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LASARETT OCH APOTEK. 

Sjukhuset vid Bredgatan. - Lasarettsdirektionen avertager sjukvarden. 

- Lasaretten pa Vama. - Overlakare oeh syssloman. - Amiralitets

apoteket, apoteken Tre kronor oeh Pantern. 

D ET FORSTA LANSLASARETTET i Blekinge inrattades i Karls

krona ar 1797 av Serafimerordensgillet, som i medio av 1790

talet av d:r Gersdorf inkopte dennes fastighet med tomtnum

mer 25 i 7:e kvarteret i Karlskrona. Fastigheten hestod av ett storre 

stenhm: rued fasad mot Bredgatan och ett par tra- och korsvirkesbygg. 

nader pa garden. ,Stenhuset, som var byggt i tva vaningar, var natur

ligtvis ursprungligen avsett att bliva det egentliga sjukhuset, men da 

Serafimerordensgillet var i starkt behov av inkomsl:er for sin verksam

hets bedrivande, inrattades sjiilva lasarettet i en gardsliinga, medan det 

storre huset uthyrdes dels till privatbostader och dels till staden, som 

i sin ordning upplat lokalen till festliga sammankomster. 

Da lasarettet ej fran borjan byggts till sjukhu.s, kom det aldrig att 

motsvara sitt egentliga andamal, och darfor aterfinner man i liikarens 

arsberiittelser iinda sedan 1866 svara klagomaI over lokalernas oliimp

lighet. Atskilliga undersokningar och forslag i syfte att forbattra for

hallandena genom nybyggnader gjordes ocksa ar fran fir. Salunda till· 

satte 1879 ars landsting i Blekinge en kommitte for att undersoka "la· 
nets behov av forbiittrade sjukvardsanstalter och till 1880 ars landsting 

inkomma med utlatande i alIa de amnen, som kunna rora denna fraga". 

Resultatet av denna kommittes arbete blev ett forslag, att lasarettet 

borde utvidgas och ombyggas pa den gamla tomten. Visserligen var 

denna plats belagen mitt inne i stadens bebyggda delar, vilket ej var sa 
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Himpligt, men kommitten ansag, att stadens "exceptionella lage pa en 0" 
medforde flera fordelar for lasarettet. Landstinget heslot ocksa att sna

rast mojligt foretaga omhyggnaden av lasarettet i Karlskrona, men da 

lasarettet i Karlshaml1 befann sig i annu storrc nodlage, lostes fragan 

sa, att horjan med lasarettshyggnadernas iordningstallande skulle goras 

med lasarettet i Karlshamn. Den foreslagna reparationen och omand

ringen av lasarettet i Karlskrona uppskots till ar 1886, samtidigt som 

landstinget heslot att en viss summa penningar arligen skulle avsattas 

till en byggnadsfond for lasarettet i Karlskrona. 

Under denna vantetid horjade emellertid inom landstinget och lasa

rettsdirektionen den meningen gora sig gallande, att ett lampligt och 

tidsenligt lasarett ej kunde erhallas genom omhyggnad och tillhyggnad 

av det gamla lasarettet, utan att ett nytt lasarett horde uppforas pa en 

annan plats och med ett friare och sundare lage. Pa grund harav in

kom lasarettsdirektionen till 1885 ars landsting med forslag till ett 

nytt lasarett med plats for 93 sangar. Till nytt lasarettsomrade fore

slogs den sa kallade Oxhacken, helagen pa sodra spetsen av Vamo och 

hegransad i vaster av infartsvagen och i oster av jarnvagsbanken. 50
derut avgransades omradet av den lilla havsviken, som skilde Vamo 

fran Pantarholmen, medan nordsidans grans utgjordes av en hoglant 

skoghevuxen hergshacke. Denna tomt hade forut ej varit hehyggd. En 

del av "Oxbacken" hade forr anvants till oxmarknader, vilka hollos 

tva ganger arligen. 

