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Amiralitetsapoteket Göta Lejon i
Karlskrona 275 år - en återblick
Av Hans Göstz Skoglund

Under senare år har en genomgripande förändring av apoteksverksamheten i Karlskrona ägt rum i och med sammanslagningen
av tre apotek - Göta Lejon, Tre Kronor och Militarapoteket till
ett storapotek som fått behålla namnet Göta Lejon såsom varande
det äldsta, största och mest kända med ursprung från flottans amiralitetsapotek på 1680-talet. Anda fram till andra världskriget har
Göta Lejon haft officiell beteckning Kungl. Amiralitetsapotek, vilket
bevarade, med vackert guldtryck försedda apoteksetiketter utvisar.
De flesta apotek har sedan 1500-talet försetts med djurnamn - en
tysk tradition som infördes av de till Sverige av Gustav Vasa hitkallade tyska apotekarna. Det finns dock i landet bara ett apotek
Göta Lejon och ar troligen uppkallat efter den på Björkholmen tidigare belägna bastionen med samma namn. Ar 1971 upphörde det
gamla s. k. privilegiesystemet för apoteken med av Kungl. Maj:t
utnämnda apoteksinnehavare i och med att staten inlöste samtliga
landets cirka 680 apoteksinrättningar och Apoteksbolaget AB bildades med totalansvar för driften. Ett individuellt monopol blev
centralt monopol för lakemedelsförsörjningen i riket och apoteksinnehavarna blev anställda apotekschefer.
Den militära lakemedelsförsörjningen började ursprungligen med
att anskaffningen skedde via faltskarerna. Faltapotekare omtalas vid
flera tillfallen under Karl XII:s krig och särskilda faltapotek upp-

ett stort intresse för omvärlden utanför själva yrkessfaren - eller
berodde det törhända på goda medarbetare som skötte apoteket?
Göta Lejons officiella anlaggningsår är 1700 men har som nämnts
sitt ursprung från ett för flottans rakning år 1684 anlagt särskilt
amiralitetsapotek då Martin Werner började sin verksamhet har
efter att tidigare varit hovapotekare hos Magnus Gabriel de la Gardie och fältmarskalken Henrik Horn. Efter en konflikt 1695 med
amiralitetsmedicus Tranaeus blev Werner avsatt men fick upprättelse
fyra å r senare. Konflikter var uppenbarligen inte sällsynta - en
annan sådan omtalas 1698 som resulterade i att Kungl. Maj:t uppdrog å t den store "Archiatern Doctor Hierne" - han med de senare
så berömda och fortfarande i bruk varande testamentsdropparna "at ransaka om oenigheten mellan Medicum, Bardberarne och Apothecaren wed Ammiralitetet". Medicum i Stockholm var dåtidens
Socialstyrelse och apotekaren ifråga torde ha varit Treutiger. De tre
apotekare som kom närmast efter dog kort efter varandra: Benedictus Carcau 1697, Gustaf Treutiger 1700 och Johan Ferber 1701.Ferber fick uppdraget att anlägga ett särskilt stadsapotek 1700 och var
således under en kort tid både stads- och amiralitetsapotekare. De
båda apoteken sammanslogs till ett - amiralitetsapoteket Göta
Lejon.
Efter Johan Ferbers död övertogs apoteket, som så ofta var brukligt och speciellt kom att bli utmärkande för Göta Lejon, av sonen
med samma namn - Johan Eberhard Ferber. Denna inköpte den
tomt vid Ronnebygatan 41 där sedan apoteket kom att ligga i 272
år. Denna andra generation Ferber kom att verka i staden i mer än
fyrtio år. Han blev antagen som amiralitetsapotekare 1701 då han
"gifwes godt beröm för den skickeligeet och för förwärfwader ehrfarenhet uthi Apotekarekonsten, den han Htom Laadz Lardt''. Sin
borgerliga ed avlade han på villkor att han bland annat bleve befriad från all inkvartering samt att ingen annan måtte tillåtas driva
liknande rörelse i staden ävensom att stadens innevånare icke måtte
sälja några saker som hörde till hans näring, såsom "desilerer watten,
purgere pulver, eller något annat Compositum eller medicinaliske
Saker, Orvietan, Theriaca så wal fös menniskor som Boskap initierat,

