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første danske medicinfabrikker efter inspiration fra udlandet. Det blev til en række interessante foretagender
som Alfred Benzon, Løvens kemiske Fabrik (i dag: LEO Pharma), Ferrosan, Lundbeck, Medicinalco, Nordisk

Insulinlaboratorium og Novo m.fl.

De fleste af de gamle virksomheder er forsvundet pga. lukning eller opkøb. Selv deres eksistens og deres
navne kendes af stadig færre. På internettet kan man ikke finde relevante og fyldestgørende information om

dem.

Bogen giver et overblik over, hvilke danske medicinfabrikker der har eksisteret, og fortæller historien om
hver enkelt af dem. Der er er anvendt et omfattende materiale fra virksomhedernes arkiver. Fordi det er

vanskeligt at forestille sig, hvordan datidens virksomheder så ud og arbejdede, er bogen rigt illustreret med
originale fotos.

Dansk Medicin fortæller, hvordan lægemidler er blevet udviklet og fremstillet gennem mere end hundrede år.
Dermed er den et stykke dansk industrihistorie, som aldrig tidligere har været beskrevet i sammenhæng.
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