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GÖTEBORGS LÄKARESÄLLSKAP

Levnadsbeskrivningar över 

under arbetsåren 1922 - 1947 

avlidna ledamöter.

Avgivna av Sällskapets sekreterare 

dr. Gösta Göthlin





1922
Ekeroth, Gustaf Fredrik 
Nyström, Oscar
Wolde, Sven
Walter, Karl Axel 
1923
Folmer, Yngve 
Bergengren, Manne 
Hindmarsh, James 
1924
Dahlgren, Karl Petter 
Hålén, Johan Robert 
Gundersen, Ture Arvid 
Ekbom, Karl Johan 
1925
Ahlfors, Johan 
Bagge, Ivar 
Kullberg, August 
Beifrage, Fritz 
1926
Södersten, Gunnar 
Bergendal, Gustaf 
Carlström, Per Gustaf 
1927
Nyman, Thure
Christenson, Anders Herman 
Jacobsson, Martin 
1928
Lagerlöf, Karl Daniel 
Strömstedt, Adolf Efraim 
Pihl, Johan Albin
af Geijerstam, Gustaf Emanuel 
1929
Thedenius, Hugo 
Dovertie, Georg 
Kemell, Daniel 
1930
Lindner, Georg 
Boman, Herman
Rydelius, Ernst Alfred 
1931
Lamberg, Carl 
Barkman, Åke
Hjortzberg, Gustaf 
Rosengren, Herman 
1932
Lindquist, Axel Lorentz 
Sundin, Karl Ragnar 
Olsson, Frans Evald
Bäcklin, Carl Emil 
Melkersson, Ernst Gustaf





1933
Lundvall, Carl Halvar 
Winther, Sture Einar Vilhelm 
Nilsson, Nils Anton 
Åberg, Frans Oskar 
Karlsson, Karl August 
1934
Wirseen, Josef 
Krikortz, Gustaf 
Heüman, Gustaf 
Wiberg, Sven 
1935
Strandman, Emil 
Åhman, Gösta 
Petander, Josua 
Heidt, Carl
Sundqvist, Magnus 
Wingård, Elis 
1936
Stenström, Fritz 
Westman, Emanuel 
Lundgren, Wilhelm 
Forsblad, Torsten 
Bergman, Fredrik 
1937
Peterson, Constantin 
Strandell, Herman 
Bruzelius, Edvard 
Melén, Herman 
Kruse, Charles 
1938
Bertilsson, Konrad 
Wiman, Axel 
Dahlin, Herman 
Liberg, Oscar 
1939
Backlin, Eric
Hiort af Omäs, Carl 
Evert, Harry 
Carlander, Axel 
Köster, Hugo 
1940
Lagerberg, Ivar 
Arnell, Per 
Hanson, Robert 
Larsson, Lars 
1941
Asklund, Carl 
Dahlström, Anna
Cedergren, Karl Gustaf 
Allard, Henrik





1942

Ahlqvist, Alfred
Fischer, Teodor 
Bruhn, Viktor
Rosenberg, Axel 
PlancK, Axel 
Wennerberg, Hjalmar

1943
Höckert, Fredrik 
Soderbergh, Gotthard 
Björkman, Klas 
Nachmanson, Ernst

1944
Jennische, Hugo 
Kolmodin, Gustaf 
Webjöm, Jonas

1945
Edberg, Einar
Nordal, Gideon
Carlsten, Rune 
Asplund, Mauritz
Sandstrom, Emil
Johansson, Ivar 
Johansson, Fredrik
Josefsson, Arnolds 
1946
Rodhe, Einar 
Bratt, Iwan
1947
Wikander-Brunander, Siri 
Lidforss af Geijerstam, Gärda 
P on t én, Edward
Rosencrantz, Anton





Sid.

Ahlfors, Johan 1861 - 1925 27
Ahlqvist, Alfred 1877 - 1942 313
Allard, Henrik 1868 - 1941
Amell, Per 1885 - 1940 281
Asklund, Carl 1853 - 1941 299
Asplund, Mauritz 1868 - 1945 417
Backlin, Eric 1898 - 1939 239
Bagge, Ivar 1865 - 1925 29
Barkman, Åke 1890 - 1931 81
Beifrage, Fritz 1841 - 1925 33
Bergendal, Gustaf 1851 - 1926 39
Bergengren, Manne 1856 - 1923 13
Bergman, Fredrik 1857 - 1936 189
Bertilsson, Konrad 1885 - 1938 221
Björkman, Kias 1862 - 1943 351
Boman, Herman 1859 - 1930 73
Bratt, Iwan 1881 - 1946 459
Bruhn, Viktor 1866 - 1942 319
Bruzelius, Edvard 1861 - 1937 205
Bäcklin, Carl Emil 1859 - 1932 99
Carlander, Axel 1869 - 1939 JTC /
Carlsten, Rune 1889 - 1945 413
Carlström, Per Gustaf 1873 - 1926 43
Cedergren, Karl Gustaf 1867 - 1941 309
Christenson, Anders Herman 1859 - 1927 49
Dahlgren, Karl Petter 1864 - 1924 17
Dahlin, Herman 1865 - 1938 231
Dahlström, Anna 1867 - 1941 303
Dovertie, Georg 1862 - 1929 67
Edberg, Einar 1877 - 1945 381
Ekbom, Karl Johan 1876 - 1924 25
Ekeroth, Gustaf Fredrik 1848 - 1922 1
Ewert, Harry 1882 - 1939 255
Fischer, Teodor 1871 — 1942 315
Folmer, Yngve 1859 - 1923 11
Forsblad, Torsten 1886 - 1936 183
af Geijerstam, Gustaf Emanuel 1867 - 1928 61
Gundersen, Ture Arvid 1865 - 1924 23
Hanson, Robert 1885 — 1940 289
Heldt, Carl 1876 - 1935 147
Heiiman, Gustaf 1868 - 1934 131
Hindmarsh, James 1866 - 1923 15
Hiort af Ornäs, Carl 1879 - 1939 249
Hjortzberg, Gustaf 1857 - 1931 87
Hålén, Johan Robert 1866 - 1924 21
Höckert, Fredrik 1862 - 1943 333
Jacobsson, Martin 1881 - 1927 51
Jennische, Hugo 1867 - 1944 365
Johansson, Fredrik 1871 - 1945 429
Johansson, Ivar 1897 - 1945 407
Josefsson, Arnold 1870 - 1946 433





Sid.

Karlsson, Karl August
Kemell, Daniel
Kolmodin, Gustaf
Krikortz, Gustaf
Kruse, Charles
Kullberg, August
Koster, Hugo

1865 - 1933
1850 - 1929
1881 - 1944
1876 - 1934
1866 - 1937
1862 - 1925
1858 - 1939

123
69 

369 
129 
215
31 

263

Lagerberg, Ivar 1884 - 1940 275
Lagerlöf, Karl Daniel 1850 - 1928 53
Lamberg, Carl 1845 - 1931 77
Larsson, Lars 1889 - 1940 295
Liberg, Oscar 1862 - 1938 235
Lindforss af Geijerstam, Gärda 1871 - 1947 479
Lindner, Georg 1895 - 1930 71
Lindquist, Axel Lorentz 1864 - 1932 91
Lundgren, Wilhelm 1866 - 1936 179
Lundvall, Carl Halvar 1883 - 1933 105
Melén, Herman 1857 - 1937 211
Melkersson, Ernst Gustaf 1898 - 1932 101
frachmanson, Ernst 1877 - 1943 355
Nilsson, Nils Anton 1880 - 1933 111
Nordal, Gideon 1886 - 1945 395
Nyman, Thure 1872 - 1927 -W 47
Nyström, Oscar 1867 - 1922 3

Olsson, Frans Evald 1883 - 1932 97
Petander, Josua 1867 - 1935 145
Peterson, Constantin 1863 - 1937 193
Pihl, Johan Albin 1868 - 1928 59
Planck, Axel 1864 - 1942 323
Pontén, Edward 1860 - 1947 493
Rodhe, Einar 1875 - 1946 451
Rosenberg, Axel 1880 - 1942 321
Rosencrantz, Anton 1873 - 1947 497
Rosengren, Herman 1864 - 1931 83
Rydelius, Ernst Alfred 1853 - 1930 75
Sandström, Emi 1 1869 - 1945 425
Stenström, Fritz 1871 - 1936 165
Strandell, Herman 1863 - 1937 199
Strandman, Emi 1 1863 - 1935 137
Strömstedt, Adolf Efraim 1860 - 1928 55
Sundin, Karl Ragnar 1892 - 1932 95
Sundqvist, Magnus 1868 - 1935 149
Soderbergh, Gotthard 1878 - 1943 339
Södersten, Gunnar 1857 - 1926 37
Thedenius, Hugo 1843 - 1929 65
Walter, Karl Axel 1853 - 1922 7
Webjörn, Jonas 1883 - 1944 375
Wennerberg, Hjalmar 1871 - 1942 329
Westman, Emanuel 1888 - 1936 175
Wiberg, Sven 1856 - 1934 135
Wikander-Brunander, Siri 1876 - 1947 467
Wiman, Axel 1874 - 1938 227
Wingârd, Elis 1863 - 1935 161
Winther, Sture Einar Vilhelm 1892 - 1935 109





Sid

Wirseen, Josef
Wolde, Sven
Åberg, Frans Oskar
Âhman, Gösta

1865 - 1934 125
1884 - 1922 5
1848 - 1933 HT
1867 - 1935 141

ste





 

Gustaf Fredrik Ekeroth. ...   

Född 1848. Student 1869. Med. kand., lô/G. Med. lic. 1881.

Amanuens och sedermera underläkare vid med.avd. å Sabbatsbergs 
sjukhus 1879-82.  

Dis tr ikt släkare . i . Motala 18.82..1 ro v. läkare i H jo. distrikt 1893 • 

Förste prov.läkare i Vesterbottens län och prov.läkare i Umeå distrikt 

I.894 • Transport t ill mo t svar ande b ef attningar inom Gö teborg s 0 . Bohus 

län samt Göteborgs distrikt 1900. 

 Flere utländska studieresor, bl.a. till Berlin år 1901 för special-

 studier av lung- och hjärtsjukdomar. 

 Atfled den 24/2 1922.
  

 

Ekeroth inflyttade först vid mera framskriden ålder till Göteborg, 
 ”x”' z 

Härigenom kam hair att i viss mån hér "företräda en äldre läkaregenera

tion, samtidigt som han var representant för eff hälsovårds-system, .   
som torde vara dömt att försvinna. 

Efter en synbarligen god klinisk utbildning började han sin bana 

som distriktsläkare för att sedan övergå på provinsialläkarebanan. Sent 

omsider och sedan han alltså huvudsakligen ägnat sina krafter åt sjuk

vardande uppgifter, skaffade han sig de formella förutsättningarne för 

transport till förste provinsialläkare och befordrades också snart inom 

denna bana. Även om det enl. gängse uppfattning ej ligger något särskilt 

anmärkningsvärt häri, är det ju vid närmare påseende ogörligt att på dy  

lik väg nå fram till ett hygieniskt reformarbete, somär något för mer 

än ett byråkratiskt utanverk. Hygienen kräver i likhet med var je annan 

medicinsk specialitet, att arbetet efter nödiga studier i tid inriktas 

p å uppgi f t en. ,................................ ..  •  |||H
\

Givetvis vare detta sagt utan att förringa deninsats Ekerothgjort 

framför allt inom sjukvården. Han var tvärtom en i flere avseenden god 

r.® P. re se nt ant f ör. den b r e da, duk t i g a, mängs y ssl and e typ a v läka re , s om må 31



2
 växa. f.ram...i...vLr.t...gl.es.t...b.ef.Qlkade...land« S.Qm...sagt. gick han. väl ..rustad till

sitt sjukvärdande kall och..han brukade själv räkna sig till fördel och 

heder . att han varit V/arfwinges förste underläkare.

Som exempel på Ekeroths vitalitet kan nämnas, att han vid 55 års 

alder hade kraft över att sätta sig pa skolbänken för att vinna kompe- 

tens för specialisering. Under tvänne studieresor till Berlin och Davos 

studerade han hjärt- och lungsjukdomar, vilken specialitet han sedan 

vid sidanav sin hygieniska verksamhet utövade här i staden.

■Eä. övl ig t... sä 1t. 0 ch.. i . se d vani iga former .göra, vi honom yâr ko 11 e - 

giala och kamratliga honnör och tacka för en läng och hedrande ar- 

..... betsdag.   

 

 G. Göthlin 

  

 
••••••••................... ...... ....... ..............................
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Oscar Nyström. ............ -  

Född IÔ67. Student 138?. Med. kand, IÔ95. Med. Uc. 169Ô.
Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1899•

Avled den 25/4 1922. . 
 

  

Bakom dessa få data döljer sig en läkarebana, som i stort sett un
 dandrager sig ett^koîlegialf^bedömande. Nyström var nämligen mycket till

bakadragen till sin läggning och ett med åren starkt tilltagande reli
giöst intresse isolerade honom slutligen fullständigt från det vetenskap
liga och kamratliga umgänget med kollegerna. Sin religiösa övertygelse bar 

han fram i ett rätt betydande författareskap, vars värde jag saknar förut

sättningar att. bedöma. 
Nyström behandlade nervsjukdomar som specialitet och innehade en 

lång följd av år ett vii_o- och iso1eringshem i Marstrand. Da ju en del 

psykiska lidanden äga nära beröringspunkter med religionen, är det sanno

likt att han med sitt stora intresse för iAa* och sin förtrogenhet med de 

religiösa.problemen ägt särskilda förutsättningar ifiäm att handlägga sjuk

liga rubbningar av religionsbetonad natur,
I en liten ströskrift har Nyström sökt bekämpa de antivaccinatio- 

nistiska strävanden, som göra sig gällande ej minst i vissa religiösa 
kretsar. Detta synes ju tala för, att han alltjämt bibehållit ett natur

vetenskapligt tänkesätt. 
 Av de få personer, som stodo Nyström nära, skildras han som en själv

ständig, idérik, forskande natur, som konsekvent sökte lägga sitt arbete 

och. ordna sitt liv efter de riktlinier, som för honom blivit de bestämmande

 

  

G. Göthlin 
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Sven Wolde. .. --

Född I864. Student I884. Med. kand. I89I. Med. lic. 1896. 
1 som

Efter åtskilliga, smärre förordnandenbl.a, läkare under smitt

koppa epidemi i Norrland och underläkare vid sjukhuset Eira i Stockholm, 

utnämndes han till andre stadsläkare i Uddevalla 1897 safflt till förste 

stadsläkare därstädes 1906.
 Genomgick kurs för förste prov, läkare I902. Studerade vid Charité 

i Berlin I909.
(   Idkade någon författareverksamhet.

 
Avled den lj/71922. '  

 

Varje försök att värdesätta Sven Woldes insats som läkare måste 

enligt mitt förmenande lägga huvudvikt på, att han som et$ lysande undan

tag lyckats gå i land med den dubbla och ur flere synpunkter vanskliga upp

giften att vars målsman för både hälso- och sjukvård....... -........  
För mig ligger det närmast att bedöma Wolde som hygieniker, i all 

synnerhet, som han ,martiiimgifa inom hälsovården nedlagt ett betydande och till 

synes mycket framgångsrikt arbete. ,  

I allmänhet hava våra stadssamhällen under de sista 10-15 aren ge

nomgått en hygienisk nydaningsperiod. Så var också förhållandet med den 

kommun, där Wolde verkade som förste stadsläkare och han har på ett efter 

lokala krav lämpat sätt genomarbetat så viktiga hälsovårdsområden som fö  

doämne skontroll, renhållning, epidemivård, tuberkulosprofylax, skolor och 

bostäder. Ej så ringa del av detta arbete har tara måst fortgå under en 

seg kamp mot krafter, som önskade förhala eller förfuska. I talrika kom  

mittéer och nämnder och kanske främst i stadsfullmäktige stred han i åra

tal för sina idéer. I debatten var han klar och logisk, mycket.slagfärdig 

och ej sällan bitande skarp, men alltid saklig. "Till en ärlig och respek

teradmotstå^are" stod det på^krans.från det socialdemokratiska stadsfull

mäktige gruppen. Ett dylikt eftermäle synes mig skänka en god och träffande
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... karakt e ri st Ik «.................................................. ......................................

Utöver den di rekt a häls ovården rä okte hans dugli ghet och in-

- tresse till även förtalrika sooialhygieniska, sociala, filatrojiska 

och kulturella uppgifter. 

£å så sätt utgjorde han en kommunal förgrundsfigur av rätt 

betydande mått. 

Vid sidan av allt detta nedlade emellertid Wolde ett stort 

o oh myankffiib högt skatt at arbete inom sjukvården o oh det kan no g i fråga- 
sättas, om ej tyngdpunkten av hans intresse trots allt kom att tila

inom denna gren av läkaregärningen.

Som alla för forskning lagda naturer erfor även Wolde stimu- 

...lansen i det mots tånd., som naturen gör, när man s öker tränga fram ti11 

en företeelses kärna. Aldrig åtnöjde man sig med en sohablon eller en 

trollformel, utan han letade oavlåtligt efter sambandet mellan orsak ooh 

verkan. Hans på idéer och oväntade uppslag rika Ingenium var ständigt 
i verksamhet för att söka tränga in några av de frågor, varpå det medi- 

cinska arbetet är så rikt. När Wolde var sinnad att i en liten krets av 

läkarevänner kåsera över sin personligt hopsamlade, genomtänkta erfaren

het, kunde man räkna på en stimulerande och rolig afton. 

-Personligen var Wolde en man utan fruktan och tadel ooh han 

hatade kryperi och förtal. Endast den rakj£a vägen fick leda fram till 

det klart fattade målet. På människor och ting hade han en uppfriskande, 

ofta mycket humoristisk syn. Uti den öppna, breda, trygga och kärnsunda 
j . "Ptvy Sia/ .

läggningen man se spar av Woldes .vallonska härstamning.
.Ä7. 1 

 Den mångfrestande arbetsdagen blev emellertid för lång även

~ för Woldes fysik ooh med stigande oro sågo vi, hans vänner» tecken till 

en börjande förslitning. Han stod dock ébaek mitt upp i sitt prövande 

arbete, när en hjärtförlamningklippte av livstråden. 

Som det anstår en man med ditt kynne, har du stupat på din post 

Ivårt minne kommer du dock att leva, ty du gav oss alla med fulla händer 

känd® en djup förpliktelse mot dina medmänniskor och dagtingade aldrig me. 
4in personliga övertygelse.

G.Gröthlin



 

Karl Axel Walter» ..

. Född 1855.Student 1872. Med. kand. I878. Med. lie. 1882. Dispu

terade 1894. Amanuens fommradimrawirii vid. med.avd. å Akadem. sjukhuset i 

Uppsala 1881. t.f. Öberkirurg å samma sjukhus 1882. Andre kirurg à 

Sahlgrenska sjukhuset 1882-87. Biträd, barnmorskelärare vid Barnbörds- 

anstalten i Göteborg 189O-98. Överläkare därstädes från sistnämnda år.
Förestod ögon-pol.klin. 1884-9^ och pol.klin. för vanföre 189^909»

  Företog upprepade utländska studieresor, bl.a. som Hwassersk stipendiat. 

Ledamot av Kgl. Vetenskaps- 0. Vitterhetssamhället i Göteborg. Ordfö

rande i Göteborgs Läkaresällskap åren 1895» 199.5 00^ 1994* 

Medicinsk författare. 
 

Avled den 5/8 1922. ..........
  

  

Med Walter har en i flere avseenden säregen personlighet gått ur 

tiden. En rätt uppfattning av den insats han gjort och den utveckling 

han undergått får man bäst i belysningen av några för honom typiska drag.

I Walters kynne spårar man några omisskänneliga galliska dunagmm 
komponenter: entusiasm, lekande esprit, ett utpräglat sinne ej mindre for 

form och avrundning än för en elegant udd. Det glada levnadsmodet, det 
voro

fina vettet och den kulturella njutningen Miam den livsluft han sökte. 

Redan tidigt ägnade han flertalet av musorna sin varma dyrkan och hans 

hem, som växte ut till ett sannskyldigt museum, var länge samlingsplats 

för dem, som utövade eller uppskattade de sköna konsterna.
På allt sfeg Walter med en originalitet, som utan tvivel till stor 

del var äkta, men som dock inför tvivel och gensaga avsiktligt skärptes 

och som så småningom förde honom fram till en växande isolering. Helt 

små frågor kund< spinnas ut till timslånga debatter och Walter försvara  

de sin position med ett ofta strålande humör och en fyndig argumentering. 

Under senare år blev han allt mera ömtålig och den ofta ungdomliga kret

sen kring honom smälte samman. ... 



...... Wal t er. gl ok . ut 1 live t med. et t o b et vi ngl i gt ve rks amhe t s b e gä r,

som., do ck . ge rna sökte ny a områd en « At t på en hand s aml a alla de o lika me - 

dicinska fack han tidvis odlat, vore en otänkbarhet i våra dagar. Man får 

dock ej förbise, att detta mångsyssleri i huvudsak inföll på en tid, då 

man ej hade samma krav på spe ci alut bi1dni ng so m nu o ch fl e re me di Cinska 

ämnesgrenar saknade målsmän i vår stad.
Ijj -a. CA/W

Under flere resor, vilka betecknande nog ej gingo fë¥bi Paris,

Wien och Petersburg, sökte han medicinsk .fördjupning.Men han försummade 

ej heller att studera människorna och livet och allt det, som ger detsamma 

en kulturell förfining.

.......... Som chef för härvarande barnmorskeutbildningsanstalt fyllde han 

sitt lärarekall med stor plikttrohet, och efter måttet av sina krafter sök

te.han.övervinna de svårigheter, som äro förknippade med barnmorskeut

bildningen.  

Ett varmt sidointresse behöll han länge för vanföresaken och det
var under hans ledaretid, som stadens stora vanföreanstalt växte upp.

Hans insats på detta område har blivit mycket olika bedömd. Säkert äunmmm 

är dock, att den entusiasm, som alltid utmärkte Walters samhällsinsatser,

även här gjort sin nytta och bidragit till att i yttre måtto föra fram van 

föresaken. Efter honom hava stora omläggningar skett, men tiden rider ha

stigt och den, som åldras i ett arbete, riskerar lätt att överleva sig 

själv.    

 Det är på så sätt Walter kommit att framstå som en typ för sig, 

starkt subjektivt betonad, men med ett ovanligt mått av livslust och begär 

att göra en mångsidig samhällsinsats. Livets hjul har behov av alla sina

kuggar.  

 G. Göthlin
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Yngve Polmer, .....

 Född 1859 i Boslagskulla församling, Stockholms län. Fadern var.

kyrkoherde därstädes. F...antogs..1874 till elev å apoteket Kronan i

Borås. Farmacie kand. i. Norrköping I878. Apotekare-examen I90I. Erhöll

1904 privilegium å apoteket i Jörlanda och transporterades IQIJ till 

apoteket Valen i Göteborg. 

Avled den 9 April IQ2J.
  

Foliner var .sålunda verksam ..endast. 1.0.. år. här...i. st aden. Från, denna 

tid minnas vi honom som en tyst och tämligen otillgängligman. Den nå

got. ..karga ytan dolde dock, en påtaglig ..originalitet och någon enstaka 

gång kunde en stilla humor, .glimma, fram,...som., den trängre kamratkretsen 
 

väl kände till från.. hans.. yngre.. år «
Inom apotekarekåren åtnjöt han allmänt förtroende, som bl. a. tog 

sig uttryck i uppdraget att vara s.k. taxerevisor inom härvarande apo

tekareförening. Den samvetsgranne, solide yrkesmannen efterlämnar i allo 

minnet av en sann hedersman. 

 12/1 192.4.,..
G ö t h 1 i n . 
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Ma une.. Be rge ng ren..... ............................ ............ .....

Född I.656 i. Ge ml a soeben, Kronobergs län. Fadern var lantbrukare. 

S t udent i Upp sala 18? ? ... Me d . kand.,... Lund 1884, med .1 i c, 1.88?. Var Jan. 1889

till Ok t , .18.9.2...andre...läkare å.Allm. 0. Sahl.grenska sjukhusets medicinska 

avdelning. Tillträdde.därefter en distriktsläkarebefattning i Göteborg, 

som han innehade till och med år 190J. Var under ett 20-tal år läkare a 

växlande statsbanelinier  ............ ............. ...............
B. var mångårig ledamot av och därjämte under avsevärd tid ord 

förande i bl.a. styrelserna för Allm. o....Sahlgrenska sjukhuset, Barnsjuk 

huset, Renströmska badanstalterna samt Föreningen för barnbespisning och 

skollovskolonier. Invaldes 1904 i stadsfullmäktige» som han tillhörde i 

10 år,..................................................................... -............................................... .......... .........
Var ordförande i Göteborgs Läkaresällskap år 1895»

Avled den 4 September 1923.
  

Bergengren var i mångt och mycket en typisk representant för den 

"husläkare”, som fordom spelade en dominerande rol inom stadens enskilda 

sjukvård. Med växande spesialisering har denna läkaretyp fått alit mindre 

armbågsrum och är kanske snart ett minne blott. Husläkaren blev som regel 

familjens intime vän. I särskild grad var detta fallet med B., som pa 

varmhjärtade sätt delade familjemedlemmar nes bekymmer och. sorger...och levde 

med sina patienter.
En hastigt växande praktik hindrade dock ej B. att göra en gans 

stor insats som kommunalman. Bet är ju sannt, att hans huvudsakliga verk 

samhet inföll under en tidsperiod, då flertalet institutioner arbetade ef 

ter tämligen, patriarkaliska normer p.ch man kunde vara mera rundhänt ä 

Men å andra sidan voro styrelser, och nämnder ej så fast infogade i de 

re stadsf örvaltningen öcK^väl färds*. var., i.mycket, beroende av den ..personliga 

insatsen.  
styrka lag i.eu mod .gemyt parad klokhet. Med sina vinnande per. 

sonliga..eg.ensk.ap.er .utgjorde han ofta den saraanhUlande ooh utjämnande kraf
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ten. Det låg .något familjärt ..och..he.mtrevligt över de sanroan.t.r.äden han led- 

de, samtidigt som den breda läggningen och en osedvanlig eloquentia cor

poris förlånade hela hans uppträdande en kraftig relief.

Väl förtjänar B:s arbete inom Föreningen för barnbespisning och skol' 
lovskolonier ett särskilt omnämnande. Åren 1888-1903 utförde han med stort 

nit de för arbetets fortgång nödiga barnundersökningarne och åren 1901 

till och med 1920 fungerade han som föreningehs ordförande. Under den tid 

av J 2 år.. han var knu ten t. ill . det ta.. so ei alhyg.ieni skt.. vikt ig a föret ag t i 11 - 

skyndade han detsamma upprepade donationer och var en outtröttlig främjar« 

av föreningens intressen.  

 I kamrat- och. vänkretsen trädde B :s personliga egenskap er särskilt 
tydligt i dagen. Den soliga blicken, den varma handtryckningen och det god' 

modiga skämtet spredo trevnad var han kom och när han samlade vännerna kri®t 

sig, kunde var och en ha känslan av att stå hans hjärta närmast. Alltid 

var han redo att råda, stödja och hjälpa. Man fann det nästan naturligt, 
att han skulle få sluta sitt liv i kamrat- och vänkretsen just när han 

....................  ■ 
stod i begrepp att s tiga fram för att säga några t r ö st ens ord t ill en av 

ödet hårt drabbad kollega. Glad och god skall människan vara, - det var 

Bergengrens livsmaxim och han följde den troget.

....'. ........................... 12/1 19.24

 G ö t h 1 i n
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J ame. s.,. Hindmarsh. ..........

Född 1866 i Göteborg. Fadern varkassör i A.B.JamesDickson.o. Co. 

Efter skolstudier i Göteborg student 188.6• Med. kand., . i. Uppsala 1891 î 

med. lic. därstädes 1894.. T. f. .medicinsk andre läkare å Allm. 0. Sahl

grenska sjukhuset våren 189.2. T j äns t g j or de.. år en 1.89 6...... 1897 0 ch hal va 8 

å härvarande Epidemisjukhus dels som... under läkare dels ...som ensamlåkai e . 
Åren 1903-07 biträdande läkare å Gibraltars sjukavdelningar. Upprepade 

kortare förordnanden å Holtermanska sjukhuset aren 19OO-191O....l'raktise 

r ande läkare . här s.t äde.s se dan.. .1.895 • ■ Ur d inar i e di. s t rik s 1 åkare s.e dan 1910« 

Stadsvaccinatör sedan 1^90. Före tagit flere studieresor, till Paris, Ber

lin och Wien.  
1Var Göteborgs Läkaresällskaps ordförande ar 1914«

Avled den 13 Sept e mb e r 19 23 •.
  

Hindmarsh hörde till den läkare.typ.,, som ej splittrar sitt intresse 

på offentliga uppdrag och enskild sjukvård, utan ägnade sig helt at den 

senare. Som distriktsläkare kora han i nära beröring med..samhällets minst 

bärkraftiga och mest hjälplösa individer. Oberoende av vem det gällde 

var han dag som natt redo att lämna sin hjälp och ej minst de fattiga 

visste at t värdera hans oegennyttiga bistånd.

..... I Sällskapet var han flitig gäst, även om han, trots sitt otvivel

aktigt goda huvud , f öga, ingrep i f örhandlingarne^. När han emel lert id .1914 

valdes till ordförande, fyllde han^påf al lande väl/sitt värv och avs m- 
tade sitt år med ett föredrag, som i en särdeles klar och väl avvägd form 

behandlade den då aktuella barnförlamningen.  

Under tidigare år saknade man honom sällan vid samkvämet efter Säll 

skåpets förhandlingar. Han sökte gerna det kamratliga och trivsamma um

gänget och många av oss komma nog att särskilt minnas hans tillgivna och 

vänfasta sinnelag.  

  1Z/1 1&24
G ö t h 1 i n



........
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 Karl..Pet ter Dahlgren.. 

  Fold d. .51/5 1864 i ör socken, Dalsland.

Fadern var den kände, mångårige riksdagsmannen Bengt Dahlgren i 

Assarbyn.
 Student i Vänersborg 1882. Med. Kand. 1886, med. lic. I89O. Var re

dan under studietiden amanuens vid kirurgiska kliniken å Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. Sedermera anställd som amanuens vid obstetriska 
 kliniken samt underkirurg. 

Ar 1894 försvarade han för doktorsgraden en värdefull avhandling 

över mellanörats kirurgi och fästes som docent i kirurgi vid Uppsala 

Universitet. 

Under en läng följd av år innehade han under prof . K.G.Lennanders 

sjuklighet talrika och långvariga förordnanden som professor i kirurgi.
Uppfördes år 1899 pä förslagsrum till kirurgisk professur i Lund.

Ar 1904 förordades han av de akademiska myndigheterna till erhållande 

av en personlig e.o. professur i kirurgi. Framställningen ledde visser- 

ligen ej till påföljd, men följande år tilldelades han professors namn, 

heder och värdighet.  ...... .

Sex år senare, I9II, förordnades han efter D:r G.Naumann till över

läkare vid Allmänna o. Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning.

__Tillhörde under många årsåväl Uppsala som. Göteborgs stadsfullmäkt1- 

ge._______

Insattes år I916 i hälsovårdsnämndens då i funktion trädande andra 

avdelning, vilken han tillhörde ända till sin död. 

Var ledamot av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg samt 

korresponderande ledamot av Geschellschaft der Aerzte i »ien.

Avled den 21/5 1924.  

Ehuru Karl Dahlgrén rycktes bort ett antal år före den av samhället 

utstakade åldersgränsen, räckte hans verksamhet till att göra honom både 

känd och erkänd.   
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Ingen kunde undgå att hos Dahlgren finna en påfallande intellektuell 

klarhet, stor tankeskärpa, ovanlig klokhet och en auktoritativ läggning. 

Intet var honom så främmandesom att gå i ledband hos någon. Sitt mål fat

tade han klart , men yppade långt ifrån alltid de vägar, som han trodde 

skulle leda fram till detsamma,   

Ju större tillfälle Dahlgren fick till offentlig insats, desto mer 

stod det klart, att han var en taktiker och organisatör av rätt stora mått. 

Dusten till och känslan av makt förnekade han minst av allt själv, men de 

klädde sig aldrig i imperatoriska former. Han var en mästare i att tillämpa 

den gamla satsen suaviter in modo, fortiter in re. På sin höjd såg man ett 

ironiskt löje kring munnen eller lät han undfalla sig en fin, ehuru uddvass 

anspelning. 

Sin vetenskapliga och praktiska utbildning fick Dahlgren i LennanderS 

skola. Detta skede inföll under bukkirurgiens genombrott iSverige och Dahl

gren fick föl ja den nya metodiken under dess trevande period fram till nu
varande höga ståndpunkt. Rent manuellt ansågs Dahlgren som en god, ehuru 

mycket försiktig operatör. Hans mycket utspräglade mekaniska begåvning tog 

sig uttryck i instrumentkonstruktioner, bland vilka den Dahlgrenska trepan- 

tången är känd och begagnad långt utanför vårt lands gränser. 

 Som redan nämnts, behandlade Dahlgrens gradualavhandling melianörats

kirurgi. Sedan ägnade han en viktig del av sitt vetenskapliga arbete åt 

hjärnkirurgien. Såväl genom kliniska utredningar som monografiskt medarbe- 

tarskap i större handböcker sökte han tränga djupare in i den då mindre be

aktade, ömtåliga hjärnkirurgien. Slutligen kan nämnas, att den första sam

manställningen i Sverige över bröstkräftans kirurgiska behandling är av 

Dahlgrens hand och metodiken har föga ändrats, sedan han redogjorde för 

arbetsmetoder och resultat.  

Trots allt låg ej Dahlgrens huvudintresse på det vetenskapliga om

rådet. Han siktade mot en ledande ställning inom en stor och samlad sjuk

vårdsverksamhet. När därför den kirurgiska överläkarebefattningen blev le

dig å Sahlgrenska sjukhuset, sökte och. erhöll han densamma.
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.....Göteborgs sjukvårdsväsen stod just då under omorganisation och man 

förberedde en centralisation av detsamma under ledning av en nyskapad av

delning av hälsovårdsnämnden. I denna senare fick Dahlgren redan från bör

jan säte och stämma och han blev Sahlgrenska sjukhusets förste styresman 

enligt den nya regimen. Tydligt nog gingo hans ansträngningar ut på att 

modernisera Sahlgrenska sjukhuset och att i möjligaste mån göra detsamma 

till centralsjukhus ej blott för Göteborg, utan för hela vestra Sverige. 

Även de, som nödgats vara av skiljaktig mening ifråga om Dahlgrens mål 

och medel, måste dock utan reservation erkänna hans stora förmåga att le- 
...........................'.....................attz

da en sjukvårdsorganisation och/få dess många ömtåliga detaljer att sam

stämma till ett helt. Läkare, sköterskor och ekonomipersonal böjde sig 

gerna för hans lugna och sansade personlighet. Alla kände tryggheten in

för en stark vilja. Ingenting undgick hans spanande öga och detaljerna 

släppte han ej ur sin fasta hand. Inom den för honom karakteristiska, väl 

utformade arbetsorganisationen genomförde han ett betydande pedagogiskt 

arbete.

Redan tidigt sökte Dahlgren verka för ett personligt förhållande 
mellan patienter och läkare och han reagerade mot den form av vethskaplig- 

het, som i en patient s&t enbart det intressanta fallet. Vid sin avgang 
från ordförandeplatsen i Uppsala Läkareförening gällde hans föredrag ”tankar 

och erfarenheter om läkarens, speciellt kirurgens förhållande till patien

ten” och han ansåg det mycket önskvärt, att de blivande läkarne kunde gö

ra den medicinska etiken till föremål för speciellt studium.

_ Att Dahlgren med sin starka, personliga läggning skulle få motstån

dare, är ju givet, helst som han lång tid ivrigt deltog i det kommunalpo

litiska spelet. Vare sig man gick med eller mot honom, var han i hög grad 

att räkna med. Inom sin partigrupp vann han en maktställning och den som 
nödgades bryta en lans med honom, fick vara tämligen på sin vakt. Dock må

ste alla respektera hans klokhet, sakkunskap och kulturella personlighet. 

Det är ej för mycket sagt, att Dahlgren var en man av mindre vanliga mått 

och att sjukvården och. staden genom hans. bortgång förlorat en betydande 
kraft. Göthlin.
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Johan...Robert. Hålén. 

Född i Gefie den 21/5 1866. Fadern var rådmannen därstädes Johan Hålén. 

Student i Gefle 1884. Med.fil.kand, i Uppsala 1887. Med. kand. Uppsala 
I895. Med. lic. Stockholm 1900. 

Amanuens vid Patologiska institutionen i Uppsala 1900. Amanuens vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala I9OO, underläkare 1901. T.f. och ordinarie 
amanuens vid Allmänna 0. Sahlgrenska sjukhusets med. avdelning 1901-05»

Andre läkare därstädes 1905-05. 

Stadsdistriktsläkare och läkare å Majornas sjukhus från 1905. 
 Var åren 1915-16 ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige. 

 Avled den 7/5 1924. 

   

Det första intrycket man fick av Robert Hålén var ett korrekt, strävt 

och korthugget yttre, och en och annan lyckades nog aldrig tränga under 

ytan. Men kan nian igenom detta pansar, som kanske till en del var anlagt 
för att dölja en naturlig vekhet, fann man en varm och rik personlighet, 

som ständigt var redobogen att hjälpa patienter och vänner, Håléns aldrig 

svikande pliktkänsla hade nästan blivit till ordspråk. Aldrig var en kam

ratkrets så sluten eller en vila så välbehövlig, att ej Hålén hastade 

iväg, när helst och vart än plikten kallade honom. Utan ringaste tanke 

på eventuell ersättning formligen offrade han sig för sina fattiga pa
tienter och för att hirna besöka de?a alla, översteg mången gång dagens 

bilräkning den samlade dagsinkomsten.

Så. småningom tillvann sig Hålén ett nära nog obegränsat förtroende 
och detta med all rätt... Sn så skarpsynt , erfaren och. Väl utbildad läkare 

måste Vara en god diagnostiker och denna egenskap i förening med offian

de nit 0 ch pe r sonlig ins a t s ställde honom på ett högt pl an. som läka 1 e.

Ledamot skåpet av stadsfullmäktige tycktes passa, rätt, illa samman med 

Håléns stränga syn på läkarens obetingade offerplikt för de sjuka och 

kom för hans vänner som en överraskning. Men saken kan nog finna sin för

klaring. Man sökt e en kandidat , vars personliga egenskaper kunde verka



  

samlande.; Valet föll på Robert Hålén ooh likmätigt sina principer off

rade sig. Det kqn utan överdrift sägas, att man gick man ur huse för att 

rösta på fattigdoktorn i Majorna, som han älskade att kalla sig själv 
och vars rättrådighet och goda avsikter voro så höjda över all diskussion 

att hans något bleka partifärg förblev en bisak. Det var ingen lycklig 
tid för Hålén, som fann sig illa av dagspplitikens brist på räta linier.

Ej minst på grund av den stränga, plikt moralen vilade det ofta en 
tyngd och ett mörkt allvar över Hålén. Han var en smula misantropisk till 
sin läggning och världsordningen, tycktes honom ej alltid ändamålsenlig. 
Detta dystra drag växte med åren.

Emellertid vore det felaktigt att tro, att Hålén ej kunde slita sig 
lös ur pliktuppfyllelsens hårda famntag. Av och till kunde han tina upp 

låta det goda humöret spraka. Sarkasmen fick då vika och glimten satte 

sig i ögonvrån. Vid sådana tillfällen kunde man skymta in i ett rikt tan
ke- och idéliv, få brottstycken av ett filosofiskt livssystem, träffa 
veka strängar och under den stela ytan få grepp om en varmblodig och hel

gjuten människa. 
Han var verkligen så olik de flesta. Kring hans person står redan ett 

legendarium. Kanske roade det honom stundom att en smula medvetet betona 

sin säruppfattning och att spetsa till en aforism. Men lika fullt var 
han verkligt originell till sin läggning, en typ, som man lade märke till 

och funderade över. 
Hålén fick dö på sin post och den lyckan var han ärligt värd. Vänner 

vann han överallt och i alla samhällsskikt och de minnas nu med tacksam
het och glädje den. exentriske, men oegennyttige och varmhjärtade hjälpare11 
och vännen.  

Göthlin.  
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 furo Arvid Sundersen. 
Född den 8/10 1865. Som till sjökaptenen Andreas Gundersen från 

Fjaere i Norge.  

Student i Göteborg 1884. Med. kand, i Uppsala 1892. Med. lic. vid 

Karolinska Institutet I900. 

 Tjänstgjorde å Allmänna 0. Sahlgrenska sjukhusets medicinska och

kirurgiska avdelningar 1895-94* Praktiserande läkare i Göteborg sedan
 I900. Haft upprepade smärre förordnanden som stadsdistriktsläkare .

Sedan 1904 läkare vid Föreningen Mjölkdroppens avdelning i Majorna. 
Avled den 50/9 1924. 

  

Gundersens läkaregärning karakteriseras av målmedvetenhet och fast

het, parade med försynthet , Tidigt ..ställde han in sig på läkare
kallet och utan [sidointressen genomförde han sin uppoffrande, tålmo  

diga gerning rätt mycket i det fördolda. Stt mångårigt arbete inom Mjölk

droppen stod i bästa samklang med de arbetsprinciper han följde.

I Göteborgs Läkaresällskap var han den flitige åhöraren, som endast 

sällan uteblev från förhandlingarne. Någon aktiv del tog han ej i själva 

arbetet. Däremot ägnade han under en följd av år sina krafter åt Läkare- 

föreningen, vars kassaförvaltare han var. När på sin tid en utredning 

rörande vissa sidor av sjukkasseverksamheten måste göras, anförtroddes 

den åt Gundersen. Med största intrdsse och samvetsgrannhet gick han till 

undersökningen, vilken resulterade i ett aktstycke, som i fråga om reda 

och klarhet var mönstergillt. 

I övrigt vqr han en fridens, man, tystlåten, god och vänsäll, som gick 

sin väg rakt fram. 

 Göt hl in
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 Karl Johan Ekbom,  

Född den 2/5 I87&. Son till skräddaremästare Jarl Ekbom i Uppsala. 

Student i Upipsala 1894-» Med kand, därstädes 1899. Med. lic. I905. Amanuens 

°ch underläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1902 samt 1905-05» 

Underläkare vid Allmänna 0. Sahlgrenska sjukhuset 190b. Bataljonsläkare 

i reserven I906-08. Biträdande och t.f. provinsialläkare i Göteborgs di

strikt I9IO-I5. Sedan 1907 praktiserande läkare i Göteborg. Läkare vid 

Vestra Realskolan frän 1908 och undersökhingsläkare vid Statens järnvägars 
II. distrikt fràn I9I4. 

Avled den 28/11 1924. 

Under Karl Ekboms lugna yta dolde sig mycket. Redan tidigt fäste han 

uppmärksamheten på sig genom ett klart, logiskt tänkande, snabb uppfatt

ning och en i bästa mening kritisk läggning* 1. Brett lagda studier med

högt skattat fackarbete inom mag- och tarmsjukdomarnes område. Detta sena-

re kom honom ej, som stundom händer, att glömma kroppsdelens sammanhang 

med det hela och mer än en patient, som sökt honom för någon rubbning

i matsmältningsorganen, förvånade sig över den grundliga, skenbart över

flödiga allmänundersökning, som han alltid lat föregå den lokala explora- 

tionen. Han vann också både allmänhetens och kollegernas odelade förtroende

Rå patienten verkade Ekboms lugna, trygga, från all humbug kemiskt 

fria väsen mycket välgörande. Visst var han att börja med litet fåordig

°ch en smula svårtillgänglig, men vid allt görande och låtande kände sig 

patienten stå inför den kloke, försiktige och er fame läkarens välgrunda  

de domslut. Så långt det var förenligt med sjukdomens natur, sökte Fkbom 

hålla patientens optimism vid makt och med enkla och sunda medel förstod 

han att ingjuta förtröstan och hopp vid sjuksängen.  

... För vårt Sällskap hade det varit önskvärt, att Ekbom känt sig mera 

ägnad att meddela av sin ovanligt stora beläsenhet och betydande erfaren-

grundlig klinisk skolning och efterföljande specialutbildning gjorde ho
nom väl ägnad att sedermera bära upp en betydande familjepraktik och ett



het,....Hans blygsamma.,., litet...självunderskattande natur stod dock här hin-1* 

drande i vägen.. Men han kom gerna till våra sammankomster och bildade 

sig en personlig mening om det vetenskapliga arbetets värde.

Han trivdes gott i kamratkretsen, framför allt den trängre. Alltid 

förde han med sig en trivsam stämning och särskilt i tidigare år flödad« 

en stilla och försynt humor, på allt och alla såg han med blida, vänliga 

ögon. Det fasta, redbara handslaget gav något av honom själv. Baktankar 

och krokiga vägar voro honom främmande. Han var alltigenom en finoch sym

patisk personlighet. Endast få kände till, att han var djupt musikalisk 

och synnerligen väl hemmastadd särskilt i den klassiska musiken.

... . ....Även för den trängre kretsen kom hans sista ohälsa som ett slag. Förs^ 

efteråt ha vi fått reda på, att han flere år lidit av en tilltagande 

angina pectoris, ochvi måste beundra den styrka, med vilken han förmådd« 

att ensam bära sitt grava lidande.

Utan gensägelse intog Karl Ekbom en plats i främsta ledet bland sta

dens läkare och en verklig hedersplats i kollegernas och de många vän

nernas hjärtan. 

Göthlin
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■.. Johan Ahlfors,  -
Ködd den 4/12 1861 i Uddevalla. 

Fadern var handlanden, sedermera rådmannen Johan Andersson.

Ahlfors blev student i Göteborg 1880. Med. kand, i Uppsala

1886. Med. lic. i Stockholm 1890. 

Amanuens vid Kronprinsessan Lovisas Barnsjukhus 7 mån. 1890.

Under-läkare vid Allmänna Barnhuset i Stockholm 20 månader 

1890-92.

Hade upprepade förordnanden som badläkare vid S.ätra brunn 

samt Särö och Styrsö havskuranstalter åren 1886-189J» 

 Praktiserande läkare i Göteborg sedan hösten 1892.
Hade ett flertal förordnanden som l:ste stadsläkare i Göte

borg och läkare vid härvarande Epidemisjukhus 1894-19O3»
Läkare vid Göteborgs Folkskolor sedan 1896.

Distriktsläkare sedan 1898................................................

 Ledamot av Fattigvårdsstyrelsen 1914~1919*

 Göteborgs Läkaresällskaps ordförande år 1907.  

Idkat medicinska studier i Perlin åren I9II och I9I5.

 Avled den 8 Juni 1925»  .«
 

 

Ahlfors livsbok var sida efter sida upplinierad med välord

nade kolumner, vilka han noggrant utfyllde. Intet lämnade han åt slum

pen. Med sin orydliga, nästan präntande handstil nedskrev han allt vad 

som hände och skedde. Man fick ett starkt intryck av Ahlfors' livs- 
.............................................................................. n/.......
system, när man såg honom före dagsroden ute i staden taga fram sina 

journalblad, ordna ...dem i viss, f öl jd, fylla dem med innehåll redan vid 

sjuksängen samt efter väl förrättatvärvåterföradem.till arkivet.

 Soliditet och ordningssinne..,'lro tva, värdefulla egenskaper

för en läka re och de. ledde med.. rätta t ill f ö rtr 0 e nd e . p ch. .praktik. Sitt 

största klientel vann A. bland småfolket och han stod i ett person-
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ligt förhållande. ..till .s.ina...pa.t ienter .och sk.yd.dslin.gar.. Alla. fingo i s am
ma grad del av hans omtanke, noggrannhet och välvilja. För socialhygie

niska strävanden var han mycket intresserad. Särskilt har Tuberkulosbyrån 

haft nytta av ett förtroendefullt och vaket samarbete.

Under smittkoppsåren 1895-9.5. fick A. användning för sina energiska 

arbetsvanor. Som hälsovårdsnämndens ympare måste han genomvaccinera samt- 
v*/

liga fastigheter inom vissa delar av staden och .förrättingen skulle ofta 

vara klar, i nnan arbetaren lämnade.. hemmet.. på morgon. Ett år yrapa de han 

ens am öy e r 1 45.OQ P.® T ö 0 ne r.................. 1.... ,.L. •..........................................................

År 1896 anställdes för första gången i Göteborg och för resten i 

Sverige två läkare vid folkskolorna och A. utsågs till den ena befattnin

gen. Ursprungligen gällde det att gallra ut de barn, som icke borde del

taga i skolgymnastiken. Idén med hälsoregister utgick från Göteborg och

A. utarbetade den först antagna typen

Sina fristunder ägnade A. i stor utsträckning åt sången och rausikefl' 

Som gammal studentsångare med gott röstmeterial medverkade han flitigt i 

flera körer och avancerade snart till ledande platser inom olika sångar- 

förbund. Dessutomvarhan under ettpar decennier ordförande i kommittén

för folkkonserterna

%rna minnas vi också A. som den oförargligt glade kamraten, som i 

1 vännernas lag blev student på nytt. Där glömde han de stränga, välord

nade kolumnerna i livsboken och njöt i fulla drag av skämtets befriande

makt 

G ö t h 1 i n
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Ivar Bagge. ...... 

Född 25/IO I865. 

Fadern var grosshandlaren P.J. Bagge.

Bagge blev student U Göteborg 1885. Med. kand, i Uppsala 1889«
Med. lic. i Stockholm 1896.

Underläkare vid Garnisons sjukhuset 6 mån. 1891-92»

Badläkare vid Gustafsberg somrarne 1892 och 1895»
Hade en rad kortare förordnanden som stadsläkare och militärläkare

under åren I89I-I898. 

Pratiserande läkare i Arboga l896.-l8.99,. i Göteborg sedan 1899.
Hade upprepade kortare förordnanden som underläkare å Sahlgrenska sjuk

husets medicinska och kirurgiska avdelningar under år 1899»
Biträdande läkare å härvarande Epidemis j'ukhus I4 mån. I9OO-I9OI. 

Läkare vid Alfsborgs Fästningsbyggnad och Kustartilleriets détachement 

1900-1907.

Järnvägsläkare vid S.J. sedan 190J»
~ .. ...... ... AL :

Företog upprepade utländska studieresor för röntgenologiska studier.

Avled den 21 Juni 1925.
  

   

Bagges hela ÿerning står och faller med det medicinska, ljus- och röntgen
institut har grundade i Göteborg år 1899» Han trodde orubbligt på radiologiens 
och helioterapiens framtid och dessa blevo hans livs stora patos.

Från en ringa början arbetade han upp sitt institut att omfatta alla kän- 
da ljus- och strålningsformer och därmed närbesläktade beha .adlingsLw-i'mer.

Man måste beundra det oförskräckta mod, som aldrig ryggade tillbaka för 

ständiga nyanskaffningar och förbättringar.
Med lovvärd framsynthet inrättade han tidigt en Finsen-avdelning.,.Är. 19o7 

Bevil jade K. Medicinalstyrelsen institutet rättighet att på samma grunder, 
som gällde för sjukhuset S:t Göran i Stockholm , mot ersättning av stats

medel behandla medellösa lupuspatienter från Vestra Sverige. Givetvis betydde
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detta både ett offentligt erkännande och ett ekonomiskt stöd

Så ske dde inf ö rl i vande t a v övriga unders öknings - ..och behandlings - 

f o rrne r i ra sk följd. Man kan ej fullt vär ja sig för tanken,. at t B. i nå

gon mån överskattade värdet av den mekaniska fulländningen. Icke desto 

mindre växte under hans ledning fram en -i flere avseenden mönstergi 11 

anstalt, där reda och precision rådde och där man överallt kunde spåra 

en organis at o ri sk t al ang. S j älv arbe ta de han ytte rat pii kt t. ro ge t, kans ke 

en smula tungt,.. men 11.11. synes put tröt 111 gt.............................................................

Pa sin tid var B. en av stiftarne av Deutsche Röntgengesellschaft 

och man kan ej frånkänna honom hedern av att ha varit en radiologiens 

P.io.ni.är. Radiologiska möten och kongresser bevistade han mycket, samvets

grant och sökte på så sät t st ändi gt aktuali s era sitt ve tände,

Den enskilde medborgarens välfärd var för Bagge oupplösligt förbund«*1 

med...landets välfärd, och fosterlandet var. för honom ett nästan heligt be

grepp. Detta patriotiska sinnelag visade han under världskriget i verk
lig handling, då han med bortseende från egen risk utan förbehåll ställde 

sig.. ti 11 krigs sjukvårdens förfogande. Ino m. härvarande.. .distrikt av Svenska 

Röda Korset har han också nedlagt ett oegennyttigt och uppskattat arbete.

I övrigt var Bagge en rakryggad, öppen och arlig person, som gick 

sin väg fram obekymrad om ros eller tadel. Utan splittring ville han ef

ter måttet av sin krafter fylla sitt livsvärv.

G ö t h 1 i n.

.. ...Q. : '
(dtu dh Vg/iXtet/*x df. of. £)............... i-X....
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August Kullb e rg.

Född den 5/7 1862 i Ifvetofta församling, Kristianstad län» 

Fadern var skogsförvaltaren Anders Petter Kullberg.

Kunnberg blev student i Lund 188o.

Fil. kand, (humanistiska sektionen) 1884* Kompletterade sag. 

da examen till naturvetenskapliga sektionen 1888.

Med. kand, i Lund 1892.Med. lic. i StockholmI897.

Amanuens i histologi 1889-92.

Under-läkare vid länslasarettet i Kristianstad 11 månaj/der

I896-98.

Assistent à doktor S. Nordensons ögonklinik i Stockholm 

18 månader 1896-98. .............

..................... Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1898*
Var från I915 en följd av år föreståndare av polikliniken for 

ögonsjukdomar)samt hade kortare förordnanden vid Sahlgrenska sjukhu

sets ögonavdelning.

Avled den 8 Oktober 1925*

Knappast något karaktärsdrag trädde så starkt i dagen hos 

Kullberg som en sprudlande livskraftoch ennästanobändig impulsivi - 

tet. Han ägde något av riddartidens friska, bryska humör. Aldrig spa

rade han sig och var ständigt på nytt redobogen att ta hela världen 1 

famn. Samtidigt fanns det hos honom något av barnets naiva frväntan 

att sagan skall sluta lyckligt. Och ändå fick K. pröva mycket av li

vets bitterhet.
.................................................................. sM/

Efter långa s tudi er, som ur sprung! igen a vsågo humai 0 ra, kom 

han under den erfarne oftalmologen Nordensons ledning,. Läraren och 
lärjungen knöto en livslång vänskapoch när Kullberg c:a 10 ar fore 

sin . dö d åd ro g sin. en svår... ögopåkommava r det II or den son, . som. skötte 

..0.c.h.. på...allt... sätt.bistod, honom,
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............. Under hela.si 1.1, liv bevarade .K, en oändlig kärlek till bäcke ma.

Med tiden samlade han ett mycket rikhaltigt oftalmologiskt bibliotek och 

han ruvade över sina böcker som över oersättliga klenoder. Det var in

gen lätt sak att tränga in i hans bibliotek och hämta ut en dyrgrip, ty 

K. betraktade alla låntagare med stor misstänksamhet. Själv steg han bit

tida upp, lagade sitt té och fördjupade sig med akademisk grundlighet i 

sina studier. 
....................................................................................................... ............................................................. .

Under sin krafts dagar hade K. en rätt betydande praktik och även 

bland kollegerna vann han gott förtroende.

Sä kora prövningens tid. Det måste ha känts hårt för en ögonläkare 

att långa tideV berövas möjlighet att begagna sitt viktiga instrument, 

ögonspegeln. Och dock höll han livsmodet någorlunda uppe och förde in i 
• det sista en seg kamp mot ett oblitt öde.

Gr ö t h 1 i n .
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Fri t a Belfrage, 

Född 8/12 I84I i Bäfve socken, Bohuslän.

 Fadern var kaptenen Gustaf Åke Aslfrage.

Efter skolstudier i Göteborg blev B. student i Uppsala i860.

Med Kand, i Uppsala 1886. Med. lic. 1870. Med. Hedersdoktor

i Uppsala 1895. 

Ären 186Q-7Q underläkare vid Akademiska sjukhusets i Uppsala

medicinska avdelning. ,

Anställdes 1870 som distriktsläkare i Göteborg och läkare vid

Majornas sjukhus.

 Som Hvassersk^ stipendiat gjorde han 1&75 en fem månaders

studieresa till V,’ien. 

Tillhörde stadsfullmäktige 1891“19Q5* Var ledamot av styrel
serna för Göteborgs Högskola(1904), Hemmet för obotligt sjuka samt

Majornas flickskola.
 Insattes på sin tid i beredningarne för anordnande av nytt

sjukhus i Göteborg samt för centralisering av stadens sjukvård, 

Göteborgs Läkaresällskaps ordförande 1879. Dess hederledamot

...år 1906. 
Ledamot av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället sedan 1882.

Tog avsked av s/ina anställningar 19,04. men kvarstod som en

skild praktiker till utgången av I909,

 Avled den 9 oktober 1925*
 

 

 Fritz Beifrage fick genomleva en stor och lång utvecklings

period inom medi einen och han Ifunde berätta om äldre upplevelser, som 

nu synas oss nästan legendariska.

Kär han kom till Uppsala, var Israel Hwasser...redan borta, men 

.. den Hwasserska. andan, levde.kvar ..med dess höga etiska, uppfattning om 

läkar ekal let. Bland de många dugande lärarne.. satte B. ev f le re skäl
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prof « S so r . Grla a . främst p ch.. denne.. återgälda dei varm t i.ll.gi. venhe t den un

ge me di c i na rens 'beundran. När 3. se de rme ra sökte b ef a tt ni ngen som di

striktsläkare i Jöteborg, kunde han åberopa en utomordentlig, skriftlig 

rekommendationav Glas, som avslutade densamma med cumiaia att han ”lyck

önskade det samhälle » som fick doktor B. ti 11 läkare och medborgare". 

............Med B. har ännu en av de få kvarlevande husläkarne av gamla typen 

försvunnit. Bet är sant, att denna typ ej tillfredsställer det stränga 

specialiseringskrav, somnu sitter i högsätet. Men till gengäld vinner 

husläkaren en ingående kännedom om sitt kli entel p ch får däri genom p ft a 

löjlighet att säkrare bedöma de faktorer, som äro förknippade med den sju

kes livsmiljö.

.........Genom sitt fryntliga, försynta och redbara väsen vann 3. i ovanlig 

®rad sitt klientel8 förtroende. Han kunde på en gäng bjuda den objektive 

läkarens djupa allvar och den personlige vännens soliga och varma tillgi

venhet. Aldrig fällde han ett häftig ord och gjorde sig skyldig till en 

överilad handling. Småsinne och yrkesavund voro honom främmande. Ben långa 

arbetsdagen ägnade han odelad åt sina sjuka och ej minst förtrogen var 

han med de verkligt nödställda. Ända från sin första tid var han bosatt i .........................................................................  I......................
sitt utkants distrikt och hans lilla, välkända droska ingick under decennier 

så a 11 s ä ga i s t a ds b i Iden.. ut e . i. .Maj o r na,

Utan gensaga var B. en mycket dugande och kunnig läkare, som syste

matiskt följde framstegen inom medicinen. Som en belysande detalj kan näm

nas, att han även efter avslutandet av sitt medicinska livsverk ivrigt läst* 

sina medicinska författare. Kanske bidrog härtill det ovanliga förhållan

det, att ej mindre än tre av sönerna ägnat sig åt läkarekallet.

..........Majornas s jukhus var honom mycket kärt och Maj-bornas starka känslor 

för sin lilla vårdanstalt torde åtminstone delvis datera sig från den tid 

B. hade ledningen där. Mycket karakteristiskt för hans medicinska grundlig

het var, att han. systematiskt obducerade i anslutning till dödsfall å sjuk

hus. et.. o ch.. denna viktiga. kuns kapskälla b e gagna de han i stor ut st rä okni ng 

även inom privatpraktiken. 
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Med...all. säkerhet.står...Göteborgs sjukhusväsen på fiere sätt 

i tacksamhetsskuld till B. Hans stora erfarenhet, sunda begrepp och påtag
liga framsynthet kommo väl till pass, när man skulle planlägga det nuvaran
de Sahlgrenska sjukhuset och han insattes även i den beredning, som seder

mera skulle draga upp grundlinierna för sjukvårdens centralisering,
 Sina medicinska rön har B, offentliggjort i skillda tidskrifter. ^et

hör kanske omnämnas, att han beskrivit ett av de tidigast iakttagna fallen 

av flegmonös gastrit samt att han kunnat påvisa samma åkomma i såväl mat.-. 
 strupe som tarm, Bet första fallet publicerades tillsammans med Per ”edenius 

°ch bildar I Zenkers Patologi utgångspunkt för framställningen av denna säll

synta åkomma.  
B. tillhörde Göteborgs Läkaresällskap under ej mindre än 55 ar och 

var nästan in i det sista en trägen deltagare i dess förhandlingar. Sitt ord
förandeskap i Sällskapet avslutade han med en föreläsning över "de senare 

årens forskningar över de olika hjärnvindlarnes funktion". Som förberedelse 

härtill utförde han å Majornas sjukhus en rad hjärndissektioner. 

Han saknades emellertid ej heller vid de kamratliga samkvämen efter 
ä®t vetenskapliga arbetet. De äldre av oss minnas väl, hur han under manga 
år hade uppdraget att vid Läkaresällskapets årshögtid, hålla det. traditionel

la minnestalet över Per Dubb, Sällskapets stiftare. Hans anförande, utmynna- 
de gerna i ett framhållande av Dubb som det dåtida Göteborgs främste borgare, 
s°m levde och deg i känslan av ansvar inför sitt kall, sina medmänniskor och 

sin stad. 
 Bet är som pm något av Per Dubbs arbetsglädje, redlighet, oväld och 

rnänskl.i ghe t gått igen ho s. Fri t z BeIfrage och lyft upp. hans livsverk P* ©t t 

högre plan. 
 

G ö t h 1 i n . 
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.......Gunnar ....S. ö . d , .e ,r s t e n. ...

 
Född den 17/10 I857 i Elvkarleby. 

Fadern var bruksförvaltaren Adolf Södersten.

Student i Falun 1877« Med. kand i Uppsala 1886, med. lic. likaså i 

Uppsala, 1892.

Underläkare å Garnisonssjukhuset ett halvt år I884.  

Ett antal militärläkareförordnanden åren I886-9I*  

Amanuens å sjukhuset S;t Göran i. Stockholm.1.889.-9.2 •   

Praktiserande läkare i Göteborg 1895« 

 T.f. läkare vid Holtermanska sjukhuset 1898. Ordinarie läkare där

städes sedan 1899. >

Avled den 16 Maj 1926.. 
  

 
 

 

Södersten tycktes dela sin arbetsdag mellan Holtermanska sjukhuset 

°Qh en rätt omfattande enskild praktik. Sitt sjukhus skötte han samvets- 

grannt, nästan pedantiskt. Ar efter år gick allt i gamla, palitliga spar, 

tyst och lugnt, och S. höll en faderlig ordning på sitt stundom litet oro

liga sjukhusklientel. 

I övrigt märkte man honom föga och kanske just därför, att han. var

 detta urverk, som aldrighakade uppsig.Endast fapersoner kände nä

åen punktlige, tystlåtne mannen.  .........

  
^Lyckades man ..emellertid . tränga innanför det. skyddande skalet, fann^ 

där .verklig kärna. Den. oansenl i geen smula, originelle mannen, var en full

^lodsidealist,. som t rodde., .världen endast om . gott,...!., en stilla, ..förtrolig 

krets. kunde, han utveckla en ovanlig...humor,...Han läste inycket. särskilt per- 

Sonhistoria,...och var en berättare somfå.Han var i flere avseenden en ut- 

^r^glad estet, 



............... S.c.d.ers.t.en...älskade..allt...som..levde...o ch växte, barn,, blommor o.oh d jur, 

^ätt tidigt blev han ägare till ett. litet. aornmarstäl l.e> som meâ. ti.don tog 

huvuà par t en ay hans int resse..Under hans händ er växte stället ut till ett 

litet paradis av kulturblpinmo.r och. fruktträd, lien, han glömde ej bort de 

vil.da...h.10.'^ arter funno en trivsam fristad i hans träd
gård.

...............Södersten.var en ...äkta, dalmas,.. ..som .aldrig, förlorade kontakten med sin 

hembygd. Varje., jul och.. varje sommar . företog.. han. en.. Anihannram» dala färd o ch 
något av

dessa regelbundna hembesök, fingo, så småningom.reminmännamraroig rituell inne
börd för honom.

f vart Sällskap hörde han ej till de aktiva. Let har.sagts, att han 

en gång illa berörts av ett angrepp, som en kollega utsatts för i en het

sig diskussion och att denna episod blivit, avgörande för hans tillbakadra

genhet .Huru som helst. Sällskapet hade han ej glömt, det visade allra 

bäst den vackra donation han gjort till detsamma och som kom överraskande 

också för hans närmaste vänkrets. I övrigt ihågkom han bl.a, sitt kära 

Dalarne och testamenterade till dess nation i Uppsala ett rätt betydande 
belopp. *
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■ „.....g u s t a f.....1 e r n d a 1. 

