
Een farmaceutische perfin 

(Door Jan van Riel; uit: Perfinpost nr. 119, november 2016) 

 
Carlo Erba S.A. Milano Stabilimenti Chimioo Farmaceutici 
Perfin : CE met 33 gaatjes, gebruiksperiode van 1911 t/m 1946 
Er bestaan 3 typen perfins van deze firma met kleine en grotere gaten (w.s. na 1941) en een met een 
veel groter formaat ( 2cm hoog) en een punt er achter.(afb.1) 

 

Afb.1. De 3 verschillende typen perfins CE 

 
De kaart is verzonden vanuit Milaan op 12-XII-38 naar het landbouwkundig Onderzoek station te 
Palermo op de achterzijde voorzien van een Marca da Bollo (belastingzegel) van 20 centesimi  
(nr. 108 Unificato catologus). (afb.2 en afb.3) 

 

 Afb.2. Voorzijde kaart: verzonden op 12-XII-38 met perfin CE 

 

 



 

Afb.3.  Achterzijde kaart van afb. 2 voorzien van belastingzegel van 20 centesimi eveneens 
geperforeerd met perfin CE 
 
Het bedrijf wordt opgericht door Carlo Erba geboren op 17-11-1811 te Vigevano. 
Carlo studeert af in de farmacie aan de Universiteit van Pavia op 13-9-1834.  
Hij werkt vele jaren in de apotheek “Brera” te Milaan. Later begint hij in de buurt van de apotheek waar 
hij werkt, een klein laboratorium waar hij met behulp van vier werknemers en een stoomgenerator het 
eerste succes boekt met een preparaat van Magnesiumoxide. Het bedrijf is de eerste Italiaanse 
Farmaceutische industrie. 
In 1859 besluit Carlo tot grootschalige productie over te gaan en zich ook een marktpositie buiten 
Italië te verwerven. In 1860 koopt hij een stuk grond in de buurt van de "Via So|ferino" en opent daar 
zijn nieuwe fabriek in 1864 en niet lang daarna heeft hij al 80 werknemers in dienst. Het bedrijf blijft 
groeien en verkoopt in 1880 meer dan 1700 verschillende chemische producten. 
In 1892 wordt een nieuwe fabriek geopend in Dergano waar het bedrijf uitgroeit tot 1200 werknemers. 
Na de oorlog in 1946 verandert de naam in Carlo Erba SpA. De productie varieert van de 
oorspronkelijke farmaceutische chemie tot wetenschappelijke instrumenten. Er komen vestigingen in 
Milaan, Ozzano Taro en Grazzano Visconti. Op het hoogtepunt van succes begin jaren 70 is het 
bedrijf goed geïntegreerd in de Europese en Zuid-Amerikaanse markt. 
Het Zweedse “Kabi Pharmacia “ neemt in 1989 het bedrijf over. 
Momenteel is het merk "Carlo Erba” eigendom van Johnson & Johnson. 
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