuddannelsen, som uden kommentarer. 

Udviklingen i fabriksfremstillede medicinalvarer gjorde at kemi blev mere og mere en del af 

pensum til uddannelsen. Uddannelserne foregik på Den Farmaceutiske Læreanstalt i Stockholms 

gade og i tidsrummet 1856-1918 blev der uddannet flg. antal kemikere (se bilag 1). Der dukker 

efterhånden flere og flere lægemidler frem fremstillet af virksomheder og i Danmark har 

medicinalindustrien siden 1950 været i vækst og er i dag en stor eksportindustri.  

H. C. Ørsted var i kredsen af fremsynede folk med til at oprettede Polyteknisk Læreanstalt i 1829. 

H. C. Ørsted har sat sit fingeraftryk på mange af de tiltag som har været med til at udvikle Danmark 

til det vi kender i dag og i den an ledning er der givet meget hæder bla. Statuen på gåsetorvet i 

Rudkøbing, Danmarks Farmaceutiske højskoles H. C. Ørsted-medalje præget i aluminium i 1977 i 

anledning 200-året for Ørsteds fødsel. 

Vi takker Poul Kruse for et interessant foredrag.   

     

Ref: Poul Erik Christensen 

Statue af H.C. Ørsted placeret på 

Gaasetorvet i Rudkøbing ud for 

barndomshjem, Rudkøbing Apotek, i 

Brogade 
H.C. Ørsted medalje 