Född den 12/5 I85I i Färglanda församl. av Älfsborgs län.

Fadern var kyrkoherden Sven Johan Bergendal.  

Student i Göt ebo rg I872 , .

Med. kand, i Stockholm.1877• ..med,....lic... 1882.
Pros ekt.o r. vid Karoli nska Institutets.. anatomiska à vdelning .12 mån. 

åren 1879-80.  

Underläkare vid Garnisonssjukhuset 18 mån. åren 1375-77• Kortare för 

förordnanden som underkirurg åren 1881-82. 
Upprepade lasaretteläkareförordnanden åren 1881-82.
.Andre läkare å. Sahlgrenska. s jukhus ets ki rurgiska avdelning 1882-85 

under 6 månader.  
Distrikts- och sjukstugeläkare i Mölndal 1805-84.»

Distriktsläkare i Göteborg. 1884-9.6.»  & no 0 
Biträdande läkare å härvaram Barnsjukhus från 1887 och överläkare 

■ ■ ■ ■........................................... ■■■

därstädes.. från. .1.896. .............. ’..........................................................................................
Ordförande i ...Göteborgs.. Läkaresällskap. 1894, Dess hedersledamot 1921» 

... . Avled den .18 Ma j 1926,
  

 

I Bergendale> mediolncka utbildning, som närmast inriktats på kirur

gien, yar 4et ingenting eom direkt yarelade.om hans konfflande

jukvårdenautveckling. 1 SSteborg, Att han fran ar 1887 kom att upprätt 

■k»-,, THirare å dåvarande barns jukhuset vid
halla en blygsam syssla som biträdande lä
Allégatan, var kanske närmast beroende påen tillfällighet.

-  
han yar från ...år .18.94.,.. W. .dåvarande överläkaren..D...r .Billq,vist. 18.96 g

. „„v o+t "R. efterträdde honom,
rah...sjn plats, var det. en..naturlig, sa.-, -

Ti 4. 18SQ- Det hade då ..endast 12 sängar,D.s.t... lilla... barns j.ukhus.et... öppnadesipy



vilka år 1(38.4 vuxit till . 4Q, ..Någon ..ytterligare utvidgning kunde ej ske och 

då anspråken på ökat utrymme alltjämt växte, måste man ungefär vid sekel

skiftet planera för nybyggnad. Av flere skäl ansågs det nödvändigt att 

förlägga densamma till annan plats i staden. Bergendal blev nu själen 

först i utredningsarbetetoch sedani byggnadskommittén och det var han, 

som med ihärdighet och klokhet lyckades skaffa såväl ekonomiska som övriga 

förutsättningar för det nuvarande barnsjukhuset. I tvänne byggnadsetapper 

har det vuxit ut till Nordens största barnsjukhus. Under denna mäktiga 

och snabba utveckling sattes Bergendals organisationsförmåga på tämligen 

hårda prov. Han besegrade dock alla svårigheter med hjälp av goda chefs- 

.e.S.eÆsXaPer» eVt osedvanligt lugn i förening med gott omdöme,, stor förmåga 

att medla och en aldrig sinande godmodighet.

Redan före Bergendals tid hade barnsjukhuset haft ett anspråklöst 

sommar- och konvalescenthem. Men B. tog upp idén med stor iver och utveck

lade den på ett förtjänstfullt sätt. Det gällde att härför finna de rik

tiga medlen och framför allt en varmhjärtad donator. I allt stod honom 

lyckan bi och man kan gott säga, att konvalescenthemmet å Amundön vuxit 

till en mönsteranstalt, utan vilken barnsjukhuset ej vore i stånd att 

fylla sin mångsidiga uppgift.

Vad som nu sagts om barnsjukhuset med dess annex äger sin tillämp

lighet även på Räflandahemmet. Att man vid val av plats för detsamma följ' 

de en mindre klok Unie, var ej Bergendals fel. Trots detta och ej så få 

vanskligheter i övrigt har barnsanatoriet under hans ledning nått en tryg' 

gad och för Göteborgs stad betydelsefull ställning.
— o skolaBergendal tillhörde nog som pediatriker en nagot äldre genamatiicua 

stora,.- 
och hans håg låg mg mer för att ordna för sitt, barnmaterial än att följ® 

det vetenskapligt. Dock måste man bestämt hävda, att Bergendal var en 

god kliniker med ..sunt omdöme och en säker blick för det väsentliga. En 

mycket.. omfat t ande praktik.. hade också skänkt. .honom... stor erfarenhet både so15 * 
barnläkare pch allmänpraktiker.

Personligen fcar Bergendal en sällsynt flärdfri och anspråkslös man»



som arbetade utan ringaste sidotanke på offentligt erkännande. Bakom en 

något barsk och sträv yta dolde sig ett varmt och vänfast sinnelag, irots

<3e skridande åren bibehöll Bergendal sin andliga vigor och en ivnhmm ovan

ligt ungdomlig livssyn. Kanske berodde detta till en del pa, att han aldrig 

släppte förbindelsen med de yngre. I Läkaresällskapet var han en flitig och 

gerna sedd gäst. Hans val till hedersledamot, som bars upp av en enhällig 

mening, var ej en honnör enbart för ålderdomen. Hör oss alla framstod han 

allt mer som den store hedersmannen, som utan åthävor framgångsrikt och 

redligt tjänat den krets och det samhälle han tillhörde.

G ö t hl in .
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... 2. e r G u .s .t a f C a r 1 s t r ö m.

Född den 2^/12 187} i Östra Sönnarslöts församling av Kristianstad

län. 

Fadern var go ds förvalt aren Christoffer Carlströrn.

Student i Kristianstad 1802. Med. kand. 1.898, med. lic« 1902, bägge

i Lund. --
Amanuens i patologi, bakteriologi och rättsmedicin åren 1897"98 och

1900-02. 

.......Kortare kliniska förordnandea i Lund I90I-02.
Medicinsk underläkare å Akademiska sjukhuset i Uppsala 8 mån. 1902-OJ. 

Amanuens å Sahlgrenska sjukhuset 18 månader 1Q0J-04-«

Bitr, läkare å Göteborgs Epi demi s jukhus 19.05»
Läkare å Hemmet för lungsjuka vid Stampen från Jan. 19ü5»

ütadsdistriktsläkare i Göteborg från Okt. 1905.»
Undersökningsläkare vid Hälsovårdsnämndens tube rkul os by rå/i sedan 1915*

Järnvägsläkare från 1917• 
VaK under årens lopp ledamot av ett stort.antal.offentliga och en- 

skilda styrelser oph beredningar, ex.vis Kulltorps sjukhus. Första iiajblo::-

Föreningen för. ekollovskolonieroeh barnb.espisnlng., samt Haralds Hlnne.

Ordförande 1 Oötebo.rgs. Läkaresällskap åren 1§22. o.oh I98.J, samt.. 1 

Göteborgs Läkareförening sedan 1920«

Avled den 2} Augusti 19 2,6.
 

  
 

Shuru skåning till, börd pehnppfostrankom..Carlström. att ut fera sin

hwudSakilga .gärning inom vårt .samhälle peh..tub.erkulpsen blev redan från. 

'3jrJan hans arbetsfält,
Kanske värdesätter m tal.srbete bäst genom att klargöra för sig

tuberkuloskampene metodik. Det fanns en.tid...- oph.den ligger ej .sa.långt.
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tillbaka - då både allmänpraktikern och ifaintoramtaraftnifiispecj allsten förmenade 

sig kunna komma tillrätta med tuberkulosen enbart genom god i ndî y5 ^uel i 

vård av den. s.iuke• Däremot hade man som regel ej fått blicken öppen för 

tuberkulosen aom.aarahâllaa.ûlik.dom och för det faktum, att endast förebyg- 

. oande metoder, soni ta sikte på den sjukes livsmiljöf kunna ge bestående 

resultat.

................P.a rl s t r öm. visa de redan. från bör j an., ...att., han uppfat tat tube rku.l o s en 

sonLett ao.^ ...som måste lösas med användande av här

för avpassade medel. Barnsmittan hade för honom blivit en aktuell fråga 

..långt innan deaa ...b®^d.elae...ha^ bevisats. Han medverkade

. oekaå i önrad institntioner^, som hade barnavården och barnaskyddet på 

sina program. Dispensärtanken omfattade han med en alldeles särskild för

ståelse och det är rätt betecknande, att Carlström inom Wiktoriaförenin- 

gen planerade och ledde en privat dispensärverksamhet, som kanske varit 

deX första här i landet. ITärså hälsovårdsnämnden startade sin tuberkulos 
byrå, var det en självfallen sak, att han skulle knytas till densamma. 

................Carls trÖms läggning passade ovanligt väl för en so ci alhygienisk 

verksamhet. Han arbetade snabbt och med ständig blick för miljöns bety

delse. På grund av ett ovanligt personminne kunde han genast passa in den 

sjuke i familj, arbete och liv. Ständigtfannhan nya utvägar att reda 

upp kinkiga situationer och man riktigt såg, hur förhållandena ordnade 

sig under hans personliga ingripande, larlström var en mästare i att 

stimulera fram olika slag av hjälpformer, vare sig dessa byggde på hans 

egna eller andras idéer. Ofta var han en förmedlande och välbehövlig länk 

mellan den enskilda hjälpverksamheten med dess misstro mot det allmänna 

och samhället med dess litet tunga, byråkratiska arbetsformer.

.... Det var rätt naturligt, att Carlströras verklighetssinne och prakti

ska läggning skulle föra honom fram till en ledande plats inom den läkar- 

sociala organisationen. Han visade sig ha god blick för de framkomliga 

yägarneoch under hans lugna, oparlamentariska 1edning fingo åtskilliga 

viktiga frågor sin lösning. Aldrig lånade han sitt öra till ytterlighets-



  
G ö t h 1 i n  

  
  

 
   

 
 

  
 

   
 

 

 ..... ... ...^.r-.^.. ... . .... .   ..........

 

männen...Q.c.h...hans...f.ör.iuåga ..av...en..sund..kompromi.ss har mer än en gång förebyggt 

äventyrligheter och experiment. 

Kanske bevara vi vårt ljusaste minne av Carlström som människa och 

vän. Att möta ”Gasa” var att möta en stor, öppen famn. Med sitt skanska 

   gemyt, sin optimism, sim kamratliga, fridsamma läggning vann och bevarade^ 

han en mycket stor skara vänner och för dem öppnade han med slösande hanÄm 

sitt gästfria hem och sitt rymliga hjärta. Att leva, - men framförallt att 

låta leva var Garlströms mänskliga levnadsregel och han blev den trogen 

hela sitt liv. 
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Æ ■ ■■■■

Född den 8 februari 1872 i Skälvum socken, Skaraborgs län.

Föräldrarna voro länsveterinären Nils Fredrik Nyman och hans maka Josefina

1959, då han avgick med pension
Svenska apotekarför-Ledamot
ordförande fr. 1957.bundet sedan

Fungerade som fullmäktig åren 1955-59.

Avled den 51 mars 192?'.

Nymans liv i en lugnkunde bedöma löpte Thure.Så långt den utomstående

av styrelsen för Västra Sveriges krets av 

1955, dess vice ordförande från 1954 samt

Erhöll apoteksprivilegium å apoteket i Ed 1925.

Fick transport till apoteket Vasen i Göteborg 1929 och kvarstod till 

Sjöberg.

Farmacie kand.examen 1895. - Apotekarexamen 1897.

Elev å apoteket Lejonet i Växjö 1889-92.

Anställd åren 1897-07 å apoteket Lejonet i Växjö, i Borgholm samt å 

Bävern i Västerås, samt 1908-25 å apoteket Hjorten i Västerås, därunder före

ståndare 9 månader.

Thure Nyman.

och jämn kurva.
Sedan han passerat ett antal år som anställd å olika apotek och längst 

å Bävern i Västerås, erhöll han privilegium å apoteket i Ed och fick, 1911, 

transport till Vasen i Göteborg.
Sistnämnda apoteksinrättning är stor och kraver sm man. Det ar inte 

ovanligt att befordrade apotekare fatta kärlek till sitt apotek och att dess 

förstklassiga skötsel för dem blir en hederssak. Nyman hade ijiö^grad denna 

inställning. Nu är det så, att en apotekare som befordrats till ett icke ny

inrättat apotek, ej har fullt fria händer. Apotekets utveckling och förut

sättningarna för dess skötsel bero i viss mån av de lokaler, som ursprungli-





2

som nästan

skäl och man 

alltid vaket.

gen valts i anslutning till den i koncessionen fixerade forläggningsplatsen. 

Inom aen givna ramen finns emellertid åtskilligt utrymme för en genomtänkt 

arbetsorganisation. Nyman tog ookså fasta på vad som kunde göras. Hans^lust 

att gå i detalj var närmast legendarisk. Ofta gäller det inom ett apotek så

dant, som den utomstående föga märker, men som den mtierade desto mer upp

skattar. Det var ookså med en viss självkänsla Nyman kunde gora Visitator 

uppmärksam på förbättringar ooh finesser, som efter hand tillkommit.

Nyman hade påtaglig förmåga att stimulera personalens Intresse för apo

tekets olika detaljer. Han var den ideallske arbetsgivaren, uppmuntrande, om

tänksam ooh rättvis. Hans stora hjälpsamhet var vitsordad ooh togs ofta 1 an- 

språk. Han hjälpte effektivt, men i diskreta former.
Barn voro hans stora förtjusning ooh förståelsen var synbarligen ömse- 

° nå mtan utan att öppna samtalsidig. Han kunde knappast passera nagra barn p g
, .. m aå nntt som alla barn och det var med dem. I trakten där han bodde kande han sa g 

hans stora nöje att ur fickornas djup hämta fram sma presenter, 

alltid funnos till reds för hans små vänner.
Med sina kolleger stod Nyman på bästa fot. Han gav ooh tog 

hyste respekt för hans sansade omdöme. Hans rättsmedvetande var
. „ n-f-ii ibörlig konkurrens mellan olika 

Märkte han mindre sunda arbetsmetoder,
v 4 a WAft för att vinna rättelse. Den som inom apo- 

apotek o.s.v. , tog han i med kraft ior
x._n 4nirnileeial handling, var säker på en hård 

tekarkåren gjort sig skyldig till i
. i+ onkpit inte värdig att tillhöra 

hom från Nymans sida. Han ansåg honom e 

kåren.
o-nft. Han var fri fran smaskurna Nymans humör var friskt, hans sinnelag gott. Han

„ hn fl pr sman som enkelt och rättframt 
drag. I handel och vandel var han en 
gjorde sin gärning och väl fyllde sin pla

Gösta Göthlin



48



    

...A. n d e.. r s......Herman.... Christ ene o n.
   

Född den 29 Maj 1859 i Asmundtorp, Malmöhus län.

Fadern var egendomsägaren Hans Christenson.  

Blev student i Lund 1877» med.kand, i Stockholm 1882, med.lic i Lund 87•

. Und erläkare vi d Garnisonssjukhuset 1881...Amanuens i medicin vid Univer- 

sitet i Lund 188.5-87» Andre stadsläkare i Skara I887-I9OI» förste stads

läkare därstädes I90I-IG. Stadsläkare i Mariestad I919, där han kvar

stod till.sin.död.  

Under årens lopp innehade han ett stort antal militära befattningar.

Reg-.läkare I899-I916. Fördelningsläkare vid III.arméfördelningen I9II-I6. 

Fältläkare I914. överfältläkare och chef för sjukvårdsbyrånI9I6-I9, då 

han övergick i reserven. 
Christenson företog flere studieresor till utlandet, den sista år 1915 

 
för militärhygieniska studier.

 
Han avled den ? Oktober I9H7. 

        ..........

Christenson kom tidigt in på militärläkarbanan och tillhörde 

Fältläkarkåren i nära nog ett halvt sekel. Under denna tidrymd genom

gick militärmedicinen och framför allt den militära hälsovården en stark 

utveckling. Le organisatoriska och militärhygieniska frå .orna intresse 

rade Christenson särskilt och flera av de väl avvägda förordningar Armé- 

förvaltningens sjukvårdsstyrelse utfärdat har han varit med om att ut 
 

arbeta. 
 Även som stadsläkare utförde Christenson ett gott och upp

skattat arbete. Han placerades i stadsfullmäktige och en rad kommunala 

styrelser och överallt drog man fördel av hans praktiska duglighet och 

ovanliga arbetsglädje. Let bör räddas undan glömskan, att Christenson 

var den förste svenske hygieniker, som praktiskt intresserat sig för 
 

I ..........................................................................................................................



anläggandet av ett kommunalt reningsverk för avloppsvatten. Anläggningen 

var nog pä den tiden ett vågspel, men efter noggranna studier kände han s' 

övertygad om ett gott resultat och lyckades också få den till stånd. Re

ningsverket har hela tiden fungerat utmärkt och fått tjäna som mönster fö1 

flera anläggningar av samma slag.

Christenson tog initiativ till bildandet av Skaraborgs läns lä^ 

förening och han var dess ordförande ända till och med I925. Som tack för 

de värdefulla tjänster han gjort föreningen valdes han till dess he dersl«' 

damot. I Föreningen för allmän Hälsovård var han styrelsemedlem ända från 
g ,

dess bildande ar 1919 och han nedlade i denna; både som kassaförvaltare 

ï 

ï

i

t

8 

A

och hygieniker ett mycket intresserat arbete.

Snérgi, uthållighet, gött omdöme och självständig uppfattning 

voro för Christenson utmärkande egenskaper, vilka gjorde honom till en för 

träfflig tjänsteman. Stundom kunde han ytligt sett förefalla tvär och ord' 

karg, men envar som lärde känna honom närmare, uppskattade han# rätlinji£' 
.....

hot och redbara uppsåt. Han var en ovanligt god kamrat. Med vänskapen slö' 

sade han inte, men till en mindre skara vänner var han knuten med fasta 
...................................................................................................................
band.

Ännu mitt iy^*e i en verksam arbetsdag träffades Christenson aV 
............................... ......... ................. ..... ....................................................
sin sista, korta sjukdom. Det var nog så han ville ha det. Som en god od1 

pålitlig arbetare föll han på sin post.
........ .............................................. .. ................... ................■.............. ........................ .............................. :

C. Göthlin.

1 ÜU-,
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a r-t i n.... (Jeppe ) ..Jacobas on

 

Pödd den- 1J December 1881 i Skeda i Östergötland. 

fadern var lantbrukaren J. Jacobsson.

Avlade studentexamen i Linköping l?01, med. kand, i Uppsala I906, med. lic.

1 Stockholm 1910. 

Andre Läkare vid Romanäs sanatorium I9IO-II. Underläkare vid Hålahults sana 

^°rium I9II-I2. Överläkare à Svenshögens sanatorium 1912-I4.

Sedan I914 praktiserande läkare i Göteborg.

Avled den22 November 1927. 

påbörjade även ett vetenskapligt forskningsarbete.
Snart stod det dock klart för honom, att det isolerade och 

något enformiga livet på ett sanatorium inte passade hans kynne.

Ste.Ät 1 dét.pulserande livet och känna sig omsluten av en vänkrets.

-  Jacobsson valde nu att som praktiserande läkare, flytta till 

Oö.teborg och. fortsatte här med framgång sin specialitet så länge halsan 

«öd. honom hl . Han hade en utpräglat sooialhygienlsk syn på tuberkulosen 

Ochställde sig obetingat solidarisk med samhällets allmänna kamp 

d*nna sjukdom.
Jag tror emellertid att man handlar efter Jeppe Jacobssons 

eKen önskan, om man förlägger tyngdpunkten av hans livsins

•murt område än medicinens. Han ville »ra ooh blev också allt mer e 

ätande salt i de kretsar han kom. Kring honom stod en särskild livsluft 

««intapassade för dumheten och drygheten och efter de .urladdningar 

  
  

Dessa korta antydningar ge föga ledning för en värdes ‘ng 
 

av Jacobssons insats. Han hade valt tuberkulosen som speciali

skaffade sig en god utbildning inom facket. Efter en tidig befordran

 till sanatorie-överläkare tycktes hans bana vara tillrättalagd och



han dåoch då föranledde blevluften ofta klar och frisk.

Den som varit i tillfälle att följa.. Jacobssons u t veckling ända 

från studieåren fram genom tämligen omilda livsöden, förstår bäst d«11

obändiga livsint ensi t et., so m var honom egen. Studentlivet ♦... skämtet,

i ronien och även striden. fö städse fram till djärva gränser och

hans glädje åt livet växte om möjligt med åren. Han var kvick och

slagfärdig som få. Ingenting undgick honom. Att söka dölja en liten 

svaghet, var fåfängt, ty snart låg den blottad under Jeppes skarpa 

dissekerkniv* Det hände nog, att han var en smula hårdhänt, när han 

träffat en öm punkt, som han ansåg mogen för ingrepp, men när den 

första svedan var över, måste man kanske erkänna riktigheten av Jep

pes diagnos.  ......... .........

En man av Jeppe Jacobssons kampglada typ åstadkommer alltid en 

klyvning av de människor han råkar i beröring med i två grupper. Den 

ena ser i honom et t stö ra nde moment, som måste hållas på avstånd el

ler i varje fall dämpas. Den andra gruppen sluter upp kring fridstö

raren och finner honom vara en besk, men nyttig samhällsmedicin. 

Gränsen mellan vän och 6 vän blir i dessa fall gärna väl skarp och i33' 

gen förstår till fullo den andres synpunkter.

Sedan lång tid led Jacobsson av en svår diabetes och man tyckt®1 

att den borde ha dämpat hans livsmod. Men ännu som invalid satt gli10' 

ten kvar i hans öga och hans intellekt arbetade skarpt och outtrött

ligt in i det sista. Det var som om han inte ville skiljas från li^'

Nu är han bdrta. Men kvar står en stor vänkrets, som kommer att 

vårda hans minne.

G. Göthlln.



   
 

53
 - KARL.. DANIEL.. LAGERL CF, , ............

  

Född den 1 augusti 1850 i Ämtervik, Värml. län.

Fadern var löjtnant H.G. Lagerlöf.
Student i Örebro 1871. Med. kand, i Uppsala 1878, med.lic. 1884 

 
Stadsläkare i Kungälv 1886.

Avled den 14 Januari 1928.
 

Ehuru Lagerlöf länge tillhörde Läkaresällskapet, fick han

tillfälle att komma i vår krets. Hans verksamhet var förlagd till
  Kungälv och han gick fullständigt upp i arbetet i den lilla staden

 
och den kringliggande landsbygden. Han var en arbetsmyra som fa.

Inom sitt verksamhetsområde tillvann han sig med tiden ett en
 de förtroende. Bittida och sent och i alla väder satt han på bond 

skjutsen. Trötthet och besvär voro för honom okända begrepp. Han 

 fyllde sin läkargärning ännu under sin sista levnadsdag, sällsynt 
 

fysisk spänstig in i den höga ålderdomen.
  Lagerlöf var minst av allt partigängare och han holl sig borta 

 från de politiska fäjderna inom sin ort. Han respekterades i
 

mån av de olika partierna och inom Kungälvs samhälle beklagades a

raänt, att man inte i någon större utsträckning kunde vinn 

gande kraft för kommunalpolitiken.
 I det personliga umgänget var Lagerlöf försynt och stilla, samti-  

 41gt som man tydligt förnam, att han inom sig bar seghet och kra . 

  »? sina barndomsupplevelser 1 det sägenrika Värmland _han var bror 

  till Selma Lagerlöf - oph för studenttiden hade han gott minn .

, i Qatt och amman med en glimt iberättade han härom på ett medryckandesätt ocn 

Ögonvrån. ...............
- Lagerlöf var en sällsynt sympatisk typ for den svenske 1 

läkaren avgamla stammen,. Han var svensk också i det hänseendet



han inte intresserade sig.för det.ekonomiska utbytet av sitt arbete.
Han uppträdde i dubbel mening som de sjukas hjälpare ooh hans minne  
kommer att tacksamt bevaras i talrika lanthem och i det samhälle, där 
han verkade under mer än 40 år.

G. Göthlin.
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ADOLF EFRAIM.. STRÖMSITEM.

Gibraltar 1918.

i Berlin 1902-

Född den 7 Juli i860 i Strömstad.

Fadern var arbetskarlen August Anderssen.

Student i Göteborg 1881. Med.kand 1891, med.lic. I899, bada i Lund.

........URprepade förordnanden som bitr, häspitalsläkare i Lund, Uppsala, 

Växiö och Göteborg.

Bitr, läkare å Epidemisjukhuset i Göteborg 1904-07«

Fängelseläkare 1907«

Bitr, läkare å sjukhuset vid

Studerade vid olika kliniker

Avled den 15 Januari 1928.

Strömstedt hörde till de undantagsmänniskor, som utan att ha nått 

till någon dominerande plats i livet, alltid måste observeras och

sPekteras.
.....Redan under skoltiden röjde han sin egenart. Skolans jämnstrukenhet 

°eh bristande smidighet passade honom illa och flertalet ekolä 

tresserade honom inte. Med brinnande iver läste han klassisk^ och mo 

litteratur. För att vinna tid härför grep han gärna till lektionstimmar

Hans svenska uppsatser belönades ofta med högsta betyget och lästes 

högt i klassen. I kamratkretsen beundrades hans tillfällighetsalster.

Efter skoltvånget kastade sig S. med intensiv vetgirighet in i de 

fria universitetsstudierna i Lund. I första rummet intresserade 

^r humaniora och såväl hän själv som vännerna betraktade nog de akade- 

^iska studierna som förberedelser till en litterär
....S. visade emellertid en omisskänlig psykologisk begåvning och han 

hom aå småningom över till studiet av psykologien och närbesläktade äm-
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men.....En. dag.föll.ett...intressant. ..psykiatriskt arbete i hans händer. Under

s tudi et härav klarnade så småningom, livsuppgiften för honom, och han skrev 

in sig i medicinska fakulteten*

I Lund fann han sitt umgänge bland de bästa intelligenserna. Män 

spådde honom allmänt en lysande framtid. Att dessa förväntningar inte in

friades i vanlig yttre mening, hade nog bestämda skäl. S. kunde aldrig 

ordna sitt a rbete efter en i hans tycke så krass synpunkt som yttre fram

gång . Han följde sina egna idéer och linier och g jorde sig känd f ö r kät-

t erska o ch s j älvständigä ås ikter. Fö r St röms t edt s ut veökliHg vär det nog 

också tämligen avgörande, att han efter Lunda-tiden blev hänvisad till

så helt annorlunda levnadsförhållanden. Särmänniskor ha i och för sig inte 

lätt att omplanteras, och Strömstedt kom i en för honom ganska karg miljö.

Han blev psykiatrien trogen och som Æângeïse^âkare å Härianda cen- 

tralfängelse fick han rikt fält för sitt psykologiska och rättspsykiatri

ska intresseA. Många äro de utlåtanden han skrivit över rättspsykiatriska 

fall och de blevo tidigt bemärkta^ inte bara för sin eleganta form, utan 

också för klarheten i uppläggningen och den logiska skärpan i bevisförin

gen.

Under de tidigare åren av sin läkarverksamhet utvecklade S. ett iv

rigt författarskap ömsom 1 polulariserande, ömsom i polemiskt syfte. 

Hans stil var korthuggen och karakteristisk, ofta slagfärdig, alltid un

derhållande .

Då Strömstedts namn stod på Läkaresällskapets föredragningslista, 

kunde man med säkerhet räkna på en intressant och stimulerande afton. 

Hans problemställningar voro ofta originella och överraskande och man 

rycktes med av hans sätt att utveckla dem.

.. Strömstedt var en ärlig, öppen och orädd man. Hans glada stridslust 

minskades med aren, men särskilt i den förtroliga kamratkretsen kämammai 

kände man... att .han innerst blivit sig märkligt lik; till ungdomligheten 

och..friskheten .1.hans. Intelligens kom bara ökad klokhet ooh livserfarenhet-
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Strömstedtnådde ett stycke ..över pensionsåldern. Andligen blev 

han emellertid aldrig någon åldrad man och genom åren mötte man- samma

livakt i ga kla ra bli ck ur 

tuella t i1Igångar och en

hans forskande ögon. Han ägde Större intellek- 

helgjutnare karaktär än många av dem, som na 

framskjutna platser i livet- Med honom gick en av Göteborgs Lakaresäll 

skaps främsta medlemmar bort.

G. Göthlin





 
 

J.QHAU ALBIN..PIHL.. 

 

Född den 16 juni 1868 i Nora. .....

Fadern var prov.läkaren J.W.Pihl.
Student i Lund 1886. Med.kand, i Stockholm 1901, med lic. 1897 

Promoverades till Med B:r I9OO.
....En rad mi1i t ärläkarför0 rdnanden under.. åren 1894-98.

Fästningsläkare vid Älvsborgs least.art.kår 1908-20.

...Förste marinläkare 1918.
Fraktiserande läkare i Göteborg från 1897•

  
 Pol.klin. läkare 1898-I902; I9IO-I5.

Sekreterare i Göteborgs Läkareförening 19Ô1-H«
 Upprepade utländska studierresor åren 1897-1915« 

Avled den 24 februari 1928.
  

Pihl började sin bana som militärläkare och stod länge kvar iaktiv 

tjänst. Emellertid var denna arbetsgren honom inte till fyllest och efter 

sPecialstudier öppnade han praktik som ögonläkare i Göteborg. S

ienna ain specialitet en viss bredd redan från början och med övert g 

öet av det av prf. Ahlström grundade Privata Ögonsjukhuset van 
delen att kunna arbeta kliniskt. Framför allt inom oftalmiatriken idk 

P. ett vetenskapligt författarskap av rätt betydande omfång
Pihl ägde ett livligt intellekt och en sallsoord arbetsförmågi

1111sin läggning var han praktisk och systematisk. Härom vittnade 

 korta handböcker, som han författade inom oftalmiatrik och militärmedi- 

oin Arbetet "Häläo- och sjukvård ombord" utgick i flera up »I g

översattes även till finska. Häris praktiska förmaga 
  vändning inom Göteborgs Läkarförening, vars nitiske 

 50 var. Dess Läkareförteckning redigerade han under 

kom också till an- 
sekreterare han län- 

ett par decennier, 
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..........Vid. sidan av. det. medicinska, arbetet ägnade sig Pihl framför allt 

åt skillda samlarintressen. I yngre år var han ivrig botanist och.hop- 

bragte ett betydande herbarium. Hans namn syntes också i den botaniska 

litteraturen. Antikviteter av olika slag var länge hans stora kärlek och 

betydande och delvis värdefulla samlingar skänkte sä småningom hans hem 

en nästan museal prägel. Under senare år gick Pihl lidelsefullt upp i 

fllat elis ti ska i ntressen o oh han ansågs vara en av de s t ör s t a och mes t I 
initierade frimärkssamlarna i vårt land.

Pihls mångskiftande begåvning och intressen karakteriserades 

också av, att han var en väl förfaren och intresserad växtodlare samt av 

att han under många år med iver och framgång ägnade sig åt måleri.

Personligen var Pihl en flärdfri man, som gjorde sin arbetsinsats 

och fullföljde sina intressen alldeles obekymrad om människors omdömen. 

Kamraterna funno honom fridsam och vänsäll. En torr humor var för honom 

egen och han utbildade en skämtsam skrivstil, som uppskattadesikam

ratkretsen. där han lämnat ett kännbart tomrum.

G, Göthlin



 ■

Gustqf Emanuel af Geijerstam, 

i

 
   

 Det kan ju sägas, att Geijerstams yttre levnadslopp inte bjuder

några särskilt anmärkningsvärda händelser eller data. Kunde man däremot 

i detalj följa hans verksamhet som nervläkare och hans oförtrutna, mö

dosamma arbete för neuroslärans utveckling, skulle hans liv te sig hän- 
 delserikt nog.

...En naturvetenskaplig uppfattning av medicinen av mekaniserad typ, 
byggande ut eslut ande på fys ikaliskt-kemiska . förut sättningar.tillfreds- 

atällde inte Geijerstam. Sin bana som nervläkare började han som prak
tisk utövare av hypnotiska och suggétiva behandlingsmetoder. Grundlig 

°°h inträngande till ytterlighet studerade han. ivtigt de hypnotiska
fenomenen och redogjorde gång efter annan i den me di cinska pressen for 

aiua erfarenheter.
..Mer Geijerstams första arbetsår gjorde psykoanalysen sin första 

Wlvarliga framstöt. Det var givet, att de Preudska lärorna skulle^t-   
ÖTa en stark dragningskraft på honom och trots att psykoanalysen på 

flora håll lysta 1 .bann, var Gol jerstam inte sen att sätta sig in i 

åensamma. Under en längre studieresa år. 1916 sökte han. ytterligare 

trä"ea in i psykoanalysens problem och han återvände hem besluten att
&a ytterligare tillämpa denna behandlingsmetod i sitt, arbete. . Geijor . 

förblev emellertid ingen ren .Freud-adept- Han närmade sig att börja med

 

 Född den 10 augusti. l~Svennevad.
Fadern var seminarierektor J.G, af Geijerstam, 

Avlade studentexamen i Kalmar 1885« Med, kand, 1892, med.lic. I897» 
båda 1 Lund. 

Underläkare vid Vadstena hospital 1897* 
 Praktiserande läkare i Göteborg 1898.

Avled den 14 maj 1Q28. 
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den s.k. Züricherskplan ochunder fortsatt forskningsarbete kom han

a 11 på vikt i ga punkter i.nt aga en.. ful It. s. j.äly.s t ändig. och i nd i vi dua 1 i s e - 

rande s tåndpunkt,
Geijerstam var orubbligt övertygad om, att den grund han byggde 

sin behandling på, var vetenskapligt, och praktiskt bärande. Han var  

en av de första, som i vårt land accepterade psykoanalysen, och han 

kände sig länge stå isolerad och oförstådd. Men han vek inte en hårs

mån från sintillkämpade övertygelse. Hans personlighet och livsgärning 

vittnade om omutligt krav på sanning, redbarhet och äkthet, All halvhet, 

all falsk ursprungsbeteckning var för honom något ovärdigt. Han väjde 

inte undan för eller försökte kringgå sitt arbetes svårigheter.

 Geijerstams vetenskapliga författarskap var tämligen omfattande.

Som regel gällde det detaljproblem och hans särmeningar ha observerats 

och flitigt kommenterats. Hans uppsatser präglades av skarp iakttagelse 

och fyndig kombination. Gärna hade man sett, att Geijerstam samlat sig 
till ett översiktsarbete, i vilket han kunnat lämna en systematisk in- 

.... ■ ■ - . —i -----------------

blick i sin intensiva forskning. Att så inte skedde, får nog tillskrivas 

hans blygsamma väsen och betydande självkritik. Ej heller kom han sig 

för med att söka popularisera sin forskning. Samtidigt som han beklagade 

detta, underströk han det populära författarskapets risker. Särskilt 

psykoanalysen ansåg han allt för komplicerad och ömtålig för att utläm
nas åt omogna omdömen.  

Göteborgs Läkaresällskap fick ganska regelbundet del av G-s under  

sökningar och erfarenheter. Hans föredrag voro alltid noggrant utarbe

tade och detaljrika, ofta tämligen polemiska. Han s.a.s. stred sig fram 

i sitt fack, 

Av sina vänner fordrade G. mycket och han kunde så göra, då han 

alltidfordrade mest av sig själv. Let är svårt att säga vad man mest 
värderade hos honom, kanske hans stora anspråkslöshet, parad med en täm

ligen ovanlig idealitet. I stridens hetta kunde han blotta ett våldsamt 

temperament, men det drog hastigt förbi. I nästa minut mötte man kanske



G. Göthlin

ett par ljusa, vänliga barnaögon och kände ett osedvanligt varmt hand

tag.
. Efter en arbetsfylld dag var det G-s stora glädje att få ägna sig 

åt musiken. Han ägde en underbar fiol och han älskade framför allt kvar

tettspelet. Han tog musiken lika allvarligt som sitt arbete och de klassi

ska mästarne, -Främst Bach och Mozart, voro hans intima vänner, I.Iellan 

G-s brinnande intresse för det mänskliga psyket med dess så lätt felstäm 

da strängar och hans djupa musikalitet fanns säkerligen en värdefull 

växelverkan. I musiken fann han vila och vederkvickelse, den blev för ho

nom en aldrig sinande kraftkälla.

Geijerstams hela livsgärning bär vittne om en sällsynt målmedveten 
och plikttrogen man. Han föll på sin post, plötsligt och oväntat, som en 

trogen kämpe inom nya och vanskliga idéområden.
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..T...h...e...d...e...n. i. us,. 

1861, apotekare-examen 1867«

Avled den 9 juni 1?29 

  

Åren 1888-91 var

examen
Tjänstgjorde åren 185G-I872 nå talrika apotek i Stockholm och landsorten

Personligt privilegium å apoteket i Tanum 1872» transport till..Hörby

1881, Stockholm 1891 och apoteket Enhörningen i Göteborg 18jl.  

Innehade under årens lopp en stor mängd offentliga och enskilda uppdrag.

yödd den 2 okt. 18.43.. 1 M■ socken,....Uppsala. län,.  
Fadern var kyrkoherden i Film$, sedan Älykarleö, Carl Christoffer ihe- 

denius. 

Blev elev å apoteket Korpen i Stockholm I85G. Avlade farmacle-studiosi-

I The denius förlo rade... a po t eka r ekår.e.nen my.c.k.e t. het r0 dd och verk sam 
medlem. Redan vid 29 års ålder innehade han ett mindre apotek och fick 

sedan i rask följd transport till allt större apoteksinrättningar. 
Men samtidigt togs hans arbetskraft i anspråk för en mängd uppdrag inom 

kåren. Åren 1888-91 var han ledamot av Apotekaresocietetens direktion, 

1889-91 ordförande i Farmaceutiska föreningen, 1905-II ordförande 1 

Göteborgs Apotekareförening. Han var också mångårig ledamotav^Fullmäk

tige i Apotekarekårens livrante- och pensionskassa ävensom Vestra Sveri

ges krets av Sveriges Apotekareförbund, ’-ed detta ha endast de viktigare 

uppdragen omnämnts. ................................................................
Men det var ej endast inom apotekarekåren man uppskattade hans  

nit och intresse. Bland annat kan nämnas, att han fungerade som ordfö

rande i Göteborgs musei naturhistoriska nämnd och var mångårig styrel- 

s eledamot i Göteborgs Trädgårds förening. Inom Götebo rgs Läkares allskap 

innehade han i många år förtroendeposten som kassaförvaltare.

Vid sidan av farmacien fångade biologien och speciellt, .botaniken 

hans huvudintresse. Han bedrev sedan ungdomen med stor iver botaniska 

studier och hopbragte med tiden ett betydande herbarium. I dotta för© 

träddes främst den skandinaviska floran, men därjämte stod han i liv-
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ligt..växtbyt.e...m.e.d...b.o.t.ani.st.er...i...andra..länder,.

Personligen var Thedenius enkel, rättfram, vänsäll och ovan

ligt gästfri. Hemmet stod på gammaldags vis öppet för dem, som sökte sig 

dit och för allt och alla räckte den rastlöst verksamme mannen till.

År 1909 erhöll Thedenius tjänstledighet från sitt apotek. Sam

tidigt kopplade han av huvudpartenav sinövriga verksamhet och bosatte 

sig utanför staden. Det var emellertid inte bara vila efter ett arbets- 

fyllt liv han sökte, utan också möjlighet att få ägna sig åt sina blom

mor och sina botaniska intressen. Han utökade sina samlingar och lade 

själv praktisk hand vid en stor växtodling. Sin samlaregärning avslutade 

ban med att donera sitt stora herbarium och en del värdefull botanisk 

litteratur till Farmaceutiska Institutet.

G Göthlin.
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.......... G- e- o r-g..... D o v- er t 1 -e*..............
F Ö dd den 16 dec. 18 6 2 i ...Upps al a..................................................................................

Fadern..va r.. med. . d; r..J,.GDo ye rt i e. ..................................................................
Student .i...Skar.a.l8.81....1Ied...kand....i,5t.o.ckJi.olm.l886,...med.lic. i Lund. 1890.

.Me d.. heder s dok t o.r.. 1.. .Upps ala 19.C.7 «............. ..................................

Biträdande...prov..läkare i ■ Umeå.. 188 7..............................................................
Förste prov, läkare i -Norrbottens län 1&99» i- Jönlsöpings -län.19F

  .... Göt eborgs o. Bohus län 19M •...........................

Avled den ■ ■ 9 ökt. 192 9...........................................
  

När det hygieniska nydaningsarbet et ...tog sin bör Jan.i. de stora kul
turländerna, voro i Sverige möjligheterna mycket små att förskaffa sig 

specialutbildning i hygien^, och det dröjde över huvud taget länge,innan 

detta ämne gjordes obligatoriskt för svenska läkare. Våra äldre hygie- 

niker voro därför i stort sett autodidakter och vad som till äventyrs 
brast i vetenskaplig utbildning fick ersättas av ett. sunt omdöme och  

praktisk erfarenhet. 
Till autodidakterna hörde även Dovertie, men gynnsamma förhållanden 

förde honom i täten bland kamraterna. Tämligen tidigt kom han mpa det 

hygieniska arbetsfältet. I tur och ordning tjänstgjorae han som f"r 

 provinsialläkare i Norrbottensoch Jönk^ngs samt Göteborgs 0. Bohus 

län. För hans utbildning betydde det en%el, att han f 1ck tillfälle s tu 

dera de växlande betingelser, under vilka hälsovårdsarbetet maste fort 

gå i olika delar av vårt land.
En hygieniker kan arbeta på väsentligen två sätt, dels som veton 

skaplig banbrytare och idéman, dels som organisatör. Det Sar nog  

senare egenskapen Dovertie gjorde sin egentliga insats. Han hade na  

om sig att vara en hygienisk tjänsteläkare med stor rutin, -jom så<3  

blev han väl förfaren i vårt författningsväsen och det var ej utan skäl 
 

man åt..hpnpm..öyerlämna.de uDBäraget att. omarbe.ta...^^ 

bok för svenska läkare. 

%25c3%25b6yerl%25c3%25a4mna.de


Doyertie gjorde..sig.. också, känd..genom en. .rät t ...omfattande., po.pulär- 

h gienisk författareverksamhet ■ .• ...En ay..hans skrifter, om de...smittosamma 

sjukdomarna, nrisbelön^ades år 1895 ay...Svenska...Provinsialläkaref ö.renin- 

p-en oçh en annan, om tuberkulosen, gick ut i flera upplagor.
Det offentliga erkännande, som allt mer kom Dovertie till del, 

fiek sin särskilda betoning därigenom, att han år I907 kallades till 

medicine hedersdoktor i Uppsala, Även för denna utmärkelse voro nog hans 

tjänsteläkaremeriter de avgörande.

Så småningom bröts emellertid Dovertis krafter och han blev en 
skugga av sig själv. Ingen kunde av de sista verksamhetsåren rekonstrue

ra bilden av den på sin tid så verksamme och uppburne mannen. Redbar och 

rätlinjig gick han sin väg. Han så^ kallt och nyktert, kanske en smula 

teoretiskt på de hygieniska problemen.Aldrig argumenterade han, som så 

ofta sker, med hygieniska slagord och tomma fraser. Som praktisk vägrö- 

jare inom den allmänna hälsovården var han fullt medveten om arbetets 
stora betydelse, men också om dess svårigheter och begränsning. Det var 

nog detta, som skänkte hans livsgärning en måttfull och objektiv prägel.

G. Göthlin,
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Daniel K e r n e 1 1.

Född den 16 juli 18.50 i Asbo, Östergötlands län..............................................

Fadern var komminister G.G,A. Kernel!.
Student i Linköping 1871, med. kand, ^i Uppsala 1878, med. lic. i

Stockholm 1884. ..
Amanuens vid Karolinska Institutets pediatris.><a klinik lool,

Andre läkare vid Krinnrinsessan LouiSQÄ vårdanstalt 1881-82.  ...
Andre läkare å Sahlgrenska sjukhuset I884-88. 

Praktiserande läkare i Göteborg från I889.  
Föreståndare för Göteborgs Zanderska institut fran 1890. 

Avled den 22 nov. I929. 
 

När Kernell år 1889 efter en grundlig klinisk utbildning.trädde  
ut i livet, stod det genast klart för honom, att han helt skulle ägna 

sig åt mekanoterapien. Sjukgymnastik och massage voro på den tiden 
högt skattade terapiformer, som ansågos mångsidigt användbara. Mekano- 

I terapeutiskt orienterade läkare var det ont om och Kernell fick snart

I mycket att göra, framför allt sedan han I89O blivit föreståndare for

ett i staden upprättat Zanderinstitut. 
... ...................................................................... J&w“- . . . ■

Läkarekamraterna s förtro ende vann(han/ genom sina försiktiga 1n 1- 
kationer"och"sitt"goda handlag, men också genom sin kollegiala inställ-

! ning?"Allmänhetens"uppskattning var på förhand given. Man behövde en-

■ dast se honom trygg och lugn, med ett gemytligtord till en och var,
I skrida fram mellan institutets patienter och apparater, för att första

detta till fullo. 
. . . , ana ain +prat)i Mekanoterapien hade så sma-Men varje tidsålder hyllar sin Terapi. ?...

, , . ... . -,  „ nnin mn böriade söka efter nya behandlings™mngom sett sma bästa dagar ocn man pn j ............................ <.................
I metoder. Bet var Inte Kernells fel. ->•*L*»»1 insti^etS

salar. Det var tiden och utveeklingen, som medfarde omslaget. Kernell 
I flok röna besvikelsen av att se sin egen arbetsnrlncip, mekanoterapien,

i viss mån skjutas åt sidan.



Göthlin

....................I ..med- och motgång...bevarade emellertid Kernel! sitt trygga lugn, och
UCftjov«**

sin jovialiska läggning. I kamratkretsen wr han ett j ä.mvi kt scen t rum 

och alla uppskattade den sympatiske, fridsamme och anspråkslöse mannen. 

Det var med saknad man såg honom efter slutat livsarbete flytta till

baka till sin fädernebyggd i Östergötland, där han levde till sin bortgång

■

—~———. ............ .. ....................«.................



 

Georg L i n à ü e r. 
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Född i Stockholm den 17/5 1895* 

Fadern yar kö rsnâï Julius Lindner, St ockhoIra. 

Med. kand.examen vid Karolins ka Inst it ute t 1920, med,1ic.examen dürstäde s

1927. ............................

Underläkare vid Gel 1 i vare länslasare t1 1924- *.........................................................

Sedan 1926 skillda förordnanden vid öronklinikerna å Serafimerlasarettet 

och Sabbatsbergs sjukhus,

0r<i.amanuens å Sahlgrenska sjukhusets öronavdelning sedan januari 1,929..
Biträd, läkare s.å. 

Avled den 18/1 195 0. 

 

 

Mer än någon annan borde läkaren ha gjort sig förtrogen med att 
döden ofta kommer oväntat. Likafullt kändes det särskilt underligt, när 

vi fingo höra, att den unge Georg Lindner efter endast ett par dagars sjuk1  

dom ryckts bort. ■
Lindner stod nära avslutningen av en grundlig medicinsk utbild

ning hos skilda lärare och på flera kliniker, dersonligen hade Lindner 

de bästa förutsättningar för läkarens kall. Plikttrohet, ärlighet och 
målmedvetenhet voro för honom utmärkande drag, i allt vad han hade för 

händer var han påfallande grundlig och exakt, 

 I umgänget var Lindner tämligen granntyckt. fack vare sin för

synta och fasta karaktär vaan han emellertid vänner för livet.För dem 

framstod han som ett föredöme i kamratskap och i samvetsgrann läkargär- 

ning. Vi alla som lärde känna honom, minnas honom med respekt. 

 
G .Göthlin
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Le ûaixïot.. av.. Fat tigyårds st yre Isen. 19Q1-12 .
, IV/ t.

A v le d de n 1 / 2 195 0 • <.

Född i GöteLo.rg. deii 19/5 1Ö59«................. ........... .............................

Fade rn var t o.b aks fabrikören.. J.A. Boman.................................................................
Student i Gbg.. 1.8 7.8, ...med .kand,.. i.. Uppsala 1885, med. lic i Sthim 1889.

Bitr. läkare vid Göte u orgs Larnsjuklius 1891-9^ • 

Stad sd i st r i kt s läkare .. i.. Gö te b 0 rg.. från 18 9 6.......... ............................................
Skolläkare vid Gbgs folkskolor sedan 1900« 

   
  

 Boman hörde till de läkare, som ej syntes aller ville synas

.mycket utåt. Stilla och försynt gick han.sin väg. De personer voro

■late många, -som kunde räkna sig. till hans intima vänner. Delvis be- 
XOWS AÜU 1- honon Ojälv. ,.n viss kärvhet i läggningen gjorde ho

 nom o J lättillgänglig. Själv kände han intet behov efter alldagliga 

och- ■ vidsträckta vänskap sförb indelser.
.................... Under hans kärva yta doldes emellertid en sällsynt gedig

 personlighet. Han var redbarheten själv. I allt var han. övertänkt,

.sansad oeh lugn. Den mening han bildat sig, fasthöll han envist,  

Slarv.ooh godtycke voro honom förhatliga. Kanske var han en smula  

pedant till sin natur. Former oeh paragrafer voro xor honom till for 

-att- följas. Han plågades av det tillkrånglade ooh oklara oo 
sunda> 

. ofta/xörnjiftets...talan.........................................
Uyeket. av sin lediga tid ägnade Boman ät studier oeh läs

ning. Aon de.l. områden va^
intresserade han sig. för moderna, strömningar inom skönlitteraturen,...

ktt 1 yngre år starkt framträdanne teaterintresse överflyttades så..... 

...småningom på musiken.
amnt en tillbakadragen .natur... Göteborgs Laka-

.....Boman var som nämnt en. Tixj....

H e .-r .m a n......B-o -man.



 

n ■ 1

re fö rening., hör d.$... t. ill ..de... få...områ den.»... där.han...trädde ...fram..... Han...var ..med. 

ända.. från.. fö reningens.. siar t, f unge rade.. .under.. mång a.. år. somde s s v. ord 

fö rande och var en av dem, som ut f ormade .de för st a. stadgarna. Allt han s 
arbe.te.inom fö reningenvar.. strängt ..e t i skt .bet onat och. >yeke t kollegialt.

Inom G ö te borgs Läkare sä 1 l.skap ...var han i alla åren t r ägen gäst 

och . uppmärksam lyssnare.... I vet enskapliga.. frågor, y 11 rade . han ...sig., mera sällan 

man, Ti».n var ej sen att ingripa* .om. något.,beslut...tycktes, honom...strida.mot 

gällande be St ämmeIser e1le r prakt isk erfarenhet.
I sin dag liga, gärning, som. läkare var Boman kunnig, samvet sgrann 

och mycket hjälpsam. Hans trygga väsen och sakliga uppträdande ingav 

patienterna stort förtroende. fan gav förut om medicinsk hjälp vad patien

te r me st. .. behöva.:....lugn. och..t illförsikt ....................................................................  

 G «.Gö.thlin 

 

 

 

 

 

 

 



E r n s t A I f . r e Ry d e. 1 i us, 

Född i Ekby fsm, Skaraborgs län den 28/2 1853•

Fadern vari an t b rukar en An de r s Ry de 1 lus, ....................................... ...
Student i Strängnäs 1873* 

Tänkte...fö.r.st .avlägga...fi.l.,.k.and...examen,...men. övergick, efter .några år .till 
me di c in ska.. s t. udie r o ch. avlade . me à. kand , e xame ni St him 1884 och 

med.lic.examen i Stockholm 1889* 

E ft er någ ra ko rt are fp ro r dnanden .1 St 0 ckho 1m och . .Mar st rand flyt t ad e

han 1889 till Göteborg, Blev där ord. distriktsläkare 1892, från

vilken befattning.han avgick med pension I918. Sedan kvarstått som 
p rakt i seran de läkare i s t ade n,  .................................................................. .....

Avled den 25/IO 193.0, ... . 
  

nû var som mötte Rydelius, måste lägga märke till hans hur

tiga, öppna väsen. Allt skulle gå raskt undan, fagra svårigheter kände 

han e j. hans dag var fylld, av arbe te ...o.ch.. när... kvällen., kom., ...g jorde ..han 
sig redo för de talrika nattbuden, Haas vänner...och närmaste ^Örsup.dp... 

knappast,.när han..sov. Under sin^f långa t jänst som stadsdistriktsläka- 
 re korn han givetvis i. flitig.beröring.med ..de fattigaste folklagren.

Där uppskattade man allmänt. hans . t i l.lgäng.lighe.t . och ..folklighet och  
 hans aldrig sviktande goda humör.... För. alla hade., han e .t fryntligt 01 d 

till hands, .  
Under tidigare år deltog Rydelius flitigt i kommunal live t. 

inom Örgryte. Åren 19.00-19.1.9 var han ledamot av ko.mmunalfullmäktige.

Inom häl snyårdRnä.mnnen i Gårda municipal samhälle.»beklädde....han...ordfö

randeposten... frön .1.90.1 och.till dess, införlivningen kom till stånd, 

Under denna t id tlllkommo åt skilliga hälsovårdsfö rfat tningar*■ De t var- 
Ry de 1 ius som t og ini t. ia tive t... til 1.. ordnandet av gemensam epidemi vår d  

 för ..hela. kommnn.e.n«...Se.dan...Örgr.y.te...p.å-sin...tid.. av.Oscar 0 rMar ia Ekman
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få.tt mottaga, en.större donation för.uppförande ...av .ett. sjukhus* tog han 

.verksam del..1. uppgörandet av...planen,.för...detsamma och var. ordförande, . i 
sjukhusstyrelsen ända till.dess sjukhuset overtogsay Göteborgs stad,

Även det enskilda socialhygieniska arbetet hade i Rydelius 

en verksam främjare. Han var bl.a. v.ordförande i . Örgryte förening 

mot t überkulos ända från de ss start och mångårig le damot av st yre 1sen 

för Göteborgs småbarnsskolor, ..Mjölkdroppeverksainheten var emellertid 

hans sköte barn och han t j äns t gj orde som läkare vid Re dbe rg s1ids m j ölk- 

droppe ända från dess början år 1905. Det bör räknas honom till för

tjänst at t han klart insåg ve rksamhe t ens sv aga punkt, konkurrensen 

med. digivningen. . . ,. 
De t v ar heIt natur1ig t, att Rydelius kärnfriska läggning 

skulle föra honom i kontakt ..med gymnastik och idrott.Han var en av 

..stiftarna...av ..Sällskapet. ”.Gymnastikens Vänner” och dess mångårige ord- 

. förande.. Tidigare. an litades . han. ofta som. .läkare. vidkapplöpningar.. och 
idrottstävlingar inom och utom staden. 

Under, många år såga han 0 ft a i Läkare säl.l skape t.. Han . t j.änstgj pr de 

■flera kortare perioder som sekreterare och var år 189Ô Sällskapets ord

förande . .1...kamratkretsen. var. han .en. glad och gärna . sedda gäst och s jälv 

samlade han ofta de talrika vännerna .i sitt, gästfria hem.  

 
  G.Göthlin  

  

   

  

    

 

 

 

 

  



  

L.Q..T.,.l... X-Q...ni..X)..e...y^K- • 

. ?ö d d.. den.. 12./4.. 1.8.45... 1...S,Q.t. e.bo.rg ................................. ................................................

. Fadern.. var..pros.t.an..I. ...G.^Lamber.g...Kri.s.tine...fö.rs......i..TG.öt.ebprg^....... .................

..G.tudent...i...Uppsala...I8G5.,.med., kand.. Uppsala...1868, med..li.c..-G-tockholffl--1872-*- 

. Amanuens... i.. .f armakologi.,. Uppsala.. .1.8 C.C.-. G .7»..............................................
 .Amanueiis...i...pa.tolQ.gi...dtockholm .18.70.     ....

. Vik<-. .un.de.rki rurg... &.. Ser a.f i.mer.1 as arettet . 18 7-2........................

Amanuen-s-.-o-.-- -under-läkar-e--vi-d-me-d.,.-av-d-, --ä -Ser-a-fimerlasar-ettet 1874.

-Distriktsläkare i Göteborg 1874“-94»  •   

■ Ba t a 1 jo ns 1 äka re 1381...................

■Regemen t-s läkare ■ ■ 18-Q J ■...................

Förd elni ngsläkar e- - • 18q8? med • • avsked- • 19H •.......................

Ledamat-avstadsfuliniäktige- i ••&ö.teborg"lö95'-l'9H*”

■OrdTurande'i ■■'Gt3tebörgs"’Hälsovärd.snänmd"189'5“19r2ö............................
  "X®aHfflöV“fiV“triTeR,tTÖ,llB,fl,‘,TtJr''Allffi,;‘’1T7 Sälilgreilöka sjukhusul 1895“191Ö»

fråh lgÖÖ säsom dë'ss ordförande.

Ledamot "av'Göteborgs’ Vetenskaps- och fitterhétésafthälie. 

Hedersledamot av Göteborgs Läkaresällskap år 

Avled den I5/4 1QJ1.

  
 Inom.. .den.. .1 äk.argen.e.r.a t.i o.n.,. v.a r.s.. huvudsakliga.. verksamhetTinl 

föll..under, förra, århundradets.. J...sis.ta...decennier, blev.-Lambei’g-uon -s-is-, 

te...överlevande ............................ ...................................................................
  F-öd-d-■ -och■ -Uppfödd-i■ ■ Göteborg--föll ■ det■ sig ■ för-• ho-nom-natur-

•ligt--at-t--ägna--si-n--hemstad--hela--sin-gärning.-- ^edan-ti digt-kom- nan

att-4nt-aga--en-framsk•jute-n--st-äll-ning"inom''Samha;llct;-- Till detta bi

drog -väl i första hand-en-ef t-er-dåtida •■mått-ygrundlig iukarutbild-

ni-na'-med—huvudvikt—lagd"på’"nredic±n -och’•■patologi',vilket sista ämne 

han^studerade ^under'prôf êSSôf' Zèÿs'stiï.iul’ërâhdô lëdhïhg. Llycket be-
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...tydde.. det..nQg...o.ö.k.8.åfa.t.t...hsu...var...eiL.Ät.ahens...aon..xae.d...djupa...förankringar i 

.. ,d e.a 8... kultu r.e 11 a.. mi 1 j.ö ... .Men.. vad.. .s om.. nog.. ne s t... jämna de.. vägen ...för... L a.mbe r g 

..var...hans...persnnli.g.het, ..Han hörde till-d«ssa lyckli-ga naturer, som--ge-

nom -si tt- trygga rlug-na -uppt-rädende -ee-h- s-i-n- lätthet- att :ge ■•kl-a-rt - o-c-h..

■■ träff&nde-u-t-tr-yefc-fär..-si-n-men-i-n-g -fls-ta--uppmärksamheten-  vid. -sig ■och - få

■ ■ v-i-k-t -i-ga ■ ■ uppgi -f te r • -s-i g • -anförtro dda-..........................................

........... ■Redan --samma"å-r"L-amb’erg" Slög" Sig"ner ”i ;‘®öt eb'OTg;'åt og" han"sig"

uppdraget -att ■tjänstgöra ■som'stadens" sundhetsinspektör ■.■Detta ■inriktä-

■ de-"från'"bör jans"hans'intre'ss e"'p'i'"den" of lent ligä'"h;"ls"ö vården; "'Ännu" stör-
 "re"mö'jli"ghet"ätt""vérkä"'ihöm'hy-gi"éhen''fick"'hän,'" se'ääh 'hä'h 'lSöp"vålts"till

 "ordförande" i""den "då" 6 dela de"'häl s o vår 'dshämndéh.""I'"denhä' sin' ställning " 

kvarstod han ända till 19-2Ö. Under läräbergs ördförande’t’i’d inföll "en för

städ ens "hygieh '"ska" utvecklihg viktig"öch höhöblserik" period. Här män nu

"ser "tillbaka på dennår här''mân"âhledhïhg".'understrÿka', att den "var lad 
av besinningsfullt lugn och välgörande hiatt^^lïët ."’Let "vär" aldrig "fråga

■ ..........  ............ . . . . . ..  - 

om att lösa de stora frågorna från den ena dagen till den andra,utan 

de fingo tillfälle att mogna under nödig utredning och försiktiga prak

tiska prov. En sådan metod ger kanske mindre glans utåt,men doit leder 

till resultat,som kunna bestå och på vilka man sedan tryggt kan bygga 

vidare.

 Under 16 år tillhörde Lamberg stadsfullmäktige. I alla frågor

som rörde stadens hälso- och sjukvård blevo hans ord vägande. Envar kän

de respekt inför hans försiktiga, sakliga läggning. Han var-, det visste man 

väl isatt i det aktuella hälsovårdsarbetet: den allmäna sjukvården blev 

han förtrogen med,sedan han 1895 satts in i Allmäna o. Sahlgrenska sjuk

husets styrelse och år I9OO blivit dess ordförande. I stadsfullmäktige 

åiå.?.9.rl..öye^911t...yar han det sunda förnuftets talesman,,

kr 1881 trädde J’.an. in. på.. mi'lit ärläkarebanan ..och., avancera de ef- 

t.er...hand...till...f.'.'.r.u...lningsl.äkar.e...inom...III..arméförd.elningen.... .....’r;in..sakkun- 

ningt...håll...har...de.t....vi.ts.ord.a t.s.,.a.tt. .kan ..alltmer- växte in i de-n militära- 

hälso- och sjukvården och med iver grep sig an med de uppgifter,som



 

här.-.m.ötte...hpn[QmA....3Qm...Qrd.fö.ra.n.d0...v.i.d..mili.tärläkare.f.ö.re.ning.e.ns.. årsmöte.  

i...Ö.t.ookholm..l.901...höll..han...ett..uppmärksammat . föredrag-om.utbildningen '■ 

a.v.-SjukvårdstrupperMr .vå-Lambergs- initiativ bildades ■ år -19O1- III armé- 

fördelningens- milit-ätläkareförening-oeh-han ■ var -under ■ flera -år dess.......

ordförande -,  ..... ................

Bland' mera • • -off entliga • ■ uppdrag "kan ■ ■ o eks å nämnas, att" 'han ' un-

d er " ' ur en " 189 8 -1QO 7 " f ung e r a de, s om "över läka r e " 1 " Br and - ' ooh ' ' Li v f ö rs Sk -

ringsaktieböTåget' oves' efter att ' frân 1885 'ha tjänstgjört'söm"då-

vä rähd ë 'över läkäré hs vikarie.

dämma egenskaper,som efter hand gåvö Lämberg hans plats

inom "stadens "off'êhtliga' liv,'tillf rde honom också en mycket stor en

skild "praktik. Jin medicinska utbildning aktualiserade han under ti

digare är genom upprepade utländska studieresor,

• Lambergs aktiva verksamhet inom Göteborgs Läkaresällskap 

inföll företrädesvis under tidigare år. ï)en växande arbetsbördan     
gjorde honom en tid mindre ofta sedd här,men sedan denna lättat, blev

han ånyo en trägen gäst år lÿlZ blev han Sällskapets hedersledamot.

Han tillhördo också Göteborgs Viitrtommnutffiraiimmh Vetenskaps- och 'Vitter

hetssamhälle,

Trots sin omfattande allmäna och enskilda verksamhet deltog
........................ ................................................ ..................-yarmpmusikvän~ ~ ogiy.................. L

Lamberg gärna i stodens kultûrlît, “Hän var enV^fteei na de 1^ c.,>.an att

 ù irriyAraokgr sångröst( ac.. van- i sm‘intima..........

JfLrp-h.q pr. nv PPivf-vnl -, p van n nr n q . .................................................................................................................................

Hätt många år fick- Lamberg tillbringa som emeritus Han

f ann sin bästa tillfredsställelse inom ett lyckligt hem pch..nan . br-.....

s to d ..att upp.s katt a 1 ugn e t.. e ft e r... et t.. y erks amt ...liv,...................................................

 G.,.G.ö.thlin<





  

Å..k...e B...a. ,r...k..m..a..n.... 
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•F ödd■ • 4/4 18-9 Q ■ • i Härn ö s and -.-..........

Fadern var navi gat ionsskole förestàndaren G.F.W.Barkman......

S t udent i Ght eb o rg I9 09. ...

Med', kand ■. 1912, me d Ti c. " " 1916, bägge- i Lund.

Me d' doktor i Uppsa 1 a 1929................

Bi t r . 1 äkä r ë a" Gö t c b ö r g s e p i d emi sjukhus 1916-17

Unde rläkä re "a"hälltorpä sjukhus I917-18•
 Underläkare vid Falu lasarett 19i8-19»karlstads lasarett 1Q19-24. 

Underläkare vid Örebro lasarett 1924-25.

Amanuens och underläkare vid med kliniken i Uppsala 1926-29- 

Biträdande lärare i medicin vid Uppsala universitet 1927-29. 

Lasarettsläkare vid mel-avdelningen Sv Borås lasarett 19^9- 

Diverse utländska studieresor.

Författat ett JO-tal uppsatser i in- och utläddska med. tidskrifter. 

Avled ‘% 1951.
  

