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Hans Henrik Hvoslef (1831-1911) var en av flere farmasøyter som tilhørte landets 

fremste naturvitenskapelige forskere på 1800-tallet. 

Han vokste opp i Drammen og var disippel på Bragernes apotek fra 1847. 

Medhjelperprøven ble avlagt i 1850 og Apotekereksamenen i 1852. Etter noen år 

ved Bragernes apotek dro han til Göttingen i Tyskland for å studere kjemi. I 1856 ble 

han dr. philos. på avhandlingen: «Beiträge zur Kenntiss der Phosphormetalle» 

(Bidrag til kjennskap om metallfosfider). Han var den første nordmannen som tok en 

doktorgrad i kjemi i utlandet. 

Etter noen år ved Løveapoteket i Christiania begynte han som 1. amanuensis ved 

«Det Kemiske Laboratorium, Universitet i Christiania». Han var bestyrer her inntil 

svoger Peter Waage ble utnevnt til professor og leder av det kjemiske laboratoriet 

(forløperen til Kjemisk institutt). Han publiserte flere vitenskapelige arbeider og 

vanket i den naturvitenskapelige eliten i Christiania. Han var også kjemilærer ved 

Den militære høyskole. I 1867 fikk han bevilling til å opprette og drive hovedstadens 

7. apotek - Apoteket Nordstjernen – som han drev til sin død i 1911. 

Hans H Hvoslef giftet seg i 1863 med Catharina Tank Riddervold (1844-1927). De fikk 

9 barn bl.a. apoteker Oscar Henrik Hvoslef (1877–1942). Ifølge lov av 1877 fikk fru 

Catharina Hvoslef fortsette driften av Apoteket Nordstjernen etter mannens død.  

Hennes sønn Oscar H Hvoslef bestyrte apoteket fra 1911 til morens død i 1927. Ved 

hennes død opphørte den siste av de såkalte «enkeretter», som var knyttet til 

apotekenes personlige privilegier. 

Hvoslef var medstifter i 1858 av «Den farmaceutiske Forening» og formann i mange 

år. Også medstifter av Apotekerforeningen 1881 og sekretær i 10 år. Han var 

medlem av kommisjonen som ga ut den første norske farmakopé i 1872 og fra 1870 

medlem av landets medisinalkomité og en rekke departementale komitéer. 

Dessuten var han juryformann i de skandinaviske utstillingene i Stockholm i 1866, 

København i 1872 og 1888 og Verdensutstillingen i Wien i 1873 og var sterkt 

involvert i nordiske naturforskermøter. Hvoslef ble utnevnt til ridder av den Svenska 

Wasa Ordenen, den Danske Danebrogsordenen og St. Olavs Orden. 
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