och allt hwad egentlig läkedom kallas kan". Han kampade åtskilliga
gånger mot krafter som ville göra intrång på dessa privilegier och
inrätta ytterligare ett apotek i staden. Ferber hade emellertid en
inflytelserik tillskyndare i generalamiralen Wachtmeister och så blev
icke fallet trots förord för detta av landshövding Adlersten. Ferber
gjorde stora inkomster, men genom nödmynten under Karl X11 gjorde han förlust av 18.000 riksdaler silvermynt.
Ferber- blev den förste brunnsapotekaren och sedermera ägare till
Ronneby brunn som upptäcktes 1705. Man behövde inte resa dit för
att smaka på vattnet - det tillhandahölls aven på flaskor i Karlskrona och försåldes i staden - troligen på Göta Lejon. Ferber samlade ett stort naturaliekabinett och anlade en stor trädgård vid
Augerum. Over de växter som där fanns utgav han med hjälp av
Carl von Linnk en förteckning - Hortus Augerumensis. Han erhöll
1737 avsked från sina befattningar med assessors namn heder och
värdighet och fick tillstånd att sälja apoteket "till en erfaren och
habil samt av Collegio Medico examinerad man", som med fullmakt
kunde bli både stads- och amiralitetsapotekare. Denne fanns nara
till hands och det blev tredje generationen Ferber som fick de båda
befattningarna i och med att Johan Eberhards son Johan Henric tillträdde 1740 som stadsapotekare och erhöll officiell fullmakt av
Kungl. Maj:t 1744 på befattningen vid flottan. En skildrare av
karlskronitisk hembygdskunskap på 1740-talet som Jöns Lind född i Karlskrona men sedermera kyrkoherde i Osby och Loshult skriver i sin krönika att staden och amiralitetet "hafwa en och samme
Apothekare" efter då senaste Kungl. Maj:ts resolution 29 augusti
1719 och meddelar vidare att "detta Apothek är så förträffeligen
inrattadt, at det ej larer eftergifwa något i riket". Liksom fadern
var Ferber brunnsapotekare i Ronneby och fick även han heder;titeln assessor. Han blev 1746 ledamot av Kungl. vetenskapsakade- '
mien och skrev en uppsats om blomsterfloran i Karlskronatrakten.
Apotekarna vid den tiden var kunniga botanister. Han blev emellertid utesluten ur det lärda samfundet emedan han "på så många år
aldrig ingivit det minsta rön och efter gjord påminnelse utlåtit sig
att han ej heller ville". Apoteket såldes 1780 till provisorn sedan
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Receptkuvert från 1920-talet.

många år, danskbördige Friedrich Brasch för en köpeskilling av
6.666 rdr och 32 sk specie. Den siste Ferber avled 1781.
Ar '1783 besiktigades "amiralitets-, stads- och länsapoteket och
befanns vara prydligt, stort och bekvämt samt försett med vackra
och tjänliga vaser av porcelaine, tenn, glas och trä, som alla hade
målade inskriptioner". I ett särskilt rum förvarades med "grannlagenhet venena", d. v. s. gifterna. Förråden befunnos tillräckliga för
hela örlogsflottan. Apotekare Brasch råkade emellertid ut för en
långvarig och obehaglig rättegång inför amiralitetskrigsrätten som
anklagade honom för att till flottan under 1788-90 års krig med
Ryssland ha levererat underhaltiga och förskämda medikamenter
samt ha tagit fiir mycket betalt efter för hög och oriktig taxa.
Brasch skulle förklaras ovärdig sitt ämbete som amiralitetsapotekare
och ersätta kronans förluster. Liksom ofta tidigare i liknande mål