Barkmans... yt.t re.. levnads öden.. är 0 . snart . . b e rät tade ^.-E-f te r ■ mal-r  
med ve t na, långt.. drivna stud i e r HTc fo rd rade s ■ han- ■ s lut 1 i gen ■■■till-- öve r - 

läkare å- en -stor medicinsk- avdelning. -Kanppt hade- han där- -bör ja t 

s i 11 - v-e -r-k*-förrän ■ -han ■ - skördades - av • döden i

 Redan genom sin första vetenskapliga publikation inom neu

rologi en slog han■igenom utomlands; ■ ' If ed ' ' gradualavhandlingen befäste 

han "där "sin 'position.' '.lans forskning är en heder för läkärvetenskä- 

pen 'och"!ör ''ot’"länd'"hän' tillhörde'. "Här'hemmä väf det ëj mängå^som
 f örst'a'tt"'t‘illäo'hä" sig' hans"’forsknings rë suit ät och söm ..ande hähs 

internationella rykte. Han arbetade ju inom en specialdisciplin och 

det""vär"höhö'm" absolut "f järran att i riågön form göra reklam xör sig

^ijälv \?Sr hönöni vär saken och forskning n heliga ting, det övriga



  

...va.r...bis.ak^...U.u.,.eft.er...j; in...d.o<l,.Qi.tö.raa..han., som..aukt.or.ite.t ..på...de...flesta. .

...o mrå den., där., han...arbe t à t,............ .............................................................................................

...................... .Vi.ll.-ma.n.-.som-- hel-het--fôr-stâ-vad--Barkmans-korta -levnad •inne-- 

•-bar ,-må-ste- man-s-öka ■sig -förbi- u-tanv-e-rk-efi- -och tränga ett stycke -under 

- den yta -ha-n-vidade -omgivningen.-- in -stark sensibilitet tvang honom  

■ att■ • -anlägga-■ • en mask,- som- -delvis dolda■ ■ hans- verkliga jag.■ ■ ■ Tyst -och 

• slut on-gick-han-Hin ”väg fram.”De flesta anade ej’ vad ”som”lévde"öch"käm- 

■pade bakom hans lugna yttro» För dern som "kö rainö" honom' närmare,fram-  
     'stöd’ Barkman söm ' en' personlighet av ' ovanlig "resning.” Häri var den "päs- 

   "siöhörade forskar en,som med sällsynt "intensitet' arbetade "på att trän
  

ga" ih i naturens hemlig" et et. Denna våldsamma vetehskäpligä" hängiven
 

het köm i konflikt med en djupt mänsklig inställning. Han var läkare 
 

i ordets vackraste mening. Under sin dagliga gärning kunde han offra 

sig för en människa i nöd på ett ovanligt och rörande sätt. Han brann 
 

lån$ över måttet av sina krafter. 

Svårigheter av allehanda slag tornade upp sig i hans väg 

och gjorde den mer än vanligt stenig. Om hans stora forskarbegåvning 

ostörd fått taga ut sin rätt,hade hans liv förmodligen gestaltat sig 

annorlunda. Hade Barkman fått den vetenskapliga arbetsro han så väl 

behövde,skulle han väl också kunnåfövervinna eller mildra de konflik

 ter som tärde honom. Utåt syntes allt ordna sig,när sjukdom stötte till.

En serie svåra sjukdomsattacker f"rde honom gång på gång till gravens 

rand,men hänsynslöst reste han sig och grep nya tag med hela den livs- 

intensitet han ägde. Till slut bröts han dock definitivt ner och hans 

timglas vändes för sista gången.  

............För de lidandemänniskor,som kommo under hans vård och för de 

intima vännerna skall hans minne ..alltid...stå..friskt. ..och., ljus t...och..inom 

medicinsk.forskning.kommerhans., namn., a tt... leva...länge.,.

G-Göthlin



H...e...r...m...a..n...R...Q...s...e...n g. .r. .e...n. ..

 

■F öd d ■ -2- G -/ 9 • • 18-G 4• ■ ■ i ■ Ögg e-s to r-p-. ■ J ö nköpni gs - ■ - län-*................................................................

Hadern ■ - va r ■ - -underl ë- j -t nanti en • F- T- ;• Ro eengren-i..................................................................

■Student - • i■ Jönköping • ■1884.................................................................................
 Med . kand, i • ' St ockholnr ■ 189G, med. Ii c.i Lund ' 1905.

t. f ■ underläkare" ä’’■österäsens' sanat0 rium 1902, '

Und e rl äkä r é " å" Hé s S leb y s à nä to ri üm 19 0 2 - 0'7.
   

I'ärinTäkäfe av'' 2 "gr. i flot tans reserv 1'907; av gr . 1'918'. ' 
 

Biträdande läkare vid sjukvårdsantalten Gibraltar i Göteborg 19Ô7-I5.
  

istriktsläkare Ï91J.
 

Överläkare vid Kålltorps sjukhus 1Q1J-29-

Ledamot av styrelsen för Barnsanatoriet i Räflahda IQlJ.dess /. ord

förande I9Ï7» 
 

Ävled den 24/9 I95Ï.

  

 . Doktor...Ro.s.engr.en.. ägna de...praktiskt taget, hela sin.läka re

garni ng. åt...tuberkul0sen. .Hur..han..kom in. på..tuberkul0sbanan,-• känner.......

jag...ej-1 ill,--kanske-,  var - det en tillfällighet .H-en säkert -ä-r,- att ar
 

betsuppgi fien väekte -■ stort intress e-• hos- honom redan- under d en■ grund- 

liga-specialutbildningen,som på den-tiden hät hemma endast kunde ske

å ■ ■ J ubi1eumsfondens•sanatorier.........................................................

När han år 190 7 s 10 g si g ' ner ■ • i ' Göt eb org,' fann han tämligen
 

begränsade" möjligheter"ätt ärbetä ihöm' sin specialitet. Hån fick 

dockänställniny söm biträdande läkare å Gibraltars försörjningsin- 

rätthigg medskötseln av dess tuberkulosvadelning som huvudsaklig

a r b e t suppgi'f t.
 År I9I5 stodemclllertid stadens stora sanatorium å Kåll- 

torp,numera Renströmska sjukhuset,färdigt att tagas i oruk och Rosen- 

grçn utsågs till dess förste överläkare, På denna plats stannade han
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... .t. il 1.. ,p e^io nså Ide rn..... ..................................................................... .........................................

.Eiter..ett-mångårigt- samarbete med •Rosengren- vågar jag uttala 

att hans arbete som överläkare var myoket gagneligt för utvecklingen 

av tuberkulosarbetet i Göteborg. 1 början av detta århundrade stod 

man tämligen pessimistisk inför tuberkulosproblemet,1 brist på verk

liga- behandlingsmetoder visade'sig vårdeffekten vara ganska begränsad.

• Men ännu ' vikt i ga re var,at t förnyade ' ' unders ökningar'allt ’ ’ mera åda gä -

'lagt ' ' tuberkulos ens ofän11igä utbrédning. Vä rj e' t ähke pä a11 vinna

d ef i ni ti va’ ‘ recul ta t enbär t på s anat o ri é vä gon ' ' s ynt es ' ’ våra ' ute slùt en. " 

......... Det var i denna negativa' milj ö som' di s p ens ärt anken växte
 fram ocft omfattades med allt större förhoppningar./^tuberkulosen mås

te ses "som en farlig sämhäilssjukdom och måste bekämpas med socia

la medel Här i staden började dispensärarbete I910 och huvudvikt

lädes redan från början på sjukdomens epidemiologiska och sociala 

sidtr Ett naturligt led i utvecklingen blev, att dispensären, i
 

olikhey med vad som tidigare skett på andra ställen inom och utom 

landet,gjordes till tuberkuloskampens centralpunkt och att sanatori

er och andra vårdavdelningar fingo tjäna dess syften. Utåt marke

rades detta mmrnmm därigenom, att dispensären i stort sett ensam er
 

höll beläggningsrätt å dessa sjukavdelningar. Tankegången .var ny och 

väckte en del opposition,kanske mest utanför Göteborg. Under de år 
som gått har man allt mera insett att sy^emet var riktigt,och upp

slaget har följts även på andra håll.

För den nytillträdande överläkaren påRenströmska sjukhu

set måstedet habetytt en själyövervinnelse att se sig berövad in- 

t agnings rät t en. å d e.. allmäna avd e l.ninga rna. Lien Ro s engren foga de sig 

1 o .j.a.l t, och., mycket s nar t... erkände han. of ö.r behålls amt.. .0. rgani s a t.i o.n.e.n.s. 

riktighet .....Han..fick...för. varje . år som..gick en allt...starkare social- .

.hygi.e.nisk...inr.iktning..i...fr.åga..o.m. tuberkulosarb.etet och kom därigenom  

.a .t t... ne ty da. ..mycket f ö r ■ ■ dispensärve rksamhe t en und e r dess fö rs ta kamp—



     

år..  

Det..låg., nog..-e-j-för.-Rosengren.-att bryta nya vägar inom det  

medicinska ■ erbetet-.- -1 - fråga om-■ tuberkulosens behandling var lian täm

ligen konservativ, Detta torde ha bottnat dois i hans -personliga
 läggning-, dels -i den • ut bi Idning- • han ■ fått ■ å några av • våra ■ s t at s sana-
 t orte r. e rs onli gen var' Ros engr en yt t er sZ” punkt lig o ch ordningsäl- 
 Skândë'ft'ôd' ett' inslag av pedanteri. Döt blev för honörn' rätt natur
  ligt att uppfatta ett sanatorium Söm en hygienisk mönsteranstalt, 
 där sträng" dagordning och obönhörlig tukt måste råda. I likhet med 

 rätt"gängse åskådning säg han i patientens dagsschema en viktig
     hälsofaktor. Den patient, "som "g jorde "sig skyldig till olater eller 

 
självsvåld fick snart märka av Rosengrens patriarkaliska styrelse

 
sätt .

  
Trots sin stränga läggning och sin barska uppsyn var Ro

sengren ofantligt avhållen ast patienter och personal. Bakom hans 
   

sträta yta fanns ett gott hjärta och en djup och fin uppfattning 

om ansvaret mot medmänniskor. Patienterna voro för honom^ej nummer 

eller fall,utan lidande medmänniskor,som kunde vända sig till honom 

med sina bekymmer. De socialmedicinska indikationer,som dispensären 
följde vid intagning av patienter,tillämpade Rosengren även vid ut

skrivningen, Han detaljgranskade,gärna med dispensärens hjälp,pa

tientens hemförhållanden och det var honom alltid en smartsam åtgärd^ 

då han nödgades återbörda en patient till mindre gynnsam livsmiljö.  

Rosengeren var synnerligen hjälpsam mot sina patienter När sanato- 

riepat lenternas understödsfö rening. rå. sin tid startades, skänkte...han  

denna ,e.n...rikligt...t i.l.t.agcn ..grundplåt...Q c.h...han. f ö rbl ev a] It j-Pmt- varmt

int reas e.ra d.. f ör f ö.reningens...o rgani.s.at.i on.. .o.ch.. a.rb.e.t e.... ,D.en..h j ätt.li g- ..

he t... och... tacksamhet... fr ån... rati ente r... o. ch..underly.dande^.s.o.m.. strömmade...

..o.sengren...till., mötes^.när.-han. a.vg.ic-k -som...överl-ùlcare.^ voro- Säkert- ùrlimt - 

menade-.
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............ Gütehorgs...stad...hade...lång....tid...rätt...begränsade...möjlighet  er. att 

... .vård a... lungt ub erkul-o sa - - -ba rn. act- h e -tydde ■ ■ där fö r.. et t värde ful It • ■ t ill - - -
sk-ott ,då--Räflahda barnsanatorium- kumde öppna^in verksamhets ßo sengren 

■var styrelsemedlem •redan -från -sana-toriets start och blev ■senare - dess

■ ordföra-nde;- -Under hela tiden tjänstgjorde "han som sanatoriets läka-

■ re. T utbyte mot ett" kommunalt anslag erhöll dlspensäron rätten att 

féTägga ’Sanatoriet och " Sedermerä 'här "Staden ingått" eh'ovcrehskömmöl- 

"sö" med""sähä'tof i es tyr els en" s dm givit" s ta den" ytterligare förd elär. Bä-

" kom" denna t ill synes Ij-ckliga halvkömr.iunalitering"kan man nog " spåra" 

Rös engr ens ' inf 1 y t ande. " "

kosengren var ingen stridens eller offentlighetens man,men 

detta gjorde ej hans insats mindre. När åsikterna om tuberkulosar- 

bete upphört att bryta sig och skifta,kommer det helt visst allmänt 

att erkännas,att Rosengren fyllt sin uppgift ovanligt väl och att han 

varit en mycket god tillgång i den allmäna tuberkuloskampen.

G.Göthlin.
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Född den -18/5- 1857-i -Horrbärke, Kopparbergs län.

 Fa d e rn ■ • va r b r uk-s f ö r va I t a ren J- -.- H. K j o rt-zb e rg.................................................
  ■81-udent i ■ Uppsala- 1876 ♦.............................................................................................................

 Med. kand.• • i Upps a la 1888, ■ me d, 1 i c. " • Stockho Im 1895•...........................

T.' f. 1 äka reål äns lasarettet! Väne r s b 0 r g 189 5.
   Obs ervat ionsläka re ' à "Ha fön 1 St Ockholms skärgård 18'94 • 
 

Extra' pfö'v'ihsi'äl läk'äfe' fStyrsö " och "ü'ckë'r  ö distrikt ‘samt karantäns lä
 

kare " vi d " Kähs ö ka ra nt äns anstalt 18 9 5-192 2.
   

Utländska studieresor I895 oc^ 94 'till Tyskland, Schweiz och Italien. 
 

Avled den 50/4 Ï95Ï/1 

  

   

IJ.är. Hjortzberg år 18.76...i.nskrevs.. vid. Uppsala univorsitet»  

var ..det...på..en...tid. i...mångt...o.ch..mycket...olik - vår. Den.-kommande-kampen 

för t i 11 varon.. betraktade student en i allmänhet som -något avlägset, 

. vi Dke t • e j- vde- kas t a- si n skugga • -f ra mfö r si g ■ ■ -Ungdoms g-1 ä-d j-e n f i ck

ta- ut -si-n- rätt . -Examansre-korde-n -stodo -e j -högt-i -kurs-........................................

■Hjortzberg var d-ew gladaste- av alla , han • förstod att ■ 

njuta - sin sorglösa -tillvaro • i kretsen' av kamrater' och" vänner. "Det  

drog-ut på tiden och rätt sent blev haii" färdig med examen'. "Sin ut

bildning fullbordade "han " gonom" grundliga"' utländska' studieres or. 

År 189 6 ' k0 m Hj 0 rt zb e fg "ne r till s i 11 bli vande verksamhets- 
 

fält'''i''egcnskäp''av extra'"provinsiaTÄkare i Styrsö öch Öckerö distrikt. 

' Hed" denna l-efattning'kom hän' att ’under ett kvartssekel förena tjäns
 

ten söm karantänsläkare. 

Utträdet i det praktiska livet ändrade nog föga i Hjortz- * 

bergs ljusa, optimistiska läggning, fela livet behöll han sitt friska*'



  

; s.t ud.e xit humö.r..... Ilen.. .de. t .t a... b. e.t y.d,d e... e. j.. .a t.t.. .ha n. .t. 0 g.. .8 it t. a rb e.t e... på... lek.

. Tvärt..o.m.. växte... han., hastigt... in., i...det.. strävsamma..liv...en..läkare...ute...i...skär-

.gårde..får...fjöra....P.å..d,en-.ö.,.d-ä«--ha.n..-var...s-tationerad,,-levde en handfull.....

•människor - • oc-h■ -pat-i en-t erna■ ■ fiok-■ -H-j-o-r t-z-be-rg söka-- upp i -âet vi d-s t-räekta-- 

skär-gå-rdsdis-triktet r -Det -ver- i-nge-n -s-i-nekur att svara- -för ett - sådant

■dis-t-rikt-, men--Hj ertzb-erg - va-r- -uppgift en-- vuxen. -Dag "Oeh nffitt 1 -alla- väder

var "han--ständigtredobogen-att,ofta-i bräcklig# "farkost ar;• bi-springa....
 de s ■ jukaMe d si 11 ' ' kä eka, gla da ■ ■ vä sen" lyste- han • upp ' ' de" • små fiskars tu- - ■ 

gorna.Han "förstod'aff"ingjuta hopp och förtröstan i "bekymrade" och  

sorgsna -hjärtan. Så sraåningoa växte 'Hjortzberg' Haniman med distriktets 

fiskarbefolkning. ",Rörande bevis på ^tacksamhet och/t ill givenhet fick han 
»dem som klenoder,..y

stundom röna • o c k " han gö mdeV^Déh ' ' livsgärning lian i en ..ansålder "utför

de" där" ute" i ’havsbähdet,'könhicf "sent att 'gl'öm...äs, Traditiöhöh skäll 
  länge' "berätta om den ensamme,folklige doktorn på den lilla"karantäns- 

 
holrnen,

Karantänsstationen hade enligt dåtida begrepp förlagts så 
 

avlägset som möjligt från människoboningar. Utanför stationen måste 
 

smittade eller misstänkta fartyg ankra upp och avvakta karantänslä- 

karens besök. Det låg något ceremoniellt och samtidigt ansvarsfyllt 
•

över Hjortzberg,när han styrde den vackra karantänsslupen med dess

tretungade flagg till fartygeÿs sida. Kanske var besöket snart undan- 
......................................................................................................................................... ,  
stökat och fartyget fick sin passersedel. Lien när som helst riskerade

Hjortzberg att behöva stoppa ett fartyg och mobilisera karantänsstatio- 

nen. Våra dagars läkare,som arbeta i moderna sjukhus med välutrusta

de laboratorier,kunna knappast fatta,hur detta skulle gå till. Några
Tyr S siöu^ ’

gånger såg jag hönonP'hrbeta i sitt lilla laboratorium med att söka 

 kolerabaciller och jag beundrade hans förmåga att komiaa till

rätta med små och primitiva h'älpmedel. Hjortzberg tyngdes emellertid

ay....det..aiisyarsfyllda arbet et, och det var nog mec en viss lättnad, han

år. .1.9 2.2.. mo t.t og... si 11.. a y ske d.. son.. ka rant äns.l äka r e



   

att/" '
................... De t.. ..är... s.Qm.. .Qm . man.. .haie.. .s vårar, e... at t.. fat ta^a^ks å. 1j usa, glada 

o.oh .gode...människor .en..gång .måste...försvinna... .Man. tycker• sig^ännu se

H$ortzbergsblå-ögon lysa av livslust och känna det trofasta hand

slaget. nan rick- bort -i c en stund, när -studenterna sarlades för att •. 

på -valborgsmäflsoafton -med ■■sia- s-ång -fira vårens ankomst. -Hur ofta  

hade han- e j s jäl v ■ de It agit' i ö e t vi t a tåget ■ o oh • s ena re i ■ tankarna 

vallfärdat till"den "eviga" unfdomens" Stad. Nu"fördes hqn"i" Stället 

till" s in ' kata he mb y gd ' Dal ar na för at t få s ova under dess 1 jus a b j Ö r -
    kär. Mån^@ värma' tänka r ’ ' följde ' ' hönöm ' på dén S is ta färd en. 

    Gr.Göt.hlin..
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Axel Lorent z (Lara) Lindquist.

Född den 7/6 1864 i Alingsås. Fadern var garverifabrikören Axel Lindquist. 

Student i Skara 1885

Med kand i Uppsala 1888, med.lic. i Stockholm 1893.

Amanuens vid ohstetriska kliniken ämamnnffiTfirtimRiiribamammilnibBita i Stockholm f 

1892, samt vid gynekologiska kliniken à Sabbatsberg ett âr 1893’94* 

Praktiserande läkare i Göteborg frän 1894.
Kortare förordnanden å Sahlgrenska sjukhusets kir. och med. kliniker 1894 

och 1895.
Bitr, barnmorskelärare 1898.

T.f. överlärare vid barnmorskeläroanstalten i Göteborg 1917’19«

Utnämndes 1919 till professor och överlärare vid sistnämnda anstalt, där 

han kvarstod till 1929« ä-å han avgick med pension.

Studieresor I904 och 1906 till Berlin, München och Wien.

Ordförande i Göteborgs Läkaresällskap 1894.

Ledamot av K.V.V.S. 1917* )

Hedersdoktor i Uppsala I927.J

Avled den 18 april 1932.

Lindquists läkargärning är nära knuten till Göteborgs barn- 

bördshus och till den där bedrivna barnmorskeutbildningen. Redan «B 2 år 

efter sin hitkomst aom praktiserande specialist 1 gynekologi och 

fick han anställning först som t.f. biträdande barnmorskelärare och sedan 

som ordinarie sådan. Efter prf. Walters avgång fästes han vid anstalten som 

professor och överlärare.
I planläggandet av stadens nya barnbördshus hade L. ingen del 

och han var därför ej ansvarig för de rätt stora brister, som redan från 
O

b#f jan vidï'dde anstalten och som avsevärt försvårade ett rationellt arbete.
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L. hörde emellertid ej till dem, som ständigt torgföra sin kritik. Han 

gjorde det bästa möjliga av situationen. Sent omsider fick han medverka 

till en välbehövlig omplanering och utvidgning av barnbördshuset. Det 

var säkerligen hans förnöjsamma och anspråkslösa läggning som gjorde, att 

anstalten alltjämt kom att utgöra en kompromiss.

Inom läroanstaltens trånga och i flera avseenden otidsenliga 

ram ordnade L. undervisningen så som han önskade ha den. Lindquists mål 

var att med en efter enkla, fasta linier upplagd undervisning skänka 

den färdigbildade barnmorskan möjligheter till en noga avpassad hand

lingsfrihet, som i lika mån uteslöt ren mekanisering och spekulativ ar

betsmetod. L. var som chef mycket fordrande, men alltid lugn och saklig, 

Inom anstalten härskade mönstergill ordning. Kanske hade eleverna litet 

svårt att komma honom personligen nära, men som chef framstod han för dem 

som mfit mönster av plikttrohet och omutlig rättvisa.

Om man betänker, att L. alltigenom arbetade utan den vetenskap

liga och tekniska assistans, varmed våra större sjukhus numera som regel 

äro utrustade, måste man beundra hans vetenskapliga arbetsprestation.

I ett betydande antal mestadels statistiskt-kasuistiska uppsatser och 

sammanställningar har han framlagt sin stora kliniska erfarenhet. Hans 

iakttagelser voro alltid noggranna, och ständigt sökte han stödja dem 

genom pat. anatomiska undersökningar och sektioner. Alla sina uttalanden 

grundade han på egen iakttagelse och noggrannt citerade källor. I långt 

större utsträckning än som brukar vara fallet hämtade han sitt vetenskap

liga material från den enskilda praktiken. Förklaringen till att detta 

var möjligt får nog sökas åämii i hans minutiöst förda journaler. Stor 

hjälp hade han av sin statistiska arbetsinställning, som medförde, att 

materialet redan från början lades till rätta för bearbetning.

Av yttre utmärkelser kan nämnas ledamotsskap av K.V.V.S. år 

I917 och hedersdoktorat i Uppsala 1927. En var såg häri en välförtjänt 

belöning för ett redbart oegennyttigt arbete.
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Lindquist var en okomplicerad och bottenärlig människa. I såväl 

arbete som umgänge var han reserverad och tyst. Säkerligen har ett oöver

lagt eller temperamentsfullt yttrande aldrig gått öber hans läppar. En 

viss utvärtes otillgänglighet var nog endast skenbar. Hela livet förblev 

han en minnesgod student och trots sitt ovanligt slutna väsen sökte han 

gärna kontakt med ungdomsglädjen. Hans nmuamfflto vanligen så allvarsamma 

ansikte strålade av förnöjelse när han träffade vänner och sångarbröder 

från ungdomsåren. Inom sällskapet O.D. var han länge en värdefull tenor 

och kvartettsången odlade han långt in i mannaåldern. Allt eftersom L. 

kopplade av sitt egentliga livsverk, sökte han kontakt med naturen. Under 

senare år gjorde han varje sommar botaniska studieresor och det herbarium 

han hörunder samlade finns nu i Botaniska trädgårdens förvar.

Med Lindquist gick ännu en man av den gamla stammen bort, en 

läkare utan vank och brist, plikttrogen till det yttersta, med stora an

språk på sig själv och med hög uppfattning om läkarens ansvarsfulla kall.

G. Göthlin.
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Karl Ragnar Sundin.

Född den 7/5 1892 i Värnamo.

Med. kand. 1916, med. lie. 1922, "bådadera i Stockholm.

Hade 1919 kortare förordnande som provinsialläkare och tjänstgjor

de 1922-25 som assistentläkare.

Var 1952 under 8 månader underläkare å Hallands läns tuberkulossjukhus.

Tjänstgjorde 1925-28 som underläkare å Örnskölds lasarett.

Från 1928 amanuens vid Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning.

Avled den 20 juli 1952«

När Sundin år 1928 tillträdde "befattningen som amanuens vid 

Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning, hade han redan en solid ut

bildning att bygga på och han utvecklade sig till en god kirurg. Vid sin 

bortgång stod han mogen och färdig att börja egen verksamhet. Man fäste 

sig vid hans kloka, försiktiga indikationer och sunda omdöme, hans sinne 

för proportioner. Han tänkte först och handlade sedan. För sina patien

ter hade Sundin ett personligt intresse och han var hjärtligt avhållen. 

Hans medkänsla för de sjuka var stark och uppriktig och det tog honom 

alltid hårt, när ett sjukdomsfall utvecklade sig ogynnsamt.

Av och till mötte vi honom som föredragshållare i Läkaresäll

skapet. Hans anföranden voro väl utarbetade, grundliga och innehållsrika 

och präglade av kritisk inställning.

Sundin gick sin väg fram tillbakadragen och försynt. Han kände 

intet behov av den stora kamratkretsen utan sökte sig några få vänner, med 

vilka han trofast höll samman. "Bakom hans något stela yta doldes en skäm

tare av rang. I vardagslag betänksam och allvarlig, kunde han i den intima 

kretsen låta en värmande och älskvärd humor flöda.

Lika stilla som Sundins liv varit, lika bråd blev hans död.

En ol
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En olyckshändelse ryckte honom hort. Kvalfulla te-rde de minuter ha varit, 

då han förstod att hans hana var stäckt, hans liv tillspillogivet. I kol- 

legernas krets hragte hudet om hans död al-lmän sorg.

g. Göthlin.
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Frans Evald Olsson.

Född den 2/2 1883 i Göteborg. Fadern var handlanden Oscar Olsson.

Student i Göteborg 1QOJ. Inskrevs i Uppsala 1904.

Med. kand. Uppsala 1907, med. lic. Lund 1910.

Underläkare å Karlskrona lasarett 1911sl4.

Kortare tjänstgöring å Otiatriska kliniken å Sabbatsberg samt å Stockholms 

epimdeisjukhus 1915«

Studerade öron-, näs- och halssjukdomar i Wien 1916.

Specialist i sagda sjukdomar sedan 1916 i Göteborg. Ingick tidigt i Marin- 

läkarkåren och utnämndes 1916 till marinläkare av 1.graden.

Avled den 9 oktober 19J2.

Efter en rekordartat kort studietid, endast 6-g- år, stod Evald Olsson färdig 

att träda ut i medicinsk verksamhet. Han tvekade länge inför valet av spe

cialutbildning och skaffade sig under tiden en god kirurgisk skolning.

När han så med den svenska läkareambulansen under världskriget kom ned till 

Wine, tog han upp tanken på specialutbildning i ören- näs- och halssjuk

domar och arbetade en tid under bl a, Urbantschitsch och Ruttin.

Olsson fick en betydande praktik här i staden. Han hade god hand 

med sitt klientel och patienterna kände sig personligt omhändertagna.

Tidigt lade mn hos Evald Olsson märke till en disharmonisk 

livsinställning. Han pendlade mellan svårmod och levnadslust. Under posi

tiva faser av sitt liv sökte han gärna kamraters sällskap. Han älskade att 

fördjupa sig i långvariga diskussioner, men ändrade mera sällan pa sin 

primärt tillrättalagda åsikt. Det kunde emellanåt synas som om principen 

för honom blev viktigare än saken. På många punkter lade han i dagen en 

överkänslighet, som inte kunde undgå att så småningom isolera honom.

Kanske var det en inneboende oro, i varje fall ett tvingande
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behov av ombyte, som drev honom ut på ofta forcerade resor till olika 

världsdelar. Noggrannt planlade han sina färder pch han reste med öppna 

ögon och sinnen. Han hade starkt minne för orter, personer och händelser 

och han berättade gärna om vad han upplevt.

Nu breder sig tystnaden över hans sista, långa resa.

Q. Gröthlin,



Född den 2/12 1859 i Nyköping. Fadern var handlanden och rådmannen Johan 

Eric häcklin därstädes.

Student i Nyköping 188o.

Med. kand, i Uppsala 1886, med. lic. Stockholm 1891.

Specialstudier i Berlin och Wien I89I och 1894.

Praktiserande läkare i Göteborg 1891.

Avled den 19 oktober 1952.

Bäcklin började sin läkarbana i Göteborg med inriktning på mag- 

och tarmsjukdomar som specialitet. Både som specialist och allmänpraktiker 

fick han efter hand ett betydande arbete. Under hans stillsammaa och an

språkslösa uppträdande doldes en stor fond av energi och målmedvetenhet. 

Specialiteten mag- och tarmsjukdomar var på den tiden ung och stadd i raskt 

framåtskridande Bäcklins egen utveckling kan man i viss mån följa i hans 

författarskap. I ett 10-tal uppsatser har han nedlagt en del av sin egen 

erfarenhet och sin inställning till aktuella problem inom specialfacket. 

Han var ovanligt ärlig i sitt arbete och lät aldrig en fras skyla över en 

medicinsk oklarhet. Påfallnde var hans mwim energi att medelst sektioner få 

dunkla kliniska frågor utredda.

Under tidigare år uteblev Bäcklin sällan från Läkaresällskapets 

sammanträden. Någon ivrig debattör var han inte, men en iaktagande lyssnare. 

Arbetsåret 1899 tjänstgjorde han som Sällskapets sekreterare. Hans proto

koll voro synnerligen utförliga och minutiöst noggranna.

Vid sidan av medicinen har B. gjort en insats, som länge kommer 

att minnas i våra bygder. Som så många andra läkare var B. intresserad bo

tanist och friluftsmänniska. I Tyskland hade prf. Conwentz tagit upp natur

skyddet som idé och praktisk arbetsuppgift och när rörelsen kom till Sveri-
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ge, var B. en av de förste, som omfattade den med förståelse och offer

vilja Âr I9IO hildades Svenska Naturskyddsföreningen och 1915 erhöll 

den en lokalavdelning i Västra Sverige. B. var en av stiftarna ochÿf in

nehade från början posten som kassaförvaltare. På skilda punkter har 

denna lokalavdelning ingripit till naturens fredande och goda in/itiativ 

ha ofta tagits av B. personligen. Han var outtröttlig i sitt arbete, 

skrev stimulerande och belysande uppsatser i den populärvetenskapliga 

pressen, uppvaktade personer, som kunde skänka arbetet sitt stöd, skaffa

de donatorer, medverkade till upprop och reklamaffischer och mycket 

annat. Naturskyddets sak kunde hos B. väcka en flammande entusiasm och 

särskilt/naturvandalism, utövad av kommuner och sammanslutningar, kunde 

han utösa sin vredes skålar. När i Göteborg år IQI7 tillsattes en bered- 
<

ning för natur- och kulturskydd, var B självskriven som ledamot. Han 

valdes också till hedersledamot i den allsvenska naturskyddsföreningen, 

en utmärkelse om vilken han länge var ensam.

Bäcklins stora netsH*intresse för friluftsliv medverkade till

att han I90G ingick i ett konsortium, som inköpte högfjällssanatoriet 
Fjällnäs
fflijiftiftiThåiHmm i Herjedalen. Som ledamot i sanatoriets styrelse arbetade han 

i många år för dess utveckling till en enkel, frisk och av societets- 

liv obunden rekreationsort.

Bäcklins naturskyddsintresse utvecklade sig med tiden till 

ett verkligt patos. Minst av allt eftersträvade han offentligt erkän

nande. De naturreservationer han medverkade att skapa komma att stå som 

hans tysta äreminnen.

G. Göthlin.



Ernst Gustaf Melkersson

Född 22/1 1898 i Örebro. Fadern var handlanden Gustaf Teodor Melkersson 

därstädes.

Student i Örebro 1916.

Med. kand Uppsala 1919, med. lic. Stockholm 1924. Med. doktor 1952« 

Underläkare vid Solna sjukhem ett år 1922-2}.

Anställd å Serafimerlasarettets nervklinik drygt ett àr 1925-24.

Kom som assistentläkare till Sahlgrenska sjukhusets med. avdelning hösten 

1924 och blev i tur och ordning extra läkare, amanuens och andre läkare 

vid samma avdelning, där han kvarstod till sin död.

Avled den 2 december 1952.

Melkersson är den siste i raden av under året bortgångna kolle

ger. Underrättelsen om att han efter en angina insjuknat i sepsis väckte 
àü/ 

genast allvarlig oro och dröjde inte många dagar innan situationen kunde 

betecknas som hopplös. Med hans död bröts en ovanligt lovande läkarbana.

Bet är inte för mycket sagt att M. tidigt visade prov på en rik 

begåvning. Redan under skoltiden gjorde han sig starkt gällande, var den 

främste i sin klass och primus i studenten. Sin-medicinska studier plan- 

lade han omsorgsfhlltvoch han avsluttade dem efter 8 intensiva arbetsar. 

Trots den korta studietiden hade M. medhunnit ett års kliniskt arbete. 

Efter licentiaten stannade han ett år i Stockholm, men fästes sedan vid 

Sahlgrenska sjukhusets med. avdelning och var vid sin dcd andre läkare 

därstädes. Huvudparten av sin korta läkarbana ägnade han sålunda Göteborgs 

stad och för varje år som gick insåg man allt mer, vilken betydande till

gång han utgjorde för det medicinska arbetet inom Sahlgrenska sjukhuset 

och därmed för hela staden.

Â stadens sjukhus råder intet överflöd på läkarkrafter och M.



hade liksom övriga läkare en väl fylld arbetsdag. Detta hindrade honom ej 

att fortsätta det medicinska författarskap han påbörjat redan i Stockholm, 

Det var nevrologien och närbesläktade vetenskapsgrenar, som fångade hans 

huvudintresse. Under sin klinikchefs synnerligen intresserade ledning tog 

M. upp ett flertal frågor till undersökning och utredning. Han kom härvid 

med förkärlek att beträda de franska nevrologernas arbetsvägar. Den fransk 

forskning utmärkande tankeklarheten passade gott till Melkerssons intellekt. 

Âr I93O fick han under en längre studievistelse i Paris tillfälle att kny

ta personliga förbindelser med de ledande franska Xevrologerna och man 

märkte efter hemkomsten, att resan burit goda frukter. Med ökad iver tog 

han upp ett tidigare intresse för den s.k, myodystona reaktionen, som på

visats av Soderbergh, och efter ett utomordentligt påfrestande arbete, 

som i huvudsak måste genomföras undér füll praktisk tjänstgöring å sjuk

huset, andra besvärligheter att förtiga, var han på våren 19J2 färdig 

med sin gradualavhandling: Etude sur la réaction myodystonique”. Avhand

lingen försvarades i Uppsala och inbragte honom ett docentbetyg. Den ut

gjorde, enligt huvudopponenternas samstämmiga utsago, ett mönster av ve

tenskaplig kritik och fantasi. &n sällsporda elegans! med vilken han 

skötte försvaret, överträffade om möjligt förväntningarna. Försvaret be

lönades också med ett ännu högre betyg.
Re an vid Melkerssons första framträdande i läkaresällskapet 

fäste man sig vid pregnansen i hans anföranden. Han hade alltid något 

värdefullt att säga och fångade auditoriets uppmärksamhet i påfallande 

p-rad. Säng efter annan återkom han där och lämnade alltid intressanta 

redogörelser för sitt fortskridande vetenskapliga arbete. Under denna 

tid hade man en stark förnimmelse av hur snabbt han utvecklades och hur 

hans framställning blev på en gång djupare och klarare. I sitt sista 

föredrag i Sällskapet, en exposé över några fall av akuta infektiösa 

nervsjukdomar, visade han hela styrkan av sin begåvning genom att på



ett medryckande sätt analysera och kritiskt bedöma dessa i sig själva 

rätt oklara sjukdoms former. Det var ej längre delt entusiastiske ungdomli

ge forskaren, utan den redan mognade klinikern, som i en ypperlig form 

lade fram sin rec?an betydande medicinska erfarenhet.
Hemligheten med Melkerssons framgång är att söka i hans person

liga egenskaper. Redan över hans yttre låg något fascinerande. Man fångades 

av den genomträngande, forskande blicken, och när man lärde känna honom, 

fann man där bakom en idérik, orädd och helgjuten människa. Med sitt öppna 

väsen, sin ideella inställning, sin lyckliga natur blev han en ’lysande 

och värmande medelpunkt” (H,Marcus) i den krets av vänner och bekanta, som 

omgav honom. Kamratkretsen var honom kär och där han var med, blev stäm

ningen glad och god.

Den dag Ernst Melkersson gick bort, gjorde den medicinska världen 

en stor förlust och det blev kungssorg bland alla dem, som kommit den 

unge, varmt avhållne läkaren nära.
G. Göthlin.
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Carl Halvar Lundvall.

Född den iy/1 188} i Västerstad, Malmöhus län.

Fadern var lektor C.T. Lundvall.
Student i Lund 1899. Med. kand.1904, med, lic. I9IO, badadera i Lund

Bad» en del hospitalsförordnanden åren 1906-H.

Hospitalsläkare i Piteå I9H °°h i >jäter 1912.
re ocë hoppi tal släkare 'av 'I.graäen"! Lund IblJ-aG.

överi&are 1 Göteborgs 'hospital I92G. 
—Ord^inarie överläkare därstädes lyyl.
Sinnessjukläkare vid Härianda centralfängelse 1128.

Avled den 8 mars 1955*

Tidigt lade Lundvall i dagen en skarp intellektuell begåv
ning, en rastlös drift'att samla kunskaper och ett verksamhetsbegär, som 

knappast kände några gränser/ Det var inte teori och spekulation, som 

sysselsatte honom. För allt vetande sökte han få praktisk utlösning.

Som amanuens i histologi - han var da inte mer än c.a 
1" år - tog han upp en praktisk fråga, som lange stått på dagordningen 

och vilken bl.a. den framstående anatomen prf. Spalteholz länge 83 lat 

med. Kan sökte efter en metod att på ett vävnadsdifferentierande sätt 

uppklara och färga skelett hos foster. Lundvall löste problemet på ett 

utomordentligt elegant sätt och skapade inte blott underbara demonstre- 

tionsobjekt, utan skänkte därjämte vetenskapen ett material, som kunde 

reda upp hittills oklara frågor. Han har med detta fått sitt namn för 

alltid knutet till den histolögiska forskningen.
Kanske har man anledning att beklara, att Lundvall mte 

fortsatte på den väg han slagit in på, utan kom över på den psykiatriska 

banan. Det har sagts, att han ej var psykolog och att psykologisk pro-
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blomställning låg utanför hans intressesfär. Men qckså på detta fält 

hafte han stor nytta av sin oavvisliga strävan att. se sitt arbete utpiyn- 

na i praktiska resultat. Där andra spekulerade över känslor, viljeak

ter och mångahanda själslivets yttringar, tänkte han på kroppen och bä- t - ? Ç
raren av dessa själens manifestationer. Han frågade sig, om man inte 

ex.vis bos scizofrenier och dementia praecox kunde i blodet påvisa ett 

materiellt agens, möjligt att undanrödja och därmed finna ett botemedel 

för stora grupper av de sinnessjukdomar, som förekomma på hospitalen. 

Ånyo mobiliserade lundvall sitt vetande och kastade sig i utomordent

ligt krävande undersökningar. Han uppfann sinnrika hjälpmetoder, träna

de sin observationsförmåga och övervann en mängd tekniska svårigheter. 

År 1907 kunde han offentliggöra sina första resultat och 1Q12 kom hans 

kända arbete: Heber Blutverändrungen bei Dementia praecox. Lundvall var 

här åtskilliga år före sin tid. Hans undersökningar ha överallt väckt 

ett utomordentligt intresse och problemställningen diskuteras alltjamt 

i den psykiatriska litteraturen.
Lundvall gick vidare pa. den psykiacriska banan och erhöll

- så småningom framskjutna chefsställningar vid statens hospital. Detta 

betydde dock inte att han från början seglade i medvind. Han stod oupp

hörligt i stridsställning, reagerade mot allt vad han ansåg tillhöra

- slentrian inom hospitalsvården och utgjorde på många sätt ett oros

moment, särskilt för dem, som hörde till en äldre generation. Lundvalls 

antipatier voro skarpt utpräglade och föremålen för hans ovilja voro ej 

avundsvärda. Han ägde en framstående formuleringsskicklighet och han var 

en mästare i att avfatta utlåtanden och handlägga författnings- och lag-
stimdom

stiftningsfrågor, det senare måhändaYm^d en anstrykning av spetsfundighet. 

För att rätt förstå Lundvalls psyke bör man kanske känna 

till, att han i unga år stod under inflytande av ett psykotraumatiskt 

moment av för honom ingripande natur. Detta gjorde honom osäker på sig 

själv, vilket han sökte dölja genom självhävdelse utåt och en bitter



inställning mot sin omgivning. Han förändrades med åren. Så småningom 

kom det självförtroende han mer än mången hade rätt till och därmed

också större förståelse för den mänskliga skröpligheten.

Från den tid Lundvall stod på sin middagshöjd bevara

/många?bilden av en ovanligt helgjuten människa. Han tycktes dem vara 

den kloke läkaren, som godmodigt och utan sentimentalitet betraktade 

världen. Det berodde på omständigheterna, om han fann dårskapen störst 

utanför eller innanför hospitalets"murar. I Sin läkargärning visade 

han ingen förhävelse, men väl en viss saklig Ödmjukhet hos en människa, 

som på förnuftsväg vunnit klarhet om rförnuftets begränsning. Han var 

illusionsfri till botten, men till gengäld fylld av det stolta

- ’’^uand même", som, i klart medvetande om tillvarons elände och konflik

ter, till det yttersta söker göra sin plikt och fylla sitt kall. Av 

patienterna var Lundvall älskad som få läkare. Han talade visserligen 

inte mycket, men de tyckte, att han "gjorde" något för dem och de hyste 

för honom obegränsat förtroende.

Lundvalls arbetsbörda var, särskilt under senare år, enorm.

Förutom sitt stora hospital skötte han befattningen som fängelseläkare 

med dess krävande utlåtanden. Han räckte till överallt och tycktes obe

roende av måltider och sömn. För ungdomar vid Högskolan och nyblivna 

jurister höll han kurser i psykiatri och rättspsykologi. Dessa elever 

berätta med oförställd beundran om Lundvalls personlighet och om hans 

undervisning, som, framför-äjpå ett anspråkslöst sätt, gav dem rika im

pulser,
Stm

På grund av den bittra inställning« stod Lundvall under 

tidigare år rätt isolerad, men blev med tiden mer tillgänglig och säll

skaplig. När han var i form och trivdes, kunde det gnistra omkring ho

nom av infall, aforismer och lustiga absurditeter. Lian hade docK en känsla 
han j

av att/med detta gick utanför sin djupare natur. Det var i den allvarliga
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samvaron, som han gav sitt bästa. Polyhistor som han var, rörde han sig 

tämligen obehindrat inom vida gränser av mänskligt vetande.

Ännu en sida av Lundvalls mångskiftande begåvning förtjä

nar att omnämnas. Ehuru ej utövande musiker i djupare mening, hade han 

förmått tränga så in i musikens väsen, att han obehindrat läste ett 

orkesterpartitur och därvid avlyssnade dess hemligheter.

Let finns ingen.anledning att dröja vid Lundvalls sista 

skede. En allvarlig sjukdom bröt ner honom, det mörknade kring hori

sonten och levnadsmodet svek. Han var färdig med sitt liv, när Karons 

färja hämtade honom för den sista, bråda färden över till en annan 

strand.

Gösta Göthlin,
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Sture Einar Vilhelm Winther.

Född len 51/1 1892 i Ystad.

Fadern var förste stadsläkaren W.A. Winther i Ystad,

Med.kand, i Lund 1915» med. lie, 1924» också i Lund.

T.f. eller ordinarie underläkare å kirurgisk avdelning vid olika la

sarett åren 1916-25» sammanlagt drygt l-j- år,

T.f, föreståndare för radiologiska avdelningar vid flere lasarett 

åren 1921-25.

Studerade Finsen-terapi i Köpenhamn 1925«

Underläkare vid radiologiska kliniken i Göteborg 1925* 

Röntgenläkare vid lasarettet i Halmstad 1928.

Avled den 15 juni 1953•

Vid sin bortgång hade Winther hunnit att bekläda självstän

dig tjänst som röntgenläkare endast c:a 5 år, Han ansågs vara kunnig, 

plikttrogen och samvetsgrann. Mot alla var han tjänstvillig och patien

terna uppskattade hans lugna, trygga väsen och^Xorgfälligctomvårdnad han 

ägnade dem. En fyndig metod att radiologiskt behandla ögonlockskräfta, 

vilken han för flere år sedan utarbetade, har kommit till en viss använd 

ning, om också i något modifierad form.

Winthers småroliga, fyndiga, i någon mån originella väsen 
avt. j

uppskattades i kamratkretsen. Men samtidigt med s4n humoristisk^. livs

syn fanns hos honom en periodiskt uppträdande depressiv läggning, som 

bl.a, tog sig uttryck i en viss otillfredsställdhet -med tillvaron.

Under studenttiden deltog han flitigt i sången och var mång

årig, uppskattad sexmästare i Allmänna studentkören. För denna syssla 

ägnade han sig väl genom sin pedantiska noggrannhet och siit galliskt 

förfinade sinne för gastronomisk kultur.

Winther älskade konst. Han tecknade gärna och bra, komponera-



de vävnadsmönster och försökte sig även som etsare.

Pä våren 1935 fick Winther ett leverlidande, möjligen orsakat 

av en influensa. Sjukdomen tog en olycklig vändning och efter en tids 

svårt 1 i fl Q.n n e slutade hans korta arbetsdag.

Gösta Göthlin.
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NILS ANTON NILSSON.

Född, den 4/6 1880 i Stoby förs., Kristianstads län.

Fadern var lantbrukaren Nils Persson, Ballingslöv.

Student i Lund 1900. Med. kand. 1904, med. lie. 1909» bådadera

i Lund. Med D:r 1924 i Stockholm.

Hade en del hospitalsförordnanden I909-H.

Hospitalsläkare i Piteå I912-I5.

Asylläkare i Växjö 1916-18.

Hospitalsläkare i Västervik 1918-24.

T.f. överläkare vid Göteborgs hospital 1924-26.

Överläkare vid Gibraltars sinnessjukavdelning samt polikliniken och 

familjevården för psykiskt sjuka 1926-32.

Överläkare och chef för den öppna vården av psykiskt sjuka i Göte

borg 1952.

Inspektör för Betaniastiftelsens sjukhem 1924-27.

Företog upprepade utländska studieresor 1926» 1927 0011 1928.

Ordförande i Filosfcfiskt-psykologiska föreningen i Göteborg 1927-

Avled den 10 juli 1933*

En organisationsplan för Göteborgs stads sinnessjukvård hade 

länge stått på dagordningen. Ej utan skäl väntade man på, att staten 

skulle Infria sina utfästelser och omhändertaga den slutna värden. 

Tiden gick emellertid och det blev klart att staden själv måste brin

ga prob^enen till en lösning. En utredning igångsattes och när man 

kände behov av en psykiatriskt ledande kraftfann man i Nils Anton 

Nilsson den rätte mannen. Han låLtsågs 1926 till sakkunnig vid organi

sationen av stadens sinnessjukvård och närmast Lillhagens sjukhus.

När Nilsson trädde till, hade en särskild beredning redan sta

kat ut vissa huvudlinier för den blivande sinnessjukvarden. I vad man
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man här träffat det rätta, får framtiden utvisa. Bet blev nu Nilssons 

uppgift att med sin sakkunskap gripa in på alla områden och han gjor

de detta med målmedveten inställning och frejdigt mod. Över allt bär 

den unga organisationen tydliga spår av hans skapande kraft, idérike

dom och praktiska handlag.

Närmast gällde det att få_till stånd stadens centrala vårdan

stalt för sinnessjuka. Att Lillhagens sjukhus i fråga om disposition 

och arbetsförutsättningar i mångt och mycket kan betecknas som en mön

steranstalt, är i väsentlig mån Nilssons förtjänst. Avdelningarna för 

arbetsterapi, kanske de bäata i Norden, ävensom prommenadgårdarnas 

förläggning äro goda exempel på hans målmedvetna arbete. Sjukhusets 

omtvistade läge, det mindre .nöjaktigt beräknade platsbehovet och de 

stora kostnaderna äro frågor, som helt föllo utanför Nilssons möjlig

het till ingripande.

Lillhagens sjukhus -utgjorde emellertid blott en del av organisa

tionen så som den utvecklade sig under Nilssons sakkunniga inflytande. 

Ett av hans huvudintressen gällde vården av tidiga former av sinnes

sjukdom och här satte han in hela sin a'atoritet. Ben polikliniska verk 

samheten skötte han själv och den har visat sig fylla ett viktigt be

hov. Till densamma knöts ett välorganiserat vilohem vid Thamstorp och 

runt kring detta växte snart upp en billig familjevård av betydande 

mått. Hela denna öppna vård ledde Nilsson efter egna, självständiga 

linier.

Men Nilsson var härmed ej färdig med sitt verk. Han saknade ett 
till staden förlagt upptagningshem, en psykiatrisk klinik^ öppen för 

tidiga fall, vilka rätt behandlade, ofta gå till snar hälsa, men som 

i olämplig miljö och i saknad av vård glida vidare och så småningom 

fixeras. Bet stod hård strid om behovet av en dylik klinik och dess 
t 

eventuella förläggning. I princip segrade Nilssons plan och ritnin-
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gar utarbetades. I känslan av att stark sparsamhet var av nöden un

der rådande lågkonjunktur vann förslaget ej stadsfullmäktiges gil

lande. Gärna hade man unnat Nilsson att få uppleva den dag, då kli

niken blir verklighet. Den skall då säkert befinnas vara en viktig 

länk i kedjan av organisatoriska detaljer.

Dessa mödosamma år, fyllda av nyorganisation åt alla håll och 

dagligt praktiskt sjukvårdsarbete, togo hårt på Nilssons krafter och 

omsider blev det klart, att man lagt en allt för dryg börda på honom 

som chefsläkare för hela den öppna och slutna sinnessjukvården i sta

den. Man klöv då befattningen i tvänne självständiga sådana, en för 

Lillhagens sjukhus och en för den tillämnade kliniken ävensom den 

polikliniska verksamheten och familjevården. Till sistnämnda chefs

befattning erhöll Nilsson transport.

Nilsson var en läkare av stora qått. Utan överdrift kan man om 

honom bruka uttrycket lysande intelligens. Det var fest att Ipra 

honom, när han höll sina stora anföranden eller genomkämpade en de

batt. Den som över huvud taget var mottaglig för klar argumentering 

och bindande logik, lyssnade med beundran. Hans glänsande framställ

ningskonst var ej dialektisk, utan sprang fram ur hans sällsynt fro

diga och kraftfulla natur, och slag^ärdigheten byggde på erfarenhet 

och fakta.

Minst av allt var Nilsson eij opersonlig teoretiker. Allt hans 

arbete syftade mot praktiska mål. Kanske förklarar detta, att Nils

son ej nådde den ledande ställning inom vetenskaplig forskning, som 

hans intellekt bort prédestina honom till. Hans stora gradualavhand- 

ling: "Om psykiskt abnorma brottslingar och deras behandling , er- 

höll ej docentbetyg. På denna avhandling hade han emellertid^er 

-ett decennium av forskarmöda och analysen av det rikhaltiga kasui- 

stiska materialet väcker respekt. Avhandlingens styrka ligger i att
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den sökt lösa vissa praktiska problem inom rättsjuridiken. Den torde 

numera fungera som en uppslagsbok av värde.

- Huvudnyckeln till Nilssons betydelsefulla insatser inom skilda 
sbrrtti la fy 

grenar av psykiatrien har man att söka i hans i helgjutna'personlighet. 

^an gav sig helt själv och vek ej en tumsbredd från en tillkämpad 
övertygelse. För all ensidig kommunalpolitik var han en oLekväm per

son och man förmådde manövrera ut honom huvudsakligen tack vare hans 

öppna stridssätt och påtagliga brist på taktisk smidighet. Trots allt 

avgick han ofta med segern, även om en del av hans goda uppslag ännu 

vänta på att bli erkända. I tissa avseenden var Nilsson ett gott styc

ke före sin tid.

~ Det är intressant att höra laid berätta om de intryck de fått, 

när de sett Nilsson bland patienter. På ronderna visade han en 

av sina starkaste sidor. Blicken, den levande rösten och det varma 

handtaget, allt utstrålade en suggestiv kraft, som ingav förtröstan, 

ro crch lugn. Patienterna sade ofta, att för doktor Nilsson kunde ,man 

ingenting dölja, han såg direkt in i själens lönliga rum. Säkert är 

att Nilsson med sin psykologiska skarpblick lätt fick ett fast grepp 

om~den sjuke och med sin starka vilja och optimistiska påverkan för

mådde han ge patienten ett handtag, som bar Över missmodets och för

tvivlans avgrunder. I hans mottagningsrum förekommo inga nummer, en- 

dast nervsjuka, upprivna, omtöcknade, olyckliga människor, som tiggde 

om hjälp. Och för dem alla var han en levande kraftkälla. En gärning 

av denna art utför ingen utan att betala med insatsen av sin egen 

personlighet. Och dock gav han med slösande händer, ty han visste allt 

för väl, vad det vill|säga att tidvis leva bakom tungsinnets blygaller 
en

De spår eænsomânniska sätter, sopas snart bort av tiden och det 

tomrum hon vid sin död lämnar, fylles av andra. Kanske blir platsen ef 

ter Nils Anton Nilsson ej så alldeles lätt att fylla. I varje fall har



han hos många lidande människor efterlämnat ett gapande tomrum 

en bitter saknad, som kommer att räcka till deras levnads slut.

Gösta Göthlin.
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Frans.. Oskar.. Aberg.,...............................-..........................

Fö.dd den 4/-2 I8.48 på ..öland.  

Fadern.var.kontraktsprosten Olaus .Åberg, Förlösa frs. . Kalmar stift.

Student i Uppsala 1368, Mod, kand. I872, med. lic,■I876* 
Amanuens vid. Akademiska... s. jukhuset s. . i.. Uppsala . me d. av.d... 18.76..

Amanuens... o.. .under läkare, vi d Se r.af imerlasar et te t . 18 7 6- 77 •

List rikt s.l äk.a re.. i.. .Mö Indal.. 18.7 7 -8.2.   

L äka.r e... vi d.. G ö t eb0. rgs. . Fa 11 i gyå r d s. å,

Fl e re utländska .resor, bl. a. för Studi er av si nnes s j.ukvår.d, åren ----

188.7, 18.90 och . 1891. ...

Ledamot av och v. ordförande .i direktionen, för Holtermanska .s jukhuset. 
L ed a mo t av di r ekt i 0 ne n för Göt eb 0 rgs ho s1 pi tal. -4........................

' Ledamot, av .styrelsen för arbetsskolan för ..vanföra.  

aen ______■■■....................

 

 Med Åberg gick nestorn inom Göteborgs Läkaresällskap bort,

Hans, huvudsakliga.livsgärning ligger mmåam .så långt..tillbaka,....att..det .

- redan är svårt att rekonstruera den. mil jö,.. i vilken han arbetade,

 År 188 2 bl ev Åb e rg.. läkare å . Gi braIt ars fat ti gvår.dsi nrä 11 - 

ning.« Hans, titel var förste läkare, .me.n. till gagnet var han .överläkare

och ehe f... fö r.. S. ta de ns st ö.r st a . s jukhus.,. Less . a v.d e.lni nga r för kroni ska....

s jukdomar.. 0 ch.. för sinness jukdomar inrymde under Ab.e rgs senare år ti11- 

- s ammans, omkring. 9.00.. sängar, d ,y, s,... unge f är plat ss i ff ran vids ta dens

samtliga . övriga sjukhus. I b Örjan a rbe.ta.de. han ensam och den me dici n- 

ska .hjälp ..han .sedermera...fi-b.k .var...i...hög..gr.ad' otillräcklig. Förutom sitt

, krävande... s jukhus ar.b et e... inneha de. Ab.erg ända t ill I.915 en. sta ds di s tr ikt s .- 

läkaretjänst. En. dylik börda hade, också med hans enastående arbets-

f ö.r måga,... va ri t.. 0 tänkbar 4... om ..han. inte.. ägna t... hel a s in dag.. åt... s j.ukhus.e t  

och distriktet. Len obetydliga., privatp.rakt.iken..fick...komma, först...i..sista 

- hand., .................................. ......... .................................

Ef ter... dåtida.mått ..ägde.. Åberg -en god ■medicinsk •utbildning.

rbe.ta.de


18
S.om..genom...studieresor.  ..yt.to.rligare..fö.rdjupades.,...Han hade ..ett...skarpt och 

klart...intellekt,...med..sto.r...fö. rmåga...at.t..reda...upp...r.e.alfrågor,..I...Åbergs.„lägg- 

ning, fanns e i ..niin..f j.r. .det. spe.kul.a.ti.va eller, konturlösa. Åsikter, personer 

Q.ch.. ti ng.. ordna d.e.. han.. in.. i.. bestämda... fack,.. Han hade. ..ett... fast.. system. i.. s i 11 

liv pch..sin gärning, Hans minne var . fenomenalt . Hela raden av patienter 

kunde.han yidnamn ochpå ståendefot var han i stånd att redogöra för 

sjukdomsfallens...det.al.j.e.r......P.å...frågQr..gay.:.han..korta, ...koncentrerade...svar, 

s o.m.. V i.S a d.e.. s i. g... i nnehål 1 a . j us t. d et.. y ä s en 11 i ga,.........................................................

.................................Si tt s t or a.. s jukhus skö t te.. Åberg med fast, fa d.e.rl ig hand 

p ch. han krävde ga rama 1 d ags o r dning o ch tukt, I eko no mi sk ans var skänsla 

inför, det. allmänna .var.. han..ett.. föredöme... Han. kontro.ll.era.de...personligen 

alla...utgifter,....även .d.e...ohetydligafete, och lade .ner ett mödosamt arbete
o vi d

pa. att förbilliga, just de budgetsposter, som inmn ett sjukhus gärna 'vil

ja... svälla.. ut. . Stadsfullmäktige. . .kunde all t i.d. . utan.. p rutmån.. go. dt aga.. s j ukhu- 

s.et.s...ma gra.. budget,...fattigvårdens..ut gi.ft.ss.t.a.t...föl j.d.e...ha.nt'm.e.d.,..o.fö.rmi.n.s.k.at 

intresse ännu efter sin avflyttning från staden, ..Den nuvarande tidens 

rundhänta...sjukhus drift ..måste...för..!den..gamla sjukhusekonomen...ha..framstått 
i

s om.. f öga... f ör t r o e ndei ngi y a n d.e.. p ch. på.. många . punkt e r s o m s 1 ö s e ri me d. al ,f®ln- 

na .medel,

.............................. ?.Åberg.. var. rakryggad.. och..manlig ti 11. sin läggning och...stod 

fö r. s in. . över tygel se,... f l.e re.. gånger. ut sa t te s.. han ..för., tämli gen.. hät ska ’. an- 

grepp.. bl,a. för o tillbörlig . internering, ay sinness juka. ..Hen., angreppen, 

studsade... tillbaka,..Åberg., visst e... med...sig att...han .handlat...ef ter...bästa...över- 

tygel.se och..lät förtalet hållas.. Kom..något. .1. olag...-...och...hur ..lät t... händer 

inte. det. i en jättestor.sjigchusorga.nisat.ion - försökte..han aldrig..skylla 

ifrån sig eller släta över.Han tog själv ansvaret för vad som passerat, 

skyddande...sina..underordnade,...Personalen..såg...upp. till sin .chef med det. för

tro en d.e,... so m.. e nda s t.. e n . p ål it li g ka rakt är i ng.e r.,

............. .......... Såväl, .på...s jukh.us.et... som ..inom di.st.ri.kt.svård.en..sto.d.. Åberg j ett 

S.tarkt...p.er.s.o.nlig.t...förhållande...till sina..patienter,....Han...trädde..till s.juk- 

bädden...mt.e. bara , som den. erfarne läkaren, utan lika mycket som hjälpande

tygel.se


    

v"n»...."an..kände...aL.t...und.er...den..kärva...ytan...dold.e sig- en. bar.mhärtig- männi- 
ska .....Där ...nöd...och umbäranden.rådde... o ch .kanske... be tydde. Jmer... än., sj.uk domen----

s jäl.y, lilnina.de...han.mången..gång...et t ...ekonomi skt handtag. Bland, de .fattiga

i dis t rikt et. ...har.. minnet.. av.. Åbe rg... fått. ..nära. ..nog. 1 egendar i.sk ..form,

Fö r s i 11 mö do sa rnma p ch. pl ikt trogna a r b e t e.. uppb ar.. .Ab. erg... .en....

skäligen..ringa...ersättning..o.ch..privatpraktiken.ut.ökade...e.j...väsentligt hans
nagra inkomster. Ar...19.13.,....vid...G.p...års..ålder,..-måste...Åberg...avgå...S.o.m...distrikts-

läkare, tills vidare utan pension, I denna situation fattade stadsfdll^ 

wükt ige...de t..säkerligen...enastående...beslut et...at.t...be vil ja..Åberg,....e.hur.u...be.^...

rättigad till en ringa pension som s jukhusläkare, ..ett avseyärt personligt
lönetillägg för de... år...han...ägde...kvarstå, L. Sistnämnda tjänst. ..Det vittnar

gott ...om hur...man. värdesatte...förmånen...at t...ännu några... år... få...behålla... Ab.erg 

på den plats, där han så ...länge ...och framgångs rikt, verkat,
I Läkaresällskapet var Åberg tidigare en flitig gäst, ehuru

han sällan . yttrade...sig, r 1883 fungerade., ha.n . so.m des.s...sekreterare,
nr 1Q22 tilldelade läkaresällskapet honom sin förnämsta ut-

— ‘""I“'.' ‘ ‘‘*fr“' **î~     i—TI

märkelae, .he.dersl.edamotsskape.t, Lian, känd e nämligen.■ att...Åberg i• ■ ovanlig 
grad, hedrat den kår han tillhörde...och...att..et.t...arbete...som..hans...kråvce. ett..

0ffentligt erkännande.,

 Sö.st.a...S.ö.thlin.
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Ett offentligt tack til 
dr Aberg.

Förste stadsläkaren dr Gezelius tackar 
honom för hans 4O-åriga verksamhet

Med anledning av att f. d. över
läkaren dr F. O. Åberg, i dagarne 
avflyttar från Göteborg ha vi av 
förste stadsläkaren dr Gezelius an
modats införa följande tacksam- 
hetsskrivelse:

Till Doktor F. O. Åberg, Göteborg.

Ett tack.
Till överläkaren dr'F. O. Åberg!

Till det offentliga tack, som bringades 
Eder i gårdagens Handelstidning, beder 
jag att genom dessa rader få giva ett ut
tryck för den tacksamhet och saknad, 
som särskilt landalaborna känna då Ni, 
hr doktor, lämäär vänt samhälle.

I de många enkla hemmen, dit Eder 
gärning som dirffiStstaßafe“ fört Eder, 
skall den hjärtliga välvilja^ varmed Ni 
omfattade ocEsÅ de allra Lattigaste, länge 
tacksamt minnas.' VT som hunnit medel
åldern erinra "oss huru Edra besök i våra 
föräldrahem emotsågs med ett förtroen
de och en trygghet, som 'TiölT modet'Tippe 
också i dé' svåraste sjukdömsförhållanden. 
Män visste ju, att genom Eder ordina
tion och vård al] den hjälp som stod i 
mänsklig förmåga att bringa 'ej-skutte- 
ntetTli. Och tfär vi senane haft förmå- 
nen få kalla på Eder hjälp till ett yngre 
släkte, så kom Ni till våra hem som en 
gamma! yän_och såg till våra barn med 
samma Sinket och samma bärmhäftigKetT 
sön) vi själva fått röna. Det är också 
med känslan 'av' djupT vemod, som vi 
tänka på att de gamla, som under tne 
och fyra decennier sett i Eder den oum
bärlige läkaren, nu skola behöva sakna 
Eder vid sina sjukbäddar, Att denna 
läkaregärning utförts under ekonomisk a- 
àï&ïr där' NI tfott Eder kunna lämna 
sådan utan att siälv vara synlig, därtill. 
bleT jäg för ei så läntrewdarp vittne, 
“rör allt vadNihr doktor givit under 
Eder långa, uppoffrande och yälsignelse- 
bringarirfe^Täkargårning stiger ett varmt 
fen t tack från tus«ï3en i denna stads
del.

