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Apoteker Fritz 
Gottlieb Zapffe
1869 - 1956

u Født i Larvik 1869 

u Disippel ved apoteket
Ørnen i Larvik, 
medhjelpereksamen
1891

u Levanger, Kongsberg og
Kragerø apotek

u Apotekereksamen 1893

u Kongsvinger, Kabelvåg, 
Svanen og Renen i
Tromsø fra 1896 og
bofast i Tromsø resten
av livet



Stor familie i Tromsø

u Giftet seg i 1897 med 
Gudrun Wessel i Verdal.

u Moren var fra Tromsø, 
født Giæver

u Peter Wessel Zapffe

(1899 – 1990)

Filosof, forfatter, 
jurist, fjellklatrer og 
friluftsmann

u Signe (1906 – 1927)
Foto fra Bomann-Larsens biografi om Roald 
Amundsen



Komposisjonsbok



Apotekbevilling 1915
Storgaten 42

u Sør for Strandskillet

u Bodde selv i apotek-
gården

u Ny kjeller og 
materialkammer av mur

u Visitasjonsprotokollen 
følger historien

u Antall ansatte fra en til 
tre provisorer og en 
disippel i 1918

u Ned til en – to provisorer 
fra 1927 



Visitasjon 13.desember 1916
Apoteker Zapffe var tilstede. 

Der herskede overalt i apoteket 
orden og renslighet.

Giftattestene confereredes med 
giftprotokollen og befantes i orden. 

Personalet bestaar foruden av 
apotekeren af provisor Skoglund og 
pharmaceut Sjursen af to tekniske 
assistenter frk. Joranes og frk. 
Pedersen.

Apoteker Zapffe erklærer at han 
holder seg de for lægemidlers
udlevering fra apoteks gjeldende 
bestemmelser etterrettelig med 
hensyn til hvad der ikke er til at 
udlevere uden recept og at han 
ikke beregner sig høiere betaling 
enn medicinaltaksten tillader.

P. Lie. Fritz G. Zapffe 



Brennevinsforbud 1921 – 1927
Gode tider for apotekene

u Høsten 1918 fikk 
apotekene utlevere ½ 
flaske brennevin som 
legemiddel til hver 
voksen person

u 1924: Apotekenes salg 
av vin og brennevin var 
39% av omsetningen 

u På Nordstjernen var alt i 
skjønneste orden til 
1937, men fra 1946 ble 
det stadig mer å 
bemerke ved 
apotekvisitasjoneneTider som svant

Av apoteker S.S.Martens
Tegning: C.Hammarlund



Liste over mangler ved 
visitasjon av Bull i juli 1950

u Innfatningsbord i kjeller 
belegges med linoleum

u Anskaffe beholder til 
destillert vann i resepturen

u Anskaffe presisjonsvekt

u Anskaffe tørrsterilisator

u Anskaffe autoklav 

u Anskaffe Seitzfilter

u Anskaffe perkolator i 
rustfritt stål

u Anskaffe kummer til 
skyllerommet

u Anskaffe skap til tørring av 
rene flasker

u Anskaffe kjøleskap

u Anskaffe beholder til sukker

u Anskaffe kalkskap

u Hvitte vegger og tak i 
skyllerom

u Montere vask i vaktrom 
samt fjerne kasse foran 
vinduet



Pensjonstrygd for 
apoteketaten fra 1953

u Zapffe ble 84 år 9.oktober 1953

u Gikk av med pensjon 1. januar 1954

u Døde 3.juli 1956 

u Nordlys 4. juli: 

«Budskapet om hans bortgang vil bli 
mottatt med sorg i vide kretser, og for oss 
Tromsøværinger vil det føles som noe 
mangler i bybildet når vi ikke lenger finner 
apoteker Zapffes ranke og elegante 
skikkelse i våre gater»



Polarvennen Fritz Zapffe



Vårt første møte 
«Det var i 1901. Hver dag hadde jeg i et par uker sett en 
ung, fremmed mann passere forbi apoteket, hvor jeg 
hadde mitt arbeide. 

Jeg kunne ikke undgå å legge merke til hans 
eiendommelige gang. Når han førte benene frem, 
bøide han knærne svakt- omtrent som når man går på 
ski. Og over hans raske, energiske gang var det alltid 
noget overordentlig målbevisst. 

Det var klart å se at han hadde noget bestemt fore, 
men hvad? 

Som korrespondent for «Morgenbladet» blev min 
«journalistiske» mistanke valgt, og så besluttet jeg mig 
til å optre som privat detektiv.» 

                                            Fra Fritz G Zapffe: Roald Amundsen, Oslo 
1935 



Vennskapet Amundsen - Zapffe

u Utrustning til teltturer var en av friluftsmannen 
Zapffes spesialiteter

u Begge hadde kjærlighet for det barske friluftslivet

u God personkjemi og Amundsen overnattet alltid hos 
Zapffe i Tromsø

u Begge hadde sans for praktiske løsninger

u Zapffe var godt kjent i polarmiljøet i Tromsø og 
skaffet personer til ekspedisjonene

u Journalisten Zapffe skapte blest om ekspedisjonene 
og bidro til å skaffe penger

u Zapffe ble nok blendet av Amundsens polarbragder  



Zapffes bidrag til Amundsens ekspedisjoner 

u Utrustning (proviant og utstyr) Gjøa, 
Nordvestpassasjen (1903-06)

u Rådgiver og tilbudt å delta på FRAM 1 
(Sydpolekspedisjonen (1910-12)

u Rådgiver og tilbudt å delta på Maud-
ekspedisjonen til Nordkalotten (1918-
25)

u Proviantsjef og sanitetsmedhjelper i 
Kings Bay, flyforsøk Nordpolen (1925)

u Materialforvalter og driftssjef i Kings 
Bay da Amundsen og Nobile nådde 
Nordpolen med luftskipet Norge 
(1926)



Flykaptein Riiser-Larsen og apoteker Zapffe 



Samfunnsborgeren Zapffe

u Friluftsliv, aktiv idrett og 
idrettsadministrasjon (Turn, ski, 
roing)

u Suppleant til Tromsø bystyre og 
medlem av «overligningsnevnden»

u Medlem av kontrollkomiteen i 
Tromsø Handels- og Privatbank 
under offentlig administrasjon og 
av Tromsø Sparebanks 
representantskap

u Morgenbladets korrespondent i 
Tromsø i ca. 30 år og skrev flere 
hundre artikler, vesentlig om 
polarekspedisjoner.

u Ridder 1 av St. Olavs Orden (1925)



Sammenfatning
Farmasøyten Fritz G Zapffe 

u Apoteker på Apoteket Nordstjernen i Tromsø i 1915 –
1954 og velkjent i bybildet

u Journalist og skribent
u Opptatt av idrett og friluftsliv og en organisator i 

Tromsøs idrettsliv
u Benyttet av byens næringsliv
u Største samfunnsmessige innsats, som norsk historie 

ikke vil glemme, var som rådgiver og 
samarbeidspartner for Roald Amundsens 
polarekspedisjoner 