Landstinget heslOt ett ars vantetid med fragan, och samma hlev 

forhallandet vid nasta ars ting. Det sista uppskovet gallde dock ej lasa

rettets uppforande pa den nya platsen, vilket redan heslutats, utan he

rodde pa de anmarkningar, 80m gjOl"ts av stadsingenjoren Hj. Thedenius 

mot de hyggnadsritningar, som lago till grund for forslaget. For att fa 
ett fullt tillfredsstallande hyggnadsforslag, uppdrog lasarettsdirektionen 

at medicinalstyrelsens arkitekt, hovintendenten Kumlien, att omarheta 

de kritiserade ritningarna. For 1887 ars landsting forelag ocksa fran ar· 

kitekt Kumlien ett nytt for slag till lasarettshyggnad, upptagande 93 

sangplatser och hehovliga dagrum till de stora sjuksalarna. Kostnader

lla for detta forslags realiserande helopte sig till 183,343: 80 kronor. 

Sedan landstinget heslutat antaga detta for slag, gick lasarettsdirektionen 
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raskt i forfauning om arbetets paborjande. Till byggmastare antogs 

byggnadsfirman Svante Svensson i Karlshamn. Arbetet med lasareUets 

byggnad paborjades varen 1888 oeh skulle enligt kontraktet vara avslu

tat den 1 september 1890. Under arbetets gang giek emellertid bygg. 

nadsfirman i konkurs, oeh pa grund harav fordrojdes arhetet, sa aU lasa· 

reUet ej stod fardigt aU tagas i hruk fon"an den 31 juli 1891. Lasaret

tets forste lakare hlev davarande medicine doktorn sedermera profes. 

sorB vid Lunds universitet Jacques Borelius. Den gamla lasareusbygg

naden vid Bredgatan saldes i fehruari 1893 till Karlskrona stads kyrko

rad for aU inredas till folkskola, vartill den annu anvandes. Den 

korsvirkeshyggnad, vari 1897 de forsta sjuksalarna voro inrymda, 

ordnades da till hostadslagenheter. AI' 1929 utdomdes emellertid dessa 

sasom ohehoeliga, oeh hyggnaden nedrevs samma ar. 

Det drojde dock ej mfmga ar forr an det visade sig, aU aven 

deua nya lasareu, som ansags val'a sa stort tilltaget, hefanns vara otill· 

raekligt. Dartill kom aU det visade Hera patagliga brister i anlagg

ningen, vilka redan papekades av Borelius i hans forsta arsheriiuelse 

ar 1892, men som med aren hlevo alIt mera framtradande i samma man 

som patientantalet ,okades, oeh arhetet darigenom blev mera omfauande. 

Frikostigt anslog landstinget vid Hera tillfallen medel till forandringar 

oeh tillhyggnader, avseende dels aU oka antalet platser, dels aU gora 

lasareUet mera tidsenligt. Salunda beviljades ar 1903 anslag till en 

mindre nyhyggnad, inrymmande, utom hostader at sysslomannen oeh 

en del av personalen, en sjukavdelning om 18 sangar, huvudsakligen 

avsedd for harn. Samma ar anslogos medel till uthyggnad av en stor 

glastaekt veranda at oster for aU ersatta de mot norr helagna, solfattiga 

dagrummen, samt 1905 till en elektrisk personhiss. Dessutom hevilja

des vid Hera tillfallen anslag till storre reparationer oeh forbauringar. 

Platshristen kvarstod emellertid alltjamt. Alltmera framtradde oeksa, 

huru otidsenligt lasareUet val' i manga avseenden, oeh det blev sa· 

lunda tydligt, att det ieke langre giek aU undanskjuta fragan om en 

grundlig om- oeh tillbyggnad. AI' 1915 foreH'tg oeksa ett forslag 

fardigt om till- oeh omhyggnad av lasareUet. Enligt delta skulle 

lasarettet utokas till att kunna rymma 194 sangplatser, fordelade pa en 

medieinsk oeh en kirurgisk avdelning. Kostnadsberakningen slutade pa 
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en summa av 750,000 kr. Landstinget godkande emellertid ej forslaget 