Landala den 11 mars 1924.
Svea Bolander.

Dà du efter 40 års oavbruten, plikt
trogen och ansvarsfull verksamhet här 
i samhället står i begrepp att draga 
dig tillbaka och avflytta från staden, 
är det mig ett beEöv att offentligen till 
dig uttala ett varmt tack för det arbete, 
du under denna tid nedlagt. Jag vågar 
uttala detta tack icke endast i det sam
hälles namn, du ägnat detta arbete 
utan även i dina kamraters och slutli
gen i de mångtaliga patienters, vilka du 
för psykiska eller fysiska sjukdomar 
ägnat en omsorgsfull vård. Under din 
kanske något kärva yta döljer sig ett 
varmt och för de sjuke ömmande hjär
ta, och det har alltid väckt allas vår
beundran, med vilket osvikligt intresse, 
du följt även det enklaste sjukdoms
fall, som kommit under din behandling, 
och det är ingalunda de högste i sam
hället du haft till patienter under clin
långa arbetstid.

Då du nu vid nådda 75 års ålder 
drager dig tillbaka, tillönskar jag dig 
av allt hjärta det lugn, du såväl gjort 
dig förtjänt av. Lev väl, och må din 
lavnadsafton bliva ljus!
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Göteborg den 9 mars 1924, 
Din vän 

Karl Joh. Gexelius.
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Karl August Karlsson.

Född den 25/5 18&5 i Järns socken i Dalsland.

Kadern var lantbrukaren Karl Andersson.
Student i Vänersborg. Avlade farmacie studiosi-examen 188?» apotekare

examen I89O.

Förordnanden å olika apotek aren 1884-94»

Arrenderade apoteket i Håby 1894”97»
Innehade ett liknande arrende i Uddevalla 1898-24.

Innehavare av apoteket Biet i Göteborg sedan 1924*

Avled den 8 november 1935•

Karlsson tillhörde en gammal bondesläkt fran Dalsland. Hem

bygden betecknade för honom tillvarons rot och han var varmt fästad vid 

den. Från jorden och torvan flyttade han sin kärlek över till naturen 

oeh han blev en Ivrig jägare och friluftsmannlska.
Karlssons längsta tjänstetid inföll i Uddevall* där han i 

26 år arrenderade apotek. Mån som han var om apotekets förkovran och 

anseende, flyttade han det till egen, välbelägen fastighet och utrusta- 

de apoteket med moderna och förstklassiga lokaler.
Bn tid var han t.f. rådman i Uddevalla. Han var dessutom 

Kommerskollegii kontrollant vid därvarande tändsticksfabrik.

Sitt intreesse för apotekshistoria och bygdekronika visade 

han genom att utge ett litet arbete över "Apotek och apotekare i Udde- 

„„ n valla.
En stor glädje vid livet och dess goda gåvor kännetecknade 

Karlsson ända till dess den sista sjukdomen bröt in. En smula originell 

. t. frvntlig» var han allmänt uppskattad till sin läggning, smarolig och iryntng,
, , - 4. ir-4* o o i o* Hatt. aktiva Vänkret Senoch särskilt under Uddevalla-tiden sträckte g

långt utanför den plats, där han levde och verkade. nx+T,1.y,
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Josef Wirseen, ________________________

Född den 21/7 I8G5 i Blädinge, Kronobergs län.

Fadern var komministern därstädes, sedermera kyrkoherden i Uäshult o. 

Stenberga döesamlingar J.P. Wirseen.

Student i Växiö I884. Med. knad. 1890, med.lic.l897, bådadera i Stockholm. 

Upprepade militära kommenderingar åren 1895-190°• 

Bataljonsläkare I9OO. Regementsläk. i reserven 1916.

Amanuens å barnsjukhuset Samariten, Stockholm 189&-97«

Underläkare vid kirurgiska avd. å Kronprins. Lovisas vårdanstalt för sjuka 

barn 1898-99« Under 2 månader t.f. överläkare därstädes.

Amanuens å Allm, Barnhuset 1899~19°°«

Läkare vid Gbgs stads pol. klinik för barnsjukdomar 19OO-19°5«

Bitr, läkare vid Gbgs Barnsjukhus 19°5*19°9«

Prakt, läkare i Göteborg sedan 1900.

Skolläkare vid Högre Latinläroverket i Gbg fr. 1912«

Ledamot av Folkskole styreisen I9O9-IO.

Avled den 5april 1954« 

t

Det var efter en lång och gedigen utbildning, som W. öpp

nade praktik i Göteborg med barnsjukdomar som specialitet.

Vid denna tidpunkt satt ännu den gamla husläkaren i högsä

tet. Specialisterna voro tunnsådda och de möttes i början av ett visst 

misstroende. Hastigt nog arbetade dock W. in sig hos kolleger och allmän

het och den solida ställning han efter hand fick, behöll han ända till 

slutet av sin läkarbana.

W. var ej så mycket teoretiker som en mycket god praktiker. 

I allt sitt arbete personifierade han noggrannheten, ^an arbetade lång

samt och försiktigt, men med stor seghet. W:s styrka var hans exakta iakt

tagelse och minutiösa indikationsställning. Oprövade metoder var han ingen
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vän av, men de säkra forskningsresultaten var han snar att "begagna sig av. 

Med ett aldrig svikande tålamod gick han till sitt värv.

han kände varmt för sina patienter och det var honom naturligt, att den 

som lider är i "behov av deltagande och förståelse. Patienterna blevo iSöi 

ofta hans vänner för livet,

Wirseens arbetsdag var som regel lång och mödosam. Mtaa 

Pedantiskt noggrann som han var tog det tid att avverka ett stort pa

tientmaterial och när kvällen kom, granskade och ordnade han sina 

journaler och anteckningar. Sällan släcktes arbetslampan före midnatt.

Med de medicinska framstegen stod Sirseen i god kontakt. 

Han läste mycket, både handböcker och tidskrifter, och gärna deltog 

lian i kongresser och möten inom sitt specialfack. #et vittnar om vita

litet, att Wirsaeen, sedan Sydsvenska pediatriska föreningen för några 

år sedan bildats, blev en av de pålitligare deltagarna i d$ss möten. 

$et var regel, att Wirseen infann sig till Läkaresällskapets sammankom- 

ster, mesTsom uppmärksam åhörare,men han deltog även i diskussionen. 

Barnen och ungdomen skänkte han sitt huvudintresse. Var 

helst en sammanslutning kom till stånd till barnens bästa, kudnde man 

vara säker om att träffa W. För Mjölkdroppen var han ett oskattbart stöd 

under många år, delvis i egenskap av ordförande. Redan 1902 tog Förenin-

- gen för barnbespisning och skollovskolonier honom i anspråk som under- 

sökningsläkare och under åren 1925-51 fungerade han som föreningens ord

förande. Det var ingen liten skara barn, som enbart i denna verksamhet 

passerade hans undersökningar. Man kunde ej misstaga sig på den verkli

ge barnavännen, när han med glädjestrålande ögon tog emot sina många 

skyddslingar, som efter en gynnsam sommarvistelse rödkindade och friska 

återvände till staden.

För oss alla framstod han som en ovanligt nobel och fSr- 

synt man. Men det fridsamma draget förledde honom dock inte till oklara



kompromisser. Han dagtingade aldrig med sin övertygelse och lät alltid, 

även detta i stillsam form, tydligt förstå, när han ogillade ett uttalande 

och ännu mer ett handlingssätt. Hans rätts instinkt var vaken och på- 

passlig,

I kamratkretsen var han högt skattad och hans hem stod 

öppet för kamrater och vänner. Med sin värme och sin milda humor spred 

han trevnad över tillvaron.

För några år sedan fick han de första känningarna av ett 

leverlidande, som så småningom bröt hans kraft. Utåt visade han dock sam

ma livsinställning och arbetslust. Det fanns manliga och modiga drag under 

hans fina, försynta yta.

G. Göthlin.
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Gustaf Krikortz.

Född den 1/8 1876 i Knista socken, Örebro län.

Fadern var lantbrukaren Knut Krikortz, Berga.

Student i Örebro 1888.

Med D:r i Paris I9OO. - Med. kand. I905, med.lic. 1907, bådadera i Stock

holm.

Extraläkare vid Sthlms epidemisjukhus 19^5*

Underläkare vid S.Barnbördshus et, Sthlm, 1907-08.

Amanuens vid Maria sjukhus 1908.

Stadsläkare i Falkenberg sedan 1915*

Avled den 15 qpril 1934

Innan Gustaf Krikortz hamnade som stadsläkare i den lilla 

idyllen Falkenberg, voro hans levnadsöden ganska skiftande.

Han tog juridikofilen i Uppsala 1889, men avbröt de aka- 

Aemiska studierna för att bli sjukgymnast. Sedan han 1893 utexaminerats 

från Gymnastiska Centralinstitutet, slog han sig ned i England som gymna

stikdirektör. Snart därefter träffa vi honom som medicine studerande i 

Paris, vid vars universitet han år 1900 disputerade for doktorsgraden. 

,an flyttade så över till Stockholm och avlade licentiatexamen vid Karo

linska Institutet 1907. Efter några års förordnanden pa skilda platser 

blav han e ordinarie prov.läkare i Båstads distrikt och badintendent i 

Båstad 1909 - 15. Sistnämnda år flyttade han som staasläkare till Falken

berg.
Frikortz fann här ett mångsidigt verksamhetsfält. Ehuru 

praktiken hastigt växte, fick han tid över för en mängd krävande kommuna

la uppdrag. Han blev bl.a. ordförande i hälsovårdsnämnden, medlem av la- 

sarettsdirektionen, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden och folk- 

skole
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skolestyrelsen. År 1Q18 invaldes K. i stads fullmäktige, som han tillhör

de ända till sin död. I en hel del kommittéer och beredningar var han 

under årens lopp en intresserad och verksam ledamot.

^ans patienter ge honom det vackraste eftermäle. Han var 

de sjukas och fattigas vän som få och för dem offrade han håde hekvämlig- c 
het och hälsa.

Intet medicinskt problem fångade så Krikortz' intresse 

som tuberkulosens. Tidigt fick han upp blicken för dispensärverksamhe- 

tens stora betydelse och han bidrog väsentligt till dess utveckling såväl 

inom sin egen verksamhetskrets som inom hela länet. K. var kanske den 

förste svenske läkare, som kom i förbindelse med Calmette för att få 

pröva hans B.C.G.-vaccin. Denna behandlingsmetod blev hans patos och han 

försummade intet tillfälle att infinna sig i Göteborgs Läkaresällskap, 

när denna till en början så omstridda behandlingsmetod stod på dagord

ningen.

I umgänget var K. tillbakadragen och han satt mest och 

lyssnade. Men under den stilla ytan fanns ett knippe av energi. Man 

märkte den knappt, när han i mjuka former drev en fråga, som låg honom 

om hjärtat.

Inte minst fick han bruk för sin sega energi i kampen 

mot en växande ohälsa, som pressade honom hårt. uthållig och oförtruten 

stupade han till slut på sin post.

G. Göthlin.



Gustaf Heüman.

Född den 15/5 1868 i Morlanda församling, Bohuslän.

Fadern var kontraktsprosten Carl Aug. Heüman.

Student i Göteborg 1886.- Fil. kand, i Lund 1888. Med. kand. 1895» med.lic.

1897» bådadera i Stockholm.

Praktiserande läkare i Falkenberg 1897-1902.

Praktiserande läkare i Göteborg 1902.

Upprepade förordnande som 1.stadsläkare i Gbg 1904-09»

Skolläkare vid Gbgs Realläroverk 1909-28.

Medlem av Gbgs Folkskolestyrelse I9IO-I5.

Upprepade 0. delvis långa studieresor till utlandet åren 1901 - 1928,

Avled den 18/7 1954-

Redan tidigt framstod hos Gustaf Heüman en originell och 

mångsidig begåvning. Han tog att börja med fil.kandidaten, men så gled 

hans intresse över på människan, både filosofiskt och biologiskt, ocba 

han beslöt sig för att bli läkare.

Väl färdig med studierna, öppnade han praktik i Falkeberg 

och det såg ut, som om han skulle väca fast där. ^an fick flera kommuaala 

uppdrag och valdes t.o.m. in i stadsfullmäktige.

Studiehågen och ett vetenskapligt intresse lämnade honom 

dock ingen ro. Oväntat för utomstående bröt Heüman upp fran sin växande 

praktik och reste till professor Kraepelin i Heidelberg. Av hans person

lighet och föreläsningar mottog H. starka impulser och pa kort tid full

bordade han en gradualavhandling: ’’Beziehungen zwischen Arbeitsdauer und 

Pausenwirkung”. I detta arbete finner man vackra prov på H:s exakta ar- 

betmetod.

Efter sin återkomst till Sverige tvekade han ännu om hur



som om han. tänkte slå in på den hygieniska banan. Men ett gammalt 

intresse för fysikalisk kemi tog överhand. Det var ej minst drrhe- 

på honom. Långt

fysikaliska kemisen,innan denna hypotes, som skulle revolutionera den

allmänt erkänts, hade han för egen del accepterat den som klar och över

arbetshypotes .skådlig

Ar 1906 började H. en rad egna undersökningar över den

cellens reaktion inför en svag långvarig likström. Han stude-levande

rade de egendomliga motströmmar, som den mänskliga vävnaden alstrar

och som han ansåg ha terapeutisk betydelse. Av kurativa skäl fängsla

des han av jonoforesen, d.v.s. den elektriska strömmens förmåga att

vävnaden. Ävenfrån kroppens yta transportera olika kemiska ämnen in i

studier. Åtskilliga avdiatermien gav honom uppslag till intressanta

publikationer han gjort

äro klara och koncisa och rika på uppslag

H. kom med tiden allt mera in på praktiskt-terapeutiska

problem. Hans arbete över efterbehandlingen av frakturer och distorsio

ner med galvanisk ström har tillvuniit sig uppmärksamhet och erkännan

de från auktoritativt håll. Mera omstridda äro hans utredningar rörande

muskelrheumatismens väsen liksom över orsakerna till lumbago och ischias.

När H. började omsätta sina teorier och undersökningar

i elektrisk behandling av olika sjukdomar, mötte han emellertid idel 

misstro från sina kollegers sida, ^etta var föga underligt. Högkunjunk- 

Det drö

förvärvssyfte hade scharlatanerna tagit hand om den s.k. ”elektriska 

behandlingen”. Bortser man från massage, sjukgymnastik och bad, exi

sterade knappast någon fysikalisk terapi. H. hade modet att ge sig in på 

ett både misskrediterat och obrutet arbetsfält.

nius ' dissociationsteori, som verkade befruktande 

han borde lägga sin kommande verksamhet. Det såg att börja med ut, 

hans undersökningar stannade i manuskript. De

-------- -

turen för galvanisation och faradisation var definitivt förbi 



Det dröjde inte länge, innan han kunde visa resultat av 

sin terapi och så småningom utarbetade han verkliga behandlingsmetoder. 

Den allmänna meningen började att svänga och strömmen av patienter till 

hans elektriska institut växte allt mera. Man nödgades erkänna, att 

elektro-medicinen troligen stod inför en renaissance.

Då det gäller att finna förklaringen till H:s framgång och 

det förtroende han tillvann sig bland allmänheten, måste det personliga 

momentet tas med i beräkningen. Heüman var en god psykolog och besatt en 

obestridlig charme som läkare. Härigenom fick han ett fast grepp om pa

tienten. Han kunde trolla bort pessimismen hos den mest inbitne neura- 

steniker och förmå honom att se ljust på framtiden. H. forstod framfor 

allt, att det djupast mänskliga aldrig kan frigöras från sjukdomen. Man 

fick ett stycke av H:s personlighet när han berättade, att han till en 

patient ordinerat ”galvanisation och Goethes Vilhelm Meister”.

H. var flärdfri, välvillig och överseende, med varmt hjär

ta för sina lidande medmänniskor. Hans glada, ofta skämtsamma och alltid 

jämna humör gjorde gott på envar, som kom i hans närhet. Aldrig gjorde 

han något för att synas utåt. Hans plats var i den intima kretsen av vän

ner, med vilka han troget höll samman. Men allra bäst trivdes han nog i 

studerkammaren, där han kunde fördjupa sig i kemi och elektrofysik, men 

först och sist i sina käraklassiker. Var han riktigt i tagen, tog han 

fram fiolen och flöjten, kära vänner ända från ungdomsåren.

I vårt sällskap vad H. en trägen gäst och han bidrog med 

åtskilliga föredrag inom sitt forskningsfält. I diskussionerna kom han ej 

sällan med originella inpass, utvisande en personlig inställning till de 

frågor det rörde sig om.
Hw, efterlämnar vid sin bortgång minnet av en god männi

ska, som utfört ett redligt arbete
G. Göthlin





Sven Wiberg.
9/9 1856

Född i Gustaf Adolfs förs, Skaraborgs län.

Fadern var lantbrukaren Lars Svensson.

Student i Göteborg 1877« Med.kand. 1895» med.lic. 1905» bådadera i Lund. 

Amanuens 0. underläkare vid Lunds hospital 1898-1902.

Bitr, läkare vid Uppsala hospital 1905-06.

Bitr, läkare vid Göteborgs fattigvårdsanstalt I907-I8. 

Överläkare vid dess sinnessjukavdelning 1918-24-.

Avled den 9 aug. 1934-«

W. ägnade sig helt åt hospitalsvården. Den praktik han 

haft utanför sjukhusens väggar torde ha varit tämligen obetydlig.

Sina sjukavdelningar skötte han med pedantisk omständ- 

lighet. Inte minst gällde detta journalmaterialet. För kommunens del var 

han till ytterlighet sparsam. Vid medicinrekvisitioner valde han ut det 

billigast möjliga och kvantiteten vägde han nära nog på guldvåg.

Personligen har Wiberg en originell och inbunden enstö

ring och en stor hedersman. Utanför sitt arbete hade han huvudsakligen 

filatelistiska intressen och han samlade med stor iver klassiska frariko- 

tecken.

Förlusten av en son i vuxen ålder grep honom djupt och

synes ha brutit hans sista krafter.
G. Göthlin.





Emil Strandman.

Född 11/11 I865 i Göteborg.

Fadern var målaremästaren P.A. Strandman.

* Student i Göteborg 1885• Med. kand. 188% 

med. lic. I895, bådadera i Uppsala.

Andre läkard å A.S.S. kirurg, avd. 5 år I897-I9OO .

Assistenéläkare å Gbgs Vanfcranstalt 1898-1909 •
-0

Chefsläkare därstädes 1909 " l?20.

Kirurgisk privatklinik i Göteborg 1900-28.

Företagit upprepade resor för studier i ortopedisk 

kirurgi .

Avled den 25/2 1955 •

Strandmans hela verksamhet var Inriktad på kirurgien.

Hans huvudintresse gällde vanförevården, representerad av Göte

borgs Vanföreanstalt. Dess utveckling från en ringa början 

fram till nuvarande betydelse är intimt förbunden med Emil Strand

mans livsgärning.

Sedan Dir Olof Carlander framsynt och med okuvlig en

tusiasm år I885 lyckats bilda Föreningen för bistånd åt vanföra 

i Göteborg, öppnades först en skola och därefter i anslutning 

till denna en poliklinik för vanföra.

År I898 knöts Str. till dem lilla' anstalten, som var 

den första 1 sitt slag i Sverige, och han ägnade sedan vanföre-



saken sina bästa krafter. Från I9O9 var han anstaltens chef och det 

var under hans kunniga ledning, som den stora klinikbyggnaden på 
Änggården fullbordades år 1912 och sedermera skolhemmet år 1916. 
Klinikbyggnaden var den för sta ’ moderna i vårt land och har i flera 

avseenden fått tjäna som mönster för andra anstalter av samma 
slag.

Som läkare var Str. klok, kunnig och till ytterlighet 

noggrann. Hans obegränsade tålamod kom väl till pass som orto- 

ped. Hela hans läkargärning präglades av djup humanitet. Han 
var också sällsynt avhållen av alla, som kommo inom hans krets 

och inte minst av dem, som fått vanförhetens tunga lott. Mång

en krånglig situation redde han upp med sitt godmodiga skämt 

och han förstod konsten att få en besvärlig patient på gott hu

mör, I dagens stridigheter, vare sig politiska eller kollegiala, 

deltog han aldrig. Pliktuppfyllelse var för honom den naturliga 
livsformen.

Är 1920 avgick Str. som läkare vid Vanföreanstalten, 

ehuru han då ännu var i sina bästa år. Också häri visade han sin 

starka ansvarskänsla. Överårig i arbetet ville han minst av allt 

bli och därför lämnade han plats fä?yngre krafter. Det var en 

honnör åt en av märkesmännen inom svensk ortopedisk verksamhet, 

att han invaldes både i styrelsen för Vanföreanstalten 1 Göteborg 

och i Svenska Vanföreanstalternas Centralkommitté, 
dery'

Vid sidan av/6rtopediska verksamheten inom Vanföre- 

anstalten medhann Str, en rätt omfattande privatpraktik. Under t *
många år drev han även en egen kirurgisk klinik, som åtnjöt så-
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väl kollegernas som allmänhetens förtroende«

I den trängre kamratkretsen var Str«, ehuru rätt till

bakadragen till sin natur, mycket avhållen. Ingen kunde miss

taga sig på hans strängt kollegiala inställning till kamrater«» 

na och alla satte värde på den trevnad han spred omkring sig 

genom sitt fridsamma, trygga väsen.

Strandman var genom sina gedigna egenskaper en heder 

för sin kår och i Göteborgs Vanföreanstalts annaler skall hans 

namn alltid nämnas med tacksamhet och respekt.

G. Göthlin.
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Gösta Âhman. ... r, ,T .

Född den 7/5 1867 i Tranemo, Älvsborgs län.

Student 1 Stockholm 1886. Med. Kand. 1890, med.lic.l895> 

bådadera 1 Stockholm.

Amanuens och underläkare å sjukhuset Sst Göran 1896-98.

Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1898.

Läkare vid stadens pol.klin.för hud-och könssjukdomar 

sedan 1919»

Läkare vid Göteborgs Welanderhem 1917”5^-»

Företagit ett stort antal studieresor.

Ordförande i Göteborgs Läkaresällskap aren 19^7 och. 1918.

L.V.V.S. I928.

Med.hed. Dr i Uppsala 1932«

Avled den 25/6 1935*

Âhman var till sin natur ärlig och stridbar. Obekymrad 

om egen fördel eller nackdel gick han sin väg rakt fram. Han var 

en skarp och träffsäker motståndare, som bade gav och talde skar- 
e o

pa hugg. En viss oförmåga att anpassa sig gjorde honom obekväm 

för vissa officiella kretsar och det var inte utan kamp som Å. 

skapade sig en auktoritativ position.

Är 1898 började Â. praktik i Göteborg med hud- och köns

sjukdomar som specialitet. Snart därefter anmälde hansig som 

sökande till den lediga överläkarebefattningen a Holtermanska



sjukhuset, men fick vika för en äldre kollega.
Å. hade under utbildningsåren påbörjat en vetenskaplig 

verksamhet, som han tvingades avbryta under de första arbetsåren 
f O * fl ft

i Göteborg. I den mån han genom växande praktik och allmänhetens 
förtroende fick en lugnare position, kom forskningslusten tillba

ka och han fullbordade under årens lopp förtjänstfulla vetenskap
liga arbeten. Å. var en obestridlig vetenskaplig begåvning med 
starkt kritisk läggning. Han arbetade tämligen långsamt, men till o
gengäld med stor exakthet och han planlade sina undersökningar om
sorgsfullt.

Läkaresällskapet fick regelbundet del av hans vetenskap
liga verksamhet. Som föredragshållare var han gärna sedd. Föredra
gen voro väl uppbyggda, ofta polemiska. Hans uttryck och ordval vo
ro mycket expressiva och framställningen kryddades här och var av en 

torr humor.
Sin största insats gjorde nog Â. till förmån för de here- 

ditärsyfilitiska barnen. År 1917 upprättade han för Insamlade medel 
ett litet blygsamt hem med plats för 6 barn. Financiella svårighe
ter gjorde sig dock snart gällande och hotade hemmets bestånd. Det 
lyckades då Å. att intressera en donator för företaget. Med 500.000 
kronor som grundplåt bildades Stiftelsen Göteborgs Welanderhem, som 
inköpte den s.k. Stora Villan i Käralund, dit det starkt utvidgade 
hemmet förlädes. Stiftelsen har numera betydande anslag av såväl 
Göteborg som andra kommuner och det fyller en uppgift för stora de

lar av Väst-Sverige.
Å. var under alla år anstaltens organisatör, ledare och
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läkare. I princip bygger den på samma ide som Welanderhem på 

andra platser, men Â. gick här som alltid sina egna vägar. An

stalten, som var hans Ögonsten, växte under hans hander fram 

till en mönsteranstalt.
Ehuru redan till åren, stod Â. på höjden av sin utveck

ling, när överläkarebefattningen å Holtermanska sjukhuset ånyo 

blev ledig 1923. Å. sökte på nytt, men blev även nu förbigången. 

Denna motgång gick honom djupt till sinnes. Med rätta kande 

han sin förmåga, som dokumenterats av en stor, krävande prak

tik, ett också i utlandet uppmärksammat skriftställeri samt 

den av honom organiserade anstalten för hereditärsyfilis. Att 

döma i befordringsfrågor är vanskligt. Även de sökandes alder 

är en faktor man måste räkna med och det torde väl huvudsakli

gen ha varit denna, som fällde utslaget.
Efter de motigheter, som livet berett Å., betydde det 

för honom ett officiellt erkännande av hans kapacitet, nar Upp

sala Universitet år 1912 kallade honom till Med. hed.Doktor. Sam

ma var fallet med ledamotskapet av Kungl. Vetenskaps- och Vit

terhetssamhället 1928.
Som privatperson var Å. enkel och anspråkslös. I den 

trygga kretsen av familj och vänner lät han rustningen falla. 

Där verkade han den gamle studenten, rik på upplevelser, som 
han kunde servera con amore, och fylld av glädje över livet 

och dess gåvor. Vännerna bevara minnet av en begavad och ori
ginell person, dom med öppet visir kämpade för sina idéer och 

stn övertygelse.

G. Göthlin
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Jo sua P etander.

Född 111/5 1867 i Göteborg. 
C

Fadern var skräddarnastaren Nils August Pettersson.

Student i Göteborg 1886. Med. kand. Uppsala 1892, 

med. lic. Stockholm 1899*
Underläkare å Garnisonssjukhuset i år 1896.

Talrika militärläkareförordnanden 1897-1902.

Praktiserande läkare i Göteborg 1899«

Avled den 15/9 1955»

Som gammal göteborgare var det för P. en naturlig sak att 

efter studier och förordnanden slå sig ner i sin hemstad. Mast

hugget och Majorna fingo huvudparten av hans långa läkargärning. 

Oegennyttig, hjälpsam och folklig till sitt kynne, blev han in

te minst de fattigas läkare och vän. Det hände mer än en gång, 

att sjukbudet slutade med en ekonomisk handräckning åt patienten. 

Bittida och sent var han i farten och sparade ej stegen, nar det 

gällde att bispringa en lidande människa. Denna glada redobogen- 

het öppnade för honom många hem och åtskilliga av hans patienter 

blevo med tiden hans nära vänner.

Ända sedan ungdomsåren var P. starkt religiöst Inställd 

och han hyste stort intresse för kyrkliga angelägenheter. Detta 

förde honom i kontakt med församlingslivet och redan I90I4. blev 

han kyrkofullmäktig. Efter hand insattes han som ledamot också 

i kyrkonämnden och styrelsen för Göteborgs allmanna begravnings-
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platser. Länge tillhörde han fattigvårdsstyrelsen. Han var i sty

relserna mest den uppmärksamme lyssnaren. Bröt han mot vanligheten 

sin tystnad, gällde det i så fall någon fråga, som låg honom sär

skilt om hjärtat och han kunde då påräkna allmän uppmärksamhet,

I många år var P. läkare vid Sinnesslöanstalten Betania- 

hemmet, Majornas elementarläroverk för flickor samt G-öteborgs folk- 

skoleseminarium. Barnen intresserade honom varmt och han offrade 

mycket av sin tid till deras fromma.

Vila och vederkvickelse sökte Petander i sitt sommarhem 

vid havet. Mest av allt älskade han att segla. Lugn till det ytt

re var han en sökande och kämpande ande. Det var som om något fri

gjordes inom honom och kom till ro, när han styrde ut mot himmel 
• !

och hav.

G. Göthlin
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Carl Heidt.

Född 28/6 I876 å Holma, Lemnhults s:n., Jönk. län.

Fadern var kronolënsman P .E ,T Heidt, Vetlanda.

Student i Växiö 189U» Med. kand. 1902, med. lie.

1909, bådadera i Uppsala.

Före licentiaten en del förordnande å med. 0. pediatris-

ka pol. klik., Patologiska institutionen och Akademiska sjukhu- 
t

sets bröstklinik, allt i Uppsala.

Amanuens vid med. kliniken, Uppsala år I9O9 - 10.

Underläkare vid Kalmars lasarett 2 år 1910 - 12. e a
Andre stadsläkare i Sala 1912 - 19^7•

T.f. lasarettsläkare i Sala 6 mån. under samma tid.

E. prov, läkare i Fässberg 1918 -21.

Praktiserande läkare i Mölndal 0, Göteborg 1918 - 28.

Praktiserande läkare i Stockholm 1928 - J0.n

Praktiserande läkare i Göteborg från 1950.

Avled den 27/11 1955•

Efter en grundli-g sjukhusutbildning sökte s ig H. in först 

på stadsläkare- och sedan på provinsialläkarebanan. Så småningom 

övergav han dem båda och blev effser vartannat praktiker i Mölndal, 

Stockholm och Göteborg. Flera år förestod han dispensären i först

nämnda stad.

Dessa täta ombyten torde ha berott på en något orolig lägg

ning och det är givet, att de inte voro till fromma för en lugn verk-
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samhet sutveckling. Detta hindrade emellertid inte, att H. på alla 

platser utvecklade en seg energi och ägnade sig åt sitt arbete med 

stort allvar. Sin praktik höll han väl tillsamman och han följde 

sina patienter med ett levande Intresse. De kände sig också på ett: 

alldeles särskilt sätt omhändertagna av honom.

Ha ägde en kärv och välgörande rättframhet. All humbug och 

inte minst medicinsk sådan var honom förhatlig. Spårade han hos en 

person benägenhet för slingriga vägar, togo vänskap och bekantskap 

ett brått slut.

“Sång och musik voro för H. en stor glädjekälla. I Uppsala- 

blev han medlem av O.D.-kören och deltog bl. a. i dess triumftåg 

till Paris. Körens sångarmöten betecknade för honom milstolpar i till

varon -och han dröjde gärna vid sina sångarminnen.

H-. kände sig Under senare år i viss måri isolerad och sökte 

sig alltmer in i böckernas värld. Han följde med allt av värde, som 

kom fram i bokmarknaden.

Sedan något år hade H. börjat få växande känningar av en 

angina pectoris och han var själv övertygad om, att hans verksamhet 

gick mot sitt slut. Envist och uthålligt kämpade han dock vidare och 

stupade till sist i sitt arbete.

G. Göthlin
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Magnus Sund q vis t. <

Född 10/2 1868 i Göteborg.

Fadern var Lars Magnus Sundqvist.
'Student i Göteborg 1885* Med.kand. 1895# Med.lic. 1899* 

båda i Stockholm.
Amanuens vid Serafimerlasarettets ögonavd. I898-I9OO, 

Praktiser. läkare 1 Hälsingborg I902-O0.

Amanuens vid A.S.S.:s ögonavd. 1910-17. Avdelnings

läkare därstädes 1917-52.

Föreståndare för Göteborgs folkskolors ögonpoliklinik 

1908-1918.

Med. hed. Dr. 1955 vid Karolinska institutet.

Talrika och delvis långa studierésor åren 1900 - 1926.

Avled den 1/12 1935*

En möjligast djupgående utbildning var för S. den enda 

tänkbara upptakten till en läkares livsuppgift. Sina grund

läggande oftalmiatriska studier bedrev han under prf. Widmark, 

men kompletterade dem sedan vid skilda utländska specialklini

ker. Under hela sin verksamhet företog han flitiga studiere

sor. S. reste aldrig på måfå för att skumma av det praktiska 

vetandets sista bubblor. Varje resa hade ett bestämt mål i 

sikte, som han envist fullföljde.

Efter avslutad utbildning slog sig S. ner som prakti-



serande läkare i Hälsingborg, men kände snart behov efter en breda

re plattform för sitt praktiska arbete och sina vetenskapliga intres- 

sen. Han sökte sig då till Göteborg, där han 1910 blev amanuens och 

sedermera överläkare vid Sahlgrenska sjukhusets ögonavdelning.

Redan tidigt började S. ägna sig åt vetenskapligt arbete.Nå

gon massproduktion blev det aldrig, men»desto mera gingo hans studier 

på djupet. Under sin vistelse vid Laboratoire d'ophtalmologie de la 

Sorbonne arbetade han under den danske ögonläkaren Tscherning och• * • • r 
det torde varit här som Sîs intresse för den fysiologiska och matema

tiska optiken fick sin inriktning. S. ägde en framträdande matema

tisk begåvning och efter ett årtiondes studier publicerade han i täm

ligen rask följd 5 stora avhandlingar över "die Theorie der Brillen- 

und Vergrösserungsgläser". Dessa publikationer, som med sina matema

tiska deduktioner äro njutbara endast för ett fåtal fackmän på områ

det, ha erhållit mycket vackra vitsord av sakkunskapen. Det var ock

så en välförtjänt belöning för ett värdefullt vetenskapligt arbete, 

då Karolinska Institutet år 1933 kreerade honom till Medicine Heders

doktor.

Som vetenskaplig föreläsare stod S. i särklass och han skulle 

helt säkert'ha blivit en ypperlig akademisk lärare. Det roade honom 

att popularisera sina invecklade undersökningar och genom en skick

lig uppläggning gjorde han s-ina teorier och formler fattbara även 
för lekmannen. Ännu så sent som i somras höll han vid Nördiska Ögon

läkaremötet i Stockholm ett föredrag, som av en mycket omdömesgill 
åhörare betecknades som glänsande. <

Av Sundqvists vetenskapliga läggning märkte patienter och
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oeb utomstående föga, till den grad syntes S. ga upp i sin prak

tiska gärning. Det är en stor rad patienter som fatt hjälp av 

honom vare sig det gällt att utföra tålamodsprövande bestäÄ.ningar 

av glasögon eller fullfölja ömtåliga operationer. Det låg något 

nästan pedantiskt noggrannt över allt hans.aroete och alla fingo 

del av hans utomordentliga grundlighet, plikttrohet och hjälpsam

het.
S. hörde till de människor, som inte försvinna i mängden. 

Bortsett från den resliga hållningen och den genomträngande men 

vänliga blicken, fanns det hos honom en inre resning, som väckte 

respekt. Det låg manlig öppenhet och lugn saklighet över allt 

vad han sade och gjorde. Ett omdöme gav han först sedan han noga 

övertänkt och vägt. Aldrig suddade han ut en oklar situation med 

ett undvikande svar. Hade han misslyckats eller tagit fel, vid

gick han det Öppet och ärligt. Utat kunde han nog verka rätt kaztj 

och sträv. Mången gång visade han den sidan till självförsvar. 

Men bakom denna yta levde en frodig, vital och helgjuten människa, 

som gladde sig åt livet och delade med sig av sin kloka livssyn 

och försonande humor.
Man skulle av S. få en ensidig bild, om man förbisåg 

hans lidelsefulla kärlek till naturen. Ingenting vägde för ho

nom upp en dag i skog och mark. Hans naturintresse knöts alltmer 

till blommorna, som slutlighn blevo hans stora hobby. Blomster

studierna planlade han med sin sedvanliga noggrannhet. Under se

nare år gjorde han nära nog varje sommar en långresa till viktiga 

fyndorter å kontinenten, samlade in växtrariteter och underkastade



dem sedan vinterlånga studier. Det var under en botanisk exkur

sion till Spanien sistförliden sommar, som den sista nedbrytande 

sjukdomen visade sina förstq tecken. I Botaniska föreningen mot 

togos hans intressanta och ofta originella floristiska föredrag 

med stort gillande.
Läkaresällskapet skall i Sundqvist minnas en av sina 

mest aktiva ledamöter, som med samma friskhet och öppna sinne 

deltog i det vetenskapliga arbetet och den kamratliga samvaron. 

Hans närmaste vänner sakna i honom den trofaste, varmhjärtade 

vännen och riddersmannen hos vilken de knappast funno några fel, 

men väl utomordentliga förtjänster.

G. Göthlin
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Den lycklige.

Den lycklige går i solens ljus 

utan att skuggans mörker möta.
Livets klippmark, vardagsvägårnas grus 

bli för honom ej ting, som hindra och nöta.

Hans blick är fast, hans rygg är rak.
Kallet han fyller och känner dess fröjder.

Utan trötthet för han till seger sin sak, 

ständigt följd av en fläkt från rymd och höjder.

Vi vanliga mänskor sopas som flarn; 

böjas av sorger, tvingas av öden.
Men för livets lyckliga söndagsbarn 
finns blott en, som kan träda i vägen: Döden.

Magnus hade synnerligen orginella,jag skulle vilja säga ”breda" va

nor. Han reste med ett väldigt bagage,stora kistor för böcker och växt-
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OMBUDSMANNEN 1W23 
TELEGRAMADRESS: KEMIK.

Förste Stadsläkaren Dr.Gösta Göthlin,

Göteborg.

Herr Doktor.'

Av doktorinnan Ellen Sundqvist hörde jag,att Doktorn gärna skalle 

vilja hära något om min bortgångne kusins botaniska studier och ströv

tåg. Jag vet ej något närmare om Doktorns önskningar och beklagar liv

ligt,att vi icke hade tillfälle träffas under den vecka,jag var i Göte

borg och julade. Men nu torde saken vara brådskande,varför jag namner 

litet av varje,för benäget urklipp.

Magnus'bortgång var en svår förlust för mig,vi hade strövat mycket 

tillsamman;på nittiotalet bodde hela familjen Sundqvist hos oss i det 

underbara Earlstorp i Småland,varvid Magnus delade mitt rum och vi gjor

de så gott som dagliga strövtåg.tPålden tiden botaniserade han ej,det 

var uteslutande jakten,som intresserade;d.v.s.jag studerade mina repti

ler. Sedan 192o företogo vi ett flertal utländska resor tillsamman,till 

Syd frankrike.Bulgarien och Grekland. Vara gemensamma resor hade väl bli

vit flera,om icke jag haft andra jaktområden att besöka. Ty annars kunde 

vi ganska bra förena våra intressen och f.ö.intresserade ju även jag mig 

starkt för bot otniken ,d . v. s. som hjälpvetemskap för djurgeografien. Vi kom- 

mo också utomordentligt bra överens,med sitt orginella sätt och humor 

var han ett trevligt resesällskap.

Magnus hade synnerligen orginella,jag skulle vilja säga "breda” va

nor. Han reste med ett väldigt bagage,stora kistor för böcker och växt-
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pressar o.d. Han avskydde att bära något eller att vandra langt,tog all

tid bärare resp.riddjur,där detta var möjligt. Han hyrde de största rum 

som fanns,helst Ivåmansrum,för att få så stor yta som möjligt att tor

ka växtpapperen på.
Jag måste förutskicka,att på alla dessa resor åsidosatte han aldrig 

sina fackstudier,kl. 5 eller 6 på morgnarna låg han oftast och skrev 

sina formler och ritade optiska figurer,vissa dagar lag han inne ända 

till lunch,sysselsatt med detta arbete. S^ra delar av hans^oftalmolo- 

~~ giska arbeten torde ha tillkommit under dessa semesterresor,undantag i 

! arbetet gjordes egentligen endast under svarare berg^turer o.d.,da vi 

måste inskränka bagaget till ett minimam..Likaså försummade han aldrig 

hjälpa andra,om det nu var bulgariska kolleger med deras framstående 

patienter,eller lo4-åriga bulgariska eller grekiska guboar,som frågade 

till råds.
M.var till ytterlighet samvetsgrann i allt vad han företog sig. På 

sina växter nedlade han ett betydande arbete,satt ofta uppe halva natten 

för att lägga om de nyinsamlade exemplaren. Han samlade som bekant en

dast vissa famil jer,och för detta kanske mången kritiserat honom. Men 

detta bottnade snarare i hans stora samvetsgrannhet,han kunde icke så

som lekman omfatta allt,det han gjorde,ville han göra ordentligt och 

studera ingående. Under resor rned vår gemensamma vän professor Aug.Hayek 

i Wien lärde han sig växtgeogsafi etc. och vara intressen smälte ännu 

mer samman. Beträffande de grupper,han samlade,var han sa mycket mer m- 

tensiv'dà kunde han underkasta sig långa resor,stora ekonomiska uch fy

siska uppoffringar för endast en eller ett par arter. Därvid reste han 

dock aldrig på måfåpitan sökte alltid det mest sakkunniga till buds stå

ende sällskap i de resp.länderna.

M.råkade ofta i klammeri på hotellen,därför att han skräpade ned så 

fruktansvärt. Men om det då någon gang hände mig,att någon eller några
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av mina levande reptiler råkade komma ut,så att även jag fick klagomal 

på mig,ja - då voro vi kvitt. En gång "bodde vi i ett stort hotell i Ge

nua. M.stod i hotellköket och kokade orchideer - han hade erhållit till- 

låtelse av kökschefen - då hotellchefen kom,ställde till en scen och 

körde ut Magnus. Vi blevo naturligtvis upprörda och reste nästa dag vid- 

re västerut. Detta ångrade vi dock senare,ty omkring Genua hade vi un

der en dag tagit 17 olika orchideer,för utom alla vackra reptiler,ett 

ovanligt vackert utbyte,som man icke gör varje dag.

Under vår Olympbestigning 1926 höll Magnus kista med växtpressen pa 

att ställa till en del trasel. Han skulle ovillkorligen ha kistan med 

sig över bergen,och eftersom vi hade rid-och lastdjur syntes inga hinder 

föreligga. Men när vi skulle lämna Bara-platan pa säoo m höjd och stiga 

ned i Mavrolongosdalen,låg snön så djup,att djuren ej kunde medtagas,de 

fingo återvända - och vi måste själva taga hand om bagaget. Då kistan 

skulle firas ned för en snötäckt ravin,lossade snaran och hon åkte ensam 

mot bråddjupet,men blev uppehållen av en endast fingertjock fura. Ef

tersom M. hade både plånbok,pass och allehanda grejor i kistan,var spän

ningen ganska stor under några ögonblick. Vi fingo i alla fall övernatta 

i det fria - med klostret- Agios Dionysios i relativ närhet।därifran fick 

M.nästa dag sända en särskild expedition efter kistan( se f.ö.min arti

kel om Olympen i Ord à Bild 1926 el.27?).

Ja, dy lika'piîst or ier passa ju endast för den trängre xretsen ,men jag 

ville ge Doktorn ett par exempel från vara resor. Doktorn ville xanske 

haft helt andra uppgifter,men var vänlig och ring upp mig i sa fall.Jag 

träffas ganska säkert på kontoret(tel.11 14 23)mellan 9-12,2-3),om kväl

larna c bostaden(osäkrare,tel.lo 45 52). Jag tror f.ö.att vi träffades 

i Gnistan vintern 1914-15,då jag låg i Göteborg,bl.a.en gång höll före

drag om Kaukasus. I förhoppning om att Doktorn är betjänad av racerna o- 

van tecknar med största högaktning

Stockholm den 4 januari 1936. 
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Elis W i n g å r d.

Född J/10 I865 i Holms socken, Hallands län.

Fadern var kyrkoherden Elias Wingård.

Student i Göteborg 1882. Med kand. Stockholm 1888.

Med. lic. i Lund 18?2.

En del kortare förordnande som 2. läkare å A.S.S.

med. avd. 1892-95•

Diverse förordnanden som prov, läkare, bitr. prov, läkare, 

förste prov, läkare samt stadsdistriktsläkare, allt i Göteborg.

Andre stadsläkare i Göteborg I9OI4.-I928.

Företagit en del studieresor till Berlin, Heidelberg 

och Wien.
Ordförande i Göteborgs Läkaresällskap 1906.

At>led den 1/12 1955 •

W. ägnade Göteborg hela sin läkargärning. Att börja med 

uppehöll han rätt länge på förordnande olika 'kommunala och statli 

ga tjänster. Till slut koncentrerade han sitt intresse på andra 

stadsläkaretjänsten, vars ordinarie innehav&re han blev I90I1..

På denna post kvarstod han inte bara till pensionsåldern år 1928, 

utanuppehöll också tjänsten ’under dess pågående omreglering än

da till och med 1952.

En andre stadsläkarebefattning sådan den som regel är 

ordnad i större svenska städer, utgör en rätt egenartad syssla, 

som bl.a. förutsätter rättsmedicinsk, râttspsykiaÿrisk och pö- 

listeknisk sakkunskap. W. passade utmärkt för sysslan och han
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genomförde detta något föråldrade mångsyssleri på ett förtjänstfullt 

sätt. Han bade ett fryntligt, vinnande väsen, var plikttrogen och 

ordningsfull samt uppträdde alltid lugnt och taktfullt. I alla hans 

utredningar spårade man ett liTirkt, jiiti.t sunt omdöme och känsla för 

mått och balans. Han sovrade noga sitt primärmaterial och lät ald

rig förleda sig till äventyrliga eller verklighetsfrämmande hypo

teser. Hans rättsmedicinska diagnoser och uttalanden tålde där- 
• • « 

för verklighetens påfrestning och överordnade myndigheter godtogo 

dem utan jämkning. Medicinalstyrelsen befordrade flera av hans ut

låtanden till trycket. W;s auktoritativa ställning i mediclnbeto- 

nade rättsfrågor blev med tiden påfallande stark,

W. var 1 många år ledamot av styrelserna för Holtermans- 

ka sjukhuset och Göteborgs renhållningsverk samt suppleant i bygg

nadsnämnden. Inom Wiktoriaföreningen, som ursprungligen bedrev 

dispensärverksamhet och som sedermera tog upp sluten antituberku- 

losvård på sitt program, var ¥. länge både v.ordförande och kassa

förvaltare. En tid var han också läkare vid Central- och länscell- 

fängelset i Göteborg, Till de allmänna uppdragen kan ju likaledes 

räknas, att han under sin andre stadsläkarextid skötte läkarvården 

vid Ålderdomshemmet. Han varsw en god vän för de gamla där och 
• *

hade alltid ett skämtets eller tröstens ord till hands för dem.

Det bör även nämnas, att W. var medlem av Göteborgs Lä

kareförenings förtroendenämnd, d.v.s. föreningens domstol i social

etiska frågor. Givetvis hedras man Inte med dylikt uppdrag utan 

kamraternas fulla förtroende.

W. hade en omfattande privatpraktik och var en omtyckt 

husläkare. Här kommo hans bästa egenskaper till sin rätt. Få lä- 
• » 

kare blir det förunnat att, som Wingård, långt in i ålderns höst 

få behålla ett stort klientels orubbade förtroende.
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Ännu några dagar före döden, med säker insikt om sin sna

ra bortgång, talade W. med en kollega om sitt kära arbete och si

na niÅwgB. patienter. Han var till det sista fylld av den läkar

etik han alltid satt så högt och som för honom betytt inte bara 

förpliktelse och ansvar, utan också lycka och djup tillfredstäl- 

lelse .

G. Göthlin.
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Fritz Stenström.

Född den 4 juni 1871 i Drängser ed, Hallands län.

Fadern var komministern Anders Fredrik Stenström i Skepplanda.

Student i Göteborg 1889, med. kand. 1894, med. lic. 1899, båda

dera i Lund.
Hade åren 1897 - 98 kortare förordnanden som provinsial-, hos

pitals- och järnvägsläkare.

Kommunalläkare i Örgryte 1901, municipal läkare 1918.

Efter örgrytes införlivning år 1922 med Göteborg, st adsdistrikts- 

läkare därstädes.

Läkare vid örgryte epidemisjukhus 1905 - 1921.

Dispensärläkare 1908 - 1928.

Läkare vid fattigvårdens pensionärshem sedan 1922.

Skolläkare sedan 1924.
Ordförande i Krokslätts municipalsamhälles hälsovårdsnämnd 

1920 - 21.

Person- o. kulturhistorisk författare.

Avled den 31 januari 1936.

Inom en begränsad bygd blir ofta läkaren en slags centralpunkt 

och äger han dessutom lyckliga egenskaper, blir hans ställning rätt 

snart grundmurad.
Så blev fallet ned Stenström. Han ägnade hela sin livsgärning 

åt örgryte kommun och dess Inbyggare. Både det enskilda och offent 

liga förtroendet växte hastigt. Den personliga sjukvården var och
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förblev nog Stenströms huvudintresse. Men han hade krafter till 

övers och hans initiativ gjorde sig flerstädes gällande inom kommu

nen. Det var nog Stenströms förtjänst att man tidigt erhöll ett mo

dernt epidemisjukhus i Örgryte. Han var i många år dess läkare. 

En modernisering och humanisering av fattigvården stod också på hans 

program. Stenströms stora intresse för barn kom till sin rätt i 

hans egenskap av skolläkare. Långt utöver vad instruktionen krävde 

ingrep han i skolans och barnens liv. Han fick också den auktorita

tiva ställning, som bör tillkomma en skolläkare.

Stenströms initiativ inom tuberkulosvården väckte på sin tid 

berättigad uppmärksamhet. Tidigt hade dispensäridén i honom vunnit 

en ivrig anhängare. Bedan 1908, d.v.s. helt kort efter det att Sve

riges första stadsdispensär grundats, var han färdig med var första 

lantdispensär. Han tog nämligen initiativet till bildandet av ’’ör

gryte förening mot tuberkulos". Dess första åtgärd var att anställa 

en dispensärsköterska och organisera en modern dispens?r, vars oav

lönade läkare Stenström var ända till 1928. Örgrytedispensären tog 

i första hand sikte på barnen och var även i detta anseende xullt 

med sin tid. Barnen inom tuberkulösa familjer ställdes under syste

matisk tillsyn och isolerades vid behov. På Stenströms initiativ 

fick föreningen snart ett eget kolonihem, till vilket han utvalde 

lämplig plats.
Att Stenström blev sin trakt och sin uppgift så trogen, var nog 

ingen tillfällighet. I hans natur låg gammalsvensk grundlighet och 

rotfasthet. Samhörighetskänslan och hembygdskärleken intogo hos ho

nom ett brett rum. Stenström betraktade människorna som vuxna ur 

hembygdens jord. Ur den hämtade de sin näring och till gengäld
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skänkte de hembygden karaktär och liv.

Tidigt började Stenström forska i örgryte hävder. Det skedde 

först trevande, men sedan med allt större målmedvetenhet. Sa småning

om utvecklades han till en arkiv- och källiorskare av rang. Det är 

med en känsla av trygghet man tar del av hans arbeten. De äro fria 

från schablon, förskönande vändningar och runda iraser. Den stundom 

lite kärva framställningen feer ett adekvat uttryck xör iorskningens 

positiva eller negativa resultat. Kärleken till och inlevelsen i äm

net går som en röd tråd genom framställningen.

Först i raden av person- och kulturhistoriska arbeten kom ”ör

gryte genom tiderna”, som trycktes 1920. Materialet var emellertid 

ej på långt när uttömt och 1924 var han färdig med en andra del. I 

dessa bägge böcker har Stenström skänkt oss ett kultturdokument av 

stort värde.
Under sina arkivstudier kom Stenström i kontakt med de personer, 

och händelser, son livligast betingat den medicinska utvecklingen 1 

Göteborg. Han beslöt sig för en systematisk genomarbetning av till

gängligt material oeh framför allt utnyttjade han magistratens stora 

arkiv. På så sätt blev det honom möjligt att samla de spridda ut- 

vecklingshistoriska uppgifterna till en helhetsbild, son han gav ut 

år 1929 under titeln: "Läkekonstens ooh hälsovårdens företrädare 1 

Göteborg under 1600- ooh 1700-talen jämte historik över stadens me

dicinalverk och sundhctsväsen". Arbetet representerade ett stycke 

medicinsk kulturhistoria av stort intresse. Det är knappast sannc- 

11.t, att en senare forskning skall kunna foga mycket nytt till den 

Stenströmska framställningen.
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Den 6 januari 1934 hade dst förflutit IOC ar, sedan doktor rohr 

Dubb avled. Da Göteborgs Läkaresällskap på goda grunder räknar ho

nom son sin stiftare, beslöt man att hylla den märklige mannens min

ne bl. a. genom att söka samla vad son vore känt om hans levnadsöden. 

Då Stenström så väl dokumenterat sig son medloinskt-hlstorisk forska

re, var det helt naturligt att uppdraget giok till honom. Stenström 

tog emot detsamma oeh till minnesdagen förelåg en givande bok över 

"Pehr Dubb ooh hans livsgärning". På sitt sakliga ooh vederhäftiga 

sätt skildrar Stenström Dubbs ungdom ooh studiear samt den lysande 

insats han gjorde både son läkare ooh kommunalman. Sj utan lokal

patriotisk stolthet betecknar stenström Pehr Dubbs livsgärning som 

"ett ärofullt kapitel 1 Göteborgs Låkarehlstoria".

Stenström var en stor Llnné-beundrare ooh tillhörde i manga ar 

Svenska Linnä-Sällskapets mera aktiva medlemmar. Dess årsskrift 

har han riktat med levnadsteckningar över de bägge linneanerna dok

tor Jonas Theodor Pagraeus och rektor Engelbert Jörlin.

Så småningom stod det klart för Göteborgs läkaresällskap, att 

Stenströms stora insatser såväl 1 den dagliga läkergärnlngen som 1 

form av framgångsrikt medicin-historiskt författarskap väl motive

rade ett yttre erkännande. Det var också ned obruten enighet ooh 

ta starkt personlig inställning, som Sällskapet hösten 1934 valde 

honom till hedersledamot, lika betecknande för den Kollegiala upp

skattningen, ehuru från en annan sida, är att han flera år fungera

de son ordförande i Göteborgs läkarförenlngs förtroendenämnd.

Ännu ett bevis på Stenströms mångsidiga intressen förtjänar att 

omnämnas. Under sina forskningar rörande Crgryte tidigare historia
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kände han behovet av ett fastare band mellan de personer, som med 

kärlek voro knutna till denna sin hembygd och som önskade hålla tra

dition och minnen vid liv. På så sätt uppstod sällskapet ”Örgryte 

Odalmän”. Stenström författade själv ordens stämningsfulla ritual 

och blev dess förste styrande mästare. År efter år länkade han säll 

skåpets öden och under hans ledarskap blevo sammankomsterna verkliga 

högtidsstunder.
Ingenstädes kommer dock stenströms minne^ att leva med sådan 

styrka som hos hans forna patienter. Som läkare offrade han sig 

helt och utan hänsyn. Ingen väg var för lång, ingen möda för stor, 

när en sjuk behövde hans hjälp. Överallt var han efterlängtad och 

avhållen. Stenström bemötte varje patient på samma sätt. Han såg 

och gjorde ingen skillnad på människor. När budet kom om hans ovän

tade bortgång, kändes det som en nästan oersättlig förlust. Hela 

örgryte hade sorg.
Men sorgen och saknaden var ej begränsad till örgryte, den sök

te sig ut till vida delar av staden. För vårt sällskap kändes for

lusten särskilt tung. Vi hade förlorat en sällsynt dugande, mitisk 

och redbar kamrat.
G .Göthlin.
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Emanuel Westman.

Född den 29 september 1888 i Bromma församling, Stockholms 

län.

Fadern var byggmästaren Anders Westman, Stockholm.

Student i Stockholm 1907 , med. kand. 1919, med. lic. 1923, 

bådadera i Lund.

Extra lä.kare vid med. klin. Lund 2. man» 1923, assistentläkare 

vid Landskrona lasarett 1923 - 24.

En del prov, läkare-förordnanden 1924 - 25.

E. prov, läkare i Höörs distrikt 1925 - 30.

Prov, läkare i Alingsås distrikt sedan 1930.

Läkare vid Hönneholms- o. Sätoftahemmens epileptikeranstalter 

1926 - 30.

Sekreterare i Skånska prov, läkareför eningen 1929 - 30.

Ledamot av Alingsås stadsfullmäktige och hälsovårdsnämnd.

Avled den 17 mars 19 36 .

Westmans tidigare levnadsöden äro i viss mån brokiga och det 

är svårt att få dem in under en enhetlig synvinkel. Sin första 

karriär gjorde han som militär och avancerade till kapten i reser

ven. Samtidigt härmed genomgick han Ultuna Lantbruksinstitut och 

praktiserade någon tid i Estland som agronom. När så världskriget 

bröt ut, trädde han åter i svensk militärtjänst, där han kvarstod 

till 1919. År 1917, vid 29 års ålder, finna vi honom mitt uppe i
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läkare.
De få gånger Westman hade tillfälle att bevista Läkaresällskapets 

sammankomster, lade man märke till honom. Han var ingen genomsnitts- 

medicinska studier, vilka han avslutade redan 1923. Efter cortare 

sjukhustjänstgöring sökte han sig in på provinsiallä&arebanan, där 

han kvarstannade till sin död.

Westmans mångfresteri bottnade nog i ovanlig verksamhetslust 

och bred inställning till livet. Specialistens begränsade verksam

hetsfält passade honom inte. Med frisk aptit grep han sig an med de 

arbetsmöjligheter, som erbjödo sig.

Westmans hela kynne hade något av renässanstyp över sig. Han 

var en frodig natur, rakryggad och renhårig, och samtidigt öppen och 

gladlynt. Han älskade att se friska och glada människor omkring sig. 

Han var en generös natur och en vänskapens riddare. I kretsen av 

vänner blev Westman ofta centralpunkten. Alla smittades av hans so

liga humör och godmodiga skämt.

Sitt medicinska värv genomförde Westman med samma frodiga mänsk

lighet. Hans kolleger funno i honom en intelligent och samvetsgrann 

typ.
Att ett hjärtlidande drabbat honom, visste knappt hans närmaste 

vänner, men själv väntade han tydligen klarsynt och modigt på ut

gången, Bn sotsäng hade illa passat hans kraftnatur. Mitt oppe i 

sitt verksamma liv rycktes han plötsligt bort från hem och vänner 

och från ett verksamhetsfält, där han - per tot discrimina rerum 

funnit full tillfredsställelse.

G. Göthlin.
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i.

Wilhelm Lundgren.

Född den 5 oktober 1866 i Hälsingborg.

Fadern var adjunkten vid Göteborgs högre allm. läroverk Georg

Robert Lundgren.
Student i Göteborg 1885. Med.kand. 1893, med.lic. 1898, båda

dera i Uppsala.
Underläkare 8 mån. vid Allm. Garnisonssjukhuset 1895-96.

Amanuens 4 mån. vid med. o. pediatriska pol.kliniken i Uppsala.

Diverse militärläkareförordnanden 1895-98.

Biträdande läkare 2 mån. vid härvarande epidemisjukhus 1899.

Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1 •

Korta förordnanden som bitr. prov, läkare i Göteborgs och Bohus 

län 1899-1902.
T.i. 2. stadsläkare i Göteborg sammanlagt i mer än 3 ar under 

tiden 1903-1931. Upprepade förordnanden som distriktsläkare i Gote 

borg åren 1912-28.
Läkare vid Göteborgs östra realskola 1902-29.

Studieresor till Tyskland o. Österrike åren 1909, 1911 och

1914.

Avled den 20 maj 1936.

I sin plikttrohet, punktlighet och sitt stora ordningssinne 

ägde lundgren egenskaper, son väl passar en tjänsteläkare. Ut han 

inte på allvar kon in på tjänstemannabanan, torde ha berott på ett
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inre behov hos honom att få fritt ordna sitt arbete. Oita, trädde 

han dock in för sina tjänstekolleger, framför allt för andre stads

läkaren. I senare fallet fullgjorde han ett nästan stående vikariat. 

Han var skolläkare i mer fin ett kvarts sekel och lade som sådan i da

gen samma redbara nit aom i sina övriga sysslor.

Genom släktförbindelser kom Lundgren tidigt i kontakt med sjö

farten och han fungerade i många år som förtroendeläkare för en del 

rederiföretag. Bland sjöfolket var han mycket känd och uppskattad. 

För otaliga unga män utgjorde hans läkarattest den or lovsedel, som 

för dem öppnade havet och sjömanslivet och det var därför inte under

ligt, att "Lundgren på Torggatan" för dem blev en slags institution, 

en fix punkt i tillvaron.

Stilla och försynt gick Lundgren sin väg fram. Hans oegennytta 

och milda sinne passade inte för dagens fivlan och stridigheter. Men 

krävdes det en hjälpsam hand, var han snar att gripa in. Den otack 

han stundom skördade, gjorde honom inte bitter. Med en vänlig glimt 

i ögonvrån översåg han med allt och var beredd till nästa handtag. 

Vid sjuksängen var han lika mycket medmänniska som läkare. För sina 

patienter var han den tålmodige lyssnaren och den kärleksfulle trös

taren.
Stilla som han levat gick han bort, in i det sista rädd ±ör att 

vara till besvär. Att icke synas, men att vara, 4unde gott ha ut

gjort hans levnadsregel.
G. Göthlin.
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1.

Torsten Forsblad.

Född den 1 november 1886 i Göteborg.

Fadern var köpmannen Johan Alfred Forsblad, Göteborg.

Student i Göteborg 1905, med. kand, i Uppsala 1909, med. lie.

i Stockholm 1914.
Amanuens Tia Akademiska sjukhusets 1 Uppsala kir. avdelning

1911.
Amanuens o. assistent vid patologiska Institutionen 1913 - 14

Underläkare 1 1/4 U vid Karlstad lasaretts med. avdelning

1916 - 17.
Praktiserande läkare i Göteborg från 1917.

Läkare vid Svenska Kullagerfabriken sedan 1917.

Avled den 27 november 1936.

Torsten Forsblads ungdomshåg stod till sjömanslivet. Han fick 

pröva det som jungman å ett övnmgsfartyg. aren «

, J.« + rsm ihCinq intresse och riktat dettids sjukhusvistelse tycks ha stBmt om hans inti

på läkarkallet.
• avOmina skaffade Forsblad sig en god Efter avlagda medicinska examina skaiia

. och började så år 1917utbildning 1 patologi, kirurgi och medxoin
, >,at i röteborg som praktiserande läkare, 

självständig verksamhet i «o g
+ Forsblad som läkare vid Svenska Kul-

■Redan samma ar anställdes o
imp nå sin egentliga livsuppgift, 

lagerfabriken och dhrned var han inne pa
,. i,«nier att ordna sitt arbete. DenForsblad fick tämligen fria händer a

4 -fnhri ken Växte ut till en modern poliklinik.
s.k» sjukstugan inom fabriken . □

w ahiadq ordningssinne och organisationsförmåga. 
Allt bar prägel av Forsblads or an g
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Med fabriksledningens goda minne förläde Forsblad sinaISkarmottag

ningar till sjukstugan, som så småningom blev hela stadsdelens me

dicinska brännpunkt.
Forsblad var väl medveten om, att ett välorganiserat yrkesar

bete måste ordnas med hänsyn Sven till fysiologiska irav ooh att 

läkarens hjälp härvidlag är oumbärlig. Han satte sig därför noga 

in 1 frågor rörande arbetslokaler ooh arbetsvillkor. Det är emel

lertid tämligen svårt för en läkare att effektivt ingripa 1 yrkesar

bete, ty vår svensea yrkesfarelagstlftning ger ej läkaren nagon 

plats i övervakningsarbetet inom storindustrien.

U småningom växte Forsblad in i den stora fabrikeorganlsatio- 

nen ooh han åtnjöt stort förtroende av såväl dess ledning son av 

personal ooh arbetare. Inte minst de senare visade på många sätt, 

hur högt de uppskattade sin läkare. På ett nästan rörande sätt kom- 

mo de till honom ned sina bekymmer, som inte alltid voro av rent 

medicinsk art. För allt skulle han veta råd och bara att få tala 

ned den vänlige, deltagande doktorn kände mången son en lättnad. 

Forsblad förmådde i hög grad göra levande, vad det personliga bety-

der inom läkekonsten.
a «v» ■förQvntä uppträ dande maste man Trots Forsblads stillsamma ooh försynta upp

, x. h9n kom» fick han nya vänner. Detlägga märke till honom, och var han ko. ,
n i dpri miuka rösten, den öppna, vänliga låg något sällsynt vinnande i den mjusa

, + Helst sKulle man se Forsblad iblicken och det klingande skrattet, weis
«offri vörd bland sina vänner. Det var en hans vackra hem som gästfri va

. Qrto Sn var kände sig personligt omhänder-njutning att vara hans gäst.
Hela hem-miljön gav intryck av har- 

tagen, nästan som hedersgäst.
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moni och kultur.
Kollegernas förtroende och vänskap ägde Forsblad i hög grad. 

