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FOR

ATT FA DEN RATTA BAKGRUNDEN vid en skildring av

Karlskrona lasaretts utveckling under de sista decennierna torde det
vara nodvandigt att med nagra ord forst berora lasarettets foregaende
utvecklingshistoria.
Sjukhusvarden i vart Ian har inga gamla anor. Ej forran 1797 opp
nades i Karlskrona vart forsta "lasarett och kurhus", avsett for sjuka
fran hela Blekinge Ian. Det inneholl fran borjan endast 6 sangplatser,
men utvidgades redan ar 1804 till 12 platser och sedermera under
arens lopp i man av behov, sa att antalet sjukplatser pa 1880-tale1
utgjorde 25 pa den egentliga lasarettsavdelningen och 25 pa en sarskild
kurhusavdelning. Under storre delen av 1800-talet bedrevs dock
har ingen sjukhusverksamhet i nutida mening. Lasarettets uppgift
under denna tid var huvudsakligen att omhandertaga sjuka fattighjon,
att utgora en upptagningsanstalt for sinnessjuka samt att handhava
varden av dem, sorn fallit offer for de pa den tiden svart grasserande
veneriska sjukdomarna.
Forst pa 1890-talet kan man tala om sjukvard efter nutida begrepp
- i vart Ian som annorstades. Men sedan dess har ytvecklingen gau
i sa mycket snabbare tempo. Hela den stolta utbyggnaden av vart lands
sjukhusvasen har salunda i huvudsak agt rum under de sista 50 aren
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sasom en parallellforeteelse till de storartade framsteg och upptackter,
delvis av revolutionerande art, som gjorts under denna tid inom medi·
cinen och inom densamma narstaende vetenskaper.
For Karlskrona lasaretts vidkommande betecknar ar 1891 intradet i
den nya epoken. Ett nyuppfort, rymligt och tidsenligt lasarett med 93
vfudplatser - den nllvarande s. k. Tullskolan - stod da fiirdigt att tagas
j bruk, val utrustat cfter den tidens fordringar. De yttre betingelserna
voro salunda gynnsamma for den nytilltradande lasarettslakaren, Jacques
Borelius, att i £let praktiska sjukhusarbetet omsatta den medicinska
forskningens landvinningar. 1 ) Han val' ocksa den ratte mannen for
detta nydaningsarbete. Det val' vid denna tid som kirurgiens stora
blomstringsperiod tog sin borjan tack yare de banbrytande upptackterna
inom bakteriologien, som mojliggjorde inforandet av antiseptik och
aseptik, och tack yare framstegen pa narkosens omrade.
Det storartade uppsving i verksamheten vid lasarettet, som agde rum
under 1890-lalet, oeh £let hos allmanheten starkt okade fortroendet for
lasarettsvarden, som Borelius skapade, fortfor under hans eftertradare,
Rudolf Lundmark, som pa ett storstilat satt fortsatte oeh utvidgade sin
forettadares verk. 2)
Emellertid blev tillstromningen av hjalpsokande sa stor, aU lasarettet,
som vid sin tillkomst ansags vara onodigt stort tilltaget, snart nog he
fanns vara otillraekligt. Dartill kom, att £let foretedde brister i sjalva
anlaggningen, vilka med aren blevo alltmera framtradande. En mo
dernisering av sjukhusbyggnaderna visade sig svfugenomforbar, oeh
1918 ars landsting beslot darfor att a Vamo uppfora ett helt nytt oeh
storre lasarett i enlighet med ett forslag, om vilket Lundmark hade (len
storsla fortjansten, oeh pa val'S utformande in i minsta detalj han under
aratal nedlade ett hangivet oeh uppoffrande arbete. 3 )
Genom £let nya lasarettet - karnan till £let nuvarande - som in
vigdes den 22 november 1922, hade Karlskrona oeh ostra Blekinge fatt
ett modernt, val inrett och val utrustat lasarett med 158 vardplatser,
forsett med ett forstklassigt rontgenlaboratorium, vilket nagra fir senare
1) Bol'elim val' lasarettsHikal'e i Karlskrona nnder ,hen 1891-1898. Sedermera professor
kil'urgi vid Lunds univel'sitet.
2) Lundmark var lasal'ettslakal'e i Karlskrona under aren 1898-1927.
3) En utforligare beskrivning av lasarettets historia under aldre tiden ar publicerad i
Socialmedicinsk Tidskrift (1933): "Nagra blad ur Karlskrona lasal'etts histOl'ia" av Johan
Widen.
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Liinslasarettets i Karlskrona huultdentre med mottagningsbyggnaden (1922) till hiiger och
den 1937 uppfiirda kontorsbyggnaden till vanster. Foto A.-B. Almquist & Coster (1939).

