
 

 

 

      Apoteket Panterns historia, kortfattat.     ( maj 2016 ) 

 

Ämnet historia har alltid intresserat mig. Då ingen jag frågade visste något om 
Panterns historia, tänkte jag, jag får söka själv.  

Amiralitetsapoteket Göta Lejon öppnade  år 1700 

Tre Kronor öppnade  år  1831. 

Redan 1905 kom önskemål om ytterligare ett apotek i Karlskrona. 
Hälsovårdsnämnden tyckte det var onödigt. Ett apotek på Pantarholmen skulle ej 
bära sig. Stadsfullmäktige tyckte däremot att det var bra och skulle arbeta på 
projektet. 

Medicinalstyrelsen beslöt 1908 att ett apotek fick inrättas på Pantarholmen och skulle 
heta Pantern. Apotekare  Horner fick privilegiet på apoteket och ville förlägga det 
inom mer centrala delar av staden, men fick nej. Då köpte han Landsvägsgatan 15 
och apoteket öppnades 15 dec. 1909 

På denna adress låg apoteket till 1924 då det flyttade till Landsvägsgatan 7 i ett 
nybyggt hus. Öppnades 5 nov. 1924. 

Sedan 1936 – 1937 flyttade apoteket till Landsvägsgatan 2 

1955 var en stor utredning om att flytta Pantern norr ut. Apotekschefer, 
stadsdelsföreningar yttrade sig. Resultatet av utredningen blev: inrätta ett 
läkemedelsförråd i en affär vid Sunna plan 16 maj 1956. 

Fr.o.m. 1 okt. 1958 sändes alla medicinlådor från Pantern. Det var 21 stycken. Sedan 
kom ytterligare några till. Tidigare  var lådorna uppdelade på alla tre apoteken. 

År  1962 åter diskussion om att flytta Pantern. I denna diskussion kom ett nytt förslag 
upp: att inrätta ett sjukhusapotek och filialapotek på lasarettet. I diskussionerna 
deltog utöver lokala intressenter  Medicinalstyrelsen och Sjukhusfarmaceutiska 
avdelningen på Apoteksbolaget. Ett kombinerat sjukhusapotek och filialapotek d.v.s. 
öppet för allmänheten fanns inget ännu i Sverige.  

Kontentan av alla skrivelser mellan alla inblandade parter blev att en filial  inkl. 
sjukhusapotek  skulle öppnas  under apoteket Pantern  och Asta Fagerström föreslog 
namnet EKEN.  

 



14 febr. 1966 fick Fagerström telegram från Medicinalstyrelsen att apoteket fick 
öppnas. 

1969 – 1970 var  Pantern filial under Göta Lejon. 1971 upphörde de personliga 
privilegierna och Pantern blev självständigt. 

1973 renoverades Pantern. Disken hade överst en marmorskiva. När den togs bort 
kom en text i dagen:  

” Apoteket Pantern, monterat af H C Löven, H Ohlson, J Nilson den 18 nov.1909. ” 

Det bevisar att inredningen tydligen följt med på resan nedför Landsvägsgatan. En 
liten receptur tog jag då hem till mitt hus. Nu  när jag flyttade i höstas erbjöd jag 
Blekinge Museum den. De tog den gärna och nu står den i museets förråd på 
Rosenholm belyst med en spotlight. 

1983 flyttade Pantern till Lyckeby. Mycket av inredningen togs då tillvara av 
Apoteksbolagets regionkontor i Malmö. De hade ett förråd där inredningen ställdes. 
När detta förråd efter något decennium upphörde erbjöds inredningen Sydsvenska 
medicinhistoriska sällskapet i Lund och Blekinge museum. Sällskapet svarade först 
och fick inredningen, dock med det förbehåll att om de tröttnade på materialet skulle 
det erbjudas Blekinge museum, som gärna velat ha det. 

Juni 1989 överfördes alla medicinlådor till Göta Lejon. 

Ja, här tänkte  jag sluta. Nu vet ni lite om Panterns historia. I detta projekt har jag haft 
kontakt med en massa personer och varit på  arkiv och kontaktat arkiv per mail..  

 


