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Greve Otto Lagerberg tillträdde
som landshövding i Mariestad

år 1759. I december samma år beslöt
han i samråd med stadens magistrat
att bygga ett sjukhus. Det blev Ska-
raborgs läns Lazareth, ett stenhus i
vacker empirestil som står kvar mitt
emot domkyrkan. 

I övre våningen inrymdes lasaret-
tet med åtta sängar för en patient i
varje säng. I nedre våningen låg sta-
dens fattigstuga med åtta sängstom-
mar för två hjon i varje.

Den förste lasarettsläkaren var
Chirurg. Mag. Jacob Silentz fram till
den 30 november 1768. Feltskären
Anton Schantzberg tog över den 5
december 1768.

I en bevarad dagbok med journal-
anteckningar för åren 1767–1771
skriver Anton Schantzberg den 7
september 1769 om tårparen Petter
Nilsson, 36 år, från Fägre:

Diagnos: Fallit utur et träd och
blifvit stucken af en stör igenom mus-
culi dorsalt tätt invid värtebre Lum-
borum, gått in i buken och blef derpå
hängande. Jag blef efterskickad på
stället där han bodde och vid påsen-
det, fants eij Symptomerne at mycket
blod var honom afrunnen, ty togs han
mot på Lazarettet til försök. I 3ne da-
gar hade eij någon öppning men fick
änteligen, då litet blod rås fants där-
vid, härpå fölgde ett starkt Diarrheé
som straxt blef hämmat igenom Ra-
barb Faste, men yppades åter straxt
och continuerade. Såret supurerade
och excrementer flöt tillika utur såret
och kroppen afmattades dageligen så
att han änteligen afsåmnade 23 Sept.

Lasarettsläkaren Anton Schantz-
berg kallas alltså ut till katastrofplat-
sen. Han bedömer och prioriterar på
samma sätt som idag, 1997, men
vårdmöjligheterna var annorlunda
1769.

Mariestads lasarett fungerade  sin
första period fram till 1771, då Anton
Schantzberg avslutar dagboken med
»slutanteckningen»:

Wid denna Fierde augusti, uphör-
de Curerandet vid Lazarettet i brist
af Penningar til de siukas underhåld.

De ekonomiska problemen var
desamma då som nu 1997.

År 1793 öppnades Mariestads la-
sarett på nytt med samma operations-
instrument i samma byggnad, jämte
ett nybyggt trähus på tomten invid.
Båda lasarettsbyggnaderna finns
kvar nedom domkyrkan.
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Hospital redan på
1200-talet i Skara
I Skaraborgs län bedrevs

sjukvård redan på 1200-talet vid
hospitalet i anslutning till dom-
kyrkan i Skara. Hospital fanns
även fram till reformationen vid
Franciskanerklostret i Varnhem
och på Kållandsö. Sedermera
tillkom ett hospital 1588 i
Mariestad i anslutning till den
domkyrka vars grundsten hertig
Karl (Karl IX) lade 1593. Detta
hospital fungerade i 100 år, men
under Karl XI:s rationaliserings-
och spariver flyttades det 1689
över till Skara hospital tillsam-
mans med sina inkomster från
räntor och kronotionden.

Mariestad var därefter utan
sjuk- och fattigvård, vilket påpe-
kades av Skarabiskopen Haleni-
us vid en visitation1754.

Mariestads lasarett, Sveriges äldsta
länslasarett, är idag bostadshus. Det ligger
mitt emot domkyrkan.

Kungörelsen
om Skaraborgs läns
Lazareths i Mariestad öppnande den
26 oktober 1762.