Tidigt invaldes han i styrelsen för Göteborgs Lärarförening och det 

var tydligt, att hans mening där vägde tungt. Stort är det tomrum 

han lämnar efter sig vid sin tidiga bortgång. För alla, som haft 

beröring med Torsten ^orsblad, kommer hans bild att ståj ljust och 

vackert minne. * 7 )





1.

Fredrik Bergman.

Född den 30 november 1857 i Ronneby.

Fadern var handl. Carl Edward Bergman.

Student 1 Karlshamn 1877, med.kand. i Stockholm 188S , med.lie.

1891.
Assistent vid Karolinska Institutets barnpoliklinik 1890-91.

Kortare och längre militära förordnanden åren 1887-97.

Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1893.

Efter studier i Berlin, Freiburg och Wien av öron-, näs- och 

hslssjukdomar etablerade han sig som specialist 1909.

Läkaresällskapets ordförande 1908.

Avled den 1 december 1936.

Bergman Började sin verksamhet i Göteborg redan 7 år före se

kelskiftet. K underligt därför, om han för många av Sällskapets 

nuvarande medlemmar representerade huvudsakligen ett nenn.
 . . . 11«irauet står hans bild levande och denFör de äldsta inom Säliscapet

leder gärna tanken på den gamle studenten. Bergmans akademier in- 

föllo på en tid, då senskandinavismen ännu räknade anhängare oeh då 

det sanna kamratskapet utpekades son studentens förnämsta dygd. 

Den trogna vänskapen var ooh förblev för Bergman uttryck för något 

av det djupast mänskliga oeh han försurade aldrig att sjunga dess 

lov.
Sedan den lyckliga studenttiden flyktat och livet fått större 

realitet sökte han vänskapen och kamratskapet särskilt inom ordens
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livet. Till sitt kynne var han storsvensk och hans livssyn var ljus. 

Hans uppträdande hade ett äkta patos, som verkade medryckande pa vän

kretsen.

Under yngre år hade Bergman en omfattande privatpraktik. Som 

specialist i öron-, näs- och halssjukdomar tillhörde han en äldre 

SKola, som ej hade nutidens operativa inställning, men han var en

ligt dåtida uppfattning en energisk terapeut.

På lediga stunder ägnade sig Bergman at litterära intressen. 

Särskilt inom den franska memoar litteraturen var han väl beläst och 

hans stora bibliotek lovordades av kännare.

Bergman var en trofast natur. Han fiok överleva de flesta av 

sina gamla kamrater ooh vänner. Minnesgod och trogen följde han dem 

till graven. Med stilla vemod såg han den ene efter den andre för

svinna. Nu är han själv försvunnen ur vår krets.

G. Göthlin.
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Constantin Peter g_ o_n

Född den 8 juli 186? i Borgholm.

Fadern var bankkamreren Johan August Peterson.

Student 1882, med. kand. 1887, med. lic. 1895, badadera 

i Stockholm.
Underläkare à Falu lasarett åren 189U-97*

T.f. lasarettsläkare i Varberg 1898.

Ord. lasarettsläkare därstädes 1901*

Avgick med pension 1928. Fortsatte som praktiserande 

läkare till sin död.

Avled den 8 maj 1937-

Under hans tjänstetid fyr-

Trots detta hade han endast

Constantin Peterson ägnade praktiskt taget hela sin lakar- 

gäming åt sin stad och sitt län.
Med en efter den tidens förhållanden mycket god kirurgisk

, .. . , lånsa lasarettsläkarebana på ett blygutbildning började han sin langa 

samt lasarett med ett fåtal sängar.

dubblades dock patientbeläggningen.
under de sleta sjukhusåren förmånen av en underläkare som hjälp.

Som sjukhuschef stod Constantin Peterson 1 särklass. Med 

fast och säker hand ledde han sjukhusets dagliga liv. Överallt 

måste han räcka till. Man hade nästan Intrycket att han arbetade 

dygnet runt. Stora krav ställde han på sin omgivning, men de 

största pä sig själv. Han avskydde jäkt och Ingen fick märka, 

hur stor arbetsbördan var.
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Ville man få en inblick i det sällsynt goda förhållan

det mellan Constantin Peterson och hans patienter, behövde man 
bara övervara en rond. Den nära nog avgudade doktorn gick där 

som en far bland sina barn. Runtom honom lyste förväntansfulla 

ögon. Varje patient fick tillfälle att öppna sitt hjarta. Till 

envar hade han ett tröstens ord och hans förmåga var stor att 
inge tillförsikt och hopp. Patienterna hängde också fast vid 

sin läkare och blevo hans vänner for livet.
Vid sidan av sitt sjukhusarbete bedrev Constantin Peter- 

son en betydande enskild praktik. Däf uppstod så småningom en 

nimbus kring hans person ooh han söktes från när och fjärran. I 

en sällsynt grad åtnjöt han hela bygdens förtroende och tillgl- 

venhet.
Individuell sjukvård kom dock ej att beteckna gränsen 

för Constantin Petersons medicinska verksamhet. Med sitt rörliga 

Ingenium ooh med sitt livliga Intresse för alla samhällsfrågor 

. Hn tre decennier en ovärderlig tillgång
utgjorde han under mer an

1. U nit t län Tidigt kom han in i stadsfullmäktige, för sin stad och sitt lan. &
 „„„ nnflpr nåara år. Som mångårig ledamotvars v. ordförande han var under nagi* u .

, «ni, han tillfälle inverka på Varbergs utveck- av badhusstyreIsen fick han tixxiux
ling som badort. Under ett 20- tal år tillhörde han Hallands läns 

landsting och var givetvis ledamot av dess s jukvårdsutskott. Så

väl stadsfullmäktige som landsting handlade under hans ledamot s- 

tld stora och viktiga sjukvårdsfrågor och det var 1 flera fall 

C. Pis förtjänst att de fingo en lycklig utformning.
över C.Pis resliga gestalt låg det myndighet och bredd.
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197 5.

Till sitt inre och sitt yttre var han en aristokratisk typ. 

Han talade med stor kraft, gick entusiastiskt in för sina åsikter 

och förde gärna, på ett älskvärt gammaldags sätt, ridderlighetens 

och svenskhetens talan. Ofta kunde hans person lysa av godhet 

och hansJr/S/tä humör var en ständig stimulans för omgivningen.

Var han kom spred han solig trevnad omkring sig. I sina mest 

livsbejakande ögonblick ville han ta hela världen i famn. Man hade 

den värmande känslan av att stå inför en sällsynt harmonisk människa 

med en ljus syn på livet.
Gärna sällade han sig till kamratkretsen, alltid lika beredd 

att ta emot som att ge. I kollegernas uppfattning var han den per- 

sonlflerade redbarheten och han hedrades av dem på skilda sätt. 

Sålunda var han 1 många år ordförande 1 Hallands Läkaref a-ening. 

Så ofta han kunde få tid kom han till Göteborgs Läkaresällskaps 

sammanträden och under sin krafts dagar saknades han aldrig vid 

våra årsmöten, där han trivdes ypperligt bland gamla och nya vän- 

ner.
Den läkare, som likt Constantin Peterson oegennyttigt hjälpt 

, • , zia-cH åM ist bidragit till en god samhällsutveck-sina medmänniskor, oavlatiio &
. • v«r> And ast heder, behöver ej rädas för främling samt gjort sm kår enoasL neuw, j

tidens domslut.

Gösta Göthlin.
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Herman. Strandel 1.

Född 2? april 1865 i Hudiksvall.

Fadern var fiskaren Petter Strandell.

Antogs 1879 som elev å apoteket i Mörsil.

Avlade farmacie studiosi - examen 1882 och apotekare

examen 1889«

Tjänstgjorde å apoteket Markattan, numera Leoparden i 

Stockholm 1882-85 samt i Hudiksvall till 1892.

Erhöll apoteksprivilegium i Strömstad 1892.

Erhöll transport till apoteket Kronan i Göteborg 1916.

Avgick med pension år 1935*

Avled den I4. juni 1957*

När Strandell vid 29 års ålder genom köp blev inne

havare av det relativt blygsamma apoteket i Strömstad, för

utsåg väl ingen, att han några decennier senare skulle stå 

som en av apotekarkårens mest betrodda män.

Inom det lilla Strömstad lade man emellertid märke 

till den unge apoteksinnehavaren och man gav honom snart 

tillfälle att pröva sina krafter inom det kommunala arbetet. 

Här visade han prov på en mindre vanlig organisatorisk ta

lang och det ena förtroendeuppdraget efter det andra lades 

på hans trygg» axlar. När han efter 21^ år lämnade sitt kära 

Strömstad, stod han som v.ordförande i stadsfullmäktige och 

som ordförande i drätselkammaren, hälsovårdsnämnden, taxe

ringsnämnden, badhus- och gasverksstyrelserna. I lasaretts
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direktionen var han v.ordförande samt innehade viktiga 
funktioner i stadens sparbank och Göteborgs banks avdel
ningskontor. Det kan tilläggas, att han även var ledamot 
av landstinget och dess prövningsnämnd.

Med en sådan meritlista var det mindre underligt, att 
Strandell år 1?16 erhöll förflyttning till apoteket Kronan i 

Göteborg, ett av Sveriges största apotek.
Apoteket var då förlagt till otidsenliga lokaler i fas

tigheten Korsgatan 5, befunnit sig i omkring 250 år.
Strandell insåg genast, att han måste underkasta sig mödan 
och kanske även risken av en förflyttning. Sedan han inom 
förläggningsområdet funnit en lämplig fastighet, tog apote
ket år I92I sina nuvarande lokaler vid Östra Hamngatan i an

språk .
Man hade numera inom apotekarkåren på allvar fått upp 

blicken för Strandells ovanliga duglighet och arbetsförmåga 
och hans aldrig svikande intresse för kårens angelägenheter. 
Han bekläddes också med en rad krävande förtroendeuppdrag. 
Bl.a. var han ordförande i Sveriges apotekarförbund samt i 
dess Centralstyrelse och verkställande utskott, ledamot av 
Apotekarsocietetens direktion, ordförande i Västra Sveriges 
krets av Sveriges apotekarförbund samt v.ordförande i Gote
borgs apotekarförening. Det kan tilläggas, att han innehade 
posten som verkställande direktör i AB Apotekarnas förenade 

vattenfabriker i Göteborg.
Det var ej under lätta förhållanden som Strandell till 

trädde ledningen av Sveriges apotekarförbund. Sveriges apo-



202



203 5

teksväsen utsattes under denna tid för oerhörda påfrestningar 

av olika slag. Det är emellertid en enhällig mening att Stran- 

dell genom skicklighet, oväld och lugn var uppgiften vuxen och 
att han gjorde apotekarkåren och därmed även läkarkåren ovär

derliga tjänster.
Som ett yttre uttryck för denna uppskattning avtäcktes 

å Strandells 70-årsdag ett porträtt, som på uppdrag av Apote- 

karsocieteten och Sveriges apotekarförbund utförts av konst

nären Helmer Masolle.
Det har hittills varit sedvänja inom Göteborgs Läkare

sällskap att till kassaförvaltare utse en av stadens apoteks- 

innehavare. När sysslan år 1919 blev ledig föll valet utan 

tvekan på Strandell. I tretton år skötte han räkenskaperna 

med mönstergill ordning. Han höll hårt om sällskapets pung och 

blev alltid betänksam, när några extraordinära utgiftskrav gjor

de sig gällande. Men så kunde han också till sin efterträdare 

överlämna en kassarörelse med väl fyllda konton.

Personligen var Strandell en stillsam, försynt och nobel 

man, som talade litet och handlade desto mer. Han förde ett 

enkelt och flärdfritt liv. När den långa arbetsdagen var slut, 

längtade han hem till ett lyckligt familjeliv.
Göteborgs läkaresällskap har välgrundad anledning att 

idag ge sin plikttrogne och avhållne kassaförvaltare en osed

vanligt stor honnör.

Gösta Göthlin



204

.

. - -

■■ ' . £ ’ ' :

■ >

O'fJ ' ; : . . ...

.

:

. ■

■



Född den 10 maj 1861 i Tjällmo, Östergötl. län.

Fadern var e.o. landskanslisten Carl Theodor Ludvig

Bruzelius.
Genomgick Eksjö elementarläroverk. Antogs 1875 som 

elev å apoteket i Mariefred.
Avlade farmacie studiosi-examen 1879, apotekarexamen 

1885.
Tjänstgjorde å apotek i Filipstad och Göteborg under 

tiden 188j till 1907*
Erhöll 1907 privilegium å det nyinrättade apoteket 

Delfinen i Göteborg, varifrån han år 1919 erhöll transport 

till apoteket Svanen härstädes.

Avgick med pension år 1951«

Var v. ordförande vid första allmänna Svenska farma
ceutmötet 1891, samt sekreterare för farmaci å 11^-îe Skandina

viska naturforskarmötet i Köpenhamn 1892.

Har från trycket utgivit ett par reseberättelser.

Avled den 29 juni 1957«

Tidigt visade Bruzelius ett starkt intresse för sitt 

yrke och dess utövning. Redan under studietiden vid farmaceu- 

tiska institutet fäste han uppmärksamheten på sig och erhöll 
apotekarna J.N. Hallengrens och J.G. Cavallis stipendier. Åren 

I892 och 1905 tilldelades han apotekarsocietetens resestipendier.
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Inom kåren beklädde Bruzelius flere förtroendeposter.

Det låg honom särskilt om hjärtat att söka förbättra de obeford— 
rade apotekarnas villkor. Han var sålunda allt sedan 1896 leda

mot av styrelsen för farmaceuternas understödskassa och fungera
de åren 19OO - 1906 som dess ordförande. Åren I89O-I9O5 var han 

styrelsemedlem och slutligen även ordförande i farmaceutklubben. 

Slutligen utgjorde han en av stiftarna i farmaceuternas ömsesi- 

sidighetsförening och var dess förste ordförande.
Som befordrad apotekare innehade han under 9 år uppdraget 

som sekreterare och kassaförvaltare -i Göteborgs apotekareföre
ning, vars ordförande han blev 1918.

Bruzelii intressen gingo vida utöver yrkets gränser. I 

många år verkade han som kassaförvaltare inom Gatu- och Vägför- 

valtningen i Göteborg. Vidare förde honom hans kyrkliga intres

sen i kontakt med olika religiösa institutioner och föreningar. 

Sålunda var han i många år kyrkovärd, ledamot av Göteborgs kyr

koråd och kyrkofullmäktige samt kassaförvaltare i föreningen 

Diakoniens vänner.
Som innehavare av apoteket Svanen blev han bofast i Oskar 

Fredriks församling och kände sig samhörig med denna stadsdel. 

Som ordförande 1 dess kommunalförening deltog han i arbetet att, 

som han uttryckte det, söka "flytta denna försummade stadsdel 

närmare stadens hjärta"•
Bruzelius gav med sitt sätt att tala och med sitt lätt 

cirklade uppträdande intrycket av en något ceremoniös person. 

Ofrivilligt kände man, att han vore som skapad att leda ett
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ordenssällskap med dess ofta sinnebildliga former och strikta 
ritual. Det är väl känt, att Bruzelius under en lång följd av 

år ägnade ett hängivet och högt skattat arbete åt Götiska för-

' bundet och där beklädde flera av de främsta förtroendeposterna.

Redan tidigt fick Bruzelius stort intresse för sporten.

Detta gällde inte rekordjakten, men väl en allsidig och inten

aiv kroppsrörelse under goda yttre betingelser. Langt fram i 

mannaåldern underkastade han sig betydande strapatser och han 

såg i sporten sin förnämsta hälsokälla.
Bruzelii intresse för friluftsliv förde honom in i styrel

sen för högfjällssanatoriet Fjällnäs i Härjedalen. Här samarbeta

de han i många år med doktor Emil Bäcklin för sanatoriets utveck

ling till en enkel, frisk och av socletetshänsyn obunden rekrea

tionsort .
Bruzelius betydande arbetsinsats bars upp av stor målmed

vetenhet. Han visste vart han ville och nådde nog som regel sitt 

mål. Samtidigt var han en utpräglad pliktmänniska med stark käns

la för personligt ansvar. Vad han åtagit sig blev också utfört. 

I övrigt hade han en fridsam, sällskaplig och vänsäll natur, och 

med alla stod han på god fot. Inom den stora kretsen av umgänges

vänner kommer hans bild att bevaras i tacksamt minne.
Gösta Göthlin.
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Herman M e 1 é n.

Född den 18 sept. 1857 i Årtan, Segerstads socken,

Värml. län.

Fadern var arrendatorn Nils Petter Melen, senast bosatt 

i Karlstad.

Student i Karlstad 1878.

Informator å Råsäter 1878-80.

Med.kand. 1886, med.lic. 1890, bådadera i Uppsala.

Lasaretts- och stadsläkare i Umeå 1891.

Praktiserande läkare i Nordmaling 1891-92.

t.f. prov.läkare i Nordmalings distrikt I892-I90I4. och 

samtidigt sjukstugeläkare därstädes.

Prov.läkare i Hede distrikt 19OL|.-O7.

Prov, läkare i Skogs distrikt 19O8-I5.

Prov, läkare i Trollhättans distrikt 1915—i9? erhöll 

dock dispens att kvarstå i tjänsten ytterligare 5 år.

Efter ytterligare ett års vakansförordnande enskilt prak

tiserande läkare i Trollhättan.

Upprepade förordnanden som 1. och 2. stadsläkare i Troll

hättan ävensom 1. prov, läkare i Vänersborg.

Läkare vid bandelen Trollhättgn-Mellerud av Bergslagarnas 

järnväg sedan 191U»

Avled den 5 juli 1957«
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Nära nog ett kvarts sekel tjänstgjorde Melén som provin

sialläkare i olika norrlandsdistrikt. Under denna långa tid fick 

han grundligt pröva en där stationerad läkares hårda arbetsvill

kor. Att i alla väder, på dåliga eller rent av obefintliga vägar 

i åratal beresa ett stort norrlandsdistrikt kräver en stark fy

sik, uthållighet och gott humör och kanske framförallt en stor 
offervillighet. Allt detta ägde Melén i rikt mått. Han var en 

läkare av den gamla typen, som aldrig såg till egen bekvämlighet. 

För honom var ingen möda för stor, när det gällde att bringa hjälp 

och lindring. Sin berghälsa fick han behålla nästan in i det 
sista. Ännu upp i 70-åren företog han långa sjukresor på cykle 

och han satt rak och spänstig i sadeln som en ungdom.

Melén var i yngre år tämligen ivrig jägare och för fiske 

behöll han intresse hela sitt liv. Sin sista fisketur företog 

han endast några dagar före sin död. Den kroppsliga och andliga 

spänstighet, som kännetecknade honom, hade kanske sin rot i det 

intensiva samlivet med naturen.
På den utomstående kunde Melén verka butter och sträv. 

Den som levat ett helt liv i karg natur, tar lätt intryck av den

samma. Men under ytan fanns både godhet och vänsällhet. I den 

trängre kamratkretsen tinade han upp, en trygg humor stack fram 
och kom han riktigt i tagen öppnade han sitt förråd av roliga 

fiske- och läkarhistorier.
Personligen var Melén omutligt kollegial^ trofast och 

pålitlig, fri från avund och baktanke. I grund och botten var 

han en generös natur, allt hos honom var äkta och han verkade som 

skuren ur svenskt kärnvirke.
Gösta Göt hl in.
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Charles Kruse.

Född den JO oktober 1866 1 Göteborg.

Fadern var snickarmästaren Samuel Kruse i Göteborg.

Student 1 Göteborg 1886. Med. kana., i Uppsala 1893,

med.lic. i Stockholm 1898.

Amanuens vid fysiologiska inst. i Uppsala 1-J- år I89I-

— I892. -
Underläkare vid Allm. garnisonssjukhuset i Sthlm s ar

I895-96.

Fältläkarestipendiat 1895-99»

Bataljonsläkare i Fältläkarkårens reserv 1899-1906.

Åtskilliga militärläk. förordnanden 1896-98.

Underläkare vid Falu lasaretts kirurgiska avdelning, 

10 månader 1898-99*
Ett års utländsk resa till Danmark, Tyskland och Österrike

1899-^0 för studier av öron-, näs- och halssjukdomar.

Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1900.

Avled den 2l|_ juli 1957*

När Kruse år 1900 etablerade sig som praktiserande öron- 

läkare i Göteborg, var hans specialitet sparsamt företrädd. Med 

sina personliga förutsättningar vann han hastigt allmänhetens 

förtroende. Under början av 1900-talet blev han i vår stad det 

stora namnet som otolog och patienter strömmade till honom från 

hela väst-Sverige. År 1908 startade han egen otiatrisk klinik,
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som han drev energiskt till några år före sin död.
Kruse gjorde flitiga studieresor till olika länder och del

tog gärna i de oto-rhino-laryngologiska kongresserna, ej minst de 
nordiska. Från I9H till 19J0 var han styrelsemedlem och sekrete
rare för Sverige i Nordiska otolctryngologiska föreningen.

År 1922 bildades i Göteborg en lokalavdelning av föreningen 
De dövas Väl och i dess styrelse fick Kruse säte redan vid starten. 
År I93I blev han avdelningens ordförande. Här hade Kruse kommit 
på rätt plats. På ett gemytligt, nästan patriarkaliskt sätt ledde 
han avdelningens arbeten och han utnyttjade sina goda personliga 
förbindelser åt olika håll för att vinna medlemmar och gynnare. 
Som specialuppgift arbetade han för anordnandet av hörsellurar med 
radioförstärkning i Göteborgs stadsteater. Han skaffade en dona
tor för anläggningen och gjorde sig stor personlig möda med dess 
utprovning. Lika verksam var han då det gällde att skaffa lokal

föreningen en sportstuga.
För några år sedan tog Kruse upp den aktuella fragan om mi

nimikraven på hörselförmåga för erhållande av körkort för motor
fordon. På goda grunder fördömde han de gällande stränga bestäm
melserna och hans propaganda bidrog säkerligen till den lagändring, 

som nyligen kommit till stånd.
Kruse hade ett älskvärt hobby. Han samlade gamla klockor. 

Det var en imponerande rad inte bara av pendyler och väggur utan 
framförallt av dyrbarare och enklare fickur, som så småningom 

fingo plats i hans rätt originella samling.
Till Kruses personliga intressen hörde även musiken. Han
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var under sin Uppsalatid O.D.-ist och deltog med liv och lust i 
sången. Dessutom var han god pianist och gjorde även sma försök 
som kompositör av tillfällighetsmusik.

Under de specialstudier, som Kruse i ungdomen bedrev i Kö
penhamn, uppstod mellan honom och den så uppburne danske otologen 
professor Smiegelov en vänskap, som växte med åren och som för 
Kruse innebar en värdefull stimulans. Inom sin stora bekantskaps
krets var Kruse känd både för sin temperamentsfullhet och sitt 
goda gemyt. Sina patienter behandlade han med stor omtähksamhet 
och ett aldrig svikande tålamod. Han fick också röna många bevis 

på tacksamhet och minnesgodhet från deras sida.

Gösta Göthlin
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Konrad Bertilsson.

Född den 2?/l 1885 i Drängsered förs., Hallands län. 

Fadern var handlande i Drängsered kyrkby.

Med. kand, i Lund 1911; med. lic. i Stocholm 1917.

T.f. underläkare vid Hålahults sanatorium 19^3 ~

T.f. läkare vid Fagereds sanatorium i perioder 191U - 16 

samt 1917 - 18.

E. underläkare vid Mariestads lasarett 1917» 

överläkare vid Fagereds sanatorium 1918 - 29* 

Praktiserande läkare i Göteborg efter 1929« 

Avled den 1? februari 1938.

Den Bertilsonska släkten har i 200 år bebott olika gårdar inom 

Drängsereds kommun, som dragit fördel av släktmedlemmarnas redbarnet, 

duglighet och stora bygdekärlek. Konrad Bertilsson koncentrerade 

inom sig den gamla bygdesläktens bästa egenskaper.

Under studietiden lade man främst märke till Bss skarpa 

intellekt och järnhårda energi, vilka egenskaper syntes predestinera 

honom för framskjutna poster. Emellertid skulle hans öden långt 

mera influeras av hans stora hembygdskärlek liksom av en utpräglad 

medkänsla för lidande och nödställda medmänniskor.

Så snart tillfälle bjöds sökte B. sig till sin hemtrakt och efter 

upprepade förordnanden å bl.a. Fagereds sanatorium blev han dess överlä 

kare år 1918. Med ungdomlig iver ägnade han sig åt sanatoriearbetet. 

Det förringar emellertid ej hans insatser till sanatoriets bästa, om
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man konstaterar, att tyngdpunkten av hans medicinska arbete kom att 

ligga utanför dess murar, ute bland socknens och för övrigt hela 

bygdens fattiga och sjuka» Bîs namn har för länge sedan ingått i 

bygdekrönikan, som har mycket att förtälja om en åkta och levande 

människa, ett varmt hjärtelag och en hjälpsamhet, som knappast kände 

någon gräns» Där hjälp var av nöden, fick ingenting sta i vägen 

och det var inte ovanligt att läkarhonoraret förbyttes i en större 
eller mindre gåva. Under den svåra influensaepidemien 1918-19 över

träffade han sig själv i uppoffrande arbete för bygdebefolkningen» 

Bittida och sent var han på motorcykel på väg till de många sjuka, 

som ropade på hans hjälp. Det är en allmän mening i trakten, att 

hans hälsa då fick en allvarlig knäck.
I sin egenskap av sanatorieläkare men ännu mer på grund av sitt 

stora socialmedicinska intresse kom B. i nära kontakt med dispensär- 

frågan. Han ägnade den ett varmt intresse och det var väsentligen 

på hans initiativ, som Hallands läns dispensärvård omorganiserades 

1928 och därmed fick en långt större effektivitet.

På ^rund av tilltagande ohälsa frånträdde Bertilsson 1929 sin 

syssla som sanatorieläkare och flyttade sin verksamhet till Göteborg. 

Det var en för honom mycket ingripande åtgärd, jramför allt måste 

han slita många av de band, som förenade honom med hembygden och dess 

befolkning. Till ersättning fick han ett mer koncentrerat verksamhets

fält och även här hann han förvärva ett stort och tacksamt klientel.

Först efter döden fick han återvända till sin kära hembygd och 

han vilar nu i den stora familjegraven å Drängscreds kyrkogård. Till 

sorgehögtiden hade så gott som hela socknan mött upp, ty alla ville
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följa sin avhållne läkare och vän till den sista vilan. Andakt och 
djup förståelse rådde bland menigheten, när officianten på ett gri

pande sätt läste den nytestamentliga hymnen till kärleken.

Gösta G-öthlin.
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Axel W i m a n .

Född dsn 25/10 I87I4. i Kristianstad.

Fadern var häradsskrivaren Jakob Wiman därstädes.

Student i Kristianstad 1892; med. kand, i Uppsala 18985 

med. lic. i Stockholm 1901|.

T.f. distriktsläkare i Stockholm och t.f. läkare vid besikt- 

ningsbyrån 19O1|.-O5»

Underläkare vid Stockholms sjukhem 19O1|.-O5« Amanuens och un

derläkare vid sjukhuset Sst Göran 1905-09«

T.f. läkare vid Holtermanska sjukhuset i Göteborg kortare 

perioder 1910-12.

Läkare vid Göteborgs stads polikliniker för könssjukdomar 1917 

-52.

Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1909«

Ledamot av Deutsche Dermatolog. Gesellschaft 1908.

Studieresa till Berlin, Breslau o. Wien 1909.

Vetenskaplig författare.

Avled den 11 maj 1958«

WimanShela medicinska verksamhet hörde hemma inom venereologien.

Efter en synnerligen grundlig special-utbildning, under vilken tid 

han även utförde en del experimentella syfilisundersökningar, slog 

han sig år 1909 ned i Göteborg som specialist i könssjukdomar och 

övergick därmed helt till praktisk verksamhet. Den individuella sjuk-
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vården skötte han med stor omsorg och allmänheten hyste berättigat 

förtroende för den kunnige och erfarne specialisten. Trots en 

mångårig och växande ohälsa fortsatte han oförtrutet arbetet, som 

tog hans sista krafter.
Sin lediga tid delade W. mellan litteraturen och musiken. Han 

var beläst långt utanför sitt eget fack och under årens lopp sam

lade han ett stort bibliotek av vetenskapliga och litterära arbeten.

I yngre dagar var W. en framstående amatörviolinist och kärleken 

till musiken bevarade han livet ut.
I kamratkretsen visade sig W. mycket sällan och ännu mindre fram

trädde han i det offentliga livet. Han levde stilla och tillbakadra

get och när dagens arbete var slut, slöt han sig inne bakom hemmets 

tysta murar. Den engelska levnadsregeln My home is my castle var nå

got väsentligt i Wimans inställning till livet.

Gösta Göthlin.
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Herman Dahlin.

Född den 10/7 1865 i Säffle, Verml. län.

Fadern var handl. Petrus Dahlin.

Student i Karlstad 1881|-.

Med. kand, i Uppsala 1890»

Med. lic. i Stockholm 1895*

Andre läkare vid Sahlgrenska sjukhusets med. o. kir. avd. 

samt prakt, läkare i Göteborg 1895-9&*

Stads- och sjukstugeläkare i Kungsbacka 1897~1955»

Skolläkare sedan 1918.

Upprepade studieresor till Berlin o. Wien.

Avled den 28 juni 1938.

Efter en kortare verksamhet i Göteborg flyttade Dahlin till 

Kungsbacka och stannade där för återstoden av sitt liv. I det lilla 

samhället blev han snart en förgrundsfigur. Samtidigt som han ägde 

en vinnande personlighet, var han en stark viljemänniska och en ut

präglad ledarenatur. Han hade lätt att yttra sig, argumenterade sak

ligt och fick ofta gehör för sina åsikter. Under större delen av 

sin Kungsbackatid tillhörde han stadsfullmäktige samt var ordförande 

i hälsovårdsnämnden och drätselkammaren. Inom alla sina verksamhets

områden nedlade han ett gagnrikt och högt skattat arbete.

Dahlins medicinska verksamhet kom sa småningom att sträcka sig 

långt utanför stadens gränsen. Med sitt fryntliga men samtidigt aukto 

ritativa väsen var han överallt gärna sedd. Ingen kunde misstaga sig 

på Dahlins levande intresse för sina sjuka. Patienterna värmdes av
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hans förståelse och medkänsla. Med harn hade han en sällsynt god 

hand.
Samma intensitet, som präglade Dahlins offentliga liv, utveck

lade han inom vänkretsen, där han ofta hlev medelpunkten, nan var 
glad och munter, gav gärna skämtet en uddig form, men hlev aldrig 

sårad av ett fyndigt gensvar. I alla skiften var och förblev han den 

godhjärtade och trofaste vännen.
Gösta Göthlin.
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Oscar Lib erg.

Född, den 26/7 1862 i Väne-Asaka, Älvsb. län.

Fadern var inspektören Johan Liberg.

Student i Vänersborg 1382; med. kand, i Stockholm 1688; 

med. lic. därstädes 1895*

Bitr. läk. vid Stockholms stads allm. försörjningsinrätt

ning 1895-97.
E. Provinsialläkare i Lilla Edets distrikt 1897-1927»

Järnvägsläkare I906 - 27»

Läkare vid vattenfallsstyrelsens verk och inrättningar 1909-27.

Epidemisjukstugeläkare i Lilla Eaet 1915-27»

Ordförande i Fuxerna sockens kommunalstämma och kommunalfull

mäktige 1915-2O.

Ordförande i Lilla Edets municipalstämma och municipalfull

mäktige 1915-2O»
Ordförande i Lilla Edets hälsovårdsnämnd 1905-27.

Ledamot av fattigvårdsstyrelsen, kyrko- o. skolrådet, styrelsen 

för kommunala mellanskolan, m.m.

Huvudman i Lilla Edets sparbank sedan 1898.

Ledamot av styrelsen för Vänersborgsbankens avd. kontor i 

Lilla Edet sedan 1919, <iess ordf, sedan 1926.

Avled den 50 augusti 19?8.

Liberg ägnade större delen av sitt liv åt ett stort provinsiallä
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karedistrikt. Han var där oavlåtligt verksam, offervillig och plikt

trogen, utan bitanke på egen bekvämlighet och vinning. Ofta var 

arbetet tungt. Den nutida diagnostiska och terapeutiska arsenalen 

fanns inte och särskilt på landsbygden fick läkaren i mycket lita 

endast på sin erfarenhet och sitt goda omdöme. Men Liberg dagtinga- 

de inte med svårigheterna och han var i allt typen för en god tjänste

läkare.
Inom sin by^d deltog han med nit i det kommunala arbetet.

Det fanns knappast en styrelse eller korporation, som inte drog 

nytta av hans klokhet och oböjliga rättrådighet.

Liberg var hedersman och kollega i dessa ords vackraste bemär

kelse. Någon yttre utmärkelse eftersträvade han ej. Stilla och vär

dig var hans vandring genom livet. Som en enkel människa ville han 
lämna detta jordiska, utan tal och officiell värdesättning. Så hade 

han bestämt. Pliktuppfyllelsen var för honom livets mening.

Gösta Göthlin.
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Eric Backlin.

Född den 4 april 1898 i Rytterne församling, Väst

manlands län.

Föräldrarna voro kontorschefen A. Emil Olsson, 

Eskilstuna, och hans maka Sigrid Backlin.

Student i Eskilstuna 1915«

Med. kand. 1918, med. lic. 1922, bådadera vid 

Karolinska Institutet.

Med. D:r 1930 i Uppsala.

Docent i psykiatri vid Uppsala universitet 1930.

Bataljonsläkare i Fältläkarekårens reserv 1922.

Förordnanden vid olika sjukhus och hospital aren 

1922-25« Då och då även ett tjänsteläkareförordnande.

E.o. hospitalsläkare av 2.kl. vid Mariebergs sjukhus 

vid Kristinehamn 1925-26.

Ord. hospitalsläkare av 2.kl. vid Ulleråkers sjukhus 

vid Uppsala 1926.

Överläkare därstädes 1951-35«

Överinspektör för sinnessjukvården i riket 1952-55«

Överläkare vid kvinnliga avdelningen å Lillhagens 

sjukhus i Göteborg samt sjukhusets styresman sedan 1955«

Avled den 21 maj 1939«

När Backlin vid nyss fyllda 41 år rycktes bort från 

ett intensivt och vittfamnande arbete, var hans eftermäle 

sällsynt enstämmigt. Den svenska läkarekåren hade förlorat
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en ovanligt dugande medlem.
Det berättas redan från Backlins ungdomsår, att han 

var en rätlinjig, målmedveten och vetgirig pojke, som med 

höga betyg och ovanliga utmärkelser passerade skolan. 

Knappt mer än 17 år blev han student som primus i sin 

årsklass.

Redan som gymnasist mognade, trots familjevänners 

avrådan, hans beslut att bli läkare. Väl inskriven vid 

akademien fångade de medicinska studierna hela hans in

tresse och det blev föga tid övrig för kamratliv. Redan 

efter tre år var han färdig med kandidaten,och en mycket 
vacker licentiatexamen avlade han vid 24 1/2 års ålder.

Under ett par år hade B. olika förordnanden, vilka 

ej direkt visade hän på hans blivande specialkall. Men 

såsmåningom kom han in på den psykiatriska banan och hade 

därmed funnit sin rätta miljö. Under intresserade lärare 

gingo hans studier på djupet. En av dem har berättat, att 

han aldrig haft en underläkare, som varit så väl orienterad 

inom såväl rent psykiatrisk som gränsområdenas litteratur. 

Backlin var emellertid ingen ensidig teoretiker. Från teo

rien sökte han ständigt slå en brygga över till praktiken 

och han visade stort intresse för praktiskt sjukhusarbete, 

förnuftiga vårdanordningar och god organisation. Han ville 

alltid ha fast mark under fotterna. Det spekulativt filo

sofiska inom psykiatrien fångade mindre hans uppmärksamhet. 

Han följde med oavlåtlig uppmärksamhet alla uppslag inom 

den somatologiska psykiatrien och var övertygad om, att
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den skulle bidraga till lösandet av många dunkla frågor.

Tidigt lade Backlin i dagen stor vetenskaplig begåv

ning. Redan under sina kliniska utbildningsår publicerade 

han ett värdefullt arbete över psykiatriska problem från 

fysiologisk och fysiologiskt kemisk synpunkt. Är 1950 var 

han färdig med sin gradualavhandling: ’’Beiträge zur quanti

tativen Kentniss der Gehirnlipoide’’. Den redogör för under

sökningar, som möjliggjorts bl.a. genom av honom själv 

med fyndighet och teknisk skicklighet utarbetade mikro-me

toder. Fakultetsopponenten har om denna avhandling fällt 

omdömet, att "den som helhet utmärker sig för klarhet och 

skärpa i tanke och framställning".
I en senare uppsats med titeln "Självmorden å statens 

sinnessjukhus 1901-55” visar B. prov på en redan rik er

farenhet och ett utpräglat sinne för hur praktiskt sjuk

husarbete bör organiseras. Han påvisar allvarliga brister 

i nuvarande vårdsystem och drar upp klara och väl genom

tänkta linier för behövliga förbättringar.
Sitt vetenskapliga författarskap genomför Backlin 

med överlägsen framställningskonst. Med lätthet kläder 

han sina tankar i ord och det är med en känsla av trygg

het man följer de grundligi- genomarbetade och sakligt 

motiverade utredningarna. Sa är också fallet med hans tal

rika rättspsykiatriska utlåtanden. De kunna ifraga om 

klar, enkel formulering betecknas som förebildliga.

Backlins begåvning var ovanlig, men detta gäller 
inte mindre om hans personlighet. Bakom hans något
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reserverade yta upptäckte snart envar karaktärens ädla halt. 
Han vek aldrig från sin övertygelse. Ifråga om ärlighet 

mot sig själv och andra fick man ej dagtinga. Halvkvävda 

ord, tendentiöst handlingssätt framstod för honom som 

något mindervärdigt. Det försynta i hans uppträdande för

tog på intet sätt den auktoritet och myndighet, som hans 

personlighet utstrålade.
Backlins begåvning och välbalanserade omdöme togos 

givetvis i anspråk inom kollegiala sammanslutningar. Han 

var sålunda i åtskilliga år medlem av Psykiatriska före
ningens styrelse och fungerade två år som dess ordförande. 

I Nordisk psykiatrisk förening var han sekreterare allt 
sedan den stiftades. Han tillhörde också Svenska läkar

sällskapets år 1955 tillsatta kommitté för avgivande av 

förslag till yttrande i abortfrågan. Vid sitt frånfälle 

hade han tämligen nyss valts till sekreterare i Göteborgs 

Läkarförening, som av honom väntade en värdefull insats.

Backlins utnämning vid så unga år till överinspektör 

för sinnessjukväsendet i riket innebar en ovanlig utmär
kelse. Han hade mognat tidigt, var genom målmedvetna 

studier väl förtrogen med sinnessjukvårdens teori och 

praktik samt ägde i rikt mått personliga förutsättningar 

för detta viktiga värv. Det råder endast en mening om 

det sätt, varpå han löste uppgiften. Orubbligt lugn, na
turlig värdighet och stor kunnighet förlänade honom nödig 

auktoritet även inför betydligt äldre kolleger. Inspektionen 

var för honom ingen huvudsak och framförallt inte själv-
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ändamål. Han sökte lämna stöd och hjälp inom exponerat, 
ofta ömtåligt och svårskött arbetsområde. Han blev också 

en gärna motsedd gäst, när han besökte landets sinnessjuk

anstalter.
Backlin hade så småningom förankrats inom den stat

liga sinnessjukvården. Det väckte därför någon undran, 

när han 1955 sökte och erhöll överläkarebefattning vid 

Lillhagens sjukhus. Kanske hägrade det för honom att fa 

den friare ställning, som en kommunal chefssyssla kan 

innebära. Säkert är, att kommunen ej gärna kunnat fa en 

lämpligare chef för sitt nya sinnessjukhus. Med vanlig 

energi gick han också här till verket och det dröjde inte 

länge, innan han vunnit en fast position inför patienter, 

personal, kolleger och direktion.
Bilden av Backlin blir hel först när man ser honom 

som enskild människa. Han levde ett rikt och lyckligt liv 
i skötet av sin familj, med stora intressen åt olika håll. 

Hans livsförsel var enkel, hans självdisciplin sträng. 
Men samtidigt njöt han, kanske på ett huvudsakligen in

tellektuellt sätt, av livets möjligheter.
Erfarenheten lär oss, att ingen är oersättlig på sin 

plats. Världen går sin gång och de luckor,som döden öppnar, 

fyllas snart. Och ändå kan man inte dölja för sig, att 

med enstaka individers frånfälle oersättliga värden försvin

na. Inför minnet av Eric Backlin blir hos alla, som kommit 

honom nära, den känslan bestående.

Gösta Göthlin.
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Carl Hiort af Ornäs.

Född den 20 januari 1879 i Skövde.

Föräldrarna voro regementsläkaren C.G. Hiort af Ornäs 

och hans maka Hulda Clason.

Student i Göteborg 1897«

Med. kand. 1902, med. lic. 1909, bådadera i Stockholm.

Underläkare vid Stockholms epidemisjukhus 1909, läns

lasarettet i Västerås 1909-10, sjukavdelningen vid Stock

holms stads försörjningsinrättning 1910-11 samt vid läns

lasarettet i Östersund 1915»

Bataljonsläkare 1910.

Regementsläkare 1919«

Stadsdistriktsläkare i Göteborg 1920.

Avled den 51 augusti 1959«

Hiort af Ornäs hade inriktat sig på att gå militär- 

läkarbanan och började densamma som underläkare å Garni

sonssjukhuset i Stockholm, där han tjänstgjorde halva 

året I905. Aren 1906-10 hade han en del smärre militärlä- 

karförordnanden å olika förläggningsplatser. Sistnämnda 

år utnämndes han till bataljonsläkare vid Södermanlands 

regemente. Doktor Hiort fick år 1914 transport till Jämt

lands fältjägare, där han 1919 blev regementsläkare. År 

1920 erhöll han transport till Göta Artilleriregemente och 

kvarstod där till 1955, då han avgick med pension.

Redan innan han tillträdde sitsnämnda befattning,
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sökte och erhöll han en distriktsläkarebefattning i Göte

borg med placering i Lundby. Det var med någon tvekan han 

tilläts förena distriktsläkaresysslan med militärläkare- 
befattningen. Men dels var tillgången på läkare ej så 

stor vid denna tid som nu, dels ansåg man Hiorts utbild

ning lämplig för en innehavare av distriktsläkaretjänst. 

Utöver en god allmänklinisk sjukhusutbildning hade han 
dels fått epidemiologisk rutin under nio månaders tjänst

göring å Stockholms epidemisjukhus, dels under ett års 

tjänstgöring vid den stora sjukvårdsavdelningen å Grubbens 

i Stockholm kommit 1 nära beröring med en viktig del av 

det klientel en fattigläkare möter.

I skötseln av sitt förstadsdistrikt nedlade Hiort 

ett plikttroget, grundligt och uppskattat arbete. Aldrig 

räknade han med besväret. I ur och skur, bittida och sent, 

kom han när den sjuke kallade. Vänlig och deltagande trädde 

han in i sjukrummet och förde med sig ett välgörande lugn, 
en känsla av tillförsikt och hopp. Det var så lätt att 

komma till tals med honom. I mindre välbärgade hem är det 
ofta inte bara sjukdom som pressar, utan också bekymmer av 

andra slag. Allt tog Hiort del av och han gjorde sitt bästa 
för att råda och hjälpa. Var det ont om tillgångar, fick 

ofta honoraret sitta emellan och det hände mer än en gång, 

att den sjuke fick en slant till medicin.

Hiort var till sin natur varmhjärtad och vek. Aldrig 

gjorde han något för att synas utåt. Efter arbetet drog 

han sig undan till hemmet, som han var mycket fästad vid.
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T grund och botten var Hiort en mycket ensam människa, 
utan egentliga vänner. Hans liv hade varit rikt på miss

räkningar. Till allt detta kom en mångårig ohälsa, som 

pressade honom långt mer än han visade utåt.

Bäst trivdes han bland sina fattiga och sjuka. Dem 
förstod han och av dem fick han förståelse tillbaka. Hans 

eftermäle i distriktet är därför det bästa. De sjuka han 

bisprungit minnas med glädje och tacksamhet sin vänlige 
doktor, som i mångt och mycket var just sådan som de önskade.

Gösta Göthlin.





Harry Ewert.

Född den 25 april 1882 i N. Kyrketorp, Skaraborgs län.

Föräldrarna voro godsägaren Albert Ewert och hans 

maka Ellen Uggla.

Student i Skara 1900.

Med. kand, i Uppsala 1904, licentiat i Stockholm 1908.

Underläkare vid Östersunds lasarett I909-II, vid

Sahlgrenska sjukhuset 1912 samt å Hessleby sanatorium 1912.

Biträdande läkare vid sjukavdelningen å Göteborgs 

stads fattigvårdsanstalt 1915-18.

Överläkare å nyssnämnda sjukavdelning 1918-20.

Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1912.

Studieresa till Danmark och Tyskland 1913.

Avled den 15 september 1959«

Harry Ewert tillhörde en gammal läkarsläkt, som gjort 

en betydelsefull insats i Göteborgs hälso- och sjukvård. 

Hans farfarsfar var Christian Heinrich Ewert, assessor 

i Collegium Medicum, regementsläkare vid Göta Arttille- 

riregemente och kirurg å Sahlgrenska sjukhuset. Farfadern, 

Christian Fredrik, som verkade 1 stacen 1 mitten av förra 

århundradet, tillhörde denna tids lilla grupp mera betydan

de läkare. Han började som bat.läkare vid Göta Art. rege

mente, men blev sedan andre och slutligen förste stads

läkare i Göteborg. När han frånträdde ordförandeskapet i 

Vetenskaps- och vitterhetssamhället, höll han föredrag
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"om scolios eller snedhet i ryggraden och om flickors 
ändamålsenliga uppfostran till förekommande av denna all

männa missbildning".
Även fadern ville bli läkare, men måste avbryta 

studierna på grund av en ögonskada.
Ewert började studera juridik. Läkartraditionen blev 

honom dock övermäktig och han övergick till medicinska 

fakulteten.
Sedan Ewert vid 26 års ålder avlagt licentiaten, 

påbörjade han nästan omedelbart en lång klinisk utbildning 

under olika lärare. Främst bland dem satte han Graeve i 

Östersund, som skänkte honom ej blott medicinsk utbild

ning, utan också en fördjupad uppfattning av läkarens kall.

Ar 1912 öppnade Ewert privatpraktik i Göteborg. Sam

tidigt tog han anställning som biträdande läkare vid 

sjukvurdsavdelningen å Göteborgs stads fattigvardsanstalt. 

Efter en femårig tjänstetid utsågs han till avdelningens 
överläkare, men avgick redan efter ett par år och ägnade 

sig nu helt åt privat läkarverksamhet som specialist i 

hjärt- och lungsjukdomar.
Tyngdpunkten i Ewerts medicinska insats kom sålunda 

att falla inom privatpraktikerns verksamhetsområde. När 

han frivilligt lämnade sitt sjukhusarbete, skedde det 

säkerligen efter moget övervägande. Den stordrift, som 

måste känneteckna ett större sjukhus och ännu mer en all

män poliklinik, tilltalade honom inte. Han ansåg att sjuk

vård borde vara förenad med ett intimt och personligt
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förhållande mellan den sjuke och läkaren och att en sådan 

växelverkan förutsatte, att läkaren fick tillfälle iakt

taga och följa patienten i hans hem. Läkarens regelbundna 
hembesök främstodo därför för Ewert som något väsentligt 

i all öppen sjukvård.
Trots sin försynta läggning gav Ewert gärna uttryck 

för sin avvisande inställning till centraliserad och 

kommunaliserad öppen sjukvård. Det var inte ofta han visa

de temperamentsfullhet, men han kunde, med stor intensitet 

fördöma den polikliniska arbetsmetodens förmenta ytlighet 
och massavverkan. Den praktiserande läkaren måste enligt 

hans uppfattning utgöra den fasta stommen i den öppna 

sjukvården.
Otvivelaktigt ägde Ewert stora förutsättningar för 

att bli en^god ochj uppskattad praktiker. Redan hans stilla 

väsen och lågmälda röst gav at sjukkonsultationen en for

trolig karaktär. All brådska var bannlyst och den sjuke 
kunde lugnt tala ut. Ewert ägde den för en läkare så värde 

fulla förmågan att inge förtroende hos patienten. Sam

tidigt hade den sjuke känslan av att helt uppta läkarens 

Intresse och att vara personligt omhändertagen av honom.

Med gedigna kunskaper och stor samvetsgrannhet gick 

Ewert till sitt arbete. Sina patienter underkastade han 

en pedantiskt noggrann undersökning. Han var mån om att 

själv ha tillgång till alla diagnostiska-resurser. I 

medicinska uttalanden var han mycket försiktig. Själv- 

överskattning var honom fjärran. Anspråkslöshet ingick
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i hans karaktär.

Mitt uppe i sitt arbete träffades Ewert av en ohälsa, 

som på några få veckor ändade hans liv. Hans tidiga bort

gång kom som ett överraskande slag för hans närmaste, 

hans vänner och en stor skara tillgivna patienter.

Gösta Göthlin.
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Hugo Köster.

Född den 26 oktober 1858 i Göteborg.

Föräldrarna voro litografen Adolf Köster och. hans

maka Dorothea Alpen.

Student i Göteborg 1876.

Med. kand. 1882, med. lic. 1886, bådadera i Uppsala.

Med. d:r 1888 i Uppsala.

Docent i praktisk medicin vid Uppsala universitet 1887.

Amanuens vid Akademiska sjukhusets i Uppsala med. avd.

1884-85, underläkare därstädes 1886-88.

Badintendent i Lysekil 1888-91«

Förordnad uppehålla med professuren i patologi, pato

logisk anatomi och allmän hälsolära i Uppsala förenade 

föreläsningar och liköppningar 1890-91«

Överläkare vid Allmänna o. Sahlgrenska sjukhusets 

med. avd. 1891-1923, då han avgick med pension.

Generalsekreterare för de Nordiska kongresserna för 

invärtes medicin och redaktör för deras förhandlingar 1896- 

1905.
Ledamot av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället 1894; 

dess ordförande 1907 och 1908.

Gjorde som Hwassersk stipendiat en längre studieresa 

till Tyskland och Österrike 1888-89«

Var ordförande i Göteborgs Läkaresällskap 1909, re

daktör av dess förhandlingar 1892-96.

Kallades till hedersledamot av Göteborgs Läkaresäll

skap 1924.
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Avled den 16 September 1939«

Köster var en otvivelaktig begåvning. Han avlade 

också sin licentiatexamen tämligen raskt och med goda vits

ord.
Den kliniska tjänstgöringen efter legitimationen 

skedde under professor Salomon Henschen, som i hög grad 
värderade sin unge medarbetare. Det var också delvis på 

Henschens tillskyndan, som Köster åren 1890-91 erhöll 

förordnande att upprätthålla professuren i patologi och 

patologisk anatomi vid Uppsala universitet.
Det lekte nog Köster i hagen att få stanna vid uni

versitetet. Befordringsutsikterna inom praktisk medicin 

voro emellertid ej gynnsamma. När därför overläkarbefatt- 

ningen vid dåvarande Allmänna o. Sahlgrenska sjukhuset 

i Göteborg 1891 81ev ledig, lockade honom utsikten att 

få leda en stor klinisk avdelning i rikets andra stad, 

som därtill var hans hemstad. Han sökte och erhöll befatt

ningen 31 år gammal.
Sjukhuset låg då ännu på sin gamla plats i centrum 

av staden. Det var trångt och omodernt och en vidlyftig 

utredning pågick just rörande bästa sättet att lösa sta

dens centralsjukhusfråga. Till slut segrade förslaget att 

lägga ned det gamla sjukhuset och uppföra en för sin tid 

storstilad nybyggnad å nuvarande området vid Änggården. 

Den blev färdig till inflyttning år 1900. Året innan hade
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Köster utnämnts till direktör för sjukhuset och han fick 

tillfälle att taga aktiv del i dess planläggning och in

redning.
Av sin lärare professor Henschen tillråddes Köster 

att söka bli vetenskapsman. Redan 1881 hade han som medi

cine studerande publicerat en liten undersökning över 

kaseinet och dess koagulation med löpe. Uppsatsen belöna

des med lilla Hwasserska priset. Detsamma blev fallet med 

en undersökning, som han fyra år senare offentliggjorde 

angående metoderna att bestämma närvaro av saltsyra i 
ventrikelinnehåll och om saltsyrans förhållande vid cancer 

ventriculi.
kr 1887 kom så Kösters gradualavhandling över ämnet: 

”Om nervdegeneration och nervatrofi jämte några ord om 

varikositeternas förekomst och betydelse i de perifera 

nerverna”. Avhandlingen blev föremal för nagot olika me

ningar. På officiellt håll fick den ett välvilligt bedöman

de och banade så väg till en docentur i praktisk medicin 

samma år.
Efter denna tidpunkt har Köster i in- och utländska 

tidskrifter publicerat långt över hundratalet medicinska 

uppsatser. Man lägger märke till, att denna omfattande 

produktion så gott som uteslutande rörde sig om kasuistiska 

meddelanden och terapeutiska notiser. Köster synes ej ha 

samlat sig till några större vetenskapliga uppgifter. 

Kanske saknade han i någon grad den skapande vetenskaps
mannens sinne för kritisk problemställning och förmåga av
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djupgående analys. Man måste emellertid oförbehållsamt 
tillerkänna honom en sällsynt vetenskaplig ambition. Som 
ett litet exempel på det behov Köster kände att berika 
vetenskapen med sina iakttagelser kan nämnas, att den 
sista publikationen utgjordes av en ingående redogörelse 
för hans hustrus långa sjukdom.

Till förmån för de Nordiska kongresserna för invärtes 
medicin nedlade Köster ett pliktfyllt arbete. Åren 1896- 
1905 fungerade han som generalsekreterare för och vid dessa 
möten och han var även redaktör för de tryckta förhand
lingarna .

Köster var ett sannskyldigt energiknippe. Han ägnade 
sig med Intensitet åt skötseln av sitt stora sjukhus och 
var en fordrande chef. När något kom i olag, grep han in 
med hård hand. Vid sådana tillfällen brusade han lätt upp, 
men misshumöret gick snart över.

Köster besatt stor receptivitet och ägde ett utom
ordentligt minne. Bägge egenskaperna kommo till nytta vid 
hans omfattande litteraturstudier och i sin krafts dagar 
ägde han god överblick av aktuell|nedicin. I sitt dagliga 

arbete hade Köster minne för stort och smått. Han kunde 
efter åratal erinra sig numret på den sängplats en patient 
haft och man hade intryck av att Köster kom ihåg viktigare 
detaljer rörande hela sitt stora kliniska material.

Under sina Sahlgrensår stod Köster i kontakt med 
många yngre läkare, som å sjukhuset sökte sin utbildning.
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Givetvis njöto de fördel av Kösters stora erfarenhet som 
kliniker, men lärare i djupare mening var han knappast 
och han bildade ingen skola. Under det han själv publice
rade sina talrika uppsatser, såg man mera sällan till 
några arbeten, som hans underläkare utfört. Sannolikt 
förbisåg han vikten av personlig stimulans till vetenskap
lig verksamhet.

Ett uttryck för Kösters vetenskapliga ambition och 
intresse för fördjupadt kliniskt arbete se vi i hans för
slag att utrusta sjukhuset med ett patologiskt anatomiskt 
och bakteriologiskt laboratorium. En sådan institution 
kom också till stånd 1906 och var den första i sitt slag 
utanför universitetsstäderna och Stockholm. Köster försum
made aldrig en obduktion och han bibehöll länge sitt tidi
ga intresse för patologi.

Kösters arbetsförmåga togs i anspråk av en rad insti- 
tutioner inom och uta-ftföp staden. Han var i manga ar ord- 
förande i styrelserna för Göteborgs barnsjukhus, James 
Fr. Dicksons minnesfond och Sävsjö sanatorium. Han var 
vidare ledamot av stadsbibliotekets styrelse.

Är I894 blev han ledamot av Vetenskaps- och Vitter
hetssamhället i Göteborg och fungerade åren 1907 och 1908 
som dess ordförande.

I Göteborgs Läkaresällskap var Köster i hög grad aktiv. 
Nära ett femtiotal uppsatser har han publicerat i dess 
tryckta förhandlingar och han deltog ofta i debatterna.
När Göteborgs Läkaresällskap år 1924 valde honom till heders-
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ledamot, var detta i första hand en honnör för mångårigt 

arbete till sällskapets bästa, men avsåg också att under

stryka vad Köster betytt som chefsläkare å vårt största 

sjukhus.
Kösters hela dag slukades av arbetet och han utnytt

jade också de tidiga morgontimmarna. Karakteristiskt nog 

blev en ung medicinare av en äldre kollega tillrådd att 

söka Köster kl. 7 på morgonen. Han arbetade med ett urverks 

punktlighet. På bestämd tid tog han sin morgonpromenad, 

alltid med cigarren eller pipan i munnen. Hans markanta 

gestalt utgjorde ett välkänt inslag i stadsbilden.
Kösters stora hobby var trädgårdsskötsel. Han ägde 

en vacker sommaregendom, vars trädgård dignade av blommor 

och frukt. Han deltog ivrigt i trädgårdens skötsel och 

föraktade ingalunda där förekommande grovsysslor.
Med Köster bortgick en läkare av den äldre generatio

nen, en av de få som vi ännu hade kvar i vår krets. Tyngd

punkten av hans arbetsinsats kom att ligga kring sekel

skiftet, då man brottades med andra problemställningar 

än i våra dagar. Till sitt kynne var han sträv och rätt 

otillgänglig, men också fylld av iver att hjälpa och gagna. 

Arbete och pliktsuppfyllelse var hans levnads motto.

Gösta Göthlin.
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Ivar Lagerberg.
Född 18/12 1884 i Linköping.
Föräldrarna voro rektorn vid Eksjö allm. läroverk, fil. lic.

Erik Lagerberg ock Anna Åkerblom.
Student i Norrköping 1904.
Med. kand. 1910 och med. lic. 19U, bådadera i Stockholm.

Lisp, för med. dr:sgrad i Uppsala 1919-
Amanuens vid Karol, institutets hygien, institution n&ra 2

år 1913-15-
Assistent vid statsmedicinska anstaltens baxt. a^u. 2 mm. 1,lp.
Assistent hos den sk. arsenikkommissionen drygt 2 1 I2I3-I0.
Assistent vid Hygienisches Institut i Greifswald 3 | ^an. IQlo.
Stadsläkare i Marstrand och läkare vid skeppsgossekåren där

städes 1916-20.
Stadsdistriktsläkare i Göteborg sedan 1920.
Läkare vid S.J.ts huvudverkstad i Göteborg sedan 1921 samt vid 

Bergslagernas järnvägar sedan 192'7.
Har publicerat flera vetenskapliga avhandlingar och uppsatser.
Fungerade som Göteborgs Läkaresällskaps ordförande ar 1933-

Avled den 16 februari 194° •





Lagerberg var en otvivelaktig begåvning. På grund av hans 

intresse för experimentell forskning antogs det att han skulle ägna sig 

åt vetenskaplig verksamhet. Han arbetade också några ar pa bl.a. 
Karolinska institutets hygieniska avdelning och disputerade på en av

handling, som berörde den då synnerligen aktuella frågan om eventuell 

förekomst av kronisk arsenikförgiftning inom bostäder och arbetslokaler. 

Efter bl.a. professor Lennmalms och apotekare Blomqvists undersökningar 

ansågs en dylik sannolik. Arsenikkommissionens lan^variga utredningar, 

i vilka Lagerberg i verksam grad deltog, gåvo dock vid handen, att 

man i stort sett måste släppa tanken på denna förgiftningsform.
Redan innan Lagerberg fullföljt sin gradualvhandling, hade han 

sökt och vunnit anställning som stadsläkare i Marstrand. Denna ovantade 

miljöändring betydde nog en del i fråga om Lagerbergs beslut att ägna 

sig åt praktisk läkarverksamhet. Han fick på nära håll följa fiskar- 

befolkningens liv pa havet och detta gav hans egen stama dragning till 
naturen ny näring. Han förblev västkusten trogen. Är 1920 erhöll han 

transport till Göteborg i egenskap av stadsdistriktsläkare.
I vad mån denna nya verksamhet gav Lagerberg tillfredsställelse, 

är nog svårt att nu efteråt bedöma. Säkert ar att han med iver igangsatt 

arbetet inom sitt stora utkantsdistrikt, som ännu bevarade mycket av 

landsbygdens karaktär. Klientelet där torde ha uppskattat hans kärva, 

rättframma kynne.
Lagerberg kunde emellertid inte släppa sin gamla karlek till 

vetenskapen. Han anknöt till sin tidigare forskning och organiserade 

ett bakteriologiskt laboratorium , vid den tiden säkerligen det enda 

privata i landet. Han bearbetade dar en del vetenskapliga uppslag, men 

kunde tyvärr inte samla sig till deras framläggande.
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Sin fritid ägnade han åt naturen. Han studerade växter och 

djur i deras egen miljö och blev sa småningom en biolog av rang. Da han 

var i sitt meddelsamma humör, var det en upplevelse att följa honom 

på en fisketur eller en vandring i skog och mark. Han hade skarpa ögon 

och en förbluffande intuition för naturfenomen.'
Under årens lopp framträdde allt fler exxlusiva och originella 

drag i Lagerbergs läggning. Rättfram och oppositionell till sitt kynne, 

blev han mera tillspetsaclpraglade egenartade uttryck och ordvänd
ningar t.o.m. i aforismens form. Han hade sina speciella idéer och 

idiosynkrasier och var starkt kritiskt inställd.
I kamratkretsen utgjorde han ett friskt inslag av opposition 

och originalitet. Samvaron kryddades med hans inpass och ovantade 

hugskott.
Sedan ungdomen var han musikintresserad. Kvartettspelet var 

hans hobby och tidvis odlade han det med intensitet. I Sundbergska 

kvartettsällskapet var han flitig och aktiv medlem.
Med Lagerbergs bortgång ha vi förlorat en begåvad kamrat, en 

utpräglad individualist och en originell människa, som tänkte sina 

egna tankar och gick egna vagar.

Gösta Göthlin
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Per Arnell.
Född 19/10 1885 i Göteborg.
Föräldrarna voro handlanden Alfred Wilhelm Theodor Arnell, 

härstädes, och Alina Charlotta Nilsson.
Student vid högre realläroverket i Göteborg 1903.

Med. fil. ex. i Lund 1905.
Med. kandidat 1907 och med. lic. 1912, bådadera i Stockholm.
Läkare vid Svenshögens länssanatorium 6 man. 1912.
Andre läkare vid Sahlgrenska sjukhusets med. avd. 5 1912—17»
Bitr, läkare vid vårdhemmet Gibraltars sjuk- och tuberkulosav- 

delaingar 21 mån. 1918-20.
överläkare vid vårdhemmet Gibraltar sedan 1920.
Läkare vid sanatoriet ”Haralds minne” sedan 1926.
Läkare vid Västergötlands-Göteborgs järnväg sedan 1926.

Ledamot av Göteborgs hälsovårdsnämnd åren 1921-JO.
Medlem av styrelsen för Carlanderska sjukhemmet sedan 1931- 
Ordförande i styrelsen for Göteborgs Welanderhem sedan 1935* 
Kortare utländska studieresor 1917» 1919 och 1923- 
Publicerat några smärre uppsatser 1917-21.

Avled den 6 juli 194°•
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Arnell hade bakom sig en grundlig utbildning i invärtes medicin 
och tuberkulos, när han vid J5 års ålder utsågs till överläkare å 

fattigvårdens stora sjukavdelningar vid Gibraltar.
De sjukvårdsmöjligheter, som dar mötte honom, stoao i föga 

gott förhållande till vårdplatsernas antal. Stora omläggningar voro 

behövliga, innan sjukhuset kunde sägas motsvara de ansprak man måste 

ställa på en stadens vårdanstalt för kroniskt sjuka.

Det var en kravande och tung uppgift, som lades a Arnells axlar. 

Brådstörtade reformer voro emellertid främmande för hans natur och 

han valde att gå prövande fram. Försiktigt igångsatte han ett nydanings— 

arbete. Tillgängligt utrymme disponerades på lämpligt satt och varu- 

avdelningarna rustades upp efter hand, sa att de alltmer fingo modern 

karaktär. Sjukvården tillgodosågs med en personal, som motsvarade 

större anspråk och han organiserade ett fullgott klinisxt laboratorium. 