utan tillsatte en kommitte med uppdrag att allsidigt utreda fragan om 

lasarettets tillbyggnad eller eventuellt uppforande av ett nytt lasarett 

pa en annan plats. Denna kommittes forslag overlamnades sedan till 

lasarettsdirektionen med uppdrag at denna att vidtaga de andringar, som 

kunde finnas lampliga, och att till 1918 ars lal1dsting framHigga forsla

get i kompletterat skick. 
Vid denna tid stod emellertid Karlskrona stad infor nodvandigheten 

att uppfora en ny folkskolebyggnad, och forslag framkom da, att staden 

borde overtaga de befintliga lasarettsbyggnaderna, vilka syntes vara val 

lampade att omandras till skollokaler. Med anledning harav inledde 

lasarettsdirektiol1en underhandlingar med Karlskrona stad, vilka resul

terade i, att staden forklarade sig villig att uppIata en tre har stor tomt 

till ett nytt lasarettsbygge, belaget pa Vamo omedelbart invid stadens 

grans. Dessutom erbjod sig staden att for en summa av 325,000 kr. 

overtaga de gamla lasarettsbyggnaderna och med 175,000 kr. bidraga till 

det nya lasarettets uppforande. Kostnaderna for det nya lasarettsbyg. 

get beraknades till omkring 3,500,000 kr. Sedan det visat sig omojligt 

att erhalla nagot antagligt entreprenadanbud, antog lasarettsdirektionen 

firman Fr. Andersson & C:o i Malmo som arbetsledare vid utforandet 

av sjalva byggnadsarbetet. Ritningarna till lasarettskomplexets samtliga 

byggnader hade utarbetats av stadsarkitekten i Malmo, Salomon Soren

sen, vilken aven av lasarettsdirektionen fick i uppdrag att vara overkon

trollant for byggnadsarbetet. Arbetet paborjades i januari 1919. Den 

10 november 1922 il1vigdes det statliga lasarettet, och den 20 i samma 

manad skedde inflyttningen. Det nya lasarettet har fullt Hirdigt dragit 

en kostnad av 4,179,174 kr. Antalet sangplatser utgor for narva

rande 164. 

I arsberattelsen av ar 1922 skriver davarande lasarettslakaren Rudolf 

Lundmark betraffande planlaggningen av det nya lasarettet, att denna 

skett med tanke pa att mojligen i en framtid en utvidgning kunde bliva 

nodvandig. Mottagnings-, bad-, koks- och tvattavdelningarna ha darfor 

sadana utrymmen, att de racka till, aven om framdeles antalet platser 

skuHe komma att avsevart okas. Aven utrymmet i operations- och ront

genavdelningarna ar beraknat med hansyn hartill. En utvidgning i en 
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framtid later sig latteligen genomforas genom utbyggnad mot oster i 

direkt anslutning till operationsbyggnaden. 

Vid lanslasarettet i Karlskrona ha foljande lakare tjanstgjort sasom 

overlakare: 1797-1836 L. A. Palander, 1836-39 A. L. Hvasser, 

1840-65 C. A. Th. Westring, 1866-90 C. I. Th. Lundbergh, 1891-99 
J. Borelius, 1900-27 R. Lundmark och frfm 1928 J. Widen. 

Av dessa var Palander fodd ar 1758 och dod i Karlskrona 1840. 
Hvasser, som var fodd ar 1803, var en yngre broder till den beromde 

professorn i praktisk medicin vid Upsala universitet Israel Hvasser. 

Han flyttade fran Karlskrona till Kristinehamn, dar han dog ar 1850. 
Jacques Borelius, en slakting till filosofen J. J. Borelius, utnamndes 

till professor i kirurgi vid Lunds universitet 1899. Han var en flitig 

forfattare i praktiskt-kirurgiska amnen och som utovande kirurg syn

nerligen framstaende. Under hans ledning utvidgades och modernise

rades Lunds lasarett. For sjukskoterskeutbildningen nedlade Borelius 

ett fortjanstfullt organisationsarbete som stiftare av Sodra Sveriges sjuk. 

skoterskeforening. Han dog 1921. 
Sasom syssloman ha vid lasarettet tjanstgjort: 1797-1800 G. Poig

nant, 1800-30 J. ~. Hoijer, 1830-36 A. J. Netterstrom, 1836--49 J. 