blev domen sent omsider friande. Vid branden 1790 åsamkades han
stora personliga egendomsförluster liksom vid återställandet av det
brunna apoteket. Han fick redan 1789 tillstånd att försälja apoteket
vilken försäljning emellertid inte kom att äga rum förrän 1810 varefter han bosatte sig på egendomen Silltorp för gott och dog dar
1814. Han var delägare i det bolag som grundades 1797 för drift
av det i Augerum inrättade pappersbruket med oljeslageri.
Den kanske för eftervärlden mest bekante amiralitetsapotekaren
torde vara Braschs' efterföljare Moses Söderström - född i Finland
under namnet Södöö - härav Södööska huset vid Borgmästaregatan,
vilket hans söner Rudolf Oscar, Bror Adolf från 1853 bebodde när
man inte vistades på sin egendom Västra Boråkra från 1824, en mil
utanför Karlskrona. Gården kom sedermera att heta Visteråkra.
Moses Söderström var från början autodidakt men visade stor fallenhet och håg för studier, fick möjlighet till detta och kom till Sverige
1793 efter att i Finland ha avlagt grundexamen för yrket - farmacie studiosiexamen. Vistades i 17 år hos sin företrädare Brasch som
gesäll och provisor samt köpte apoteket av denne 1810, for till
Stockholm och avlade apotekarexamen inför Collegium Medicum
som sed var samt fick personligt privilegium på Göta Lejon 1811.
Hittills hade funnits endast ett apotek i Karlskrona, men år 1829
ingav Moses Söderström enligt borgerskapets önskan till Kungl.
Maj:t ansökan om tillstånd att få anlägga ett nytt apotek - till
gagn för stadens befolkning - med förbindelse att sedan det nya
apoteket blivit inrättat försälja detsamma till behörigen examinerad
och godkänd apotekare - en formulering som vi känner igen sedan
tidigare. En liknande ansökan några år innan hade ej bifallits. Denna
gång gick beslutet i önskad riktning och apoteket skulle vara öppet
för allmänheten i och med 1832 års ingång. Det öppnades emellertid
redan 17 oktober 1831, men Överläts 1 januari till apotekaren S. A.
Smith. Apoteket Tre Kronor hade därmed börjat sin i viss mån konkurrerande verksamhet, enär det bestämdes några år senare att medikamentleveranserna till flottan skulle delas lika efter en fördelning
som befalhavande amiralen avgjorde efter förslag av överfaltläkaren
en gång årligen. (Bef. Amiral. Res. 5 dec. 1839). Båda apoteken skulle
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Amiralitetsapotekare Moses Söderström.

också en $ng per år visiteras av "Flottans läkare, i närvaro af en
af Befalhavande Amiralen dertill förordnad Officer av högre gr9d
och Advokatfiskalen, börande om den utsatta dagen Konungens Befallningshavande i länet underrättasy'. N ä r senare apoteket Pantern
1908 tillkom i staden skedde vissa månader av året leveranserna till
flottans sjukavdelningar även från detta apotek enligt överenskommelse mellan stadens apoteksinnehavare.
Moses Söderström var icke endast en framstående yrkesman utan
dessutom - som så många andra tidigare och senare en mycket
intresserad och dugande kommunalman med stor organisatorisk ta-
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december 1857. Sigfrid Leander anger året 1876 i sin bok om
Södööska huset, men måste vara felaktigt - Söderström skulle då
varit 102 år. Bror Adolf Söderström deltog liksom fadern under hela
sin tid livligt i det kommunala livet i Karlskrona. Han var sålunda
vice ordförande i drätselkammaren och fattigvårdsstyrelsen samt en
lång följd av år direktör och vice ordförande för Karlskrona Sparbank. Botanist av rang samlade han observationer i Jämtland och
Härjedalen som nu finns i Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar.
'-Framstående som amatörfotograf har han efterlämnat värdefulla
bidrag till bevarande av förgångna stadsmiljöer i Karlskrona. Erik
Langemark ger i "Karlskrona förr och nu" fina exempel på denna
Söderströms fotografiska förmåga. Göta Lejon såldes redan 1866 till
Johan Julius Bolin som endast verkade kort tid mellan åren 1866-72.
Bror Adolf Söderström bodde liksom fadern på Västra Boråkra och
dog 1906.
J. J. Bolin flyttade efter sina f8 år på apoteket till sin gård Silandsmåla i Vissefjärda socken men återkom till staden och anlade en
vattenfabrik, en varmbadinrättning och en kakelfabrik - affarer
som i längden ej var lyckosamma och han fick återgå till det gamla
yrket nu soin tjänstgörande apotekare på både Tre Kronor och Göta
Lejon tills han erhöll nytt privilegium på apotek, denna gång i Tjällmo i Ustergötland.
Sedan Bolin lämnat apoteket 1872 erhölls privilegiet av Johan
Axel Theodor Borgström som verkade på Göta Lejon i hela 44 år
till 1917 då sonen Ivar tog över. Detta var f. ö. sista gången apoteket
såldes - denna rättighet upphörde 1920. idiven Borgström kom att
åtaga sig många uppdrag. Han stiftade Föreningen Karlskrona koloniträdgårdar 1912, Karlskrona Fiskeriförening 1907 och Blekinge-
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