Sjukhusets styrelse representerade en äldre tids omtänksamma sparsam
het och omläggningen tog därför sin rundliga tid. Sa småningom till

vann han sig sjukhusstyrelsens och ej minst dess ordförandes odelade 
förtroende. Härtill medverkade kanske främst Arnells sinne för mått

fullhet. Med personalen hade han god hand och patienterna, som i stor 

utsträckning utgjordes av åldringar, uppskattade hans fryntliga väsen 

och godmodiga humor.
Arnell lyckades sköta sitt stora sjukhus med sparsamt till

mätta läkarkrafter. Förklaringen härtill var nog, att han själv arbe

tade lätt och med klar blick för det väsentliga. Han var ingen vän av 

överorganisation och satte alltid mal och medel i god inbördes rela

tion. Med hjälp av sitt ovanligt goda minne höll han alla tradar i
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sin hand.
Arnells lugna förmåga togs i anspråk för allmänna värv. Under 

9 år var han ledamot av hälsovårdsnämndens andra avdelning, som då ut

gjorde stadens sjukhusstyrelse. Detta uppdrag innebar dock för honom 

en uppoffring och blev samtidigt i viss grad en missräkning. Med sin 

fririaamhat och sitt känsliga sinne fann han sig ej tillrätta i en miljö, 

där kommunalpolitiska motsättningar knappast kunna undvikas och det var 

med en känsla av befrielse han frånträdde uppdraget.
Under sista decenniet (av sitt livjvar han ledamot av Carlan- 

derska sjukhemmets styrelse. Arbetet tillfredsställde honom. Han kände 

att han med sin erfarenhet kunde bidraga till anstaltens förkovran. 

Detsamma gällde Welanderhemmets styrelse, dar han var ordförande.

Huvudparten av sin från sjukhusarbete lediga tid ägnade Arnell 

åt enskild sjukvård. Efter hand fick han stor praktik, fördelad inom 

alla samhällsklasser. Också i denna gärning var han den redbare arbe
taren, fri från åthävor. Sina patienter kunde han på en gång stimulera 

och lugna och genom naturlig öppenhet vann han deras tillit. Han gick 

en lycklig medelväg mellan kraftlös nihilism och terapeutisk övertro. 

För den sjukes sociala miljö hade han god blick och gjorde sig möda 

att finna ekonomiskt acceptabla utvägar.
Kolleger som konsulterade honörn vid svarbedömbara fall, värde

rade hans snabba uppfattning och goda omdöme. De mötte inte den medicin- 

ske auguren, utan en kellegial vän och de hade endast gott att saga om 

samarbetet.
I Arnells väsen fanns en välgörande friskhet, men också någon 

kylighet, ett noli me tangere. Sina medmänniskor lät han vara i fred
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och han begärde av dem samma återtjanst. Dem han mötte i livet bedömde 

han tämligen illusions!ritt, men välvilligt och kritiserade ej i onödan. 

Han avskydde stridigheter och var alltid beredd att medla.

I vänkretsen var Arnell glad och aktiv. Den ytliga samvaron 

var inte i hans smak. Ilan sökte mera personliga umgängesformer. I 

yngre år var han en god pianist.
Arnells oväntade bortgång var ett kännbart slag för den stora 

kretsen av hans patienter, kolleger och vänner. Den som en gang kommit 

honom nära, glömmer inte hans ljusa blick, hans friska öppna sinne 

och redbara väsen.

Gösta Cröthlin





Robert Hansson. 
----------------

Född 22/5/i Grangärde, Kopparbergs län.

Föräldrarna voro snickaren Aron Hansson, Falun, och. Carolina

Andersson.
Student i Falun 1906.

Med. kandidat i Uppsala 1910, med. lic. i Stockholm 1915*
Disp. för med. dr:sgrad i Stockholm 1926.

T.f. underläkare vid kir. avd. å Karlstad lasarett 2 mån. 1913*

Underläkare vid Stockholms allm. försörjningsinrättnings med. 

avd. ett år 1914-15•
Förste underläkare vid Karlstads lasaretts kir. avd. 15 mån. 

1915-16.
Andre amanuens vid Serafimerlasarettets kir. klinik ett år 1919« 

Förste underläkare vid Karlstads lasaretts kir. avd. 3 år 1920-23. 

Underläkare vid sjukhuset S:t Görans avd. för kirurg, tuberkulos 

13 mån. åren 1924 och 1926.

Läkare vid kustsjukhuset å Styrsö 8 mån. 192?»

Kortare förordnande som militärläkare åren 1912 till 191?•

Upprepade utländska studieresor åren 1921-36.

överläkare vid Apelvikens kustsanatorium sedan 192'7•

Publicerat ett stort antal vetenskapliga arbeten inom anatomi, 

radiologi samt ben- och ledgångskirurgi.

Ledamot av Göteborgs Läkaresällskap sedan 1927«

Avled den 10 september 194°•
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Den målmedvetenhet, som i allt utmärkte Robert Hansson, fram
stod också när han planerade sin framtida bana. Efter ett års tjänst

göring å medicinsk klinik förskaffade han sig sex års utbildning i 

kirurgi först å Serafimerlasarettet, där han avancerade till under
kirurg, och sedan å Karlstad Lasarett, där han under nära ett år var 

tillförordnad överläkare. På denna breda grund byggde han sedan upp 

en specialutbildning i kirurgisk tuberkulos och ortopedi. Han tjänst
gjorde på S:t Görans avdelning för ben- och ledgångstuberkulos och 

vid Rolliers klinik i Leysin. Men därjämte företog han vidsträckta 

studieresor till Finland, Tyskland, Frankrike och Italien för att komma 

i förbindelse med framstående kirurger och ortopeder.
Efter ett kortare förordnande som läkare å Styrsö kustsjukhus 

utnämndes han till överläkare å Apelvikens kustsanatorium och hade där

med kommit in på sin livsuppgift.
Trots att sanatoriet tidigare gång efter annan utvidgats och 

ombyggts, befann det sig ej i det skick Hansson önskade. Sedan h&.n 

lyckats utverka betydande byggnads- och inredningsanslag, undergick 

anstalten en fullständig omdaning och modernisering. Allt planerade 

och övervakade Hansson själv in i minsta detalj. Hans förmaga att 

åstadkomma billiga sjukv?trdsplatser slog alla rekord. Under detta ny- 

daningsarbete liksom också i fråga om- den stora anstaltens skötsel lade 

Hansson i dagen en organisationsförmåga av ovanliga matt.

Hansson var en glänsande begåvning, rakryggad och energisk, lian 

trodde på sig själv och arbetade mot klart utstakade mål. Det kraft

fulla i hans natur fick en alltmer diktatorisk anstrykning. Ennast 
ogärna böjde han sig för andras meningar och ett oväntat motstånd
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kunde bringa honom alldeles ur jämnvikt. I diskussionen var han in
tensivt inställd på sin egen mening, som han skickligt förfäktade och 
som ofta vann gehör. Inom facksammanslutningar blev han gärna den 
ledande och hans rangplats inom kustsjukhusvården erkändes alltmer. 
Härtill medverkade i väsentlig grad ett värdefullt och framgångsrikt 

forskningsarbete.
Till sina patienter stod Hansson i det bästa förhållande.

Visserligen kunde hans ord falla korthuggna och ytan förefalla sträv, 
men detta var bara utanverk. De sjuka sågo i honom ej blott den skick
lige läkaren, utan kanske framför allt en god och förstående vän och 
han vann i rikt mått deras tillgivenhet och förtroende.

Trots yttre framgång blev Hansson i grund och botten ingen 
harmonisk människa. Säkerligen berodde detta på en markerad rytmik i 
hans andliga konstitution, med starka växlingar i positiv och negativ 
riktning. De skapande och rika perioderna i hans liv avlöstes av andra, 
fyllda av missmod och inre splittring.

Robert Hanssons egentliga verksamhet blev jämförelsevis kort, 
knappa 1J år. Till gengäld var den fylld till brädden av intensivt 
och målmedvetet arbete. Det blev honom också förunnat att göra en 
insats av betydande värde för svensk kustsjukhusvård.

Gösta Göthlin
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Lars Larsson.
Född. 25/II 1883 i Hjärtum, Göteborgs och Bohus län.
Föräldrarna voro lantbrukaren Johan Larsson och Edith Alexandra

Davidsson.
Student i Göteborg 1909.
Med. kand. 1917 och med. lic. 1934> bådadera i Uppsala.

Under åren 1919-39 upprepade kortare och längre förordnanden, 

sammanlagt över 5 ? år, som extraläkare vid Göteborgs hospital numera 

S:t Jörgens sjukhus, ävensom vid dariebergs sjukhus.

Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1940•
Avled (hastigt i en hjsrtåkomma) den 28 september 1940.

Lars Larsson hade en starkt självkritisk läggning. Det tvivel 

han hyste till egen förmåga ledde fram till vissa hämningar och hans 

studier drogo ut på tiden. När han slutligen samlade sig till tentamina 

och examen, kunde han framvisa mycket goda kunskaper.
Redan tidigt fångade psykiatrien hans intresse. Han tjänstgjorde 

langa tider i underordnad befattning vid olika hospital. I tjänsten 

visade han sig duglig och omdömesgill, men arbetade med pedantisk lang- 

samhet, säkerligen i känslan av att ingenting kan utföras ora nog.
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Med patienterna hade han pafallande god hand, Zttre personlig framga.ng 

var för honom ett okänt begrepp. Han arbetade uteslutande för att hjalpa 

sina medmänniskor och för att na inre tillfredsställelse.
Mot förmodan fullföljde ej Larsson sin påbörjade psykiatriska ba

na, utan etablerade sig som praktiker i Göteborg. Han tycks ha letts av 

önskan att få arbeta självständigt och att bli sin egen.

Larsson var som människa i hög grad försynt. Med en viss öm

tålighet dolde han sitt inre och var granntyckt i valet av umgänge. 

Sin lediga tid delade han mellan naturen och hemmet, som utgjorde hans 

fasta punkt. Han var otroligt händig och hade stort nöje av att själv 
förfärdiga allehanda ting. Han var intresserad fotograf och kom som så

dan ett gott stycke över amatörens nivå.

Det var endast några månader Larsson fick arbeta som praktiker 

här i staden. 2n hjärtförlamning ändade plötsligt hans liv. IM r med 

förlorade vår kår en rättsinnad och nobel medlem och en för sitt kall 

djupt intresserad läkare.

Gösta Göthlin
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CARL ASKLUND

Född den 25 mars 1855 i Hägerstad församling, Östergötl.län.

Föräldrarna voro kronofogde C.G. Asklund och Lovisa Grell.

Han avlade farmacie kand, examen 1875» apotekareexamen 1882, båda

dera vid Farmaceutiska institutet i Stockholm.

Innehavare av apoteket i Julita 1894-1904.

Innehavare av apoteket Biet i Göteborg 1904-1924, då han avgick med 

pension.
V.ordförande i Västra Sveriges Apotekareförening 1907-08.

Var en av stiftarna till Sveriges Apotekarförbund 1909, dess kassa

förvaltare 1911-18 samt ledamot av dess verkställande utskott 1915-17«

Styrelsemedamot av Västra Sveriges krets av Sveriges Apotekarför- 

bund 1909-16.

Kassaförvaltare i Göteborgs Läkaresällskap 1911-1919«

Avled den 14 januari 1941«

Apotekare Asklund hade passerat de vanliga anställningsåren, när han 

1894 erhöll eget apotek i Julita. Där stannade han till 1904, då han fick 

transport till apoteket Biet i Göteborg.

Storstadsapoteket är så gott som undantagslöst en välskött inrätt

ning. Biet utgjorde ingalunda något undantag. Asklund älskade sitt yrke 

och han tillgodosåg apoteket enligt regeln, att endast det bästa är gott 

nog. På gammaldags patriarkaliskt sätt utövade han sitt chefsskap och 

vakade över att allt gick efter lag och förordning och goda apotekstradi- 

tioner. Allmänhetens intresse sökte han städse tillgodose.
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När Göteborgs Läkaresällskap, enligt viss tradition, år 1911 skulle 

utse ny kassaförvaltare, föll valet på apotekare Asklund. Hans redbara 

väsen och vitsordade ordningssinne utgjorde borgen för att valet var gott 
på/

Till sällskapets fromma skötte Asklund/mönstergillt sätt sällskapets rä

kenskaper t.o.m. 1919, då han ansåg sig böra överlämna uppdraget i yngre 

händer.

Utanför yrket sysslade Asklund med studiet av blommor och fåglar. 

Särskilt de senare utgjorde hans stora kärlek och han ägde en långt dri

ven kännedom om deras olika läten.

Redan under sin vistelse i Julita började Asklund intressera sig 

för gammal t silver och tenn och han skaffade så småningom ihop en värde

full samling av glas och remmare från 16- och 1700-talet. Han var fäst 

vid sina vackraste saker som om de varit levande väsen. Med varsam hand 

tog han ner dem från deras platser och demonstrerade gärna deras egenart 

och skönhet.

Asklund var inom en stor vänkrets högt uppbusen för sitt trofasta 

och vänsälla väsen. Trygg och rund gick han sin väg fram. Utan åthävor 

sac^e han sin mening och stod för den. I ett gästfritt och trivsamt hem 

samlade han gärna sina vänner och först en tilltagande dövhet tvang ho

nom till en viss isolering.

Det centrala i apotekare Asklunds läggning kan sammanfattas i ut

trycket hedersman. En sådan var han i ordets egentliga och djupa mening.

Gösta Göthlin
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ANNA DAHLSTRÖM

Född den 5 oktober 1867 i Göteborg. 
«

Föräldrarna voro privatjuristen John N.Dahlström och Amalia Rang

ström.

Student i Stockholm 1886. Med. kand, i Stockholm 1893. Med. lic. i 

Uppsala 1899» Med. D:r i Uppsala 1908.

Amanuens vid patologiska institutionen i Uppsala 1895-97.

E.o. amanuens vid Akademiska sjukhusets i Uppsala bröstklinik 5 mån. 

1900.

Volontärassistent vid Universitets-Augenklinik i Leipzig 1900-1902.

Amanuens vid Akademiska sjukhusets i Uppsala ögonavdelning 1903-

Praktiserande läkare i ögonsjukdomar i Göteborg från 1908.

Läkare vid Göteborgs stads ögonpoliklinik 1911-13.

Företog långa utländska studieresor åren 1900-1908 till Tyskland, 

Danmark och England.

Avled den 15 mars 1941.

Sina specialstudier i ögonsjukdomar bedrev d:r Dahlström dels

under professor A.Gullstrand i Uppsala, dels och huvudsakligen i utlan

det, där hon under 2 1/2 år var Volontärassistent å den stora universi- 

tets-ögonkliniken i Leipzig. Efter åtskilliga reseår återvände hon till 

Uppsala och disputerade där på en avhandling rörande anatomiskt-histolo- 

giska förändringar i på grund av tryckstegring enukleerade ögon.

I Göteborg utövade d:r Dahlström mångårig praktik i ögonsjukdomar.

I sin krafts dagar hade hon ett rätt omfattande klientel och patienterna

uppskattade hennes goda vård och hennes stillsamma väsen. Hon hade en

vänlig och personlig inställning till sina patienter, ej minst dem, som
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koiunit på skuggsidan i livet. När hon kunde, räckte hon gärna en hjäl- 

pande hand.

Meat känd var nog d:r Dahlström som ägarinna till det legendomspun- 

na Gathenhielmska huset. Med rötter både på fädernet och mödernet i det 

gamla Maj orna var och förblev hon mycket fästad vid denna stadsdel. När 

hon på sin tid genom arv fick övertaga Gathenhielmska huset, befann det 

sig i lägervall. Hon var att börja med villrådig om, hur hon borde för

fara med detsamma. Men efter sitt äktenskap med konstnären och hembygds

vårdaren Johan Nilsson gjorde de gemensamt upp planer på ett fullständigt 

konserverings- och restaureringsarbete, som skulle omfatta såväl den ori

ginella exberiören som husets hela inredning. Arbetet tog rundlig tid. 

Trots detta blevo ej samtliga planer realiserade, men det medhanns dock 

ett kulturbevarande arbete av påtagligt värde. Hela Göteborg och alldeles 

särskilt Maj orna uppfattar nu det gamla Gathenhielmska huset som en dyr

bar minnesstod över en tid som gått. De gamla inventarierna sattes i stånd 

och till dem fogade d:r Dahlström nyförvärvade sådana, som passade in i 

den ålderdomliga omgivningen. Hon blev med tiden så ivrig att ej förvan

ska tidsprägeln, att hon för den skulle avstod från den moderna tidens 

bostadsbekvämligheter.

För att skänka konserveringsarbetet ökat stöd bildades år 1934 den 

Gathenhielmska kulturminnesföreningen, som sträckte ut sitt intresse även 

till den närmaste stadsdelen. D:r Dahlström hyste nog att börja med en 

viss oro för att denna förening skulle komma att bana väg for fastighe

tens överförande i kommunal ägo, vilket hon ej gillade. Längre fram läm

nade hon emellertid föreningen sitt fulla stöd. Hon lär ha vidtagit vissa, 

ännu ej offentligt bekanta, dispositioner för att av Gathenhielmska egen

domen skapa ett kulturreservat.
Som erkänsla för det kulturhistoriska intresse hon lagt i dagen fick 

hon år 1937 mottaga utmärkelsen Illis quorum meruere labores.
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Personligen var d:r Dahlström enkel och tillbakadragen. Både hennes 

utseende och väsen hade över sig något från en svunnen tid. Hon levde i 

viss mån i det förflutna, idkade släktforskning och sökte konservera min

nen av gamla traditioner och bruk. Hennes intresse för gamla tider växte 

med åren och fick alltmer karaktären av äkta inlevelse.

Gösta Göthlin
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KARL GUSTAF CEDERGREN.

Född den 21 augusti 1867 i Vänersborg.
Föräldrarna voro handlanden Adolf Cedergren och Augusta Lid

berg.
Student i Vänersborg 1886. Med. kand. 1892, med. lic. 1898, 

bådadera i Stockholm.
Olika civila och militära förordnanden I898-I9OO.
Underläkare å Falköpings lasarett drygt 2 år 1900-02.
Förste provinsialläkare-kurs 1902.
Bataljonsläkare vid Jämtlands fältjägare-regemente 1903-04, med 

transport till Västgöta regemente 1904-19* Regementsläkare därstädes 191?• 
Regementsläkare på övergångsstat 1928.
Fältläkare i Fältläkarekårens reserv 1929*
Biträdande förste provinsialläkare i Alvsborgs län 1921-J4*
Praktiserande läkare först i Skara 1904, i Vänersborg sedan 

1912.
Tjänstgjorde under förra världskriget 1916 som avdelningsläkare 

å Reservspital XV i Wien.
resor/

Har under upprepade/i olika länder studerat militärmedicin och 
militärhygien.

Innehavt olika kommunala uppdrag i sin hemstad.
Varit ordförande i Älvsborgs läns djurskyddsförening sedan 1926.

Avled den 4 november 1941*

Med intresse och kraft ägnade sig d:r Cedergren åt sina militär
medicinska uppgifter. Genom vidsträckta studieresor sökte han följa med 
utvecklingen inom sitt område. Med blicken öppen för de militära proble
mens särställning i ett litet land med begränsade möjligheter besökte





Den enskilda praktik han samtidigt utövade, var under tidigare 

år rätt omfattande. Patienterna uppskattade hans optimistiska och hurti

ga väsen liksom hans aktiva terapi.

Cedergren ägde ett livligt temperament. Detta förde honom stun

dom i kontrovers med andras åsikter. När han ansåg sig nödsakad att gå in 

för vad han ansåg vara rätt, drog han sig ej för en strid, men motstån

daren kunde påräkna blanka vapen och öppet visir. Påfallande hos Ceder

gren var också hans solskenslynne, som verkade smittande på omgivningen, 

och hans ljusa tro på att människan i stort sett är god och att utveck

lingen går mot lyckligare förhållanden, även om ej linjen alltid är rak.

Redan i unga år väcktes Cedergrens intresse för kulturhistorisk 

forskning.Med iver samlade han allt, som kunde belysa svunnen bygdekul

tur, vare sig det gällde mianen och hågkomster, gamla dokument eller 

bohagsting. Han hopbragte en värdefull fornminnessamling, som han efter 

katalogisering och bearbetning deponerade i Vänersborgs museum, vars in

tendent han blev 1920.

På ledande håll lade man märke till Cedergrens samlarenit och

1923 utsågs han till riksantikvariens ombud i Vänersborg med kringliggan

de härader. Flitigt reste han omkring i sin forskningbygd och bearbe

tade sedan de där gjorda fynden. Vänersborgs stads äldre historia låg ho

nom särskilt varmt om hjärtat. På uppdrag av stadsfullmäktige utgav han

1924 ”Vänersborgs museums historia”. År 192? publicerade han ”Ur Väners

borgs stads hävder”. Arbetet, som anses vara grundläggande för vidare 

forskning i stadens äldre historia, är slutsålt och utgör en antikvarisk 

sällsynthet. Andra uppsatser behandlade skråväsendet i en småstad på 

1700-talet, minnen efter romersk kultur i Väre härad, äldre tiders be

lysningsteknik o.s.v. Dessutom lär han i manuskrift efterlämna en del 

kulturvetenskapligt material.

Såväl i det allmänna som inom enskilda sammanslutningar togs 

hans krafter flitigt i anspråk. Det var hans redobogenhet och stora ar

betsvilja man uppskattade liksom också en grundlighet och samvetsgrannhet
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Alfred A h 1 q v i s t .

FÖdd den 5 december 1877 i Sundsvall.'

Föräldrarna voro tullkontrollören Per Ahldvist och hans maka, 

född Vallindei*.

Student i Stockholm 1896, farm. kand. 1899, apotekare 1905«

Idkade specialstudier i Strassburg 1906 och vid Stockholms hög

skola åren 1913-17-

Labohator i kemi och kemisk farmaci vid Farmaceutiska institu

tet 1912-33. Hade som laborator undervisningsskyldighet även i teknisk 

farmaci och förfåttningskundkap.

Var åren 1915-22 apotekaramahuens i medicinalstyrelsen.

Var åren 1916-20 av K.Maj:t förordnad som vice ordförande i sty

relsen för Svenska färg- och fernissfabrikanternas råvaruförening.

Utnämndes 1933 till innehavare av apoteket Kronan i Göteborg.

Avled den 12 februari 1942.

Alfred Ahlqvists liv var fyllt av rastlöst arbete. Hans anställ

ning vid Farmaceutiska institutet och en första uppläggning av kemiska un

dersökningar syntes antyda, att han siktade pa att bli vetenskapsman. En 

mångfrestande håg ledde honom emellertid så småningom in på det område, 

där han skulle komma att utföra sin för apotekarkåren och andra intressen

ter viktigaste gärning. Efter ångvarigt. och noggrant förarbete utgav han 

1925 en författningssamling rörande apoteksväsendet i Sverige. Hess tal

rika förtydliganden och hänvisningar och dess fullständiga felfrihet gör 

att arbetet kan betecknas som klassiskt inom sitt område. En andra upp» 

laga utkom 1932 och en tredje låg nära nog färdig vid hans bortgång. Dessa 

till omfånget betydande författningssamlingar bära vittne om Ahlqvists 

noggrannhet och arbetsförmåga.

Efter utnämningen till innehavare av privilegiet å Kronan kom

tyngdpunkten av hans intresse att falla inom/ramen för)praktisk apoteks-



verksamhet. Han var mån om att få goda medhjälpare. Inom den givna ramen 

sökte han ytterligare höja apotekets effektivitet. Särskilt intresserade 

han sig för laboratoriet, som utrustades med moderna apparater och försågs 

med nödig litteratur, 
t

Ahlqvist tillhörde en gammal är.be t smannas läkt, vars äldste

kände representant var livknekt hos Carl XII. Inom uenna sin släkt bedrev 
" * ( •' • r

Ahlqvist omfattande forskningar och till hans hobbyn hörde också att samla 

vad furfäderna efterlämnat av tryckalster, dagböcker och brevsamlingar.

Ahlqvist representerade ett knippe av energi, som sökte utlös

ning åt olika håll. Han sköt ej gärna något på framtiden, som kunde göras 

i dag och hinder ansåg han vara till för att övervinnas. När ett mål hägra

de för honom, gjorde han upp en strategisk plan, som han konsekvent följde.

I det dagliga livet framstod Ahlqvist som en fryntlig och till 

gänglig människa, som gärna ville vara med pa olika hall. Han hade framgang 

vad han tog sig för och bade i och utanför arbetet njöt han i fulla drag av 

vad livet kunde skänka.

Gösta Göthlin
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Teodor Fischer.

Född den 17 november 1871 i “igarås, Skaraborgs län.

Föräldrarna voro kyrkoherden Anders Adolf Fischer och Katarina 

Emilia Fischer.

Student i Skara 1889, med. kand, i Uppsala 1895, med.lic. i 

Stockholm 1899«

Underläkare a Garnisons sjukhuset 1898.

Fältläkarestipendiat 1898-1900.

Bataljonsläkare i Fältläkarkårens reserv 1900-07«

En del förordnanden som provinsialläkare, stads- och lasaretts- 

läkare under år 1900.

Amanuens å Serafimerlasarettets med. poliklinik 1901.

Amanuens å samma sjukhus'med. klinik 1902, underläkare därstädes 

1903«

Underläkare vid Stockholms epidemisjukhus 1904«

Praktiserande läkare i Norrköping 1905-14«

Fängelseläkare i Norrköping 1905-10«

Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1915 med specialitet pag- 

och tarmsjukdomar.

Studieresor till Tyskland och Danmark åren 1911 och 1915 «

Eedicinsk författare.

^vled den 13 febr. 1942.

Teodor Fischers liv och verksamhet som läkare måste ses mot bak- 

brunden av en mångårig ohälsa. De betydande svårigheter sjukdomen medför- 

de, kunde han bemästra endast tack vare ovanlig viljestyrka. Hans läkar- 

gärning kom att förflyta mer i det tyste, men blev därför ej mindre hel

gjuten.

Som utpräglad pliktmänniska fick hos honom allt underordna sig
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läkaruppgiften. Han levde för och med sina patienter. Han var ingen vän av 

snabbkonsultation. Timme efter timme kunde Fischer låta patienterna tala ut 

om sina bekymmer och han tillmätte ett välvilligt lyssnande från läkarens 

sida ett visst terapeutiskt värde. För den neuropatiska delen av kliente

let framstod han nära nog som undergörare. I övrigt var Fischer aktiv och 

övertygad terapeut med sträng och detaljrik regim. Sina patienter överva

kade han med minutiös noggrannhet och han följde dem gärna också sedan de 

tillfrisknat.

Närmast efter patienterna ägnade han sig åt dem, som stodo honom 

nära. Han var en pater familias i detta ords djupare mening. Man såg upp 

till honom som familjens och släktens överhuvud och alla omfattade han med 

3itt intresse. Han lade i dagen en karaktärsfasthet, som kunde gränsa till 

stränghet. Gudsfruktan, arbetssamhet och ett förnöjsamt sinne voro de 

mänskliga dygder han skattade högst och som i påfallande grad kommo till 

synes i hans egen livsförsel.

I Fischers noga inrutade liv fanns vederbörlig plats för studier. 

Han var väl förtrogen med in- och utländsk litteratur, särskilt den klas

siska. Han läste helst författarna på originalspråket, även när det gällde 

italienska och spanska. Få lediga stunder malade han och skrev lyrik.

Under tidigare år publicerade Fischer en hel del medicinska un

dersökningar, av vilka de största gällde paroxysmal tachykardi samt be

handlingen av bennikemask. Han ägnade sig även åt populärmedicinskt för

fattarskap. Tvänne folkskrifter rörande ”^llmänbeliafidling av lungsot” samt 

"Människokroppen och dess vard” ha utkommit i ej mindre än J upplagor.

I vårt sällskap sag vi honom sällan och ej alls pa senare ... , 

helt visst beroende på att ohälsa tvingade honom till kraftkoncentration. 

För flertalet av sällskapets medlemmar förblev han därför mera ett namn i 

läkarförteckningen än en personlig bekantskap. Men för dem som kände honom 

närmare och ej minst för ett stort och tacksamt klientel framstod han som 

en helgjuten personlighet, som till yttergränsen av sina krafter sökte
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fylla sina medicinska och allmänmänskliga förpliktelser.

Gösta Göthlin
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Viktor B % u h n

Fodd den 5 mars 1866 i Göteborg.

Föräldrarna voro målarmästare Johan Vilhelm Bruhn och Lovisa

Alida Peterson.

Student i Göteborg 1883, med. kand. 1889, med. lic. 1894, båda-
• r

dera i Uppsala.

^Läkare vid Gottskärs havsbadanstalt 1892 och vid Porla brunn 1894

Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1894.

Distriktsläkare i Göteborg 1901-31, då han avgick med pension.

Läkare vid centralfängelset å Nya Varvet Ï9OJ-O7, da det indrogs.

Läkare vid tullverket 1904-31.

Läkare vid stadens folkskolor (Oskar Fredriksdistriktet) 1920-

1929.
Läkare vid Högre folkskolan 1921-26.

Avled den 13 juli 1942.

Viktor Bruhn var en otvivelaktig begåvning. Han började sin 

verksamhet i Göteborg som praktiserande läkare. Ar 1901 utsågs han till ui- 

striktsläktre i Masthugget, verkade som sadan i 30 år och avgick omsider med 

pension. Brukn representerade en god typ av tjänsteläkare. Han ver samvets

grann och lugn och hade utmärkt hand med sitt klientel. Till sjuksängen kom 

han med gott humör, var deltagande utan sentimentalitet och verkade stimule

rande på sina patienter genom sin öppna, optimistiska läggning.

I sällskapslivet var han nyter och kamratlig, men drog sig sa 

småningom bort från den större umgängeskretsen och levde samman med nagra fa 

goda vänner. I denna trängre krets var han gärna sedd på grund av sin humo

ristiska syn på livet. Systematiskt samlade han goda historier och berättade 

dem på ett korthugget sätt, som sällan förfelade sin verkan.

Bruh tillhörde en gammal Göteborgs-släkt, vars medlemmar
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äro kända sedan långt tillbaka. En förfader på mödernet vid namn Ross 

dekorerade på sin tid taket i Örgryte gamla kyrka.. Fadern, som hade en av 

äldre göteborgare välkänd måleriverkstad vid Spannmålsgatan, höll där sko

la för gesäller och var siste åldermannen i stadens gamla målarskrå. Kan

ske kan man här spåra källan till Bruhns intresse för konsten. Han var en 

flitig besökare av konstutställningar och hopbragte i sitt hem en liten 
t < *• • t

samling god konst, som beredde honom stor glädje. Ännu ej erkända konst

närer hade i honom en uppriktig vän och en ekonomisk hjälpare.
han IféOJ

Bruhn var ledamot av styrelsen för Kajornas sjukhus 'ända tills 

det indrogs. Styrelsen för Emely ,,’ijks stiftelse tillhörde han i mer än 
t

20 år och lämnade den så sent som 1255. 
r
Praktiskt taget varje söndag året om reste han ut till sitt 

lilla .lantställe i Mölnlycke. Ur hortikulturell synpunkt var dess 

kanske inte så gynnsam, men han experimenterade ständigt med inplantering 

av sådana växter, som där kunde finna jordmån och trivsel.

Göteborgs stad har anledning att känna tacksamhet mot sin 

plikttrogne tjänsteläkare och i många gamla Göteborgs-hem bevarar man 

minnet av sin avhållne doktor, som var just sådan man önskade honom.

Gösta Göthlin



321

Axel Rosenberg.

Född den 11 juni 1880 i Landskrona.

Föräldrarna voro bankkamrer Per Johan Rosenberg och hans maka 

född Brunnström.

Började som apotekselev på Lejonet i Landskrona.

Avlade farm. kand, examen 1893, apotekareexamen 1905.

, Fick sitt första apoteksprivilegium år 1921 å apoteket i Ströms- 

holm.

Erhöll 1929 transport till apoteket i Strömstad och 1938 till 

apoteket Korpen i Göteborg. •

Var på sin tid ledamot av styrelsen för Stockholmskretsen av 

Sveriges farmaceutförbund.

Ledamot av styrelsen för Närke-Värmlandskretsen av Sveriges .ipo- 

tekareförbund samt ledamot av dess verkställande utskott.

Inspektor för föreläsningsföreningen i Strömsholm.

Ledamot av hälsovårdsnämnden och folkskolestyrelsen i Strömstad.
i- 

nvled den 21 augusti 1942.

Rosenberg var först och sist en nitisk och intresserad yrkes

man, som gick helt upp i sitt arbete. Ej mindre än tre gånger bytte han apo

teksprivilegium och sista gången erhöll han befordran till ett storstadsapo- 

tek'i rask utveckling. Apoteket, som relativt nyligen flyttat ti±l nya loka- 

1er, hör till de bäst planerade här i staden och Rosenberg satte in hela sin 

kraft för att vidmakthålla och förkovra anläggningen. Med de växande anspråk, 

som ställdes på apoteket, beredde det, med nuvarande knappa tillgång på ut

bildad apotekspersonal, innehavaren svårigheter att rekrytera densamma.

arbetsbördan och känslan av ansvar blev till slut så stor, att Rosenberg pa 

grund av allvarlig ohälsa längre perioder måste lämna sitt arbete och söka 

vila. Efter den sista årbetspausen trodde han sig ha återvunnit en relativ
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hälsa, men hoppet visade sig. bedrägligt och han avled hastigt i en hjärt- 

åkomma. .
Ej minst i kamratkretsen från ungdomsåren uppskattade man hans 

minnesgodhet och vänfasta sinnelag. Aldrig lät han en minnesdag i vänkret
sen passera obemärkt och var gång han ute i livet träffade samman med en 
bekant från gångna år, strålade han av återseendets glädje. Kamratkänslan 
var hos honom äkta och sprang fram ur ett känsligt och trofast sinne. Han 
kände samhörighetens förpliktelse och många exempel kunna bestyrka, att han 

låt känslan gå till handling.
losenberg.föll på sin post. Vi minnas i honom en god represen

tant för plikttroget arbete och äkta kamratskap.

Gösta Göthlin
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Axel Planck.

Född den 6 maj 1864 i Linköping.

Föräldrarna voro läroverksadjunkten D:r Erik Planck och Amalia 

Gnosspelius.

Student i Linköping 1882; med. kand. 1890, med. lic. 18.., bada- 

dera i Uppsala.

Underläkare å lasarettet i Linköping 1898-1900.

E.provinsialläkare i Overtarnea 1900-04.

E•Provinsialläkaret prO*vinsialläkare och sjukstugeläkare -i Gel- 

livare 1904-14.

Järnvägsläkare 1904-14.

Provinsialläkare och sjukstugeläkare i Svenljunga distrikt

I914-I9.
Provinsialläkare i Borås distrikt 1919-29, då han avgick med 

pension.

Studieresor till Berlin 1907, 1908 och 1911, till Wien 1915.

Flyttade till Göteborg 1959 som enskilt praktiserande läkare.

Avled den 26 augusti 1942.

Axel >lanck växte upp i ett gammaldags hem, där kultur och fint 

vett sutto i högsätet. Med glad tacksamhet brukade han tala om sin far, vars 

humana religiositet och rakryggade livsinställning satt djupa spår i sonens 

Utveckling. Från modern hade han tydligen ärvt sitt ljusa, öppn„, > nf>cu 

väsen.
Kanske lade man allra först märke till Plancks sprudlande humör. 

Hed ett hjärta bräddfyllt av levnadslust och en ungdomlig beundran för kam

ratlivets bärande idé kam han redan under studieåren i förgrunden och blev 

en glädjespridare i kamratkretsen. Den glade studenten förblev han hela sitt
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liv, men glädjen fick för honom ett allt djupare innehåll. Han ägde en lyck- 

lig förmåga att skapa stämning omkring sig. Då han var i sitt bästa lynne, 

formade han den kamratliga samvaron till något av högtidsstunder, där skäm

tet, utan att såra, fyllde sin uppgift att lysa upp och förgylla. Han förena

de lugn värdighet med friskhet och generositet. Att leva var för honom att 

känna en ständig tacksamhet för allt det goda livet kunde skänka.
aj

Det sanna kamratskapet hade hos Planck fatt en nara nog sjcro- 

sanct innebörd. Hedan den trofasta blicken och det goda handslaget förrådde 

något om kamratkänslans djup. Kamratskapets förpliktelser gällde för honom 

i med- och motgång, de voro ouppsägbara och kunde brytas endast av döden. 

Planck levde sim han lärde. Han delade med sig av sitt rika och varma väsen, 

sin ljusa och frimodiga livssyn. Han ägde ett tolerant och vidsynt hjärtas 

förmåga och behov att förstå och förlåta.
° rika/

Under en osedvanligt lång verksamhetstid fick Planck/tillfallen 

att i praktiken omsätta sin höga uppfattning om läkarens kall. Överallt blev 

han uppburen av patienter och kolleger. Åren 1922-33 satt han som fullmäktig 

i Sveriges läkarförbund. Under flera år var han ledamot av Läkarförbundets 

centralstyrelse. När det gällde läkarkårens vitala intressen, läkaretiken och 

kårens inre och yttre solidaritet, visade sig Planck vara en oförfärad strids

man, som ej vek från vad han ansåg vara rätt och rättvist. I stridens hetta 

kunde han sätta in kraftiga hugg, men var snar till handslag, när striden 

avblåsts.
Som ytterligare bevis på den allmänna uppskattning Planck åt

njöt kan erinras om, att han åren 1910-14 fungerade som ordförande i Norr

bottens läns lasarettsbyggnadskommitté. Under nära nog ett decennium var han 

ordförande i “Ivsborgs läns läkarförening och efter sin avgång valdes han 

till dess hedersledamot.

Sedan Planck 1939 slutat sin egentliga läkarverksamhet, flyt

tade han till Göteborg. Den mycket begränsade praktik han här bedrev utgjor

de mer en sysselsättning än ett egentligt arbete. Han trivdes oland sina
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gamla och nyförvärvade vänner och saknades sällan vid läkaresällskapets samman 

träden.
Det solida arbetets, livsglädjens och det goda kamratskapets 

lovprisare och utövare har omsider slutet sitt värv. Kanske hedra vi honom . 

bäst genom att samfällt erkänna, att han lämnat efter sig ett minne som i 

ovanlig grad förpliktigar.
Gösta Göthlin

i
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Hjalmar ',/ennerber g.

t
Född den 11 januari 1871 i Göteborg.

Föräldrarna voro grosshandl. John Anders ”ennerberg och Ebba 
. c

Augusta Lamberg.

Student i Göteborg 1888; med. kand, i Uppsala 1894, med. lic. 
r

i Stockholm 1898.

Praktiserande läkare i Göteborg.från 1898.

Bitr, läkare vid epidemisjukhuset i Göteborg 1898-1900. Överlä 

kare därstädes 1900-1936, då han avgick med pension.

Studieresor till Tyskland 1892, till Frankrike 1920.

Medicinsk författare.
f 

Avled den 2 december 1942.

Tidigt vaknade hos Uennerbepg en önskan att bli lakare. Under 

universitetstiden hade han dock att kämpa med ohälsa. Bl.a. tvang honom en 

paroxysmal tachykardi.till långa avbrott i studierna, som troligen helu 

nedlagts, om inte hans fasta beslut att bli läkare fått fälla utslag.

Efter studiernas avslutande flyttade han till Göteborg, kanske 

mer av en tillfällighet kom han in på den epidemiologiska banan. Han fick 

här användning för sin starkt kritiska begåvning. Ltöver den kliniska upp

giften att skj-ta stadens epidemisjukhus, fick han tillfälle bedriva ganska 

omfattande epidemiologiska studier. Kanske mer än annat fangade poliomye- 

litens gåtfulla uppträdande hans uppmärksamhet och varje ny epidemi stu

derade han med stor noggrannhet.

t anslutning till den stora svenska poliomyelitepidemien 1905 

byggde Ivar jickman upp sin bekanta kontaktteori, varvid han sökte utnytt

ja den då tämligen nyvunna, ehuru till sin betydelse delvis överskattade 

kännedomen om friska bacillbärare, vilka ju visat sig kunna utgöra ett ti-

förbisett mellanled i en smittokedja. Teorien accepterades allmänt
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och './ermerbergs på egna studier byggda invändningar, vilka första gången offe*11 

liggjordes 1911, vunno ringa gehör. Intressant är dock, att ickman, teoriens 

upphovsman, greps äv tvivel’ om bärkraften hos sina egna undersökningar. Enhet3' 

fronten bröts först åtskilliga år senare, när professor C.Kling avföll och 

föafe fram sin vattenteori, som med kontaktteorien f.n. delar epidemiologer

nas intresse. Wennerberg fortsatte emellertid sin poliomyelitstudier. Tid 
■ * r “t

efter annan sökte han i föredrag, uppsatser och diskussionsinlägg visa, att 

poliomyelitens gåta ej kan lösas utan att vederbörlig hänsyn tas till en rad 

epidemiologiska fakta och enligt /ennerbergs åsikt tala alla viktigare såda

na till förmån för att poliomyélitens smitta är insekt-buren. 3å sent som för^ 

året gjorde Tennerberg en sista sammanfattning i poliomyelitfrågan, avsedd 

för den amerikanska världen. Sedan en svängning där börjat ske i fråga om koö' 

taktteoriens berättigande, hoppades han med sin stora erfarenhet kunna stödja 

kravet på en helt ny uppläggning av poliomyelitstudiet, för vilket han skis

serade upp ett idéprogram.

. Pfand kliniska frågor, som ,'ennerberg gjorde till föremål för ut'

redning, kan nämnas-difterivaccineringen ävensom den mot difteri riktade se- 

rumbehandlingens effektivitet och doseringsproblem.

I sina publikationer framstår "Jennerberg som myckef god stilist.

Man observerar särskilt hans omsorgsfulla problemställningar. När han höll nå' 

got anförande i vårt sällskap, kunde han alltid räkna på ett uppmärksamt au

ditorium. 3od iakttagelse, saklighet och logisk skärpa förlänade de meningar 

han framlade, ett betydande mått av auktoritet.

På skötseln av epideiaisjukhuset nedlade Wennerberg stor omsorg. 

Principiellt ansåg han, att ett sådant sjukhus bör kunna drivas efter enklare 

linier än andra kroppssjukhus, vilket givetvis ej fick innebära ett eftersät

tande av sjukvårdens nödvändiga krav, Nennerberg var ingen beundrare av en 

lyftig terapeutisk arsenal och särskilt avvisande ställde han sig till skälia 
konO/Z, jfï

oprövade, och primärt suspekta metoder. Denna pnställning gav kanske sken av a‘ 

terapeutisk nihilism, men den bottnade,! själva verket-i äennerbergs rätlin- 

jiga och ärliga natur.
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Wennerberg var till sin läggning humanist. I den epidemiologiska 

facklitteraturen var han ovanligt beläst. Det var bl.a. textkritiska studier 

over malaria, som öppnade hans ögon för de svårigheter som möta, nar insekts- 

burna smittor skola klarläggas. Wennerberg var även i övrigt en boksynt man. 

Alldeles särskilt intresserade han sig för krigshistoria. På ex.vis det rysk

japanska kriget var han nära nog specialist. Vidare älskade Pennerberg musik, 

särskilt den klassiska, och han var en flitig konsertgäst.

Trots sin tidvis klena hälsa var Jennerberg intresserad av kropps

rörelse i olika former. I yngre år var han ivrig tennisspexare och uppnådde 

en ej ringa färdighet. Mest älskade han dock vistelse och arbete i skog och 

mark. Hans kära sommarställe vid Flöda gav honom rikligt tillj-älle härtixl. 

Med något av en nybyggares sega ihärdighet grep han sig an med att fälla träd 

och röja ny mark och han satte en ära i att personligen utföra axla a sommar

stället nödiga utesysslor.

,/ennerberg var en utpräglad gentlemannatyp med stora krav pa 

sig själv. I hans livsfilosofi intog gammaldags tro och heder en framskjuten 

plats. Ohederlighet i tänkesätt och handling var för honom lika främmande, 

om han mötte den hos en enskild person eller ett politiskt■system. Trots en 

utpräglad finkänslighet dagtingade han ej med ett mindervärdigt handlings

sätt och på sitt stillsamma sätt kunde han säga sanningar, som sent glömdes. 

Utåt verkade Wennerberg tillbakadragen, men i den trängre kretsen öppnade han 

sig och visade sin personliga charm. Han var en god berättare och kunde mä

sterligt föredraga en skämthistoria, som han med förkärlek lanade från xiloeru 

Engström.
Lrkänsla i form av yttre utmärkelser var för ,/ennerberg av under

ordnad betydelse. Kanske utgjorde dock hans val år 1954 till hedersledamot 

i Göteborgs Läkaresällskap ett undantag från regeln. Utmärkelsenkom från en 

krets sakkunniga kolleger, som med densamma önskade markera, att inom och 

Utom sällskapet utfört en förnämlig och högt skattad läkarg; rning.

Gösta Göthlin
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F_r e d r 1 k H ö c k e r t.

Född den 8 august! 1862 1 Stockholm.
Föräldrarne voro dåv. bevakningsbefälhavaren å Lång

holmen sedemera fängelsedirektören ! Landskrona
kapten Lorentz Magnus H. och Anna Catharina Augusta

Damm.
Student i Stockholm 1884. Med.kand. 1888, med.lic.

1890, bådadera i Stockholm.
Läkare vid Tulseboda brunns-och badinrättning 1889-91.

Underläk. vid garnisionssjukh. i Sthlm. 1890-91.

Stipendiat i Fältläk.kåren 1891.
Bataljonsläk. vid Bohuslänsrreg. 1894-1905. 1

" ” Fältläk. kårens reserv 1905.
Regementsläkare däfstädes 1914, med avsked 1927.

Praktiserande läk. i Göteborg sedan 1894.
Studieresan till Tyskland och Belgien 1902, Tyskland 1904,

*an 
England 1914. 

i 
Avled den 4 mars 1943.

Fredrik Höckertå barndom vad osedvanlig strävsam 
och glädjefattlg. Hans far dog när han var bara 6 år gammal 

och efter denna tid fick han äta andras bröd. Från sitt 15:de 

år försörjde han sig själv med vad han kunde tjäna som apoteks- 

elev.
Han var ursprungligen besluten att gå apoteksvägen, 

och antogs som elev vid apoteket Enhörningen i Göteborg. Ar 

1880 avlade han farmacle kand, examen. Nu blev honom en länge

närd längtan att få bli läkare för stark och han fattade det
i anseende till den svaga ekonomien djärtea beslutet att slå
om. Han återupptog de avbrutna skolstudierna oeh avlade student
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examen i Stockholm 1884, sålunda vid 22 års ålder. Under 
otroliga försakelser, men med okuvlig energi bedrev han sedan 
sina medicinska studier. Han har för mig berättat, att han ;• 
ej hade råd att skaffa en del dyrbara medicinska studieböcker. 
Han kom då på den idén att låna sina kamraters böcker, som han 
utnyttjade under sena kvällstimmar och långt in på nätterna. 
Han kunde knappast förstå hur han lyckades komma Igenom dessa 
svåra år och ansåg själv, att de gav hela hans liv en allvar
lig inriktning.

För att tjäna ett magert bröd arbetade hah om somrar
na vid Tulseboda bad-och brunns inrättning och han mindes hur 
han lyckades att försörja ej blott sig själv, utan kunde lämna 
▼ad som blev över till sin moder och syster. Militärläkarbanan 
valde han nog endast av ekonomiska skäl och bröt av densamma 
så snart han ansåg sig ha råd därtill.

Hans längtan var att bli praktiserande läkare och 
han fick den uppfylld 1894, då han slog sig ned i Göteborg. 
Som sådan tillvann han sig ett stort förtroende och under sin 
mest Verksamma tid hade han en omfattande praktik. Givetvis 
erhöll han en rad husläkareakkord, som han skötte till klien- - 
telets odelade belåtenhet. Man har svårt tänka sig en läkare, n 
som mer osjälviskt gick upp 1 sitt arbete och som så helt bort
såg från egen bekvämlighet och vila. Ännu upp i 70-årsåldern 
var det för honom en självfallen sak att försaka nattsömnen, 
om en sjuk påkallade hans hjälp.

Bland kollegerna var Höckert högt skattad för sitt 

stora medicinska intresse, sitt solida omdöme och sitt vänsäl- 
la väsen. Utåt var den noble mannen mycket tillbakadragen. 
Han talade lågmält och utan starka ord, men hans redbara och 
rättframma inställning till ÿiktiga frågor förlänade honom ,3m®1 stor auktoritet. Aldrig hördö man honom säga något nedsättande
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om aIna medmänniskor, men väl var han snar att visa sin erkäns
la för den minsta uppmärksamhet ooh vänlighet.

Vid sidan av sin verksamhet som läkare hade H. många ' 
uppdrag av olika art. Åren 1912 oeh 1913 var han ordförande 1 
Göteborgs Läkaresällskap. Under utställningsåret 1923 var han 
ordförande vid Svenska Militärläkareföreningens kongress, som 
då avhölls här i staden. Åren 1904-1909 tjänstgjorde han som 
läkare vid dåvarande kvinnofängelset i Göteborg. Han var vida- 
reeledamot i styrelsen för uppfostringsanstalten för sinnes- 
slöa barn å Strefcered, ledamot av styrelsen för praktiska hus
hållsskolan,ordförande i styrelsen för Göteborgs sjuksköter-k 
skors pens lons-och unders tödsfond m. m.

Utanför det allmänna faller det stora och högt upp
skattade arbete, som han nedlade inom några enskilda ordnar. 
Som erkänsla härför blev han Carl XIII: riddare 1928.

Höckert var en riderrsman utan tadel och han efter- : 
lämnar ett aktat och ärat mlnnel

’an-

i
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Got t h a r d Soderbergh«

Född den 2 juli 1878 1 Stockholm.

Föräldrar voro sjökaptenen «J.G. Söderbergh och Anna 

Nordström.

Student i Stockholm 1896, Med.kand. 1 Uppsala 1901.

Lic. i Stockholm 1906. Med.dr. 1915.

Amanuens o 2.läk.vid Sahlgrenska sjukhuset 1905-09.

T.f. o med.överläkare å med. avd. vid Falu lasarett 1909-11.

Lasarettsläkare i Karlstad 1911-23.

Överläkare vid med.avd. å Sahlgrenska sjukhuset 1923.

Avled den 16 maj 1943.

Det var påfallande att S. lade upp sin studieplan 

annorlunda än flertalet av kamraterna. De flesta av oss satte 

upp en hård fart i de förberedande studierna och bortsett från 

vad vi offrade på studentglddjen hade vi knappast tid att se 

oss om. S. däremot tog starten påfallande lugnt. Han sysslade 

med filosofi, psykologi och musik och var gärna med där dagens 

och tillvarons problem diskuterades. Han framstod som en slag

färdig debattör och han rörde sig gärna med paradoxer, som han 

mästerligt utnyttjade. Luften kring honom var på något sätt 

laddad med Intellektuell elektricitet och det var knappast 

någon av oss, som kom honom riktigt inpå livet. Samtidigt 

kunde han, ehuru som regel mer kortvarigt, utveckla en sprud

lande livsglädje och det kändes då som ville han ta hela värl

den i famn. •'

. S. började sin läkarbana med långvariga förordnanden

som amanuens och 2. läkare vid Sahlgrenska sjukhusets medicin

ska avdelning under Hugo Köster. S. började under dessa år
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få ett specialintresse för neurologien. Hedan 1908 reste han 

för studier till berlin, men dessa gav honom ej alls vad han 
sökte. Följande år förde honom till Faris. ^et var som om 

en ny värld hade öppnat sig för honom. Han fann här sin rätta ; 
läromiljö och sin livsuppgift. Sammanträffandet met? den högt 
uppburne neurologen Babihski resulterade från S:s sida i en 
livslång beundran, som nära nog gränsade till dyrkan. Babitaski 
omfattad*2 sin lärjunge med ett aldrig svikande intresse och 
en personlig tillgivenhet, som för 3. hade en oändligt stor 
betydelse. Han bekände sig helt till den franska skolan och 
blev på så sätt en värdig lärjunge till Babihski. I övervägan
de grad kom S:s rika vetenskapliga produktion att omfatta den 
neurologiska undersöknings^tekniken och symptomstudiet.

Man har mot denna franska skola invänt, att den ar
betade väl ensidigt och lade för stor vikt på klinisktiaktta- 
gelse me<q öga och hand, sålunda de enkla medel, som redan sto
do äldre tiders läkare till buds. Rättvisligen måste betonas, 
att i varje fall S. erkände värdet av den nya tidens viktiga 
hjälpmedel av kemisk och fysikalisk natur och använde sig av >an_ 
deras möjligheter. Men d**tta hindrade ej att S, begränsade huvi 
vuddelen av sin forskning att omfatta semlologien. En var 
som såg honom vid hans ronder måste fyllas av beundran för 
hans fina teknik och hans uppdrivna förmåga att framlocka 
semlologiska reaktioner, som för objektiviseringen av sjuk
domsfallen hade stort värde. Han drev analysen vid sjuksängen 
till mästerskap.

Inför S:s allmänmedicinska inställning kommer man 
lätt dpt gamla uttrycket "läkekonst" i tankarna. Det var som .<1 
om han ej i första hand uppfattade den moderna medicinen med 
dess kemi, fysik och matematik som en exakt vetenskap, utan 
som konst, som givetvis följer sina stränga lagar men som måste 
handskas med på ett alldeles särskilt vis. Han 3åg och kände
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aå mycket som undgick en vanlig iakttagare och lät sin kombina- 
toriska fantasi spela. Den innebar för honom en stimulerande 
faktor och en förmedlande länk till den vetenskapliga syntesen. .

Sina fina iakttagelser framlade S. 1 en serie avhand
lingar och uppsatser, av vilka vissa torde ha bestående värde. 
Detta arbete är så mycket mer värt beundran som det utfördes 
i relativt ogjrnnsam miljö och med otillräcklig assistons, "ed 
ekonomisk uppoffring höll han stora tldskriftsserier och stan- 
da^rerk. Men han var också en krävande kund hos de medicinska 

centralbiblioteken. Hans arbete hölls städse på ett högt veten 
skapligt plan. Varje egen iakttagelse efterprövades med nog
grannhet. Allt måste vara strängt kritiskt genomprövateoch 
sovrat, ingenting lämnades åt godtycket eller slumpen. üan 
var en intellektuell finsmakare och en kräsen vetenskapsman, 
för vilken endast det bästa var gott.

Professor Nils Antoni har i Hygiea ägnat S:s veten
skapliga verksamhet en sakkunnig analys, som utmynnar 1 ett 
oförbehållsamt erkännande. Han benämner honom "den svenska . c 
kliniska neurologiens förnämste semiolog". För den som vill 
få en inblick i S:s vetenskapliga prestationer har S. själv 
gjort tvänne resuméer av det väsentliga i sin forskning. I den 
ena, ’benämnd "En återblick", låter han en ståtlig rad av se- 
miologiska upptäckter passera revy. I den andra får man in
blick i vad S. betytt för utredandet av bukväggens neurologi 
och den därpå grundade segmentforskningen. Han synes ha lämnat 
fler bidrag till segmentläran än någon annan klinisk forskare 
före honom. Bland detaljer 1 övrigt kan nämnas hans påvisande 
av det s.k. "bromsningssymptomet" och dess kliniska värde även
som den myodystona reaktionen. I sina minnesord över S. bekla

gar Antoni, att 3. ej fick anledning att författa en allmän 
semiolog!. "Få samtida", säger han, "skulle varit så kompeten
ta till ett sådant mödosamt och tidsödande, men allmännyttigt
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S. saknade allt Intresse för att bryta sig en bana 

som enskild^raktiker. Han lockades av sjukhusarbetet med dess 

större hjälpmedel och så snart tillfälle yppade sig, sökte han 
sig en ställning som sjukhuschef. Detta skedde 1909, när Israe? 
el Holmgren lämnade medicinska avdelningen vid $*alu Lasarett. 
Är 1911 utbytte han ställningen där mot en motsvarande vid 
Karlstad lasarett. Men S. räknade givetvis med att så små
ningom erhålla en ännu större arbetsuppgift, Letta skedde 1923 

då han sökte och erhöll överläkarbefattningen å den vid denna 
tidpunkt ännu odelade medicinska avdelningen å Sahlgrenska 
sjukhuset.Här kvarstod han till sin död, ehuru en tilltagande 
ohälsa tvingade honom att söka tjänstledighet under de tvänne 

sista åren.
Han upprätthöll oavbrutet nwd-slna franska förbindel

ser. Under många år besökte han årligen sitt älskade Frankrike 
deltog flitigt 1 kongresser och konferenser, knöt allt fastare 
förbindelser med land och folk och räknade Frankrike nära nog 
som sitt andra fosterland.

Till gengäld omhändertogs han generöst av de franska 
kollegerna och han hedrades på för utlänningar mindre vanliga 
sätt. Han blev ledamot av det tämligen exklusiva sällskapet 
Société de neurologie 1921 och 1928 insattes han i den inter
nationella sjukhusföreningens exekutivkommitté 1 Faris. Även 

i Tyskland observerade man hans arbeten och 1922 invaldes han 
i Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte. Ar 1926 
hedrades han med uppdraget att vara "rapportöb"vid den inter
nationella neurologkongressen i Paris. Han gav då en översikt 
över aktuella metoder för klinisk undrrsökning av sympatiska 

nervsystemet samt fyllde samtidigt med glans den traditionella 
uppgiften att på kongressens språk sammanfatta diskussionens 
resultat. År 1927 tilldelade Svenska Läkaresällskapet honom 
Lennmalmska priset. Till ledamot av Vetenskaps-och vitterhets-
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samhället i Göteborg kallades han 1931. Däremot är det ägnat 
att förvåna , att han först 1938 förlänades regeringsutmärkelee 
sen att vara professor honoris causa. ■

År 1921 sökte S ptofessuren i pfcaktisk medicin i 
Uppsala och erhöll 2. förslagsrummet. Kompetensförklarad till 
professur i neurologi vid Karolinska Institutet 1923, erbjöds 
han kallelse till sagda befattning 1931 i konkurrens med prf. 
N.Antoni, men avböjde. Kanske kände han sig väl till åren 
kommen.att i väsentliga avseenden lägga om sitt arbete.

För Göteborgs stad har S:s verksamhet varit av stor 
betydelse. Tämligen.- snart efter det han tillträtt befattning
en som överläkare, införde han på flere områden stora omlägg
ningar i arbetet, som helt visst voro till fördel för detsamma. 
Arbetstakten ökade märkbart och hela undersökningstekniken 
rationaliserades. Helt säkert ägde han goda chefsegenskaper. 
Han var som en far för sina underläkare vilka han vanligen 
kallade "pojkarna” och han sörjde på allt sätt för deras bästa. 
Efter hand samlade han kring sig en rad dugande läkare, som 
han meddelade en förnämlig undervisning och uppmuntrade till 
egna, ofta värdefulla undersökningar. Bland dem kunna de allt 
för tidigt bortgångna läkarna Melkersson och Barkman nämnas. 
Det talas av och till om den Söderberghska skolan och detta 
visar bäst vad han betydde som stimulerande och idégivande 

lärare.
Göteborgs Läkaresällskap tillhötde S. sedan 1906.

I bgrjan var han tämligen livaktig där, men efter återkomsten 
som överläkare sågs han ej så ofta och egentligen endast vid 
de tillfällen, då han som sektionsförman hade att svara för 
programmen. Dessa voro alltid gedigna och den goda regien 
var omlsskänlig. Själv bidrog han med utomordentligt klara 
översikter över bl.a. neurologisk semlologi. Hans arbete i
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349 
sällskapet intensifierades under 1930, då han fungerade som 
ordförande, ^ed sitt stora intresse för musiken försökte han 
blåsa liv i den tidigare musikaliska underhållningen vid däll- 

skapets samkväm.

Gotthard Söderbergh var en rikt facetterad begåvning 
med intressen åt olika håll. Troligen låg musiken hans hjärta 
närmast och han prövade sina krafter både som kompositör och 
utövande konstnär. Vid sidan om sitt vetenskapliga skrift— 
ställeri roade det honom att i en egendomlig paradoxal skriv
stil gissla diverse mänskliga svagheter. Såväl i svenk som 
fransk litteratur var han mycket bevandrad.

Den en gång så spirituelle debattören blev med åren 
allt mer sluten och otillgänglig. En rad personliga sorger 
tyngde ner honom och Frankrikes hårda Öde grep honom djupt. 
Hans tillvaro förmörkades. Intet kommer dock att för oss, 
hans gamla vänner, skymma bilden av den säregne mannen, söm

?an- 
tänkte sina egna tankar och gick sina egna vägar.

a
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K 1 a s B i ö r k m a n.
Födi den 29 november 1862 1 Llngaryd, Jönköpings län.
Föräldrar: Hemmansägaren Petter Magnus Larsson och 
Anna Lisa Johannesdotter.
Student i Vänersborg 1884. Med.kand, 1 Uppsala 1891

med.lic. i Stockholm 1896.
Nlgra prov.läk. förordnanden lrenv’1892~94.
Skeppsläkare 1893.
Kortare förordnanden som distr.läkare i Gbg.
Läkare vid Heisjöns badanstalt 15 somrer t.o.m. 1930.
Dito vid Fjällnäs 1905 och 1906.
Dito vid Hultafors 1908 o vid Björkmans Kuranstalt i Hindis 
1920-21.
Praktiserande läkare i Göteborg fr. 1896.
Studieresa till Berlin och Köpenhamn för att studera fysikalisk 

terapi.
Avled den 19 augusti 1943.

Klas Björkmans arbetsinsats som praktiserande läkare 
omfattar en tid av ej mindre än 45 Ir. Han började sin verk
samhet pl den tiden, dl varje familj, som sl kunde, höll sig 
med husläkare. Han fick sl smlningom en omfattande praktik 
framför allt inom borgarklassen och det var snarast regel, 
att generation efter generation tog honom till familjeläkare. 
Det fanns fall, dl han fltt följa 3 generationer efter varandra, 
Med sitt goda minne och stora männlskolntresse tog han del av 
sina patienters levnadsöden in i detalj. Det kom sl smlningom 
att vila en nimbus över Klas Björkman och hans underbara kurer . 
och för mlnga, särskilt reumatlcl, framstod han som en medic' i
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cinsk orakelgestalt.
Förklaringen till hans stora framgång som läkare är nog . 

närmast att söka i ett gott medicinskt omdöme och ett ovanligt 

grepp, som han lyckades få om sina patienter. Han gav dem tid 

att klargöra sina lidanden och det tålamod, med vilket han hör

de på, var enastående. Men när det kom till ordinationen, 
tålde han ingen kompromiss och framstod här som den viljemän- 

niska han var, då det gällde medicinska frågor.
Att organisera goda brunns-och badorter framstod för B 

som en viktig uppgift. Han ansåg att den utpinade stadsbon 
då och då måste byta miljö och komma ut i vacker natur, andas 

ozonrik luft och mjuka upp muskler och leder med badbehandling

ar. Det arbete han lade ner på att 1 den ur natursynpunkt 

underbara Helsjötrakten skapa en förstklassig kurort, hade 
varit värt ett resultat, men omständigheterna voro för hård- 

arbetade till och med för hans energi och entusiasm. Under 
ett par decennier fullföljde han på denna plats ett oförtrutet 
arbete.och fick talrika svårartade artrit-och giktfall att gå 

till hälsa eller stanna upp.
Björkman var en naturvän som få. Han strövade omkring 

som en slags drömmare, doc£ alltid med penna och annotations
bok i sällskap. Han antecknade ständigt sina tankar. Efter en 
dag ensam i skog och mark kände han full harmoni och hans kraf

ter stodo bi långt in i ålderns höst.
Vi sakna uppriktigt hans vänliga blick, det milda tonfallet i 

rösten och ded vänfasta handslaget, som också i så hög grad 

tilltalade hans patienter och bidrog till att grundmura deras 

förtroende för honom.
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E r n s t N a c h in a n s o n.

Född den 3 februari 1877 i Stockholm.

Föräldrar: Grosshandlaren Herman N. och Rosa

Davidson.

Student i Stockholm 1894. Fil.kand. i Uppsala 

1898, fil.lie. och fil.dr. 1904.

Docent i grekiska språket och litteraturen i Uppsala 1904.

Sedan 1919 professor i klassiska språk vid Göteborgs 

Högskola. 
I 

Med.dr. h.c. 1924 vid Karolinska institutet.

Död i Stockholm den 4 december 1943-

ran

ci
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Ernst Nachmanson var en klassisk filolog av interna

tionellå mått. Han började sin akademiska bana 1904 som docent 

i grekiska språket och litteraturen vid Upsala Universitet.

I denna ställning kvarstod han till 1919» då Göteborgs 
Högskola kallade honom till professor i klassiska språk med 
undervisningsskyldighet i grekiska, ^et har från sakkunnigt hål 

håll hävdats, att Nachmansons filologiska författarskap städse 

bars upp av en perfekt vetenskaplig metodik och av en vittom

fattande kännedom om litteraturen i det ämne han behandlade.
På denna solida grund byggde han upp sina iakttagelser och 
sammanställningar, ständigt under noggrant aktgivande på under

lagets bärighet. Med entusiasm, men också med tålamod och ve

tenskaplig ödmjukhet gick han till sitt arbete.
Nachmansons doktorsavhandling, som fick ett mycket 

gott Äottagande,utgjorde en studie över en viktig grupp greki
ska inskrifter från Mindre Asien. Följande arbeten voro in

riktade på forngrekist-dialektforskning. I fortsättningen ,an_ 

vidgades hans synkrets allt mer. För att vinna kontakt,med 

sitt forskningsområde gjorde Nachmanson många och långa resor 
ej blott till 4n klassiska filologiens gamla högborgar i Euro

pa, utan framför allt till Greklandÿ Turkiet och Mindre Asien. 