Crona, 1850-68 D. C. Forssman, 1868-1900 G. Petersson, 1901-08 
C. V. Johansson, 1908-30 O. Assarsson och fran 1930 J. Karlsson. 

* 
Amiralitetsapoteket Cota Lejon saldes fIr 1846 av davarande inneha

varen, amiralitetsapotekaren Moses Soderstrom (Sodoo) till sonen 

B. A. Soderstrom. Denne var fodd i Karlskrona ar 1818 och antogs 

till elev pa faderns apotek 1833 samt tog darstades fern ar senare far

macie studiosi·examen. Efter avlagd apotekareexamen konditionerade 

han ytterligare hos fad ern, tills han inkopte apoteket och samma fIr 
erholl privilegium pa detsamma. Han salde apoteket 1866, da han flyt

tade till sin egendom Vastra Borakra, dar han dog ar 1906. Soder

stroms eftertradare var J. J. Bolin, som var fodd i Ronneby. Redan 

1872 salde han emellertid Gota Lejon och bosatte sig pa sin gard Silands

mala i Vissefjarda. Han atervande dock snart till Karlskrona, dar han 

anlade ell! vattenfabrik, en varmbadsinrattning och en kakelfabrik. Efter 
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nagra aI'S drift gingo dock afHirerna omkull, och apotekare Bolin maste 

atervanda till sitt gamla yrke, och tjanstgjorde sasom apotekare forst pa 

Tre Kronor och sedan pa Gota Lejon, till dess han 1887 erholl privile

gium pa apoteket i Tjallmo, dar han dog 1910. Under aren 1872-1917 
innehades privilegiet pa Gota Lejon av apotekaren A. T. Borgstrom. 

Sedan 1917 ages apoteket av dennes son, apotekaren IvaI' Borgstrom. 

Gota Lejon val' till en borjan forlagt en trappa upp i apotekshuset och 

med uppgang fran Ronnebygatan, men flyttades 1865 till undervaningen 

med ingang alltjamt fran samma gata. Laboratoriet, som forut val' be

lag~t under apoteket, flyttades da till en sarskild byggnad pa gardstom. 

ten, varjamte materialkammare och grasvind inrymdes pa samma bygg

nads vindsvaning. AI' 1883 iordningstalldes en ny kallare ovan jord, 

och samma ar flyttades apoteket till sina nuvarande lokaler, vilka ut· 

vidgades ar 1901. 
Den stora branden 1887, som odelade en stor del av Ronnebygatan, 

horjade i apotekets laboratorium. Aret efter branden uppfordes det 

nuvarande laboratoriet, vilket 1910 genomgick en omfattande restau' 

rering. 

Apotelret Tre Kronor oppnades den 17 oktober 1831 i det sa kallade 

Torneerska huset i hornet av Ronneby. och Borgmastaregatorna, dar 

det allt fortfarande hal' sina lokaler. Apotekets forste innehavare val' 

S. A. Smith, som kopte det av amiralitetsapotekaren Moses Soderstrom, 

vilken av K. M:t erhallit tillstand att ??inratta och till annan overIata 

ett nytt apotek?? Smith val' fodd i Stromstad och blev efter apotekare· 

examen forste provisoI' pa amiralitetsapoteket Gota Lejon. Han val' bror 

till forfattarinnan Emelie Flygare.Carlen. Redan ar 1846 utarrende

rade Smith apoteket till J. L. Kraak, och efter fern ar salde han det till 

densamme, varefter han bosatte sig pa sin gard Agdatorp i Nattraby. 