-1928 - ombildades till en rontgenavdelning under en sarskild lakare.
Denne rontgenlakare varden forste specialutbildade lakaren vid lasa·
rettet. I ovrigt val' detsamma odelat, d. v. s. he1a sjukvarden bestreds
av en enda lasarettslakare med bitrade av tva underHikare.
Men tiden star aldrig stilla. 1920-talets stora framsteg pa invartes
medicinens omrade medforde snart krav pa anstallandet av specialut
bildade invarteslakare, och lasaretten i vart land borjade i alIt storre
utstrackning uppdelas i skilda kirurgiska och medicinska avdelningar.
Kravet pa specialvard for de invartes sjuka gjorde sig gallande aven
i Blekinge lan, och ar 1930 uppdrog landstingets forvaltningsutskott at
en kommitte, som sedermera antog namnet "Blekinge lans landstings
sjukhuskommitte", att bland annat utreda fragan om den invartes sjuk.
husvardens ordnande i Hinel. Denna kommitte fick sedermera under
arens lopp sig tilldelade flera andra stora och betydelsefulla uppgifter
och kom darigenom att spela en viktig roll icke blott for Karlskrona
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lasaretts utveckling utan aven for planlaggningen av hela lanets sjuk
husvasen. Ordforande i densamma var landshovding Sven Hagstromer,
som genom sitt levande intresse for lanets sjukhusfdlgor, sin vidsynta
blick pa tingen, sin uppslagsrikedom och outtrottliga arbetsformaga blev
den ledande och drivande kraften inom kommitten.
Den ursprungliga uppgiften komplicerades darigenom aU den pa kom
mittens egen framstallning sammankopplades med fragan om eventuellt
samarbete mellan lanslasareUet och Flottans sjukhus i Karlskrona.
Fragan dryftades ingaende med sarskilt utsedda delegerade fran mari
nen, men fick vid detta tilWille helt forfalla, narmast pa grund av
bristande intresse och samarbetsvilja hos de davarande militara myn
digheterna.
Under arbetets gfmg visade det sig, aU utredningen skulle komma aU
draga ut pa tiden, och da kommitten ansag, aU behovet av special
yard for de invartes sjuka var triingande, gjorde den ar 1932 framstall
ning om aU, sasom en provisorisk lOsning, en specialutbildad inviirtes
lakare matte anstiillas vid lasarettet sasom extra liikare fr. o. m. den 1
januari 1933. Framstiillningen vann saval medicinalstyrelsens· som
landstingets :hifall, och diirmed var ett viktigt steg taget mot specialise
ringen av sjukvarden.
Kommittens utredning i fragan blev av sarskilda skal ej fardig
farran till 1935 ars landsting. Det utforligt motiverade betankande,
som da framlamnades, utmynnade i huvudsak i ett forslag, att Karls
krona lasarett matte uppdelas i en kirurgisk och en medicinsk avdel.
ning under var sin ansvarige lakare. Vidare foreslogs utbyggnad av
de forefintliga sjukpaviljongerna for att tillgodose det okade behovet
av vardplatser, uppforande av erforderliga lakare- och skoterskebostader
samt kontorslokaler, omandring av sjukhuspaviljongernas vindsutrym
men till personalhostader, inredande av mottagningslokaler for den
medicinska avdelningen, nytt laboratorium, nytt centralforrad, moder
nisering av tvattavdelningen m. m.
Landstinget bifoll utan debaU det gjorda forslaget. En byggnads
kommitte under ordforandeskap av lasarettsdirektionens ordforande,
godsagaren Aug. Palmgren, tillsattes for att verkstalla beslutet. Och
den 18 december 1937 kUl1de den hogtidliga invigningen av lasarettet
i dess nuvarande gestalt aga rum.
Enligt ett forslag, som framstiilldes av sjukhuskommitten i en dess
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skrivelse av den 30 juli 1937 och som bifolls av 1937 ars landsting, ar
vidare sedan v:hen 1938 vid lasarettet sasom lasarettslakare anstalld
en specialutbildad ogonlakare.
Genom den verkstallda om- och tillbyggnaden har lasarettet icke blott
erhallit ett fran 158 till 272 utokat vardplatsantal, utan det har aven i
Hera avseenden undergatt en genomgripande modernisering och omge·
staltning, varigenom driften kunnat i hog grad rationaliseras. Men den
ojamforligt storsta vinsten ar dock den, att lasarettet har uppdelats i
en medicinsk och en kirurgisk avdelning och att en specialutbildad
lakare anstallts for ogonvarden.