Under dessa färder knöt han goda personliga förbindelser med 

framstående forskare och i Orientens specialbibliotek samlade 
han värdefullt studiematerial. Från dessa resor medförde Nach

manson också en fond av personliga intryck, som han på ett 

fängslande sätt utnyttjade i sin undervisning. Hans lärargär

ning präglades av kringsynthet och det låg över hans gramställ

ning en osedvanlig friskhet, fart och frihet från konventionell 

form. Som akademisk lärare verkade han genom sin idérikedom 

och sin tankeskärpa stimulerande, men var samtidigt en fordran-
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de och med rätta fruktad tenta^or. ^ans skola var sträng, men 

hälsosam. Lärjungarna omfattade han med persönligt intresse.

Mot yngre författare i klassiska ämnen visade han en förståelse 

och en geherositet, som var skäligen ovanlig.

Under studiet av de grekiska texterna kom Nachmanson 

redan tidigt in på den forngrekiska läkekonsten. Här kände han, 

att något saknades i hans utbildning. Utan att tveka och under 

ledning av goda fackmän började Nachmanson studera anatomi, 

patologi och klinisk medicin allt för att bättre kunna bedöma 

de gamla grekernas medicinska uppgifter.

Tämligen tidigt blev Nachmanson medarbetare i det 

stora internationella företaget för utgivande av antikens me

dicinska skrifter i vetenskapligt fastställd och renad textge

stalt. På hans lott föllo de hippokratiska skrifterna och han 

ansågs som en av samtidensjfrämste kännare av Hippokrates, "läke 

konstens fader". Under dessa studierffick Nachmanson allt 

större intresse för medicinens historiska utveckling. På så 

sätt ffled den klassiske filologen över till ett helt nytt
° l*s

forskningsområde och han blev en medicinhistoriker av inter

nationellt anseende. Ett stort antal skrifter i dessa ämnen 

vittna om hans lärda möda. Det sista arbetet av hans hand 

"Ur de medicinska upptäckternas historia" utkom endast några 

dagar före hans död och behandlade på ett fängslande sätt olika 

medicinhistoriska spörsmål.

Nachmansons stora medicin-historiska insatser upp

märksammades även i vårt land och vid Karolinska Institutets 

promotionsfest våren 1924 erhöll han sitt offentliga erkännan- 
a 

de. Det var en stor dag i Nachmansons liv, när den medicinska 

lagern fästes på hans hjässa.

Inom Göteborgs Läkaresällskap var Nachmanson en gärna 

sedd föreläsare i medicinens historia. År 1939 fann Sällskapet 
anledning att invälja honom i den klass, som rymmer personer,
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vilka i något väsentligt avseende gagnat medicinsk utveckling 

i allmänhet och alldeles särskilt sällskapets verksamhet.

Minst av allt var Nackmanson en kammarlärd, som 

dolde sitt vetande i de lärda arkiven. Med sitt allmänna in

tresse för människor och frågor och sin rastlösa läggning, 

sökte han på skilda områden utlopp för sitt verksamhetsbegär. 

hans vitalitet, hans breda kulturintresse och lätta framställ

ningskonst både i tal och skrift, gjorde honom till en ypper

lig popularisator, en eftersökt föreläsare och en flitig med

arbetare i tidningar och tidskrifter. Han kände som en för

pliktelse att meddela sitt vetande till andra och alldeles sär

skilt att väcka förståelse för den antika kulturens värden.

Han var 1 många år ledamot av styrelsen för Svenska Institutet 

i Rom. Svenska Humanistatiska förbundet låg hans hjärta nära. 

Under hans långvariga ordförandetid tredubblades antalet lokal* 

avdelningar. Hans flitiga föreläsningsbesök vid dessa sist

nämnda voro glanspunkter i deras tillvaro.
?an- 

Personligen var Nachmanson en vänfast människa som

ej sköt sig själv i förgrunden och framförallt ej förde egna 

motgångar till torgs. liaed desto större intresse följde han 

sina lärjungars och vänners färd genom livet och han tog varmt 

del i deras glädjeämnen och vedermödor.

Med rörelse och djup förståelse för deras Innebörd 

läser man slutorden i Nachmansons sista medicinhistoria publi

kation:" Den brinnande åtrån efter kunskap är den enda driv

kraft, som fängslar och uppehåller forskaren i hans ansträng-
1 

ningar. Det är just denna kunskap, som han griper efter och 

som ständigt flyr undan framför honom, som är på samma gång 

hans enda smärta och hans enda lycka".

Orden avse den store franske fysiologen Claude Hem- 
hard, men de passa 1 lika mån in på den framstående forskaren



362



363

Ernst Nachmanson. fce andas en sällsynt vetenskaplig lidelse 

och det är som vore de skrivna med hans eget hjärteblod, De 

äro värdiga avslutningsord på ett fullödigt livsverk.

?an-

1
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Hugo Jennische

Född den 26 juni 1867 i Alfta, Gävleborgs län.

Föräldrarna voro apotekaren Per August Jennische och Amalia Fredrika

Boden.

Stundent i Gävle 1386.

Med. kandidat i Uppsala 1891.

Med. licentiat i Stockholm 1896.

Praktiserande läkare i Mellerud 1896.

Biträdande provinsialläkare i Vänersborgs distrikt 1899-1907.

Upprepade kortare förordnanden som förae prov.läkare och stadsläkare

i Vänersborg åren 1899-1907•

Stadsläkare i Vänersborg 19O7-1942•

Fängelseläkare 1907-37•
\

Uärnvägsläkare sedan 1907«

Läkare vid läroverket i Vänersborg 1907-35«

Läkare vid Dalbobergens tuberkolossjukstuga 1915-35«

Ledamot av stadsfullmäktige sedan 1908, dess v. ordförande och ordföran 

se sedan 1921.

Ordförande i hälsovårdsnämnden sedan 1908.

Ledamot av drätselkammaren 1910-1916, kyrkorådet 1916-21, folkskole- 

styrelsen sedan 1913«

Avled den 30 januari 1944«

Hugo Jennische tillhörde en gammal livländsk släkt, av vilken en gren 

inflyttade till Sverige på 1700-talet.

När han år 1896 förvärvat legitimation, bjöds honom intet omedelbart
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tillfälle att i underläkarställning fortsätta sin medicinska utbildning. 
T:'

Han beslöt därför öppna enskild praktik, som han föjlade till Mellerud. Tre 

år därefter fick han mera tillfälligt ett förordnande som biträdande pro

vinsialläkare i Vänersborg. Då det nya verksamhetsområdet tilltalade honom, 

stannade han kvar där, ett beslut som han ej fick anledning att angra. Ut

sikterna till enskild praktik syntes goda och då han snart fäste uppmärk

samheten på sig, lyckades han i rätt hård konkurrens avancera till stads

läkare år 1907. Under ej mindre än 36 år beklädde Jennische med heder denna 

befattning. Men ej nog därmed. I ra^ följd tillföllo honom en rad medi

cinska bisysslor. Vid sidan härav skötte han en betyuande praktik.

I sin läkargärning var Jennische utomordentligt samvetsgrann och plikt

trogen. lakttagelseförmåga, gott omdöme och sinne för det väsentliga gjorde 

honom till en pålitlig diagnostiker. Med sund skepsis bedömde han mode

strömningar inom medicinen och nyheter godtog han först efter personlig 

prövning. Det förtroende han rätt snart vann hos allmänheten, vaxte med 

åren ut till en bred och grundmurad popularitet.

I tjugo år var han läkare vid Dalbobergens tuberkolos-sjukhus och han 

kvarstod i befattningen även sedan landstinget, övertagit doften. Härtill 

bidrog kanske att sanatoriet så småningom reserverades för sjuka barn. Han 

var stor barnvän och med småttingar hade han ovanligt god hand.

Med sitt öppna väsen och sin påtagliga arbetsvillighet var Jennische 

som skapad för en kommunaIpolitisk karriär. Undan för undan insattes han i 

en rad styrelser, där han som regel kom att intaga en ledande plats. I 

stadsfullmäktige blev han snart ordförande, ehuru han senare, på grund av 

högerns rubbade maktställning, fick åtnöja sig med att bekläda posten som 

vice ordförande.

Som kommunalpolitiker var Jennische fri från ensidig partibundenhet.
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Han var ingen stridens man och strävade städse efter att utjämna motsätt
ningar. Hans skicklighet i att leda förhandlingar var allmänt erkänd. Han 
var en mästare i att på ett behagligt, ofta skämtsamt sätt klippa av en 
diskussion, som hotade att gå utöver lämpliga gränser. Utan starka ord 
förstod han att enbart genom sin koncilianta läggning avväpna en aggresiv 
motståndare. I brydsamma situationer var det ofta han som fann den kompro
misslinje, som kunde godtagas inom olika intressegrupper. För sin oväld 
var han allmänt uppburen, även om hans ivriga sökande efter en medelväg 
understundom, ehuru med orätt, bedömdes som politisk oklarhet.

Jennische var representativ i sitt offentliga uppträdande och under 
årens lopp fick han många tillfällen att föra det allmännas talan. Enkelt 
och sakligt fyllde han här sin uppgift.

Genom sin kunnighet och sin praktiska duglighet vann han kollegernas 
fulla förtroende. De sågo i honom en hjälpsam kamrat, en pålitlig vän, 
som i olika skiften bibehöll sin balans. Kanske kunde en del av Jennisches 
soliga vardagshumör ledas tillbaka till ett sällsynt harmoniskt äktenskap 

och lyckligt hemliv.
Med doktor Jennisches bortgång förlorade Vänersborg en markant profil 

i stadsbilden, en dugande kommunalpolitiker och en god läkare.

Gösta Göthlin.
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Född den 25 september 1881 i Othems församling, Gotlands län.
Föräldrarna voro provinsialläkaren Carl Kolmodin och Anna Ekman .

Student i Stockholm 1901.
Gick In på apotekarbanan och avlade farmacie kandidatexamen vid Farma- 

ceutiska institutet 1904»
Bytte därefter bana, Inskrevs vid Veterinärinstitutet 1906 och avlade 

ve^erinärexamen 1910.
Tjänstgjorde som amanuens vid Veterinärinstitutets anatomiska avdelning 

I9O7-O9 samt å madicinska kliniken 19O9"1O.
Var praktiserande veterinär i Hälsingborg c:a 1/2 år 1911»
Var anställd som extra och 2:dre assistent vid härvarande slakthus 

åren 1911-13*
Utsåga till besiktnlngsläkare vid köttbesiktningsbyrån år 1914.
Befordrades till stadsveterlnär 1 Göteborg 1938.

Avled den 27 april 1944.

Grunddraget i Gustaf Kolmodlns karaktär var en omutlig rättrådighet. 
Sällan möter man som hos honom så ärlig vilja att vara rättvis, att Inte dag 
tinga med sin övertygelse och att till gränsen av förmåga fylla en förelagd 
uppgift. Rättskravet utmynnade dock aldrig i rättshaverl, därtill kände 
modin alltför stort ansvar inför sina medmänniskor. För sina underordnade 
framstod han som Idealisk chef, som tog sin fulla andel 1 arbete och ansvar 
och som visade full förståelse för arbetets egenart. Och allmänheten sag 
utan tvivel 1 Kolmodln en omdömesgill representant för statlig och kommunal 

tvångslagst iftning.
Bäst förstår man Kolmodins stora arbetsinsats om man besinnar, hur en 

modern hygleniker bör arbeta. Givetvis får han ej. när så krävs, underlåta
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att ingripa effektivt mot uppenbara brister. Men han når först sitt verkliga 

mål, när han vinner allmänhetens förtroende, skapar förståelse för de prin

ciper och lagar, efter vilka han arbetar och håller sig fri från självgodhet 

och byråkrati.

Med sitt mjuka sätt, sin förmåga att "ta folk" och sin förståelse för 

de svårigheter, som möter näringsidkaren i en allt mer avancerad lagstiftning, 

hade Kolmodin stora betingelser att bli, inte lagens hämnare, utan dess klar

synte uttolkare och en god målsman för den hygien, som i råd och upplysning 

ser sin huvuduppgift. Denna humana inställning ledde i några fall till kon

flikter i arbetet, som pressade honom hårt. Men intet var Kolmodin mer fjär

ran än en schablonmässig hygien, som lätt blir sitt eget mål. Med beundran 

konstaterade hans arbetskamrater, att han inte frånträdde sin övertygelse.

Tyvärr drabbades Kolmodin för flera år sedan av en växande ohälsa, som 

tidvis tvang honom till tålamodsprövande overksamhet. Konflikter i arbetet 

gjorde inte situationen lättare. Han bar dock ohälsan som en man och någon 

klagan kom inte över hans läppar. En god tillgång ägde han i en befriande 

och försonande humor.
När läkaresällskapet år 1955 snille fastställa arbetsuppgifter för Göte

borgs Maltdrycks A.B.:s donationsfond, hade nämnden förordat en utredning 

rörande kreaturstuberkulosens utbredning inom ladugårdar i en tämligen vid 

rayon kring Göteborg. För att införskaffa och bearbeta behövligt material 

tillsattes en kommitté, i vilken Kolmodin anmodades ingå. På grund av de 

tjänster han härvidlag gjorde sällskapet och för att få en god representant 

för veterinärmedicinen, som i växande utsträckning fullföljer en även för 

människans infektionssjukdomar betydelsefull forskning, invaldes Kolmodin 
år 1959 som ledamot av Göteborgs Läkaresällskap. Invalet skedde inom Xen sär

klass ‘av icke-läkare, vilka enl. stadgarnas lydelse "genom sin verksamhet 

kunna väntas gagna sällskapets ändamål", och innebar sålunda ett hedersuppdrag,

När på sin tid kommitterade gjorde upp planerna för de fortbildnings-
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kurser för läkare, vilka under senare år hållits i Göteborg, ansågs det vik

tigt att ge en god orientering över lagstiftnings- och organisationsfrågor, 

som beröra vårt viktiga näringsämne mjölken. Det föll sig då naturligt att 

överlämna handledningen i detta ämne till Kolmodin.
Kolmodin var gotlänning till härstamningen och ägde flera av gutarnas 

särdrag. Den sega uthållighet, som han dolde under en ovanligt fridsam yta, 

föreföll vara en form av den omvittnade gotländska envisheten. Hans gotländ

ska lokalpatriotism var uppenbar. I Gotlandsgillet var han aktiv och full

gjorde där olika tjänstemannauppdrag. Det gamla varpaspelet framstod för ho

nom nästan som en rituell sysselsättning.
Sin lediga tid fyllde Kolmodin med sitt intresse för musik och histo

riska studier. Han var en starkt hemkär natur. Ytterligt anspråkslös för 

egen del levde han i privatlivet för sina närmaste.
Med sin redlighet och sitt välbalanserade tjänstemannanit utgjorde Kol

modin en god tillgång för den kommun han så redligen tjänade. Inom vår egen 

krets hade han förvärvat sympatier och goda vänner. Vi äro honom skyldiga en 

ärlig honnör för en värdefull arbetsinsats till medicinens fromma.

Gösta Göthlin.
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Jonas V/ e b j ö r n

Född den 16 maj 1883 i Skorped, Västernorrlands län.

Föräldrarna voro folkskolläraren Sven Jonsson och Sara Margareta

Olsdotter.

Student i Östersund 1903*

Underlöjtnant i Jämtlands fältjägare-regmentes reserv 1906.

Med. kandidat 1908, med. licentiat 1913» bådadera i Uppsala.

Fältläkarstipendiat 1909. Kortare militärmedicinska förordnanden åren 

I909-II.
Amanuens vid kirurgiska polikliniken i Uppsala 1911.

Amanuens vid obstetriskt-gynekologiska kliniken i Uppsala 1913-14.

Lasarettsunderläkare i Vänersborg 1915«

Läkare vid Fjällnäs sanatorium somrarna 1914 och 1916.

2.provinsialläkare i Gudmundra distrikt 1916-21.

. Lasarettsunderläkare i Västerås 1921-22. Därunder tf. lasarettsläkare 

maj 1921-dec. 1922.

Tf. lasarettsläkare i Strömstad, Backe, Gellivare och Oskarshamn 

1922-24.

Provinsialläkare i Bengtsfors distrikt sedan 1924.

Avled den 14 oktober 1944«

Den kliniska skolning Jonas Webjörn förskaffade sig lag rätt mycket 

över genomsnittet för den dåtida tjänstemannautbildningen. Åtskilligt tyder 

på att han ursprungligen siktade mot lasarettsläkarebanan. År 1924 sökte 

han emellertid och erhöll provinsialläkaretjänsten i Billingsfors distrikt, 

vilket sedermera namnändrades till Bengtsfors.
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Här fick Webjörn ett rikt fält för sin starka verksamhetslust. Han 

höll regelbundna mottagningar inom olika delar av distriktet och han sparade 

sig inte. Hans kroppsliga och andliga vigör tycktes kunna klara allt. Som 

gammal sjukhusman ivrade han mycket för modernisering av Billingsfors sjuk

stuga. Sedan byggnadskapital beviljats, blev han själen i den ombyggnad, som 

kom till stånd och som också omfattade en mindre barnbördsavdelning. Sjuk

vårdsinrättningen var hans ögonsten och dar utförde han också tämligen Krä

vande operationer.
Som så ofta är fallet med dugande läkare på landet blev Webjörn sin 

hembygds medicinska och socialhygieniska centralpunkt. Allt skulle han ta 

hand om och allt fullföljde han med arbetsglädje och strålande humör. 

Webjörns arbete präglades av naturlig hjälpsamhet och varm medKänsla. Lan 

var i bästa mening en folkets läkare och blev också allmänt uppburen. Ju 

större hjälpbehovet var, desto mer målmedvetet satte han in sin Kraft. Lär 

receptet intelefonerades till, apoteket, var det ej så ovanligt att rakningen 

beordrades till honom personligen. Om så behövdes fick den sjuke omedelbar 

plats i hans egen bil för färd till sjukstuga eller sjukhus. Att Webjörn 

var känd för att inte taga några onödiga behandlingsrisker, vittnar ju gott 

om hans medicinska omdöme.
Trots en livsbejakande läggning var V/ebjörn ej lätt att lära känna och 

något egentligt umgängesliv gav han sig inte tid till. Av de få vänner han 

mer regelbundet sammanträffade med skattades han högt för sin impulsivitet 

och sin originella läggning. I allvarliga frågor böjde sig hans omgivning 

gärna för hans kloka råd.
Webjörns begåvning och mångsidiga intressen togo sig olika uttryck. 

Bl.a. var han amatör på målarkonstens område. Särskilt intresse ägnade han 

gården Rofva i Steneby, som han inköpt. När praktiken medgav sökte han



■37'8

neH . JeixIaJerinßatfnev agnade nie nöl dial d>!in ddo nnöLdeW jioil näH 

obsiß e i i doc ded indaib Vß n ließ ß^iilo noni i ' riin; JJoxn anßnndlege- Hi ri 

fflpe .dllß meß sanxnl aedoloyd nögiv ßgilbnß rioo sglleqqontf an all .©dni gia 

->!ut8 anolagailliö ve gnineainnebom nöl de^o^ai nßri eßsnvi namainbinte ramm^ 

:. ne tßsns3YCfaio neß 1 nelrifca nerf vel «adstlivsd IßdiqßoJebßnj -vd njsßeö .aojde 

otofcö .gninlebvßabnöjdnnßd enbnlr ne ebaddstmo eatfoo 1: oe doo bnÆda Hid mojf 

- iîl ...>ji.. id 00 xißd ebnöldJJ n rioo nedanogö • xiui■ nev ne .niedJänxiiabn r 

.'t&aoidßieqo eßnsv 
nia nitride veld debnol sq ei ^si ebnegnb ben: dellßl 1 j ßdlp a nio2

ßrf nari slinga JI A . doiwqlsndneo s?ainelgyrilBiooe doo ßrianioiben aßgydneri 

.nörnuri ebnelånde doo ei,ßälgadediß ßen nari eß(,lölllül dllß rioo mo ßneri 

Hßri .ßlanß>lbeiu -isv rioc derkißaql -?.iliüdß£i vb aeßsB siq öj di < Riiiö^ds'/,' 

.nenudqqo Jnsmllß tooo veld rioo eißzäl ede^Iol ne gninem EJe;Jd i i.?v 

dsJrf .Jlßi>’ nia ni nerf eddea JeJevbenil&n ism oJaeb_tißv Jevoriedqlätri eiiöde 

^e.-uiin: oi Ji. i. Ii vo a r,e deb ibv eJe> ioqe Hid aebsnenoleledni Jedqeoei 

nsdlebeino s. ni; :, neb toil aeßvöried re mO .ne^ilnoaieq inonori Hid eeßeißioeci 

•Sixrijiüi.a lells B3nde>!n<;e IHd ßiäl iöl lid nege ensri i adslq 

_ ddog u£ leriddiv ,ie- :ried ßgißöno ßigsn ßgßd edni ddß nöl ßnrijl ibv

. -BCbùio ••.Tfanioibei’’ anßri ®> 
doo snnësî ßiäl JJb ddäl i;e nnöi,de) nev inin H obnexs^edevil ne adonT 

nari nennäv 1 eß vA .Hid bid di t da nsri va- vileegn dysildnege dogån

Jsdivialnqmi nia nöl dgöri ned aebßJJßdi« ßem eßßlländnenuosB deßnndlegen nen 

^ninvjisno ansri gie eb röd nog enl egiliövllß I .gninggäl ßllenigino nie rioo 

.ßnn siol:< anerf nöl orxäg

• rfoYiddn ßjiilo gia ogod x-eaaendni aa5ißia?ui . rioc ninv.ågsd annößde’ ’ 

fißri eßsogä eaeendni dlirienäci .eßenmo eneJeaoïnsiâffi nq nödamß fieri ibv .b.Iö

nari edriöa vsgßea neiidriBiq näri .dqö>!ni nr^ noe ,vdexieda i ßvlofl neßnag



- 3 -

avkoppling i arbetet med att sätta gården i gott stånd.
Dagen före sin död var Webjörn i full verksamhet som vanligt ända fram 

ö/Zj
på aftonen. Döden kom oväntat. Han föll på/post så som väl de flesta skul
le önska att få avsluta ett arbetsfyllt liv.

Gösta Göthlin.
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Einar Edberg.

0k'tå6erY'
Född den 20 nov-ember 1877 i Stockholm.

Föräldrarna voro grosshandlaren Wilhelm Theodor Edberg och

Anna Matilda mheresia Sundelius.

Student 1896, med. kand. 1901, med.lic.19o5, allt i Stockholm.

E.o. amanuens i patologi vid Karolinska Institutet 1/2 ar 1904* 

Jmianuens vid Sabbatsbergs kirurgiska avdelning 1/2 år 1904« 

Underläkare vid barnsjukhuset Samariten 1/2 år 1905.

Amanuens vid Stockholms stads och Karolinska Institutets po

liklinik för sjuka barn sammanlagt 5 månader åren 1905 och 1907«

Underläkare vid länslasarettet i Hälsingborg 2 år 1906-07.

Underläkare vid Allmänna Barnhuset 1/2 år 1908.

Klinisk amanuens vid Karolinska Institutets pediatriska kli

nik å Allmänna barnhuset 1/2 år 1908.

Underläkare vid Stockholms epidemisjukhus 1/2 år 1909«

Klinisk amanuens vid Karolinska institutets pediatriska kli

nik å Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 1/2 år 1909 samt 2:e 

läkare vid kirurgiska avdelningen av samma sjukhus 1310-1924•

Föreståndare för Serafimerlasarettets kirurgiska poliklinik 

1914-17.
T.f. kirurgisk överläkare vid Göteborgs barnsjukhus 1924-26, 

ordinarie överläkare därstädes 1926-42, da han avgick med pension.

Konsulterande ortoped vid Styrsö havskuranstalt 6 mån.1925 

samt t.f. överläkare därstädes under vakans 1 1/2 år 1925-27»

Kade 1911 medicinalstyrelsens uppdrag att undersöka utbred-
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ningen av en svar barnförlamningsepidemi i ilorrland.
Har publicerat ett 20-tal vetenskapliga uppsatser i in- och 

utländska tidskrifter.
ty

Avled den > februari 1945«

Malmedvetet inriktade Binar Edberg utbildning och 

verksamhet på barnkirurgien. Utöver grundläggande kirurgisk skol

ning skaffade han sig specialutbildning vid olika pediatriska an

stalter i Stockholm. Slutligen fästes han som andre läkare vid 

kirurgiska avdelningen å Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt och 

kvarstod där ända till 1924. Samtidigt bedrev han en omfattande pri

vatpraktik som barnkirurg i huvudstaden och innehade åren 1912-22 

ett enskilt sjukhem för barmålderns ortopediska och kirurgiska sjuk

domar. Han medhann även att under några år vara överläkare i olycks

fall sförsäkrings-A. B. Freja.
Allt tydde på att Edberg tillrättalagt en livslång verksamhet 

i sin födelsestad, till vilken han var knuten med fasta och person
liga band. Det väckte därför någon undran, när han vid 47 ars alder 

sökte ett överläkarförordnande vid kirurgiska avdelningen å Gote- 

borgs barnsjukhus, vilket efter några år byttes mot fast anställ

ning. Det var väl den fria chefsställningen som lockade och vi 

hans gamla vänner kunde endast konstatera att han aklimatiserades 

raskt och fullständigt i sin nya omgivning.
Utöver allmänmedicinsk kunnighet och teknisk forfarenhet 

ägde Edberg en skarp, mängen gäng intuitiv blick for det väsentliga
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i en sjukdomsbild. Hans indikationsställning var alltid försiktig 

och differentialdiagnosen präglades av minutiös noggrannhet, han 

arbetade inte med lättköpta erfarenheter och epikrisen blev ofta 

för honom em uppgörelse av självransakande natur.
Som chef för barnsjukhusets relativt nya kirurgiska avdelning 

byggde Edberg vidare på den goda grund, som lagts av företrädaren. 

Redan tidigt kom han att intressera sig för en del barnkirurgiska 

specialproblem. Bland annat fördjupade han var förståelse för den 

ofta lömska barnappendiciten,och de olika formerna av akut tarmför

trängning ägnade han rätt ingående utredning. Intet kirurgiskt pro

blem fångade dock så hans intresse som den kluvna barngommen med 

dess olika varianter. I klar insikt om detta lytes medico-socialt 

ofta ingripande betydelse gjorde han till uppgift att förbättra och 
individualisera operationstekniken. Steg för steg nådde han också 

anmärkningsvärt goda resultat. I den mån dessa blevo mer allmänt 

kända, fick han mottaga operationsfall från hela landet och barn

sjukhuset blev nära nog en riksanstalt för behandling av kluvna 
gommar. För resultaten av denna sin verksamhet har han redogjort i 

in- och utländska tidskrifter och han citeras ofta i hithörande 

litteratur. Edbergs namn kommer att vara knutet till den behänd- 

lingsmetodik han så småningom gjort till sin egen.
Redan av vad som sagts framgår nog, att Einar Edbergs medi

cinska insatser voro intimt förknippade med hans inre egenskaper 

och p^sonliga livssyn. Mellan Edberg som läkare och människa 

fanns ingen dualism, tvärtom sammansmälte dessa två sidor till en 
ovanligt harmonisk enhet. Med förståelse och medkänsla såg han på
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människors svårigheter och skröplighet. Kanske var det delvis egna 

motgångar i livet som gjort honom till en .pliktfylld och ödmjuk 

läkare, som aldrig kunde låta egen bekvämlighet gå före det arbete 

han var satt att utföra. Aven söndagar infann han sig på sjukhuset, 

främst för att ge barnens anhöriga tillfälle att få rådgöra med 

anstaltens chefsläkare. I sin strängt etiska och sunt mänskliga syn 

på läkarkallet framstod han som ett föredöme för yngre kolleger.
Utåt ville Edberg aldrig synas. Denna anspråkslöshet för egen 

person bottnade ej i falsk blygsamhet, men väl i stor rättrådighet 

och rädsla för allt som verkade reklam. Otvivelaktigt fanns det 

veka drag i Edbergs natur, men grunddraget var dock fasthet och 

styrka.I sin dagliga gärning var han praktisk och effektiv. Han 

ägde stor förmåga av koncentration och lämnade aldrig ätt halv- 

gjort arbete.
Edbergs framstående läkaregenskaper framträdde bland annat, 

när han i sällskapet redogjorde för sina medicinska rön. Stilla 

och försynt, men med klarhet och logik byggde han upp sina redo

görelser. Hans framställning bars av sund självkritik och var fri 

från egocentricitet. Som föreläsare ägde han förmåga att utan sär

skilda åthävor fängsla sitt auditorim. I sin krafts dagar formade 
han läkaresällskapets kirurgiska demonstrationsaftnar å barnsjuk

huset till verkliga högtidsstunder av kultiverad framställningskonst.

Som värd i sitt hem var Edberg gammaldags sirlig och mycket
(JQTJ 

hjärtlig. Blev man där välkomnad, kunde nan lita på att det/ärligt 

menat, ty falska tonfall var honom främmande. Utanför hemmet var 

nog deri goda och väl sammansvetsade kamratkretsen den miljö, dit
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han gärna sökte sig. I ljust minne stod för honom den lilla kam

ratjuntan O.K. Det lågmälta, försynta skämtet var rent av en slags 

livsluft för honom och med sin vänfasthet och fina humor var han 

alltid en välkommen gäst. Han var snar till lustiga infall och få 

märkte den latenta pessimism som fanns pä botten i hans natur.

Att han valt sin livsuppgift bl.a. av personligt intresse för 

barnen, märkte man lätt när han var tillsammans med sina skydds- 

lingar. Hans vänliga blå ögon strålade i kapp med barnens och för

hållandet mellan bägge parter var fullt reciprokt. Med sitt lugna, 

mjuka och skämtsamma sätt vann han småttingarnas hjärtan och för 

barnen blev ofta ronden på sjuksalen dagens höjdpunkt.

Vid sidan av yrkesarbetet hade Edberg flera intressen, som 

fyllde hans sparsamt tillmätta ledighet med lycka och ro. Skönheten 

i livet betydde mycket för honom och han älskade konst. Böckerna 

voro hans trogna och kära vänner, med vilka han ständigt umgicks. 

Starkt konservativ och med en nästan svärmisk kärlek till gangna 

tider fördjupade han sig framför allt i den klassiska litteraturen, 

ej minst den svenska. Efter små utflykter till moderna författare 

återvände han envist till de gamla. Kände han sig trött eller vemo

dig, tog han fram Dickens eller Runeberg, som alldeles särskilt 

skänkte hans sinne vila och vederkvickelse.

I avsikt att vilja ge sina många barn en fast punkt i livet, 

skaffade han sig tidigt en lantgård i Roslagen. Han älskade att 

kalla sig gårdsägare och Sundalen blev honom allt kärare, lör honom 

representerade gården ett stycke av fosterjorden och i den känslan 
6ùn> -

rymdes nog en stor del av hans levnadsfilosofi. På gården levde han
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under sin ledighet odalbondens enkla, förnöjsamma liv tillsammans 
med sin familj. Han höjde kulturen hos åker och äng, bröt mark och 

vårdade skogen, odlade blommor och bin, själv deltagande i alla 

dagliga sysslor. Gården fyllde han med solig trivsel. Kom händelse

vis någon av hans gamla vänner på besök, reddes det till enkel fest 

och själv var han då den gladaste i laget.
Vid skildring av ett livsöde förbigås ej sällan människans 

förhållande till hem och familj. Kanske beror detta på att ämnet är 

ömtåligt och rymmer för utomstående okända detaljer. För Einar Ed

berg utgjorde utan tvivel hemmet hans största kraftkälla. För bar

nen representerade han glädjen, värmen och den osvikliga tryggheten. 

Längre fram var han deras bästa kamrat, djupt tacksam för varje för

troende, som av honom besvarades med godhet och omtanke.
Åren 1939-40 genomgick Edberg en allvarlig sjukdom och vi vän

tade honom knappast åter i arbete. Men sjukdomen vände till hälsa 

och han greps nu av en arbetsiver, som om han var orolig att inte 

hinna avsluta vad han föresatt sig. Vi såg nog alla, att han tarde 

på sin kraft, men ingenting kunde hålla honom tillbaka. Sa kom tid
punkten för ordinarie avgång ur tjänsten och han hade hoppats få 

lämna arbetet med jämnt kalenderår. Då detta tämligen oförmedlat 

nekades honom, kände han det bittert, nästan förödmjukande och den 

dolda ådran av pessimism gick upp i dagen. En lang tid var han sig 

inte lik,men så kom sinnesron tillbaka och nu blev honom hemmet i 

Sundalen om möjligt ännu kärare än förut.
Einar Edbergs plats i kamratkretsen star i dag tom och stor är 

saknaden efter honom. Me^i sitt livsverk dröjer han kvar hos oss
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och hans vackra minne kommer länge att lysa med en varm och mild 

glans
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G i d e o n N o r d a 1.

Född den 3 december 1886 i Holm, Älvsborgs län.
Föräldrarna voro lantbrukaren Gustaf Andersson och Anna

Stina Olsson.
Student 1906 i Göteborg.
Fil. kand. 1908 i Göteborg, fil. lic. 1925 i Lund.
Med.,kand. 1928, med. lic. 1932, bådadera i Stockholm.
Löjtnant i Älvsborgs regementes reserv 1921.
Gymnastikdirektörsexamen vid Gymnastiska Centralinstitutet

i Stockholm 1930»
Adjunkt vid Folkskolesemenariet i Göteborg 1914.
Lektor vid samma läroanstalt 1924, vilken befattning han

innehade till sin död.
E.o. amanuens vid Karolinska Institutets pediatriska klinik

1932-37.
Läkare vid rättspsykiatriska kliniken å Långholmen 1932-37•
Växlande förordnanden som läkare vid psykiatriska kliniker

och sjukhus, skolor, sinnesslöanstalter och andra institutioner.
Besökte i studiesyfte U.S.A, år 1930.
Avled den 15 mars 1945«

Be data jag har sammanställt ur Gideon Nordals 
liv och gärning, kunna synas märkliga nog och dock representera de 
endast vissa moment i hans curriculum vitae. Genomgår man detta mer 
i detalj, tycker man sig stå inför ett gåtfullt fenomen.
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Envar som kom i 'Tordais väg, måste imponeras av hans flodande 

och vittfannande vitalitet och hans makalösa humör. Som ung aka

demiker överraskade han genom studiesnabbhet och fabulös recepti- 

vitet. De ordinarie studieplanerna förslogo ej att mätta hans 

kunskapstörst, varför han parallellaste en mängd olika ämnen. De 

brett lagda studierna gjorde honom dock inte till kammarsittare. 

Ohämmad och öppen deltog han ivrigt i kamratlivet. Snart kom han 
att stå i kamratkretsens centrum och avancerade till ordförande i 

Göteborgs högskolas studentkår, där han förde klubban med fart 

och kraft.
Sina första anställningar vann han vid härvarande folkskollärar 

seminarium som adjunkt och sedermera som lektor, lian bör lägga mä±ke 

till, att hans bägge främsta ämnen voro psykologi och pedagogik. 
Dedan tidigt visade han en ovanlig lärarbegåvning. Tians förmåga 

att rycka lärjungarna med sig var stor. Undervisning blev alltmer 

hans patos och han verkade här i staden också som diplomerad sim

lärare , lek- och idrottsledare, skidinstruktör och gymnastiklärare.
Vid fortsatt studium av undervisnings- och uppfostringsfrågor 

stötte han oupphörligt på fenomen, som han inte kunde bemästra 

utan nödig förfarenhet i medicin. När den medicinska luckan i 

hans vetande blev honom allt för besvärande, fattade han 1.2’, 

vid 4-1 års ålder, ett raskt beslut att skaffa sig fullständig 

läkarutbildning och skrev in sig vid Karolinska Institutet i 

Stockholm. Redan följande år var han färdig med med.kandidaten. 

7ir 1032 avlade han licentiaten, men under tiden hade han åtminsto

ne partiellt skött sitt lektorat i Göteborg samt haft lärarförord-
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nande vid Gymnastiska Centralinstitutet i talteknik, psykologi . 

och pedagogik. Inom parentes sagt voro dessa ärmen nya för insti

tutet och det föll på Nordals lott att utarbeta riktlinier för 

undervisningen, vilket han gjorde på ett föredömligt sätt. Både 

före och efter licentiaten hade han växlande förordnanden vid 

pediatriska och psykiatriska kliniker och sjukhus, och man kunde 

tydligt märka, hur han alltmer inriktade sig mot det slutliga 

livsmålet.

År 1932 tog Nordal det för hans verksamhet mest avgörande 

steget, när han tillsammans med Wilhelm Wernstedt startade och 

organiserade en rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor vid Karo

linska Institutets pediatriska avdelning. Det är ingen hemlighet 

att Nordal var den drivande kraften och han ledde personligen den

na för landet nya hjälpinstitution. Men Nordal hade bråttom. Ne

dan följande år organiserade han en motsvarande verksamhet vid 

Göteborgs folkskolor. Ilans rykte började nu att löpa runt landet. 

Malmö skolstyrelse anställde honom för ett år att upprätta en rådgiv

ningsbyrå. I rask följd startade han och ledde motsvarande verksam

het i ner än dussinet svenska städer.

På uppdrag av socialdepartementet företog Mordal en omfattande 

medicinskt-psykologisk undersökning av skyddshemselever. Undersök

ningen var förenad med intelligensmätningar och bragte i dagen 

ett övermåttan intressant och värdefullt studiematerial. När så 

skolöverstyrelsen 1941 behövde en hjälpskolekonsulent, var Nordal 

tämligen självskriven till befattningen och med brinnande intresse 

gav han sig uppgiften i våld. Han genomkorsade landet i alla rikt-
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ningar och höll dagen i ända konferenser med lärare, kommunalmän 

och socialpersonal, fungerade som konsulterande socialläkare 
samt ordnade föreläsningar för personer, som voro verksamma i 

socialvård för ungdom. »
Ej utan skäl undrar man över Nordals exempellösa framgång 

som socialmedicinsk barnavårdexpert. Han var ju i mängt och 
mycket autodidakt på området. Men med alla sinnen öppna och med 

hjälp av sitt klara intellekt utnyttjade hanVi-omarnas gamla vis

het sregel: docendo discimus. Under personligt handläggande av 
rådgivningsverksamhetens olika detaljer förbättrade han oavlåt

ligt sina diagnostiska och terapeutiska metoder, samtidigt som 

han meddelade råd och anvisningar åt sina talrika elever. Pa sa 
sätt kunde han oavlåtligt vidga och fördjupa uppfostringsmetodi- 

ken. Värdefulla egenskaper ägde han i sin okuvliga energi, sin 

förmåga att entusiasmera, sin frihet från småsinne och förutfattad 

mening. Som en virvelvind sopade han bort allt gammalt och förle

gat. Han ägde en osedvanligt kraftfull hand i förening med fint 

handlag, när det gällde att röra vid ömtåliga problem. Moralise

rade gjorde han aldrig. Ean sökte förstå varje människa inifrån. 

Schablon och social klemighet fanns ej rum för i hans terapi. I 

sitt klientel såg han felanpassade, olyckliga medmänniskor, som 

krävde individuell hjälp för att bli livs- och arbetsdugliga. 
Han fann utvägar även i till synes hopplösa situationer, .'ör sin 

omgivning utgjorde han en sprudlande inspirationskälla och han 

stod som symbolen för gärning och offervilja. Det var en säregen 

glans och fest kring hans person.
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Nordals förhållande till sina ungdomliga skyddslingar skulle 

förtjäna sig egen skildring. Tagen ooh ej heller barnen kunde 

undgå Intrycket att stå Inför en betvingande personlighet. Kom 

Nordal in i en klass, lystrade barnen, ej minst de särpräglade, 

som inför något ovanligt. 3en krävdes det ofta bara några skämt

samma frågor för att etablera full kontakt med barnen. Inför 

hans djuplodahde blick och diagnostiska skarpsinne avslöjade sig 

snart orsakerna till en social felanpassning eller andra miljöbe- 

tonade missförhållanden. ’Ta.rskilt pafallaiiée var hans förmaga att 

mobilisera barnens egen medverkan att rätta till sina skavanker. 

Alla förstod han, han dömde ingen, utan sökte få upp självförtro

endet hos de vacklande och svaga. På den utomstående gjorde hans 

arbetsmetodik ett ofta överraskande intryck och han kunde rent 

av verka en aning chockerande, men man måste till slut böja sig 

för de glänsande resultat han nådde och erkänna hans pedagogiska 

genialitet.

Det var påfallande hur god tid denne upptagne man kunde 

ägna fall, som krävde noggrann handläggning. Med åren gav han 

sig så helt åt sin socialmedicinska gärning, att han totalt 

glömde bort sig själv, sin egen fördel och bekvämlighet, ntt 

hejda sig var för Nordal en omöjlighet. "Kan var alltid på väg' , 

laddad till brädden, sjudande av liv och arbetshåg. Tans blick 

spanade oavlåtligt mot nya verksamhetsfält till människors hjälp.

ånnu på sjukbädden med döden för ögonen fortsatte han att 

verka så långt krafterna räckte. Det var en ödets nyck att han 

skulle ryckas bort just när frågan om allmän utbyggnad av den
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psykiska barnavården väntades på riksdagens bord. Fick han 
emellertid inte se sitt verk färdigbyggt, förunnades det honom 
dock att utföra det avgörande pioriiärarbetet, Gideon Nordals 
namn är oupplösligt fäst vid den psykiska hälsovårdens utveck

ling i vårt land.
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Ivar J o h a n s s o n.

Född den 13 mars 18971 Heberg, Hallands lan.

Föräldrarna voro lantbrukaren Gustaf Johansson och Johanna

Lindqvist.

Student 1918, med.kand. 1922, med.lic. 1927, allt i Lund.

T.f. underläkare vid Borås lasarett 2 man. 1927, 2:e under

läkare därstädes 1 år I929-3O, l:e underläkare 3 1/2 är 1930-34»

T.f. underläkare vid Falkenbergs lasarett drygt 1 år 1928-29«

Underläkare vid Göteborgs barnbördshus 1/2 år 1934«

Läkare vid Göteborgs stads kirurgiska poliklinik i Lundby 

1934-36«

Motsvarande befattning vid kirurgiska polikliniken i Red- 

bergslid sedan 1937«

T.f. underläkare vid Renströmska sjukhuset 1/2 år 1936-37«

Avled den 29 maj 1945«

Ivar Johansson var bondson fran Halland och det var 

meningen att han skulle gå i fädernas fotspar. Sa småningom blev 

honom emellertid studiehågen övermäktig och han tog tämligen 

raskt sin studentexamen i Lund 1918. Hans äldre systrar voro 

sjuksköterskor, vilket kanske bestämde honom för läkarbanan. 

Efter licentiaten inriktade &an sin utbildning på kirurgien och 

han hade förmånen att så småningom komma till lasarettet i Borås 

under Ivar Segelbergs goda ledning. Mellan underläkare och chef
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rådde en livslång vänskap, grundad på ömsesidig och oreserverad 

uppskattning.
Boråstiden var för Ivar Johansson en lycklig tid och allt det 

ljusa i hans läggning slog ut i blom. Han var pojkaktigt frisk och 

tillgänglig, gladdes åt allt vad livet kunde bjuda och var högt av

hållen av patienter och vänner.
Efter sin egentliga utbildning flyttade han till Göteborg och 

erhöll där läkarbefattningen vid kirurkiska polikliniken i Lundby. 

"roligen betraktade han denna syssla som en övergångsstation, ty 

hans mål vur att bli lasaretts^ve^läkare. Efter hand invecklades 

han i en lönestrid. Då han ansåg sig ha rätten på sin sida, satte 

han hårt mot hårt. Han visade sig stridbar och höll hela tiden sina 

vapen blanka. Då han ej fick påräknat kollegialt stöd, frånträdde 

han poliklinikbefattningen och sökte andra sysslor, men utan den 

framgång han avsåg. Så småningom utjämnades anledningen till den 

nyssnämnda lönestriden och han erbjöds som kompensation och utan 

ansökan den nyinrättade befattningen vid kirurgpolikliniken i 

Bedbergslid, vilken han accepterade. Vid sidan av denna tjänst 

var han under åtskilliga år varvsläkare vid Eriksberg.

De motgångar som under några år träffade Ivar Johansson, grep 

honom djupt. Att så blev fallet förstår man bäst mot bakgrunden av 

det bottenärliga och rättvisa i hans natur. Kanske spelade ett för 

yttervärlden dolt mindervärdighetskomplex ocksa nagon roll. I varje 

fall rubbades han i sin tro på människorna, blev inbunden och när

mast folkskygg. Wen han gick segrande ur kampen med sig själv och 

under senare år återvann han sinneslugn och arbetsro.
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Sori läkare stod Ivar Johansson pa ett högt plan. Ilan var 

kunnig och omdömesgill. Att hans operationsindikationer voro täm

ligen restriktiva, stod i samklang med hela hans livssyn. Han gick 

helt upp i arbetet och följde sina patienter på ett personligt och 

medkännande sätt. Dessa återgäldade hans goda omvårdnad med ett obe

gränsat förtroende. Han var överkänslig för allt som rörde patient

erna. Utvecklade sig ett Operationsfall inte så som han önskat och 

väntat, kunde han lägga det tungt på sinnet och det drog om innan 

han var sig fullt lik igen.

Det låg något visst imponerande, över Ivar Johanssons person 

och väsen. Hans gentlemannautseende ägde sin fulla motsvarighet i 

hans personlighet. Han var en utpräglad logiker, klar, lugn och 

bestämd. Sedan han efter moget övervägande fattat en ståndpunkt, var 

han knappast möjlig att rubba och han tyckte inte om oöverlagda mot

sägelser. Ordningsmänniska till gränsen av pedanteri måste allt om

kring honom vara perfekt.
Med sällskapsliv vantrivdes Ivar Johansson och han drog sig 

helst undan. I fråga om umgänge var han kräsen, men den vänskap 

han bjöd, var av hållfast slag. Bäst trivdes han i sitt hem och 

med sina böcker. I hans väsen fanns ett religiöst drag. Han vördade 

djupt sina föräldrars minne och älskade sin fädernebygd, för vars 

historia han hyste stort intresse. mrots att han engång övergett 

den halländska jorden, lekte det honom hemligt i hågen att fa åter

vända dit och återuppleva odalbondens rotfasta lugn och fria till

varo.

(Göusta Göthjfin)
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Hun e Carlsten.

Född den 1 mars 1889 i Örby, Âlvsborgs län.

Föräldrarna voro veterinären Anders Viktor Carlsten och 

Sigrid Thorborg Hallsten.

Student 1907 i Göteborg.

Farmacie kand, examen 1911, apotekareexamen 1915«

Anställd vid olika apotek i Söderhamn, Skene, Sävsjö, Va

sunda Hyköping, Stockholm och Göteborg aren 191p—193'/•

Innehavare av apoteket i Karlsborg 1 ’37-44.

Erhöll transport till apoteket Strutsen i Göteborg 194-4.

Avled den

Efter vederbörlig elevtid och sedan Carlsten 

avlagt sin apotekareexamen, var han anställd som larmaceut å en 

rad olika apotek i landet. Längsta tiden tillbragte han dock a 

apoteken Vasen och Biet i Göteborg, där han i bägge fallen funge

rade som laborant.

Han blev så innehavare av apoteket i Karlsborg 1997-44.

Vid hans tillträde låg apoteket inom fästningsområdet och befann 

sig i ett tämligen föråldrat skick. Under hans ledning och efter 

av honom uppgjord plan flyttades apoteksinrättningen utanför 

fästningen. Carlsten visade här god blick för hur ett apotek 

bör organiseras och den nya inrättningen vann de sakkunnigas 

fulla gillande.
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Är 1944 fick Carlsten transport till apoteket Strutsen i 

Göteborg. Nätt och jämnt hade han installerat sig, förrän en 

tidigare åkomma ånyo framträdde och gjorde honom mer eller 

mindre otjänstbar. Han avled under en vistelse i Borgholm, 

där han förgäves sökte vila och läkedom.

Carlsten var en duktig yrkesman och ej minst som laborant 

fullgjorde han arbetet till sina chefers fulla belåtenhet. Ilan 

var som människa stilla och försynt och har av kamrater och 

vänner fått ett vackert eftermäle.

(Gösta Göthl^n)
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M a u r i t z ( Manne ) A S p 1. _u .n._Â

Född den 15 januari 1868 i Göteborg.

Föräldrarna voro överläkaren vid 3ahlgrenska sjukhusets 

kirurgiska avdelning Nils Mauritz Asplund och hulda . ugusta -jers.

Student 1885 i Göteborg.

Med. kand. 1891 i Uppsala, med. lic. 1899 i Stockholm.

Amanuens vid Serafimerlasarettets ögonpoliklinik 1/2 ar 1899.

Underläkare vid Diakonissanstaltens sjukhus vid Ersta 1 1/2 

år 1901-02.
Marinläkare av 2:dra graden i Flottans reserv 1907-lc-«

Läkare vid dåvarande Carnegieska Forterbryggeriet och

Sockerbruket 1902-35«

Efter specialstudier i Wien etablerade han sig som hud

specialist I9O8.
Företog under åtskilliga år upprepade resor till ien och 

Paris för dermatologiska studier.

Har utgivit flera populärmedicinska arbeten om huden och 

hårets vård m.ra.

Avled den 15 augusti 1945«

Om någon i slutet av 1880-talet i Uppsala 

mött en ovanligt ungdomlig student med spelande ögon, pärlvita 

tänder och ett klingande skratt och undrat, ven den sorgfrie 

ynglingen var, kunde nan ha gissat på Manne splund. Hade det 

befunnits, att han simhoppade på förmiddagen och spelade kvar-
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tett på ef temiddagen, så kunde signalementet passa in endast 

på Manne.
En friskare och gladare ungdom än Manne Asplund fick nan 

nog söka efter och denna sinnets spänstighet behöll han nära nog 
till livets slut. Alltid var han upplagd för ett oförargligt skamt 

och som den borne göteborgare han var, kryddade han det gärna med 

små fina ordlekar.
Med all sköns idrott höll han sin kropp i form. Mest känd var 

hans kärlek till simsporten och simintresserade minnas ännu med 

nöje hans vackra svanhopp från hoppartornet. Som uttryck for den 
sakkunskap han ägde i simidrott kan nämnas, att han kallades till 

prisdomare vid simspelen i Stockholm 1912. I övrigt var han en. 
all round friluftsman och en dag i skog och mark framstod for ho

nom som något av det bästa i livet.
Toppunkten i Asplunds tillvaro var och förblev emellertid 

musiken. Hans maka var på sin tid en av landets framsta.pianister 

och själv var han ivrig fiolspelare. Ej underligt då att han snart 

kom att tillhöra den inre cirkeln i det rika musikliv, som i bör

jan av detta århundrade gjorde Göteborg till ett verkligt musik

centrum. Under mer än tjugofem år var han ledamot av Göteborgs 

Orkesterförenings fullmäktige. Kvartettspelet framstod nog for 
honom som en särskilt förnämlig konstform och under många år 

tillhörde han en känd Göteborgskvartett. Ej minst uppskattade 

han den intima samvaro, som utgör kvartettspelets naturliga och

' stimulerande miljö.
Sin medicinska verksamhet började Asplund som läkare vid
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dåvarande Carnegieska bruket. Befattningen hade något av gammal
dags prägel över sig. Som exempel härpå kan nämnas, att bruket 
upplät en förnämlig tjänstebostad åt sin läkare. I övrigt till
handahöll man honom för den tiden goda arbetslokaler och han ha

de egen brukssköterska.
Redan tidigt önskade emellertid Asplund vinna medicinsk för

djupning i sitt arbete i form av specialitet och 1908 förläde 
e 

han dermatologiska studier till den berömda ’"ienerkliniken. Ar 
efter år uppsökte han på nytt sina värderade lärare och fick 
härigenom en enligt hans mening fullgod ersättning för motsva
rande studier i hemlandet. Med sitt rörliga intellekt, sin sto
ra iakttagelseförmåga och sin sunda reaktion mot modern huuför- 
konstling ägde han förutsättningar att bli en god terapeut. Ett 

stort klientel visade honom sitt fulla förtroende.
Det ligger nära till hands att här omnämna Asplunds bi

drag till att söka leda in skönhetsvården i rätta hjulspar. Han 
höll serieföredrag i radio om god hudvård, men framför allt 
gjorde han genom populärmedicinskt författarskap propaganda för 
sin oförgripliga mening, att kvinnlig fägring främst sammanhänger 
med en , som strålar av hälsa, och ett välskött har, som 
fått behålla sin naturliga färg och glans. Allt hithörande kvack- 
salveri hade i honom en oförsonlig fiende. Asplunds propaganda
skrifter präglades av en förnämlig framställningskonst och han 

får anses ha varit en populärförfattare av rang.
Asplund var tidigare flitig gäst i vårt sällskap och han för 

summade inte att deltaga i samkvämen, där hans friska, öppna vä-
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sen gjorde honom allmänt uppskattad. Få människor kunde som han 
fånga in tillvarons ljusare ögonblick och lyfta dem upp över 

vardagens grå enahanda.





Emil San d s t r ö m.

Född den 9 februari 1869 i Visby.

Föräldrarna voro handlanden Anders Hillas Sandström och

Emma Maria Berg.
Farmacie kandidatexamen 1888, apotekareexamen 1892.

Elev å apoteket Lejonet i Göteborg 1885-1888.

Tjänstgjorde å Lejonet åren 1888-90, 1892-94 samt 1915-16.

Utnämndes till innehavare av apoteket i Bergsjö 1916.

Arrenderade apoteket Tre Kronor i Karlskrona 1923-25.

Erhöll privilegium å apoteket Lejonet i Göteborg 1925«

Avgick med pension 1957«

Avled den 29 augusti 1945-

Hela elevtiden och en väsentlig del av sin tjänst

göring som farmaceut fullgjorde Sandström å apoteket Lejonet, 

där han trivdes väl. Det var därför en för honom angenäm om

ständighet, då han blev innehavare av detta apotek 1925- 

Sandström var en energisk och ovanligt flink receptarie 

och rutinen bibehöll han även under de många år han efter av- 

skedstagandet tjänstgjorde å olika apoteksinrattmngar. Som 

obefordrad var han mycket uppskattad bl.a. just för sitt goda 

tekniska handlag. Som apoteksinnehavare var han arbetsam och 

duglig.
Tå sin tia var han bland stiftarna till Farmaceuternas 

Ömsesidlghetsforenlng och fungerade som ordförande under hela
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den tid sammanslutningen ägde bestånd.
Sandströms släkt ledde sitt ursprung från Gotland och han 

ägde gotlänningens hela lokalpatriotism. Som rättsinnig gut 

gjorde han årliga resor till sin ö för att återse sin födelse

bygd och vårda ungdoms- och släktförbindelser. Inom härvarande 

Gotlands gille sökte han kontakt med sina landsmän. Nästan 

aldrig försummade han ett sammanträde i föreningen och under 

åtskilliga år beklädde han posten som ordförande. Han var out

tröttlig i att främja Gillets intressen och som erkänsla för sin 

insats utsågs han till föreningens hedersledamot. Även Gutarnas 

idrottsförening låg honom varmt om hjärtat. I sin krafts dagar 
deltog han i de kända pärk- o. varpaspelen. Han var mån om att 

dessa ålderdomliga spel inte skulle falla i glömska och för att 

stimulera intresset skänkte han tävlingspris.
mill sin läggning var Sandström den glade optimisten. Han 

lät ej sin livsförsel pâvei'kas av alltför rigorösa kalkyler 

eller restriktioner, var generös mot sig själv och andra och 

höll vänskapen högt. Han hade gott minne för vad han upplevat 

och meddelade gärna andra sina växlande hågkomster. Att njuta 

livet när det var som bäst och önska andra att kunna göra det

samma, var ett väsentligt moment i hans föga komplicerade livs

filosofi •

(Gö«ta Göthlin)
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Född den 25 februari 1871 i Göteborg.

Föräldrarna voro tjänstemannen vid Carnegieska bruket Johan

Johansson och hans maka, född Nilsson.

Student 1899 i Göteborg.

Med. kand. 1899, med. lic. 1912, bådadera i Stockholm.

Marinläkarstipendiat 19o2-1912, med årliga kommenderingar

dels

T.f. stadsläkare i Ulricehamn 1

och Jörns distrikt samman-Extraläkare i Luleå, Nederkalix

4 mån. 1910-11.lagt

sedan 1913«Praktiserande läkare i Göteborg

Avled den 25 november 1945«

till dem, som lät studiernaFredrik Johansson hörde

vid 42 års ålder tog hansin rundliga tid. Sent omsider,

.......... . . ..

Fredrik J o h a n s s o n.

i Göteborg.

Ursprungligen uppehöll han venereologisk praxis och fick ett 

rätt stort klientel. När så i slutet av 1920-talet könssjukdomarna 

på allvar började gå tillbaka, släppte han dem som specialitet och 

övergick till allmän praktik. Efter hand fick han ett visst rykte 

om sig att medelst injektioner kunna läka eksematösa åkommor. Vari 

denna behandlig i övrigt bestod, hemlighöll han så väl, att receptet 

på injektionsvätskan, som han sägs ha testamenterat till sin skö

ta ga

sin examen och etablerade sig som ; enskilt)praktiserande läkare 

å fartyg, dels vid Karlskrona station.

mån. 1907-08.
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terska, ej kunnat efter hana död anträffas. Att arcana försvinna, 

kan dock knappast anses vara till skada.
Fredrik Johansson var en snäll och oförarglig människa, som 

levde ovanligt isolerat. Vännerna voro inte många och de ha föga 

att förtälja om enslingens liv och verksamhet. Enligt samstämmig 

uppgift skall han ha fyllt ut sin ensamma tillvaro med medicinska 

studier.
På äldre dagar blev han allt mer särpräglad och tidvis direkt 

folkskygg. Han gjorde långa uppehåll i sin praktik, stängde in sig 

på sina rum och låg periodvis till sängs.
I läkaresällskapet sågs han aldrig till och av kollegerna 

var det endast en eller ett par, som ned långa mellanrum hade en 

tämligen ytlig beröring med den enslige och egendomlige mannen.





Född den 4 juni 18/0 i Göteborg.
Föräldrarna voro grosshandlaren Herman Josephson och Emelie Arnsberg.
Student i Göteborg 1889. hed. Kandidat 1893, med. licentiat 1399, 

bådadera i Stockholm.
Disputerade för doktors grad 190}.
Amanuens i patol. anatomi 2 år 1895-97«
Amanuens vid Serafimerlasaretts med. poliklinik, nervklinik och med. 

klinik 18 mån. 1899-1900.
Underläkare vid Serafimerlasarettets med. klinik 12 manader 1901.

T.f. underläkare vid Stockholms epidemisjukhus 5 man. 1902.
Underläkare vid med.avdeln. å Sabbatsbergs sjukhus 2 1/2 år 1902-04, 

därav t.f. överläkare 5 månader.
T.f. överläkare vid Falu lasaretts med. avdeln. och Irovisoriska sjuk

huset i Stockholm under sammanlagt 10 mån. åren 1900-1914«
Biträdande överläkare vid med.avdeln. å Maria sjukhus 2 2/J år 1908-14.

överläkare o. direktör vid Provisoriska sjukhuset 1914-19«

överläkare vid med.avdeln. å Maria sjukhus 1919-24«
överläkare vid med.avdeln. å Sabbatsbergs sjukhus 1924-J6.

Docent i medicin vid Karolinska Institutet 1903.

Klinisk laborator 11 mån. 1909.
T.f. professor vid Serafimerlasarettets med.klin. 2 år och 5 mån.

I9IO-22.
Biträdande lärare i medicin I908-J4.

Erhöll professors titel 19J0.
Fick 2. förslagsrummet till professuren i medicin i Stockholm 1916.

Organiserade ouh 1906-08 förestod Stockholms stads upplysnings- och 

understödsbyrå för tuberkulösa. Organiserade och ledde kurserna för utbil

dande av dispensärsköterskor å Sveriges landsbygd 19IO-I3.
Har vid Karolinska institutet 2 gånger belönats med Retzius och Sam-
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sons stipendier samt tilldelats riksstatens mindre resestipendium för civi

la läkare.
^Kallats som lärare vid ”ärztlicher Fortbildungskursus” i Karlsbad 1924.

Flera gånger fungerat som fakultetsopponent samt som sakkunnig vid 

tillsättning av med.överläkaretjänster i .Stockholm.

Var en av stiftarna av Svensk förening för invärtes medicin samt dess 

ordförande 1926-27.

Medlem av styrelsen för Nordiska kongresserna för inv. medicin 1925-27.

Har företagit talrika studieresor samt vid in- och utländska medicin

ska kongresser varit en trägen föredragshållare.

Publicerat c:a 200 uppsatser och skrifter.

Idkat en mycket omfattande verksamhet som populärxföreläsare.
på/

(josefsons porträtt, utfört av Masolle, överlämnades/hans sextioårsdag 

till Serafimerlasaretts med. poliklinik.)
Avled den }1 december 194^*

Tidigt började Tosefson drömma om att bli läkare. Naturvetenskaplig 
inställning visade han som ivrig och road botanist och han reste långväga 

för att fånga Floras rariteter. Att han som skolpojke för sina fattiga 
veckopengar prenummererade på tidskriften ”Hälso- o. sjukvård”, talar 

bättre än ord.
Hösten 1389 styrde han kosan till Uppsala. Där pågick just en stor 

orientalistkongress, vars brokiga forskarskara i universitets aula fyllde 
honom med undran. Men Thorilds väckande ord över entrén till aulan;”Att 

tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”, satte dock djupare spår 

i hans veka sinne och han ville gärna bli denna maning trogen.
Redan nu fick Jösefson en försmak av de motigheter, varpå hans liv
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varit så rikt. Efter ett timslångt förhör i kemi blev han underkänd och 

hade kanske gett upp, om inte några mer erfarna kamrater tvungit honom att 

tå reson.
Redan som student kunde man spåra drag, som en gång skulle modellera 

hans skarpskurna personlighet. Det var en impulsiv, temperamentsi ull yng

ling, kanske ännu en smula bortskämd från det kärleksfulla föräldrahemmet, 

energisk, men ändå vek, öppen och ärlig. Han hade en viss svårighet att an
passa sig, en snabb reaktion när något upprörde honom. Särpräglad såval i 

kamratkretsen som senare i det offentliga livet, befann han sig ofta i mi

noritet^. men han tröstade sig med att minoriteten ofta har rätt och kan
ske till slut segrar. I motsats till vad som stundom aagts,var Josefson på

fallande självkritisk och han erkände öppet begångna misstag. Bitter kunde 

han bli, men ej orättvis. Rakryggad och orädd blev han alltmer en ridders- 

man för sanning och rätt.
Vid sidan av studierna njöt han i fulla drag av det sorglria kamrat

livet. Han kunde vara en stor charmör, hade redan nu ordet i sin makt och 

strödde omkring sig delvis roliga tillfällighetsaker på prosa och vers. 

Både i hemmet och kamratkretsen uppträdde han som spexförfattare.
Det första mötet med sjukhuset blev för Josefson en upplevelse. Först 

nu insåg han till fullo, att han valt rätt bana, samtidigt som han fick en 

djup förnimmelse av lakarkallets ansvar.
Under vantan på inträde å Serafimerlasarettet gick Josefson som aus- 

kultant på Sahlgrenska sjukhuset hos Köster. Med en viss lokalpatriotisk 

stolthet omtalade han, att han här författat sin första medicinska uppsats 

om färgning av blodpreparat, och tilläde att den tryckts i Göteborgs Läka

resällskaps egen publikation.
Oupphörligt stöter man på personliga upplevelser, som för Josefson 

blevo viktiga moment i hans åsiktsbildning och karaktärsdaning. Som med. 

kandidat fick han från läktaren följa förhandlingarna vid första Nordiska 
kongressen för invärtes medicin i Göteborg IÔ96. Djupt imponerade det på
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honom, när Runeberg, den högreste finske klinikern, i sitt förnäma inled

ningstal betonade vikten av att för detaljer ej glömma människan.
Efter licentiaten blev Josefson amanuens och underläkare å Serafimer- 

lasarettet. Som stimulerande lärare satte han Henschen främst. Det var den

nes originella, fantasimättade tankebanor och de skarpsinniga epikriserna, 

som tjusade honom.
Är 1903, efter fullgjort doktorsprov, utnämndes Josefson till docent 

... kom/
i medicin vid Karolinska Institutet och han/allt mer att ta del i det aka

demiska arbetet. Bl.a. fungerade han gång efter annan som fakultetsopponent. 

