
Tradition i Sygehjælpernes Faggruppe. 

 
I sygehjælper Faggruppen har vi siden 4. december 1995 markeret 
vore medlemmers 25 års jubilæum som uddannet sygehjælper ved at 
de modtager en 1/8 L apotekerkrukke fra Hjorths Fabrik (tidligere 
modtog medlemmet en buket blomster). 
Det er en fornøjelse for faggruppens bestyrelse at markere 
medlemmernes jubilæum på medlemmernes vegne. Listen over 
jubilarer sættes i FOA Bornholms lokale blad og listen føres af faggruppens bestyrelse, 
den tilrettes hvert år. Betingelsen for modtagelse af Hjorths Krukken er: At have 
sygehjælper beviset, at vi kender uddannelsesdagen, at sygehjælperen er medlem af 
FOA, faglig afdeling – aktiv betaler i sygehjælpernes faggruppe (ved opskoling til anden 
uddannelse frafalder muligheden for modtagelse af gaven, da det giver et andet 
tilhørsforhold). 
Tillykke og godt gået. 
Jonna Poulsen 
Formand Sygehjælpernes Faggruppe 
  
Apotekerkrukkerne 

I butikken på Hjorths Fabriks finder man bl.a. opbevaringskrukker (apotekerkrukkerne) i 
utallige størrelser. 
Historien bag krukkerne går tilbage til 1927, hvor Kroneapoteket i Esbjerg bestilte nogle 
lågkrukker fra Hjorths Fabrik. 
 Krukkerne skulle være syrefaste og bruges til opbevaring af ingredienser, som apoteket 
brugte til medicinfremstilling. Krukkerne blev drejet cylindrisk og i grå glasur med blå skrift 
og en lille knop på låget. Året efter bestilte apoteker K. Th. Jørgensen i Rønne også 
krukker. Disse krukker udførtes senere uden lågknop og havde rødbrun glasur. Helt frem 
til 1960 blev krukkerne anvendt på apoteker i hele Danmark. Med tiden er krukkerne blevet 
udviklet i nye størrelser og modeller. Glasuren er i dag den brune, der bl.a. indeholder 
pulveriseret granit-mel. Krukkerne er stadig meget populære og bruges som 
pyntegenstande eller til opbevaring af te, kaffe eller andet. 2. Verdenskrig satte en stopper 
for produktionen af det gråbrune stentøj. Man kunne ikke få råvarerne, og der var mangel 
på træ til ovnene – et stort problem idet stentøj skal brændes ved næsten 1300 grader! 
Man lancerede derfor en serie af hvidglaseret fajance. Denne krævede mindre 
varmegrader ved brænding og glasering. Helt indtil 1960 blev der fremstillet testel, kander, 
vaser, krukker og skåle med smalle, tætsiddende riller. Peter Hjorths søn Erik Hjorth 
designede serien. Nu solgte man primært keramikken fra fabrikkens butik. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Apotekskrukke 1/8 l. 

 

Hjorths Fabrik   

Hjorths Fabriks historie 

Hjorths Fabrik blev grundlagt i 1859 som Lauritz Hjorths 
terracottafabrik.  
Fabrikkens første lokaler lå i Østergade i Lauritz Hjorths forældres 
hus. De første varer der blev fremstillet var vandkølere, 
urtepotteskjulere og tændstikholdere. Salget gik godt. Allerede i 
1862 flyttede fabrikken til Krystalgade, hvor den ligger den dag i 
dag. Efter fabrikken var flyttet til Krystalgade, fremstillede man 
udelukkende pyntegenstande, såsom vaser, figurer m.m. De fleste 
andre fabrikker/værksteder i byen fremstillede sædvanligvis 
keramik til brug i køkkenet. I 1865 var der 10 personer ansat på 
Hjorths Fabrik. 

Fra 1927 blev keramikken stemplet med en hjort. 