Han dog ar 1856. 
For apoteket och apoteksgarden fick apotekare Kraak betala 50,500 

I'dI'. Kraak val' fodd i Simrishamn ar 1817 och tog dar vid 17 aI'S 

alder farmacie studiosi-examen, varefter han praktiserade i Vasteras, 

Ystad, Karlskrona och Kristianstad. Apotekareexamen avlade han i 
Stockholm 1844, och val' under aren 1845--46 arrendator av apoteket 

Markattan i Stockholm. Vid inkopet av Tre Kronor skulle enligt kon
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traktet apoteksprivilegierna kvarbliva hos foretradaren till dess kope

skillingen blivit till fullo gulden. Detta gjordes 1855, och samma ar 

erholl han aven privilegiet. Ar 1871 overgick detta till P. E. R. Svanlund, 

vilken innehade det till ar 1911, da G. W. Hollberg erholl privilegiet. 

Sedan ar 1919 innehaves detta av apotekaren G. R. Lagerstedt, vilken 

dock redan samma ar utarrenderade apoteket. Nuvarande arrendator 

ar apotekaren A. T. Johnson. 

Nar Tre Kronor anlades, Big ingfmgen till lokalerna vid Borgmastare

gatan, och till narmaste granne hade apoteket den kanda krogen "Ro

sells kiillare". Ar 1884 inreddes en del av de nuvarande apoteksloka. 

lerna, och 1887 ombyggdes lahoratoriet. Materialkammaren och griis

vinden voro beliigna tva trappor upp i samma hus som apoteket. I bor

jan av 1900-talet utvidgades lokalerna ytterligare, varjiimte den gamla 

laboratoriebyggnaden fick liimna plats for ett av sten uppfort modernt 

laboratorium. 

Sasom kuriosum kan namnas att i apotekets visitationsprotokoll for 

ar 1863 star antecknat, att det arets visitation forrattades pa forord

nande av befiilhavande amiralen. Vid denna tid narvoro under dessa 

forrattningar icke plott vederborande tjansteHikare utan iiven flottans 

advokatfiskal, en kommendorkapten, stadens polismastare och fiskal 

samt dartill i allmanhet de flesta av flottans och stadens lakare. 

Apoteket Pantern. Den 15 december 1904 framfordes till stadsfull

maktige fran Sveriges farmaceutforening en framstallning om inrattan

de av ett tredje apotek i staden. Sedan arendet upptagits som motion 

av amiralitetspastor N. Hussenius, overlamnades det till halsovardsnamn. 

den for yttrande. Enligt namnden borde dock framstiillningen icke for

anleda till nagon atgiird, och av samma mening var aven beredningsut

skottet, som ocksa yttrade sig i £ragan. Vid stadsfullmiiktigesammantra. 

det den 18 oktober 1906 beslots emellertid, att hos K. M:t hemstalla 

om indittandet av ett tredje apotek med lokal norr om inre Landbro

arna. Sedan medicinalstyrelsen avgivit utI.hande den 29 juni 1908, fore

skrev K. M:t den 17 juli 1908, att ett nytt sjalvstandigt apotek med 

personliga privilegier och med benamningen Pantern skulle inrattas fran 
och med ingfmgen av ar 1910. 

Apoteksprivilegiet tilldelades G. F. Horner, och apotekslokalerna in
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rymdes i fastigheten n:r 15 vid Landsvagsgatan. Ar 1918 overgick apo

teket till F. E. Hafvenstrom, som dock redan samma ar avgick med 

doden. Han eftertraddes av P. M. J. Dahlstrom, som innehade privi

legiet till ar 1925, da han utbytte Pantern mot apoteket i Harnosand. 

Sedan 1925 ar apotekaren H. F. Gustrin innehavare av Panterns privi. 

legier. Apotekslokalerna aro numera flyttade till fastigheten n:r 7 vid 

Landsvagsgatan. 

For narvarande visiteras apoteken varje ar av forste provisiallakaren, 

och ungefar vart femte ar forrattas inspektion av en inspektor, utsedd av 

medicinalstyrelsen. 
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