Hans strävan var att ”bedöma en avhandling efter dess förtjänst och icke 

dess fel", en regel som Henschen lär ha förordat. Strävsamt utarbetade, 

men kanske något svaga avhandlingar behandlade Josefson med varsam hand, 

men lät färlan gå, när det gällde medicinphefernas^kelgrisar. Vid sadana 
tillfällen förvärvade han nog en del oppositionsmän både bland doctorandi 

och deras beskyddare. Som exempel på en prekär situation kan omtalas, att 

Josefson fungerade som fakultetsopponent mot Henschen junior samtidigt som 

dennes fader var sakkunnig över Josefson själv. Men utilist var han minst 

av allt och risken att förlora en vän eller förvärva en fiende var för ho

nom ett mindre ont än att sälja sin egen själ.
Josefson fick uppleva åtminstone tvänne stora motgångar i befordrings- 

hänseende. Den första gällde medicinprofessuren i Uppsala, jag tror det var 

1912. Här hade man begagnat sig av rätten till kallelse och Josefson stod 

utanför. Han klagade hos Konungen, men utan resultat. Ecklesiastikministern 

ville ej gå emot ett "enhälligt konsistorium". Det var en klen tröst att 

samme minister under hand medgav, att ärendet avgjorts med tillämpande av 

”mi ni mal rättvisa”. Motgången kändes, men Josefson tappade inte modet.

Värre var det 1916, då han i hård konkurrens med Jacobaeus om medicin

professuren i Stockholm fick nöja sig med 2. förslagsrummet. Josefson tog 
det mycket hårt och han erkände själv, att han då ej kunde bära nederlaget 

som han bort. Han var faktiskt betänkt på att avbryta sin akademiska bana.
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Efter någon tid återvann han sinneslugn och tog upp arbetet i de gamla for

merna. Såväl nu som vid andra liknande tillfällen var Josefson fullt sak

lig. Han ägde en lika sällsynt som storstilad förmåga att skilja mellan 

sak och person.
Ett av de många tillfällen, då Josefson utan betänkande tog en hård 

strid, inträffade under den svåra influensaepidemien 1913-19« Med tanke på 

den oerhörda mortaliteten krävde Josefson extraordinära åtgärder och han 

väckte frågan såväl i pressen som framför allt i Svenska Läkaresällskapet.
' S©/

Kollerna ställde sig dock rätt oförstående till hans förslag, bl.a. att 1 

viss utsträckning införa skyddsmask, och hans hårda dom över bristfälliga 

hälsovård" vid regementena togs mycket illa upp. Slutligen blev han av häl

sovårdsnämndens ordförande, en känd och uppburen kollega, beskylld för att 

ha i onödan skrämt upp allmänheten. På sistnämnda tillvitelse svarade Jo- 

sefson helt enkelt med att inför auditoriet hålla upp 2 tidningsblad fyll
da med dödsannonser. När Josefsons opponenter belönades med applåder, steg 

han fram och replikerade: ”Ndra applåder skrämmer mig inte”. Till Josefsons 

illa dolda harm fick nu även han en applåd. Generaldirektören i medicinal

styrelsen uppfattade Josefsons uppträdande som ett angrepp mot sig själv 

och svarade med att avbryta de diplomatiska förbindelserna. Det kändes 

tungt, det var dock en av hans äldsta läkarvänner.
Man kan ej bortresonnera, att Josefson under en följd av år blev ovän

ligt bemött av flera kolleger. Det tog honom hårt, även om han medgav, att 

hans uppträdande eller vad han själv kallade ”tonfall” ej alltid passade 

åhörarna. Men den som kände Josefson, tog det cum grano salis. Det var nu 

engång hans sätt att inte linda allt i bomull. Helt annorlunda när Josefson 

avsiktligt och utan tvekan högg in mot en skrytsam fasad, bakom vilken 

idel tornhet dolde sig. Att en sådan exekution satte spår i sammanlevnaden, 

är ju givet.
Andra misstyckte att Josefson ständigt förekom i debatterna. Men sä-
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kert är att hans inlägg som regel voro väl motiverade och mången gång var 

det J’osefson, som genom ett blixtrande infall lyfte upp diskussionen på 

ett högre och mer givande plan. För övrigt ansåg Josefson - och detta med 

all rätt - att ett tankeväckande föredrag bör utlösa diskussion, om det 

vänder sig till en sakkunnig publik, och livliga inlägg måste uppfattas 

som föredragshållarens lön för vetenskaplig möda.

Har är knappast platsen att ens ytligt söka bedöma J’osefsons veten
skapliga produktion. Kvantitativt överträffas han ej av många samtida lä

kare. G-radualavhandlingen: ”Studier över akromegali och hypofystumörer 

(1903) får väl rent vetenskapligt anses vara hans tyngst vägande arbete. 

Han rörde sig för resten inom hela endokrinologien som fisken i vattnet. 

Åtskilligt intresse har han ägnat samspelet mellan hormonkörtlarna, "den 

hormonala orkestern”. Under tidigare år behandlade han med förkärlek olika 

tuberkulosproblem. Åren 1918-20 gingo för honom helt i influensans tecken •V- X
med ett tiotal uppsatser. Längre fram kommer hans intresse för etiska, 

psykologiska och socialhygieniska frågor allt mer till synes. Sa sent som 

1946 inleder han, på anmodan av Svenska Läkaresällskapets sektion för 

psykiatri och neurologi, en diskussion om läkarenä orientering i psykologi. 

Föredraget, som är tryckt i Svenska Läkartidningen, är som vanligt medryc

kande och lärorikt. I övrigt har han i sin forskning och sitt författar

skap berört rätt olika medicinska områden. Kanske bör det nämnas, att Jo- 

sefson varit medarbetare i flera medicinska läroböcker och samlingsverk.
J Som sjukhuschef var J’osefson något av det bästa. I sjukhus tjänsten 

såg han ett stort samhälleligt förtroende, som han till det yttersta måste 

söka motsvara. Med varje detalj var han förtrogen och alla, patienter som 

personal, fingo del av hans faderliga omtanke. Han uteblev ej ens söndagar 
och man kunde under många år se honom komma på sin cykle på väg till sjuk

huset. J’osefson var för altruistiskt inriktad för att tillgodose egen eko

nomi och en bil förblev för honom en lyxartikel.
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Vid en värdesättning av Josefsons betydelse för svensk medicin kommer 

alltid hans läraregärning att intaga en framskjuten plats. Som handledare 

under decennier av blivande läkare intog han en/viktig nyckelposition. 

Josefson var en boren pedagog, ehuru ofta nog på sitt originella sätt. 

Hans praeteréa censeo var att skärpa iakttagelseförmågan, att Öva upp vad 

han brukade kalla "läkarens spårsinne". Alla minnas hans stående fråga: 

nå?vad ser kandidaten?(Mitt uppji)studietidens lärda katedrala föreläsnin

gar kom Josefsons undervisning som en frisk fläkt, ett avsnitt hämtat di
rekt ur det praktiska livet. Han ivrade för att i möjligaste mån byta ut 

de kliniska föreläsningarna mot ronder med aktuell, levande undervisning 

vid sjuksängen, och mot polikliniska demonstrationer. "Fackidioter" var 
för honom en styggelse. Med sina elever stod han på kamratlig fot. Många 

av de "bon mots" han frikostigt strödde omkring sig, ingå i det florilegium 

han efterlemnat. Särskilt rädd var han för spydiga och nedsättande anmärk
ningar, soxa lätt gjorde eleven motfälld. Alla kände att han trodde på ung

domen och ville dess bästa.
Bilden av Josefson som pedagog och samhällskritiker blir fullständig 

först genom att beakta hans stora intresse för etik, psykologi och social- 
V 

medicin. Han torde ha varit den förste svenske klinichef, som helt insett 

betydelsen av dessa frågor för den blivande läkaren. Av intresse är hur han 

själv fick upp ögonen för särskilt de sociala problemen. Det var vid hans 

egen promotion i Uppsala 190J. Hjalmar Öhrvall, den gamle verdandisten, var —-
promoter och hans oration berörde "sjukdomarna och samhället", en kombina

tion, som den tiden klingade egendomligt från en medicinsk kateder. Bland 

annat siade öhrvall om, att "socialhygienen engång skall intaga högsätet 

bland de medicinska vetenskaperna". Orden gåvo starkt eko i Josefsons unga 

sinne och de föllo i god jord. Han blev med tiden en socialmedicinens apo
stel. Början gjorde rnian med att 1906 organisera Stockholms stads dispensär- 

verksamhet mot tuberkulos. De kurser han sedan ledde för utbildning av tu

berkulossystrar och i vilka förnämliga lärare deltogo, stodo på ett högt
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Josefsons framställning i tal och skrift präglades av en klar tanke

gång och egna idéer. Ansvarskännande som alltid förberedde han ytterst noga 

sina föreläsningar, dock följde han sällan konceptet. Själv tjusades han av 
idJLwfanflr en glänsande oration’och studerade målmedvetet framstående föredragshålla

res teknik. Som en intim detalj kan jag nämna, att mycket av vad Josefson 

skrev, visade han i förväg för sin hustru och han var ej lugn, förrän han 

fått hennes gillande.
Omkring år 1905 höll Josefson som ung docent sin troligen första popu- 

lära föreläsning, ümnet var tuberkulos. Den skulle ha hållits av Ivan Bratt,' 

som då var resetalare hos Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos. Men han 

fick förhinder och med några timmars varsel trädde Josefson i hans ställe. 

När föreläsningen var över, kom Medin, som obemärkt närvarit, fram till Jo- 
sefson med de uppmuntrande orden: ”Just så skall en populärföreläsning hål

las”. Kanske betydde denna vänliga inställning en del för Josefson, som nog 

inte var bortskämd med kollegial uppmuntran. Säkert är, att Josefson under 

större delen av sitt verksamma liv bedrev en brett upplagd folkupplysnings- 
vehksamhet. Som popularisator var han en verklig föregångsman. Få ha som 

han förstått att utan förvanskning av den vetenskapliga sanningen ge den

samma en allmänfattlig form. Betydelsefull var hans ständiga propaganda för 

en sund livsförsel. Kvacksalveri hade i honom en oförsonlig fiende, vare 
sigfdenSkom till synes, inom läkarnas egna led eller hos den fakunniga all

mänheten. ”Åldrandets problem” fick en god press och det sista populärme
dicinska arbetet: ”Sjukdomarnas yttre återspegling”, som kom någon månad 

före Josefsons bortgång, kan nära nog betraktas som ett medicinskt testa

mente .
Som ytterligare exempel på Josefsons vitalitet och oavlåtliga strävan 

vid sin bortgång/ 
att gagna upplysningen kan nämnas, att han/just var färdig med förberedel
serna till en folklig lärobok i medicin, i vilken framstående pennor skulle 

medverka. Den skulle bli enkel, saklig och fri från medicinsk sensation.
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Âr 1930 fick Josefson professors titel. Det synes som om denna erkäns

la kommi t väl sent, avsedd som den givetvis var att honorera en synnerligen 

väl vitsordad akademisk lärarverksamhet och ett mångsidigt författarskap.

Josefson var infödd göteborgare och hade ej helt tappat bort sin hem

bygds dialekt. Han trivdes både med västkustluften och det andliga klima

tet i staden. Inom Göteborgs Läkaresällskap träffade han både elever och 

garni a vänner och han förstod vårt kynne, så olikt Kungl. huvudstadens. Med 
s/

verklig entusiam gick han in för en medicinsk fakultet här 1 staden. Han 

var nämligen kemiskt fri från den akademiskt surmulna betänksamhet man annor

städes möter. Han försatt ej heller ett tillfälle, då han kunde ge Göteborgs 

Läkaresällskap ett gott handtag. Nar Svenska Läkaresällskapet på uppdrag 

från högre ort skulle förorda en från högskolorna fristående representant 

i Statens medicinska forskningsråd, gick han emot Stockholmskandidaten och 

föreslog en ledamot av Göteborgs Läkaresällskap. Striden blev het och som 
vanligt befann sig Josefson att börja med i minoriteten. Men med strålande 

argumentering och sedvanlig entusiasm hemförde han segern, den kanske sista 

han vann i kamp för en rättvis sak.
Ej underligt då att Göteborgs Läkaresällskap i Josefson såg en för- 

grundsman inom svensk medicin och år 1945 valde honom till hedersledamot. ) 

Josefson levde ett intensivt liv i sin vetenskap, sin undervisning och 
sitt lyckliga hem. Motgångar besparades honom ej, men de förmådde ej bryta 

hans kraft och ända till det sista var han fylld av tacksamhet för allt det 

rika och sköna, som livet skänkt honom. Trots en mörknande tid med solen 
ofta höljd i tunga moln hade han styrka nog att se framåt mot en ny vår.

Gösta Göthlin

5/ Tllt Àûdt ' /WŸMÛ ,
/jcd /iav faß S&x. fda/s p# Sewime t/tsarefte??

') Han uppskattade mycket denna direkt från kamratkretsen emanerande ut

märkelse.
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Einar Rodhe.

Född, den 22 juli 1875 i Lund.

Föräldrarna voro biskopen Edvard Rodde, Göteborg och hans maka Elisa

beth Bruhn.

Efter skolstudier vid Karlshamns och Norrköpings läroverk student i 

Göteborg 1893.

Med.kand, i Lund, med.lic. i Stockholm. 1902.

Disputerade för med.doktorsgrad i Stockholm 1905.

Amanuens i patologi vid Karolinska institutet J 1/2 månad 1902.
1903/

Amanuens vid Serafimerlasarettets klinik för nervsjukdomar 9 1/2 manad, 
et/

Amanuens vid Serafimerlasaretts med. poliklinik ett knappt ar 1903~04»

Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1905«

Järnvägsläkare vid statliga och enskilda banor sedan 190?*

/Läkare vid Fjällnäs friluftssanatorium somrarna 1921 och 1922.1

Ledamot av och v.ordförande i Göteborgs stads nykterhetsnämnd 1916-JO, 

sammanledas i styrelsen för Göteborgs stads alkoholisthem sedan 1917*

V.ordförande i 6:te distriktsstyrelsen av Svenska Röda Korset I92I-50.

Fungerade från 1917 under några år som sekreterare i Göteborgs Läkar- 

förening.

Göteborgs Läkaresällskaps ordförande 1925-

Vetenskaplig författare.

Avled den 11 mars 194-6•

Från tidiga år var Rodhe inställd på att välja läkarens yrke. Motiven 

härtill känner jag ej närmare. Att döma av hans humanitära insatser som lä

kare är det rätt sannolikt, att valet av levnadskall påverkats av altruist! 

ska motiv.

Däremot är det tämligen säkert, att Rodhe genom att välja naturveten-
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skapen skapade förutsättningar för en inre spänning, en konfliktsituation, 

soxu kanske ej så inånga genomskådade, men som likafullt i tanke och. handling 

gjorde honom tveksam och ofri. Han hade nämligen vuxit upp 1 ett strängt 

schartuanskt hem. Synbarligen medgav ej den järnharda familjetraditionen 
. ....en fri personlighetsutveckling. Rodhe älskade detta gammaldags religiösa 

hem över allt på jorden och inför föräldraauktoriteten hade han långt in i 

vuxen ålder barnets tillitsfulla och, vågar man säga, kritikfria inställning 

Kom så hans möte med naturvetenskapen med dess krav på förutsättningslös 

prövning, tvånget att välja tro eller vetande. Ej underligt da om troheten 

mot barndomshemmets stränga etik kom i ödesdiger motsättning till den värld, 

där tankar och åsikter bindas endast av naturens obönhöriga lagar. Huruvi
da en tidigt skönjbar pessimism i frå^a om Rodhes åsiktsbildning spelat rolen 

av orsak eller verkan, är nog ej lätt att avgöra.
Sina studier genomförde Rodhe med den sega energi, som han sedermera 

utvecklade på många områden. Väl färdig öppnade han allmänpraktik i Göte

borg med nervsjukdomar som specialitet. Denna ämnesgren var han da tämligen 
ensam om i staden och praktiken växte hastigt. Husläkaren spelade på den 

tiden större rol än nu och den rådgivande verksamhet, som här yppade sig, 

låg utmärkt till för hans kynne. Efter några år blev han järnvägsläkare, (och) 

med sedvanligt nit skötte han den sysslan under år.

Att Rodhes goda utbildning, kultiverade personlighet och humanitära 

livssyn skulle ge honom en särställning i patienternas ögon, är ej att 

undra över. Synbarligon hade han lätt att vinna klientelets förtroende. 

Som nervläkare fick han god användning för sitt varmhjärtade intresse för 

människors livsöden. Patienterna kände sig omhändertagna och en var fick 

tala ut med honom. När det så blev fråga om terapi, kom den ej sallan att 

bestå i sociala ingripanden av olika slag. Man känner många rörande bevis 

på patienternas tacksamhet och tillgivenhet.
Att Rodhes hela uppfostran till pliktuppfyllelse skulle inrikta hans
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intresse på sociala missförhållanden, ar rätt naturligt. I alldeles sär

skild grad blev han knuten till samhällets nykterhetsarbete. Verksamt in
grep Rodhe, när det gällde att organisera upp en tidsenlig alkoholistvård 

i staden. Under många år fungerade han som v.ordförande dels i Göteborgs 

stads nykterhetsnämnd, dels i styrelsen för Göteborgs stads alkoholisthem 

vid Eerjeholm. Trots sin försynthet var han aldrig rädd för att tala ut 

till personer och myndigheter, om så krävdes. Anda till ehvishet kunde han 

förfäkta en ståndpunkt, som syntes honom riktig. Om hans verksamhet inom 

alkoholistvården ha endast de bästa omdömen fällts.

Aven åt Röda Korsets uppgifter ägnade han goda krafter. Han var en av 
de 5 läkare, som tillkallades, när under första världskrigets tidiga skede 

Röda Korset krävde omorganisation och han var under åratal outtröttligt 
verksam för att bygga ut Röda Korsets olika arbetsavdelningar. Åren 1921-JO 

var han v.ordförande i 6:te distriktsstyrelsen av Röda Korset.

Även Göteborgs Läkarförening drog fördel av hans stora arbetsvillig- 

het och han var dess sekreterare under några år.

Åren 1921-22 var Rodhe läkare vid Fjällnäs friluftssanatorium. Men även 

sedermera uppsökte han gärna denna i hans ögon oförlikneliga högfjällsplats 

och vann under långa vandringar sinneslugn och harmoni.
Rodhe var väl förtrogen med de medicinska framstegen och med oförmin

skat intresse följde han utvecklingen hela sitt liv ut. Som så många andra 

var han från studietiden inriktad på den tyska tankevärlden, men tämligen 

tidigt - och detta är värt att observera - överflyttade han sitt intresse 

på den friska och obundna amerikanska litteraturen. Avspänning och vila fick 

han i den stora litteraturen och ej minst i lyriken. Karlfeldt och Tennyson 

voro hans stimulerande umgängesvänner.
Så småningom blev Rodhe allt mer harmonisk inåt och sedan han i sin 

, J^ri ï'W-C~to TCW ,
verksamhet någorlunda accepterat naturvetenskapens förstfödslorätt, syntes 

hans liv gå mot blomning och fruktsättning. Men annorlunda ville ödet.





Under en utländsk resa 1928 fick han första känningen av en progressiv 

hjärtåkomma. Som läkare förstod han snart nog signalen. Men han vek ej un

dan för hotet, utan fortsatte sitt verksamma liv som förut. Hjärtbesvären 

ökade så sakta och obönhörligt, motvilligt fick han skära ned praktiken och 

så småningom måste den förläggas helt till mottagningsrummet. Att tvingas 

dela sitt liv mellan skrivbordet och vilolägret var för honom i längden 
ytterligt deprimerande. Till slut blev sjukhusvård nödvändig. Men symptomen 

lugnade av och väl hemkommen tog han ivrigt upp sin stora korrespondance 
med patienter, som på denna enda väg, som stod dem öppen, sökte nå sin av

hållne läkare. >mnu en vecka före dödsbudet var han sysselsatt härmed. 
Sjukdomen hade ej lyckats helt besegra honom, när han föll på sin post.

Under tidigare år deltog Rodhe ofta i sällskapets förhandlingar.Han 

var ej nödbedd ifråga om bidrag till det vetenskapliga arbetet och deltog 

gärna i diskussionen.
Rodhes hela person utstrålade godhet och välvilja. I den intima kret

sen kom emellanåt en stilla, försynt humor till synes. Den varma kärlek 
han tidigare ägnat sitt föräldrahem, överflyttade han så småningom på sitt 

eget. Där han tidigare spelat rolen av det omyndiga barnet, blev han i sin 

egen miljö den omtänksamme tomten. Varje liten småsak i det egna hemmet 

kunde han vända i kärleksfulla händer eller smeka ömt med blicken. Hemmet 

och hemkänslan voro för honom centrala faktorer.
Jordfästningen förrättades av hans yngre broder, biskop Edvard Rodhe 

fr. Lund. Till tänkespråk hade han valt de bibliska orden: ”Över dem som bo 

i dödsskuggans dal, skall ett ljus skina klart”. Kortare och mer pregnant 

kan man knappast teckna några väsentliga skeden i Einar Rodhes liv.

Gösta Göthlin
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Iwan Br a t t.

Född den 13 oktober 1831 i Karlsborg.

Föräldrarna voro kaptenen Iwan Bratt, Göteborg, och Klise Nilsson.

Student i LuM^MecL. kandidat i Uppsala 190?, med. licentiat i

Stockholm 1912.
Underläkare vid Alingsås lasarett 1 år 1912-1J. 

i ©
Stadsläkare i Alingsås sedan 191J- i

Folkskolläkare 1914-28, samskoleläkare 1924-29- Q

Läkare vid epidemisjukhuset sedan 1918, vid Bolltorps sanatorium 

sedan 1913.
Ordförande i Alingsås hälsovårdsnämnd seuan 1915- 

£1
Har skrivit ett flertal vetenskapliga o. populära arbeten mom psy

kologi, psykoanalys och neuroslära.

Avled den 6 oktober 194^-

r

Iwan Bratt kom från en gammal släkt, som tillfört vart land 

ej så få särpräglade personligheter.
Själv horde han till de människor man lägger märke till. Han^,, i 

var en frodig typ med vildvuxen fantasi, en originell och hämnlngsfri en- i 

tuslast, som med frisk aptit assimilerade allt han såg, norde och laste. 

Han var snabb i omdöme och replik, vilket gjorde att kritiken gärna kom i 

efterhand. Att han stundom brast 1 omdöme kan väl delvis tillskrivas hans 

cyklothyma temperament. After en skäligen originell livsåskådning formade 

Bratt sin livsförsel, oberörd av vad människor tänkte om honom. Det har 

sagts att han ägde talang att med gott humör blamera sig själv. Si egen

domligt det låter, kom denna egenskap att sedermera Ingå som väsentligt 

moment i hans neurosterapi.
Under den livsbejakande ytan dolde sig emellertid en manode-
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pressiv konstitution. Redan de första studieåren komme mellanslag av häm

ning med starkt nedsatt arbetsförmåga. Livsproblemen blevo allt mer affekt- 

betonade och hans gruboel ledde fram till perioder av stark ångestneuros.

I sitt beträngda läge sökte Bratt kontakt med den då rätt omta

lade neuropsykologen Nmanuel af Geijerstam och genomgick hos honom en re
gelrätt psykoanalytisk kur. Mot egen förväntan verkade kuren - så omtalade 

han själv - i första hand frigörande på arbetsförmågan. Men ej nog därmed, 

hans psyke transformerades och han fick en helt ändrad syn på läkarens kall 

Livsmod och levnadslust vaknade på nytt. Full av berusande vitalitet upp

sökte han Groddeck i Tyskland och igångsatte under hans ledning ett ivrigt 

studium av psykoanalysens teori och praktik. Så var Bratt för återstoden av 

sitt liv vunnen för den Freudianska läran.
Någon rättrogen Freudian förblev han dock inte, Aven om Bratt 

envist höll fast vid lärobyggnadens kärna, leddes han av sin idérikedom 

och tankeflykt att skynda vidare. Närmast kan han betecknas som eklektiker 

med impulser från samtidens psykologiska och psykoneurotiska arbetsfält, 

dock med egen åsiktbildning, där fantasibetonade och subjektivt färgade 

(konklusioner) utgjorde ej oväsentliga detaljer i syntesen.
Neurosen och dess behandling blev så småningom Bratts livspatos. 

Sedan han själv befriats från dess gastkramning, ville han meddela läkedom 

åt andra. I fråga om etiologien lät han Freud visa vägen. Under tidigare 

år var Bratt trollbunden av Freuds förträngda sexualkomplex. Tack vare 
han/ locJt cnatist d.cJj'fiy

ett rörligt intellekt lyckades/på den punkten så småningom,frigöra sig 

från lärofaderns dogmatism.
Det skulle föra för långt att här redogöra för Bratts neuros- 

lära, helst som den av och till reviderades. Mera sällan spårar man i hans 

publikationer en exakt forskningsmetodik. Iakttagelsen är hans arbetsin

strument, människans svårbemästrade psyke hans arbetsmaterial. De observa

tioner han gör bli aldrig föremål för statistisk verifikation. Därtill 

äro de för fåtaliga och heterogena. Oupphörligt överraskar man Bratt med
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att dra ofta vittgående slutsatser av en eller några få iakttagelser. 

Samtidigt får medges, att all forskning på neuropsykologiens intrikata 

område är svår och utsatt för (stora) felkällor, önsketänkandet lurar stän

digt och en impulsiv forskare som Bratt med stor dialektisk förmåga löper 

särskilt påtagliga risker.
Hur man än ställer sig till Bratt som forskare, måste man im

poneras av hans hänsynslösa uppriktighet, idealitet och helhjärtade strä

van att komma den neurostyngda mänskligheten, till undsättning.

Vittfamnande som alltid gled Bratts intresse för neurosen över 

från det enskilda sjukdomsfallet till samhället och kulturen. Enligt Bratt 

är neurotikerns krafter bundna på olika sätt och endast om de frigöras, 

kan man hoppas på hälsa. Samhället med dess tvång, dess konventionella in

ställning och snedvridna sexualmoral skapar neuroser och måste därför re

formeras. Med alla medel kämpade Bratt för sitt stora slutmål: fria och 

lyckliga människor.
Att en neuropsyl<olog som Bratt kommer på idén att somatiska 

sjukdomar kunna framkallas genom psykiska och vegetativa retningar, är 
kanske inte så underligt. I hans tidigare publikationer skymtar tankegån

gen mer i förbigående. Men senare tar Bratt upp frågan på allvar.(Sär- 

skilt)gäller detta kancern, som han ägnat en särskild uppsats. Den är värd 
att läsas, ingalunda kancer-etiologiskt, men därför att man här får en utom

ordentligt klar bild av de brister, som kunna vidlåda neuropsykologien som 

vetenskaplig arbetsmetod.
Med tanke på Bratts rörliga intellekt, fördomsfrihet och per- 

sonliga pondusfhade? man säkert (kunna förespå honom en lysande bana som 

neurosläkare. Till den undangömda plats där han verkade, vallfärdade allt 

större skaror för att söka läkedom för trasiga nerver. Den kvalde neuroti

kern känner behov efter just den läkartyp, som Bratt representerade. Med 

frejdigt mod öppnade han för dem alla sin vida famn och inte ens despe

rata fall blevo avvisade. För visso var det stora skaror hjälpsökande, som





hos honom hämtade nytt livsmod. Kring dessa patienter växte det upp en 

frodig anekdotflora, som väckte förvåning och ibland även reservation. 

Men Bratt var den store, oberörde experimentatorn, som följde sina ingi

velser. För honom fick gärna ändamålet helga medlen.
Inför Bratts oerhörda arbetsbörda står man närmast undrande. 

Att han höll ut finner kanske sin förklaring dels i den exceptionella ar

betsglädje som fyllde honom, sedan de depressiva faserna i hans liv voro 

till ända, dels i den avspända lätthet, med vilken han fick allt ur händer. 

Tal och skrift vällde fram som ur hemliga djup och idérikedomen i^av hans 

arbete vingar.
Men därutöver var Bratt en livskonstnär av stora mått, en sann

skyldig renässansfigur. Själv talade han om att "leva ut”, att omsätta 

livsbegäret i ’’motorik”, ett av hans många nyskapade ord. Intet mänskligt 

var honom fjärran. Han var storsångare och komponist, spelade luta, dansa

de, höll tal i fest och i vardag, skrev delvis god lyrik, fiskade laxöring 

och idkade all sköns friluftsliv. Ej en minut av dagens och ibland dygnets 

t.i mrna r fick stå still. Med fantasi och rikedom på uppslag kunde han ge 

samvaron en strålande och färgrik prägel och han förstod att pa ett fyn

digt sätt blanda allvar och skämt. Han älskade sin ö i Mjörn och kunde 

konsten att där reda till fest. Den som gästat honom en inspirerad afton, 

glömmer sent äventyret.
Men även för denna rastlösa ande kom liemannens oåterkalleliga 

stoppsignal. Det kändes när den kom, men Bratt stod hugget och tog sitt 

öde med stoiskt lugn. Hans liv hade varit rikt och han kande sig färdig 

med sitt verk. Sedan han med möda slutläst korrekturet till sin i dagarna 

utkomna bok, var han beredd att gå bort.

En livskonstnär hade Iwan Bratt visat sig vara, men han kunde 

även den svåra konsten att dö.

Gösta Göthlin
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Siri Wikander-Brunander.

Född den 51 juli 1876 i Göteborg.

Föräldrarna voro folkskolläraren Karl Gustaf Wikander, Göteborg och 

Ellen Hansson.

Genomgick Nya Elementarläroverket för flickor i Göteborg.

Student som privatist i Vänersborg 1894.

Folkskollärarinne-examen i Skara 1895.

Anställd folkskollärarinna i Göteborg. 1895-1900.

Med.kandidatexamen 1904 i Uppsala,.- Med.lic.examen i Stockholm 1909.

Underläkare vid Uppsala asyl 21/2 månad 1905.

Underläkare vid Allm. försörjningsinrättningens sjukhus i Stockholm

2 1/2 år 1909-H.

Praktiserande läkare i Göteborg sedan okt. 1911.

Läkare vid Göteborgs seminarium för småskollärarinnor 1915-52.

Läkare vid Göteborgs folkskolor sedan 1915-

Läkare under en följd av år vid Göteborgs Ipaeum för flickor, Mahilda 

Halls skola och Sigrid Rudebecks flickskola.

Läkare vid föreningen Barnavärns barnhem.

Läkare vid Särö havsbad somrarna 1915-18»

Stadsfullmäktig i Göteborg 1954-46.

Utgivit av trycket en rad arbeten, behandlande barnhygieniska, pedago

giska och sociala problem.

I dagliga pressen offentliggjort en rad recensioner och uppsatser av 

huvudsakligen skolhygieniskt intresse.

Avled den 16 oktober 1947»
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Vid en redogörelse för Siri Wikanders liv och verk, måsteman 

omnämna hennes föräldrahem, annars förbiser man något väsentligt. Fadern 

var en uppskattad skolman och modern betydde mycket för de uppväxande 

barnen. Hemmet var enkelt, gammaldags redbart och påtagligt kuturbetonat. 

Familjen bildade en obruten enhet, glädjen adlade arbetet. Barndoms- och 

ungdomsåren voro för S.W. lika många lyckliga år.

Hon valde att börja med lärarkallet. Efter folkskollärarinne- 

examen i Skara vände hon åter till G-öteborg och tjänstgjorde där åren 

1895-1900. ^ed sitt brinnande nit för ungdomen och dess problem hade hon 

helt säkert blivit en god pedagog.

Men det var tydligen något hon saknade i sitt arbete, ty omsider 

mognade beslutet att byta yrke och bli läkare. Efter studier i Uppsala 
Stockholm/

och ïamû/vann hon 1909 legitimation, men hon fortsatte den kliniska ut- 
år/

bildningen under 2 1/2/.Flyttade så 1911 för andra gången till sin hem

stad, nu som praktiserande läkare.

Under hennes nya studietid hade intresset för ungdomen ingalunda 

svalnat. Hon fick anställning som läkare vid seminariet för småskollära- 
hon/

rinnor och sedan i den egentliga folkskolan. Efter hand bands/som läka

re vid flera av stadens flickskolor.

För S.W. låg nu fältet öppet för en barnavårdsverksamhet, som 

gick alltmer på djupet. Med sin ovanliga förmåga att knyta kontakter med 

sin omgivning kom hon snart på god fot med både skolan och hemmen. Att 

föräldrar, lärare och barn utgöra barnavårdens triangelpunkter insåg 

hon till fullo och handlade därefter. I hennes dubbla kompetens som 

lärarinna och läkare låg en avgjord styrka, som hon målmedvetet utnytt

jade. Lärarkåren betraktade henne nära nog som sin egen medlem. Utan tvi 

vel kom hon härigenom lättare till rätta med det motstånd, som kan göra 

sig gällande, när läkaren i yrkets intresse nödgas tränga in i skolans 

organisationsdetaljer. Så underligt det later har pedagogik och hygien 

stundom svårt att samsas.
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För S.W. var crch-förblev skolbarnet en levande individ och inte 

ett nummer i ett skolhygieniskt system. På ett välgörande sätt tog hon 

avstånd från tidens benägenhet att hemfalla till sentimentalitet och 

socialt pjosk. Barnet skall uppfostras till en nyttig samhällsindivid, 

som tål livets törnar, men som också skall få den hjälp det behöver. 

S.W. tvekade aldrig att sätta in sin kraft på sådana socialreformer, som 

kunde väntas leda fram till betydelsefulla mål. Hon var stark motstånda

re till all överorganisation. Skolan är intet självändamål, utan skall 

tjäna det klara syftet att skapa livsdugliga individer.-I fråga om ung

domens nöjeliv framträdde hon som reformator. I tal och skrift visade 
h Jhon en mindre vanlig vidsynthet, men också att man inte fick kompromissa 

på de avgörande punkterna.

Tidigt fångades S.W:s intresse av undervisningen i sexualkunskap. 

År 1951 gav hon ut en manande sexualhygienisk skrift ”Ärliga svar på ty

sta frågor”. Den kom till som tävlingsskrift i en pristävlan, utlyst av 

Centralförbundet för sociält arbete och belönades med första pris. Snart 

följde flera skrifter i samma ämne. Den betydelsefullaste var nog hennes 

"Handledning för undervisningen i sexualkunskap”, som utkom 1935 och som 

sedan gick ut i flera upplagor. Suveränt behandlar hon det svåra ämnet. 
/iff

Med beklagande /mår&t-e—hen') underkänn^ hemmens förmåga att handleda ung do

men i sexualhygien och hon lägger ett väsentligt ansvar på lärarkåren. 

Klart och logiskt visar hon också, att läkaren som regel inte blir nå

gon idealisk lärare. På mästerligt sätt tar hon läraren vid handen och 

visar honom konsten att först biologiskt, sedan etiskt komma till rätta 

med svårigheterna. Med skärpa kritiserar hon de biologiska läroböcker

nas förtegenhet ifråga om det som rör sexualsfären och hon kunde med 

gAmma rätt ha påpekat orimligheten i, att äldre upplagor av Sofiahemmets 

lärobok för sjuksköterskor ej ens omnämnde sexualorganens existens.

S.W. tog initiativet till Göteborgs Skoläkareförening, vars ni

tiske sekreterare hon var under många år. I denna krets kämpade hon mo-



kit

r .

or nio er.I

■

. cn'ieJ-MfUJcr ®f sh åg

■

.

-

(



- 3 - 473

digt mot en tidstypisk strävan att byråkratisera skolläkarvården, att lägga 

väl stor vikt vid statistik och registrering. Hon fick härunder erfara indi

videns maktlöshet mot en centraldirigerad utveckling. Men S.W:s frimodighet 

och entusiasm uppskattades av hennes kolleger och hon har säkert betytt en 

hel del för att inom skolläkarkåren skapa en plattform för fri och förutsätt

ningslös diskussion av aktuella barnavårdsproblem.

S.W. var en vittfamnande kvinna och hade intresse också för andra sam- 

hällssociala problem än barna-och ungdomsvårdens. Hon tog initiativ till fle

ra utredningar och fick som regel tillfälle att framföra sina idéer som med

lem i kommunala och enskilda institutioner. Knappast någon fråga stod hennes 

hjärta så nära som möjligheten att bereda uttröttade husmödrar nödig vila. 

Hon ägnade också Göteborgs stads semester- och rekreationshem för husmödrar 

ett oavlåtligt intresse.
S.W. insåg propagandans betydelse och utnyttjade allt oftare dagspressen 

för att nå en större allmänhet. Hennes välskrivna artiklar utmärktes av sak

kunskap och commun sense och vägde ofta tungt i den sociala diskussionen.

Det föreföll knappast som om S.W. ursprungligen varit politiskt intres

serad, men hon fick under sitt sociala arbete en stark känsla av politikens 

betydelse som maktfaktor. När så folkpartiet 1934 erbjöd henne en framskju

ten plats på sin vallista till stadsfullmäktige, ställde hon sig till förfo

gande. Hon valdes också och kvarstod under 3 perioder. Detta steg ångrade hon 

ej. Hon blev en värdig representant för den Göteborgstradition, som i sig för 

enar god samhällsanda, levande liberal övertygelse och en humanism med social 

betoning. Aldrig gav hon avkall på sin rätt att tänka och handla som fri in

divid, samtidigt som hon var fylld av stark ansvarskänsla mot samhället. Det 

blev allt mera klart, att hon utan räddhåga förde förnuftets jbalan och hon 

tillvann sig en respekt och popularitet, som sträckte sig långt utanför par

tigränserna.
Sin hemstad älskade hon lidelsefullt. Varje tillämnat attentat mot dess
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gamla skönhetsvärden upprörde henne djupt. Den fortgående stadsutvecklingen 

väckte ofta hennes temperamentsfulla opposition.

Sedan 1956 var S.W. ledamot av allmänna folkskolestyrelsen i staden. 

Denna placering passade henne utmärkt. Hon kunde härigenom följa det 

barn-sociala arbetet i dess första uppläggning och fick också tillfälle att 

in pleno göra sina åsikter gällande. Hennes arbete här bar god frukt och vann 

erkännande.

S.W:s intresse räckte till för så skilda områden som medicin, social

vård, journalistik, litteratur, teater, konst och politik. Förklaringen är 

att söka i hennes rika personlighet. Främst frapperades man av hennes hurti

ga väsen och överflödande arbetsglädje. En påtaglig originalitet i uppfatt

ningen kom ofta till synes, men å andra sidan var hon fast förankrad i verk

ligheten. Sentimentala drag saknade hon helt. Hon var alltigenom realist och 

gjorde ständigt gällande, att ett reformarbete måste bedrivas inom det eko

nomiskt rimligas och möjligas gräns. Det hon sysslade med blev till ett själv

klart uttryck för en generös och mångsidig naturs verksamhetsbegär. Visst 

kom ibland ett dominerande drag till synes i hennes uppträdande, men det var 

i känslan av stor erfarenhet inom socialvården, som hon ansåg sig böra hävda 

sin mening med kraft. De djupast drivande motiven kommo från hennes varma 

hjärta och oreserverade vilja att stödja och hjälpa. Med ett godmodigt skämt 

med sig själv och andra bröt hon udden av många motigheter.

Trots sin öppna mottaglighet för nya intryck var S.W. starkt traditions

bunden och hon höll fast vid gamla sedvänjor och bruk. Hon älskade att hålla 

högtidsdagar i helgd.Hénjles julafton följde en bestämd ritual, präglad främst 

av omtahke för omgivningen. Hon var varmt fästad vid sin sommarstuga å Male- 

vik och där formade hon^bl.a.) sin födelsedag till en återkommande, uppskattad 

sommarfest i kretsen av de närmaste vännerna.

S.W, kunde inte lida en konventionell samvaro och hon skapade så småningoi 

sin egen umgängeskonst. Alltid fick hon nagot ut av samvaron, vare sig hon
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sammanförde vännerna till diskussion av aktuella problem eller improviserade 

sällskapsteater, där hon med överdådigt humör påtog både författarens och 

aktörens rol.

Man har svårt att tänka sig, hur tillvaron skulle ha gestaltat sig för 

S.W., om hon tvungits att ställa den på långsam avskrivning. Visserligen väg

rade hon vid sista stadsfullmäktigevalet att mottaga förnyad kandidatur, men 

det var nog mest ansvarskänsla inför det offentliga, som dikterade detta för 

henne påkostande steg. Hennes politiska och sociala intresse hade ej förlo

rat något av sin aktualitet. Det var vid dryftandet av en för staden betydel
sefull stadsplanefråga, som hon träffades av det illamående, som hastigt än

dade hennes liv. Ännu en knapp vecka före döden bevistade hon ett läkaresäll

skapets sammanträde och med vanligt intresse deltog hon i förhandlingarna. Den 

livsglada verksamhetslusten följde henne in i det sista.

Genom sitt långa, av goda gärningar bräddfyllda liv har Siri Wikander 

själv format sitt äreminne.

Gösta Göthlin
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Gärda Lidforss av Geijerstam.

Född den 11 december 1871 i Lund.

Föräldrarna voro professor Edward Lidforss, Lund, och Anne-Marie Swart- 

ling.

Student i Malmö 1889. s-

Med. Kandidat 1895, med. licentiat 1899, Bådadera i Lund.

Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1900.

Läkare vid Göteborgs kommunala mellanskola och Göteborgs högre folksko

lor sedan 1925. Läkare vid Göteborgs skolköksseminarium och Göteborgs stads 

yrkesskolor.

Läkare vid Kjellbergska skolan och seminariet.

Mångårig sekreterare i föreningen Mjölkdroppen och Fredrika Brenerför- 

bundets sjuksköterskebyrå.

V.ordförande i sjuksköterskornas sjukkassa. 

Företagit några utländska studieresor.

Aved den 29 november 1947.

——
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Det var en gilvmild fé, som stod fadder vid Gärda Lidforss'vagga. Hon 

var en högst ovanlig kvinna, rikt facetterad, full av sprudlande liv, kvick 

och slagfärdig, stämningsmättad som få, intellektuellt och konstnärligt be

gåvad och till allt detta en helgjuten människa.
Fadern var professorn i nyeuropeisk linguistik Edvard Lidforss, Dante- 

och Cervantesöversättaren, en av de mest lysande representanterna för vår 

akademiska kultur.
Tidigt väckte professor Lidforss humanistiska intressen hos sina barn.

kring/ 
Med omsorg valde han deras litteratur och när familjen om lördagarna samlats / 

aftonlampan i Lundahemmet vid Bytaregatan, läste han högt ur världslitteratu

rens bästa äventyrsböcker.
Moderns inflytande var på sitt sätt lika stort. Hon kom från ett kultur- 

betonat patricierhem och hade fått en intellektuellt gedigen uppfostran. 
Tidigt började hon umgänge med sina vördade klassiker och behärskade en rad 

språk. Redan som 15-år^ översatte hon Wilhelm Tell på vers och skrev konst

rika sonetter. Genom ett långt liv var hon sin makes oumbärliga arbetshjälp.

I boken ”Min Mor" har G.L. tecknat en betagande bild av modern. Det var 

tydligen hon som gav hemmet dess harmoniska prägel. Barnen hyste stor beun

dran för henne och hela livet förblev hon deras stöd och bästa vän.
I det Lidforsska hemmet samlades stadens kulturellt. Känslan för livets 

värden och intresset för vetenskapen och för musiken höll kretsen samman.
Det var sålunda under sällsynta bildningsmöjligheter, som G.L. växte 

upo. Hon har själv berättat om sin lyckliga ungdomstid. Med den 4- år äldre 

brodern Bengt, den sedermera så beryktade kulturradikalen, knöt hon vänskaps

band, som höllo livet ut.
G.L. blev laudatur-student och bestämde sig för den medicinska banan. 

På faderns och Bengts inrådan ägnade hon sig att börja med åt humanistiska 

studier.
Det stundade till upprörda tider i det dåtida Lund. Som en radikal av

läggare fill den stora diskussionsföreningen tillkom 1885 en mindre samman-
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slutning, som efter ombildning gick under namnet D.U.G. Den sammanhållande 

faktorn var en starkt utvecklad, av inga tvivel anfrätt kulturidealism, lidel

sefullt förakt för varje konventionell inställning, en överflödande men oro

lig livslust samt känslan av intellektuell jämbördighet. Bengt Lidforss blev 

snart en av förgrundsfigurerna. I denna krets upptogs G.L. som nära nog ensam 
kvinna och detta kände hon otroligt hedersamt - för att citera henne själv.

En glanspunkt blev år 1890 - G.L:s andra studentår - festen till Robert 

Kochs ära. Den förlöpte i radikalismens tecken, professor K.Retrén höll hög

tidstalet och d:r A.Strömstedt, välkänd från läkaresällskapets tidigare år, 

läste sin högtflygande dikt ”De och Vi”, med följande slutstrof:

Var helst en forskning vågar 
att slå en fördom ihjäl, 
där nitas in en hörnsten 
för kommande seklers väl. 
Varhelst i vetandets gårdar 
Man mejslar en tanke käckt 
där bygger man väg till lyckan 
för väntande mänskosläkt.

Snart radikaliserades föreningen ytterligare i form av det s.k. Tuakotte- 

riet (1890-92). Även i detta deltog G.L.
Våren 1892 kastades hon in i en krets författare och konstnärer, som sam

lats i Berlin kring August Strindberg. Hon fick här fortsatt tillfälle till 

samvaro med 8n rad kulturradikaler»
G.L. betecknade själv dessa år av intensiv upplevelse och rödglödgad ra

dikalism som sin Sturm und Drangperiod. Det hela blev för henne med tiden ett 

rosenskimrande, men isolerat ungdomsminne och vid mognare ar bedömde hon vissa 

överdrifter i Lunda-radikalismen med markerad reservation.
År 1899 avslutade G.L. sina medicinska studier och ingick äktenskap med 

den kände psykoanalytikern Em. af Geijerstam i Göteborg. Följande år etable

rade hon sig själv som praktiserande läkare här i staden.
Hon ägnade sig åt allmän praktik. Men dels under inflytande av mannens 

specialitet, dels genom sin egen läggning fick hon allt större intresse for
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en psykoterapeutisk avgränsning inom medicinen. I sitt klientel mötte hon ofta 
ensamstående personer, mest nog kvinnor, utan stöd och hjälp, vilka fått li- 

t 
vet tilltrasslat och som kämpade med konflikter av olika slag. De funno i
G.L. en lyhörd, uppoffrande läkare, som tög sig ÿid för deras bekymmer och 
som kunde nysta upp åtminstone en del av härvan. Mången gång var hon kanske i 
mest deras själasörjare. Alla slag av fysisk och psykisk ohälsa kännetecknade 
detta brokiga klientel, där gränsen mellan sjukdom och ekonomiskt betryck 
ej var lätt att draga. G.L. ägde stor förmåga att finna den lämpliga terapien. 
Kanske bestod den i en blomma hon hade med sig vid sjukbesöket, kanske i lite 
stärkande mat. Överallt i staden och ej minst i slumkvarteren hade hon sjuka 
och fattiga vänner, som levde på livets skuggsida och som hon ofta besökte. 
Det vilade något av mystik över dessa besök. Hennes hjälp var alltid högst 
personlig, men den lämnades i tysthet. Man förstår väl, vad det betydde för 
otaliga ensamma patienter, när den livsvarma G.L. kom på sjukbesök och för 
en stund trollade bort bekymmer och krämpor. Med honoraret var det inte så 

noga. Förtroende och tillgivenhet blev hennes belöning. Känslig som hon var 
för all slags vänlighet gav det henne arbetsglädje och ökat självförtroende. 
Här upprepade sig gammal erfarenhet om att den som ger, själv blir rikare.

Med levande intresse sökte G.L. kontakt med de institutioner och samman
slutningar, som hade kvinno- och barnavård på sina program. Hon var läkare i 
en rad skolor för huvudsakligen kvinnlig ungdom och tjänstgjorde ofta samti
digt som lärare i kvnnohygien. I sällskapet Myrorna var hon en tid ordföran
de. I Mjölkdroppen och Fredrika Bremerförbundets sjuksköterskebyrå fyllde 
hon sekreterarens plats. Som v. ordförande ägnade hon tid och kraft åt sjuk

sköterskornas sjukkassa. Man nästan förvånas över, att G.L. med sin impulsi- 
vitet underkastade sig något så trivialt som att sitta i en styrelse, men 
hon tog uppgiften på sitt eget vis. Ett styrelseprotokoll formade hon högst 
personligt och hon var alltid uppskattad för sina originella inlägg i diskus

sionerna.
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Smaken för klassikerna hade hon insupit redan i ungdomen, på äldre dagar 
den/ 

sökte hon upp dem som gamla vänner. Men hon höll sig också à jour med/dags- 
aktuella litteraturen. Lustigt nog fick också äventyrsromanen ett hörn i hen
nes hjärta. I den sökte hon utlösning för sin hemliga längtan efter frihet 
och upplevelse och kände sannolikt en anknytning till de lyckliga kvällarna 
vid aftonlampan i barndomshemmet.

Genom sin föreläsningsverksamhet och sitt skriftställeri gjorde G.L. in
satser av stort värde. Här kan man dra en parallell med brodern Bengt. Han 
behandlade språket mästerligt. Som talare var han klar och lugn, kunde kanske 
för ett ögonblick söka efter ett uttryck, men så kom just det rätta. Fria 
från konstlad utsmyckning föllo hans ord som hammarslag precis där de skulle 

träffa.
Både i muntlig och skriftlig framställning var G.L. i mycket lik sin 

bror, kanske med det undantaget, att hon inte behövde söka efter ord och att 
hennes framställning aldrig fick broderns ofta vassa formulering. Genom hu
moristiska, stundom rent av drastiska vändningar fångade hon läsarens och 
åhörarens uppmärksamhet. Hennes föredrag var sällsynt livfullt och medrycknde 
och bakom orden kände man hennes mänskliga värme. Otaliga äro de offentliga 
föreläsningar över sociala problem och ej minst om kvinnohygien, som hon un
der årens lopp hållit i Göteborg och -iABF:s regi - under resor i södra Sveri
ge. Alltid kunde hon påräkna livligt intresse och fulla hus.

Hennes lektioner i hygien blevo till högtidsstunder för barnen. Under 
hela lektionstimmen höll hon dem trollbundna och vad hon sådde föll inte på 

hälleberget.
Man erinrar sig också med nöje de många bokrecensioner, som under sig- O / pa/

naturen ”G” kommo till synes ± handelstidningens tredje sida. Ofta fick man 
en trevlig syntes av bokens innehåll. Var hon nöjd med författaren, sade hon d 
det på sitt säregna sätt, men hon kunde också forma en lika nedgörande som 

elegant kritik.
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År 1945 utkom G.L:s förnämsta litterära arbete "Så minns jag Bengt Lid- 

forss". Hon har här valt metoden att i huvudsak låta brodern själv föra or
det. Det var en fordrande uppgift hon påtog sig. Hon genomgick härför hela 
hans produktion och en väsentlig del av de uttalanden, som fällts om honom. 
Det gällde att få fram ett rättvisande omdöme om en osedvanligt särpröiglad 
person, som ej alltid vandrat den smala vägen. Hon gick till verket med sin 
varma syskonkärlek, men också med beundransvärd objektivitet och hon lycka
des väl.

G.L:s framställning av broderns levnad kommer helt visst att få doku
mentariskt värde. Tack vare sitt goda minne har hon kunnat rädda undan glöm
skan en hel del detaljer, som förhöja bokens värde som tidsdokument.

När G.L. med Em. af Geijerstam grundade eget hem här i staden, fick 
nog - så långt som på henne ankom - de ljusa minnena från föräldrahemmet vara 
förebild. Det/blev snart en kär hemvist för litterära och konstnärliga vänner. 
Makarna kompletterade varandra på ett lyckligt sätt, han inåtvänd och medita
tiv, hon fylld av sprittande vitalitet. Vänskap förstod hon att odla som få. 

Bägge makarna voro mycket musikaliska och för G.L. var musiken det kanske mest 
bärande i livet. Bägge voro solister på var sitt instrument. Musiken fyllde 
hemmet pch kvartettspelet omhuldades som dess förnämsta uttrycksform.

Det vilade över G.Ljs person en säregen charm. Hennes låga brann stän
digt klar. Kring henne svävade en förlösande humor och man accepterade t.o.m. 
hennes lust att chockera. Hon var så olik andra. Allt omkring henne bar en 
personlig prägel, hennes sätt att bära sitt hår, hennes klädsel, hela hennes 
sätt att vara. Hon var en blandning av bohème och meningsfylld saklighet. 
Med allt sitt slösande intresse utåt var hon en varmt familjekännande kvinna 

och barnbarn/
och en dyrkare av hemmets värden. I kretsen av barn/överträffade hon sig 
själv. Med dramatisk livfullhet kunde hon berätta sagor, så att sagans alla 

detaljer fick liv och verklighet och själv blev hon ett av sagans trolska 

väsen.
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Att G.L. kunde brinna så intensivt utan att förtäras, finner sin förkla

ring i hennes fysiska och psykiska kraft. Hon sökte förnyelse bl.a. under 

långa skogsvandringar och njöt av naturens rikedom. Men hon älskade också <2# A# 

rymd omkring sig. På en rundfråga, vad hon som f.d. skåning helst erinrade 

sig från sin hembygd, svarade hon med detta enda ord: vidderna.
Åren medförde ingen egentlig avmattning eller nedgång, om man undantar 

en starkt tilltagande dövhet. Denna åldersdefekt var ett hårt slag och hon 

gjorde allt för att dölja den. I längden var detta inte möjligt och med tungt 

hjärta maste hon efter hand koppla av sina sysslor. Isoleringen pressade, men 

ingen har hört ett ord av klagan. En tröst för henne var att hon ännu kunde 

njuta musik.

Tacksam för livets underbara gåva och modigt som hon alltid levat gled 

hon sakta över gränsen till det okända.

Länge kommer en säregen glans att vila över hennes minne.

Gösta Göthlin
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Edward Pontén.

Född den 10 augusti 1860 i Asenhöga, Jönköpings län.

Föräldrarna voro kyrkoherden Johan Antgon Pontén i Sandsjö och Anne Ul

rika Theorin.

Student-examen i Jönköping 1881.

Med. kandidat 1890, med. licentiat 1896, bådadera i Stockholm.

Assistent vid Medico-mekaniska Institutet i Stockholm 1886-88.

Biträdande läkare vid Södertelje vattenkuranstalt 1890-92.

Underläkare vid Lundsbrunns badanstalt 1895-96.

Överläkare och brunnsintendent därstädes 1897-1955*

Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1897.

Studieresor.

Avled den 20 december 1947*

Redan under studietiden började Edward Pontén intressera sig för mekano- 

terapi. Han gick som assistent på Zanderska Institutet i Stockholm under den 

äldre Zanders ledning. Under sex år praktiserade han vid Södertelje vattenkur 

anstalt ävensom Md Lundsbrunn. Ar 1897 blev han överläkare vid sistnämnda 
s>

hälsobrunn och bibehöll ledningen under 55 år. Lundsbrunn hälsokälla, som hål 

1er ett radioaktivt järnvatten, daterar sig från början av 1700-talet. Numera 

spelar källan ingen nämnvärd rol, men anstalten följer samma allmänna behänd- 

lingsprogram som andra svenska badanstalter.

Pontén ägnade sig med stort intresse åt skötseln av Lundsbrunn och han 

genomförde en hel del förbättringar. Själva badet moderniserades, ett brunns- 

hotell uppfördes och de bägge brunnslasaretten sattes i skick. Besöksfrekven

sen har växlat étarkt, men omnejdens befolkning har bibehållit förtroendet 

för sin ärevördiga hälsobrunn.
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Under vintrarna praktiserade Pontén i Göteborg. Han ägnade sig huvudsak

ligen åt sjukgymnastik och massage, men utvidgade sin verksamhet att omfatta 

även sådana nervlidanden, som sedan gammalt ansetts stå på rheumatisk bas. 

Under senare år var hans praktik inte så stor, men trots sin höga ålder an

nonserade han mottagning ännu under det år som gått.
År 1905 företog Pontén en resa till Berlin, Ems och Wiesbaden för att 

studera inhalationsterapi. Återkommen grundade han tillsammans med två Göte- 

borgsläkare ett modernt inhalatorium. Av någon anledning fick institutet ej 

den uppmuntran man väntat, varför det efter några år nedlades. En del av den 

tekniska utrustningen flyttades till Lundsbrunn.

Personligen var Pontén gladlynt och vänsäll, en smula gammaldags sirlig 

i sitt sätt. Han älskade långa vandringar och bibehöll långt in i ålderns 

höst en nästan ungdomlig vigor. I yngre år var Pontén road av glatt och 

festligt umgänge. Med tiden blev han allt mer isolerad och levde ett mycket 
tillbakadraget liv.

Gösta Göthlin
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Anton Rosencrantz.

Född den 50 januari 1875 i Vankiva s:n, Kristianstads län.

Fadern var ryttmästaren Alexander Christian Holger Rosencrantz, Vankiva, 

och Mathilda Broddesson.

Farmacie kand, examen 1895.

Apotekarexamen 1899.

Elev å Hjorten i Lund 1892-95.

Anställd å Hjorten i Lund, Skövde, Kristinehamn, Paris, Umeå åren 

1901-06. Å Kronan i Södertelje, Bävern Härnösand 1906-08. I Umeå 1908-26 

(därav 1 år som föreståndare).

Apoteksprivilegium i Skene 1926. Transport till apoteket Najaden i 

Göteborg 1952. Avgick med pension 1945.

Avled den 19 december 1947.

Anton Rosencrantz tillhörde den s.k. "Sylvanska grenen” av ätten Rosen- 

crantz. Den härstammar på mödernet från den dansk-svenska ätten Rosencrantz, 

som förr résiderade på Glimmingehus i Skåne. I Danmarks historia har den vitt- 

utgrenade släkten spelat en lysande rol och Shakespeare har som bekant i Ham

let givit en dansk ädling detta namn.

Rosencrantz'närmaste förfäder voro militärer i flera led. Själv bröt 

han traditionen, men hållningen, den barska uppsynen och det något korthugg

na talet kunde gott ha passat in på en gammal krigsman. Men under Rosencrantz' 

robusta yttre dolde sig en lyrisk stämningsmänniska, för vilken sambandet 

med naturen var livets egentliga mening. Skåne med dess vidder representerade 

för honom det kanske bästa som svensk natur kan bjuda. Trots detta blev han 

uppsvensk och under sin långa Norrlandstid upplevde han intensivt fjällvärl

dens tjusning.

Rosencrantz var stor djurvän och särskilt älskade han hundar. Hans stän-
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dlge följeslagare var en hund och betraktades självfallet som familjemedlem. 

När en gång en av hans hundar blev vådaskjuten, tog han förlusten mycket hårt 

De nya hundar som delade ljuvt och lett med honom, tillhörde alltid »an™, 

ras och oföränderligt lydde de namnet "Senta”.

Nar Rosencrants på sin tid sökte det nyupprättade apoteket Najaden i Göte 

borg, väckte det någon undran. En nyanläggning medför alltid för innehavaren 

ett betydande medarbete vid själva starten. Erfarenheten hade dock lärt honom, 

att gamla apotek ofta äro svårskötta och han insåg värdet av att få ordna apo

teket efter eget gottfinnande. Resultatet blev också en ovanligt trivsam an

läggning. Tillgängligt utrymme disponerade han översiktligt och praktiskt. 

Hans ekonomiska sinne ogillade lyx. Med enkla medel och med ljusa, glada fär

ger gav han apotekslokalerna en sober stil. Anläggningen blev i bästa mening 

populär. Rosencrantz trivdes på sitt apotek och allmänheten trivdes med honom. 

Sjalv kände han samhörighet med sin stadsdel och som god borgare bodde han 

inom sitt verksamhetsområde.

Som obefordrad fick Rosencrantz på sin tid anställning å apotek i Paris. 

Det hör nog till undantagen att en svensk farmaceut söker arbete utomlands 

och vittnar om Rosencrantz'framåtanda.

Alla Rosencrantz mötte, hög som låg, bemötte han lika. Möjligen väckte 

det hos honom en stilla undran, att det fanns personer, som inte spelade kort, 

men han nöjde sig med att konstatera faktum. Gammal svensk gästfrihet var i 

hans hem oskriven lag. När han samlade sina vänner, ägde han stor förmåga att 

ge samvaron en festlig prägel och för det glada skämtet reserverade han gärna 
hedersplatsen.

Gösta Göthlin
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Axel Carlander.

wv*X. t«*jc.icso.VM„U*'t

Göteborgs Läkaresällskap känner sig i dag^förplikti- 

gat att hedra minnet av en person, som visserligen ej av 

yrkesmedicinska skäl förts in i dess krets, men som av 

särskild anledning kommit att tillhöra densamma i egenskap 

av hedersledamot. Jag syftar på Axel Carlander.

Det Carlanderska namnet har under mer än ett och ett 

halvt århundrade med heder burits i Göteborg. Här skall 

erinras om två representanter för släkten, vilka bägge 

voro läkare.

Främst må nämnas assessor Christoffer Carlander, som 

år 1793 utsågs till förste stadsfysikus i Göteborg. Han 

var en av vårt lands märkligaste och mest berömda läkare. 

Han prisades för sin lärdom, sin skarpblick och diagnos

tiska förmåga, men var också känd för sitt originella väsen 

och sin frodiga humor. I många avseenden var han långt 

före sin tid. Den s.k. Carlanderska societeten, från vil

ken Göteborgs Läkaresällskap anses leda sitt ursprung eller 

åtminstone hämtat sin förebild, var en skapelse av honom. 

Är 1049 slogs en medalj till Carlanders ära, med inskrip

tionen: "arbiter vitae et mortis creatus", en hänsyftning 

på att han gärna konsulterades av kolleger, när patientens 

liv stod på spel. Carlander, som avled 1848 i den höga 

åldern av nära 89 år, var farfars farbror till Axel Carlander.

Ännu en annan framstående läkare tillhörande släkten, 

var Olle Carlander, född I844. Han var huvudsakligen prakti-
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serande läkare i Göteborg, men har samtidigt skapat sig 
ett äreminne genom att ha grundlagt den vanföreanstalt, 
som sedan vuxit ut till en av stadens största och mest 
välsignelsebringande vårdinrättningar.

Axel Carlander, född 1869, var son till handlanden 
Christoffer Carlander. Han valde affärsmannens bana. Efter 
grundlig kommersiell utbildning inträdde han i faderns 
stora fabriksfirma. Hans duglighet togs efter hand i an
språk inom talrika större industri- och affärsföretag.

Carlander kände tidigt en stark förpliktelse mot sin 
hemstad och påtog sig lojalt och oegennyttigt en mängd 
offentliga uppdrag. Under sin långa stadsfullraäktigetid 
fungerade han tio år som dess ordförande, varvid må märkas 
att han omvaldes under det för staden så betydelsefulla 
utställningsåret 1925« Han omfattades med allmänt förtroen
de och kunde om någon förtjäna hederstiteln stadens främste 
borgare.

Christoffer och Axel Carlander, far och son, full
följde en förnäm Göteborgstradition genom att utöva ett 
storartat maecenatskap. Deras förnämsta gemensamma skapelse 
utgöres av Carlanderska sjukhemmet, vars namn är avsett 
att jämväl hugfästa minnet av assessor Carlander, släktens 
dittills mest ryktbara medlem.

Den första donationen till sjukhemmet skedde 1916. 
De ekonomiska omvälvningarna under och efter världskriget 
gjorde emellertid den på sin tid mycket stora donationen 
alldeles otillräcklig för sitt syfte. I anledning härav
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fick staden av familjen Carlander mottaga inte mindre än 
fyra tilläggsdonationer, vilka tillsammans i värde långt 

överstego den ursprungliga gåvan.

Axel Carlander blev den drivande kraften, när det nu 
gällde att realisera donationens syfte. Han fungerade i 

den nämnd, som hade att bedöma inkomna tävlingsritningar 
och satt som ordförande i byggnadskommittén. Invigningen 

skedde den 10 mars 1927. I sjukhemmets styrelse fungerade 

Axel Carlander som ordförande till sin död. Som uttryck 

för hans stora intresse för sin och faderns skapelse kan 
omnämnas, att han endast en gång varit frånvarande från 

ett styrelsesammanträde. Samtidigt har han varit klok nog 
att på alla viktiga punkter ifråga om sjukhemmets drift 

låta sakkunskapen fälla utslaget.

Sjukhemmets betydelse för patienter och läkare måste 

skattas högt. Att ett sjukhus med förstklassig inredning 

och utrustning ställts till stadens förfogande och att 

den allmänna sjukvården är väl tillgodosedd där, är i och 

för sig av stort värde. Men det värdefullaste ligger dels 

i att envar av stadens läkare har tillfälle att där själv 
vårda sina patienter, dels i att patienterna själva kunna 

för sin sjukhusvård välja den läkare de ha förtroende för.

Sjukhemmet har för stadens läkare kommit att innebära 

ännu en betydande fördel. Göteborgs Läkaresällskap har 

nämligen inbjudits att begagna sjukhemmets högtidssal för 

sina vetenskapliga möten, vid vilka också hemmets utrustning, 

laboratorium och personal får disponeras. Axel Carlander
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har sålunda med frikostaç^ hand berett stadens läkarkår en 

värdig och passande fristad för dess vetenskapliga arbete.

Som uttryck för hög uppskattning av vad Axel Carlander 
sålunda uträttat till läkekonstens fromma valde Göteborgs 

Läkaresällskap honom till hedersledamot den 7 december 1938. 

Det är första gången sällskapet i denna form hedrat en per

son utanför sin egen krets. Endast en. mening kan råda, 
att Axel Carlander var värd den enastående hedersbetygelsen.