Ett stort steg hade salunda tagits pa vagen mot sjukvardens specialise'
ring. Men annu aterstod atskilligt. Redan i sitt ovan namnda betankande
hade sjukhuskommitten i stora drag uppskisserat en plan for Karlskrona.
lasarettets ytterligare uthyggande med nya specialavdelningar, for att
det skulle kunna fylla sin uppgift som ett verkligt centrallasarett for
hela lanet. Sedan kommitten av landstinget fatt i uppdrag att fram·
lagga en aIlman plan for den blekingska sjukvardens ordnande, ater·
upptogs arbetet pa nytt. De specialiteter, for vilka det narmast borde
komma i fraga att i vart Ian uppratta specialavdelningar, yore enligt
kommittens mening barnsjukdomar, orono, nas- och halssjukdomar samt
barnbordsvard och kvinnosjukdomar. Liksom tidigare varit faIlet
komplicerades emellertid denna utredning genom den pa nytt vackta
fragan om samarbete mellan den civila och den militara sjukhusvarden
i Karlskrona, denna gang uppkommen pa forslag av medicinalstyrelsen
med instammande av marinforvaltningen. Kommitten, som av forvalt·
ningsutskottet anyo ratt i uppdrag att utreda denna fraga i samarbete
med sarskilt utsedda delegeradc fran marinforvaltningen, inlamnade
som resultat av de kommitten Iamnade bada uppdragen ett digert be
tankande till 1940 ars landsting. I detta framlade kommitten dels en
stort upplagd generalplan for lasarettets utbyggande till centrallasarett
samt ett detaljerat forslag angaende de nyssnamnda fyra specialavdel.
ningarnas infogande i Karlskronalasarettet, dels gemensamt med marin·
forvaltningens delegerade Hera alternativ till losandet av fragan om
samarhetet mellan den civila och den militara sjukvarden. Detta sist
namnda problem hade emellertid visat sig vara synnerligen invecklat
och svarlost, och varken Iandstingets eller marinens representanter i
den sammansatta kommitten ansago sig bestamt kunna fororda nagot
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av de alternativ, som i framsta rummet borde komma i fraga. Betan·
kandet utmynnade dock i ett under viss forutsattning enhalligt gjort
sympatiuttalande for ett fullstandigt inforlivande av marinens sjukhus
med Hinslasarettet i samband med det senares utbyggande till central·
lasarett sasom varande det fordelaktigaste ur allman sjukvardssynpunkt
och sannolikt aven ur driftsekonomisk synpunkt.
Landstinget, som ansag, att arendet borde underkastas en narmare
granskning framfor alIt med hansyn till sina ekonomiska verkningar,
beslot hanskjuta detsamma for avgorande till ett urtima landsting, som
holls den 28 november 1940. Men ej heller vid detta tillfalle fick pro
blemet sin losning. Landstinget uttalade sig visserligen i princip for
ett samarbete med marinen, men heslot dels uppdraga at forvaltnings.
utskottet att foretaga fortsatt utredning angaende utformandet av samar.
betskommittens forslag med vederborlig hansyn till saval landstingets
ekonomiska mojIigheter som sjukvardsbehovet, varvid jamval fragan om
ordnandet av Hinets epidemisjukvard borde upptagas till behandling, dels
ock bemyndiga forvaltllingsutskottet att trada i forhandlingar med veder.
borlig statsmyndighet samt att framlagga forslag i arendet.
Den 20 iuli 1942 overlamnade den statliga kommitte, som £att aren·
det om hand, sitt betankande. Forslaget val' i huvudsak byggt pa den
utredning, som forebragts av den forenamnda samarbetskommitten, men
en betydande reduktion av byggnadsprogrammet hade genomforts i av
sikt att forbilliga engangskostnaderna. Vid sitt sammantrade den 9 sep·
tember 1942 antog landstinget sa gott som enhalligt for sin del det
salunda framlagda forslaget, varigenom det sammanlagda antalet yard·
platser kommer att uppga till 600.
Sedan salunda Blekinge lans landsting sagt sitt ord i den segslitna och
svarlosta £ragan, aterstar endast statsmakternas beslut for ett slutgiltigt
avgorande. For den handelse detta blir gynnsamt - vilket livligt ar aU
hoppas - skulle saIunda Karlskrona lasarett antligen sta info I' den hogst
betydelsefulla fas i sin utvecklingshistoria, da det blir utbyggt till ett
verkligt centrallasarett for hela Hinet. Och darmed skulle aven Blekinge
Hins sjukhusvilrd bliva ordnad pa ett fullt tillfredsstallande satt for en
h"mg tid framat.
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