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På Glomdalsmuseet i Elverum er det i dag flere store utstillinger som handler om 

medisinhistorien. I 1967 fikk museet i gave det originale og nesten komplette 

interiøret fra Rena apotek anno 1902. Det omfatter både offisin, defektur og 

reseptur og er laget i polert nøttetre.  Samtidig fikk museet en stor samling 

standglass, flasker og krukker som hadde vært i bruk på Rena, så alt lå til rette for 

å sette opp et originalt, gammelt apotek. Men det hele ble liggende flere år i 

magasin. I 1986 markerte Hedmark legeforening 100 års jubileum med en 

utstilling om distriktslegens oppgaver og arbeidsforhold. Etter dette var det 

enighet om en større satsing på medisinhistorie, og i 1993 kunne 

«Gammeldoktoren» og «Apoteket» offisielt åpnes. 

Apotekutstillingen består av flere deler. Det gamle Rena apotek er et naturlig 

midtpunkt, og store vinduer gjør at en kan se inn på både inventar og gammelt 

utstyr. Ytterveggen er laget som en del av en gate, hvor en på den andre siden ser 

inn på et apoteklaboratorium med inventar, maskiner og hjelpemidler som var 

vanlig på 1960- tallet. Mye av dette kom fra apoteket Ørnen på Gjøvik. 

Glassvegger som kan åpnes, gjør det lett å demonstrere arbeidsoperasjoner som 

f.eks. pilletrilling. Tidligere apoteker Daae på Rena skjenket hele sin drogesamling 

til museet, og i glassmontre i gangen er det utstilt ca. 270 glass med tørkete 

droger fra hele verden. Det er også plansjer om opprettelser av apotek i 

Hedmark, gamle flasker og etiketter og noe annen informasjon om apotek. På 

utsiden av bygningen er det anlagt en urtehage med ca. 100 medisinplanter.  

Under opprettelsen av apotekutstillingen ble det organisert en egen 
museumsgruppe med 
medlemmer fra apotektekniker-, farmasøyt- og apotekerforening. Det ble lagt 
ned en stor innsats fra arbeidsgruppa og andre enkeltpersoner, og det ble 
arrangert omvisninger og julemarked. Senere har interessen fra apotekhold i 
perioder vært liten. Til gjengjeld har utstillingen blitt fulgt opp av 
Utstillingskomiteen for «Gammeldoktoren».  
 
Utstillingene kan besøkes i museets åpningstider. 
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