
 

GMP 1947-08-29 

 

KA 4:S nya sjukhus tar emot 50 patienter  
 

 

 

Anläggningen, en av de modernaste i vårt land, inviges om en månad.  

KA 4:s nya sjukhus blir inte bara ett av de modernaste utan också ett av 

de vackrast belägna militära sjukhusen i vårt land, där det ligger på en 

kulle strax väster om regementets kanslihus.  

 

Sjukhuset som påbörjades förra sommaren, skulle egentligen varit klart att inviga 

den 15 september i år men hinner troligen inte bli färdigt förrän omkring den 1 

oktober, enligt vad entreprenören ingenjör Erik Brommer berättar. Orsakerna 

till förseningen är flera: den stränga kylan i februari och mars försenade arbetet 



ett par månader och så är det ont om både arbetskraft och materiel. Nu är det 

emellertid snart färdigt; i själva verket är det bara målningsarbetet invändigt 

som återstår; och det har påbörjats i denna vecka.  

Med sjukhusbyggnaden torde militäranläggningen på Eckran få anses 

färdigbyggd. Som man kanske minns var det för tre år sedan som kanslihuset och 

de tre första kasernerna stod färdiga. Nu är kasernerna åtta, alla liksom övriga 

byggnader uppvärmda från en i berget insprängd värmecentral.  

 

Sjukhuset – i två våningar - har dragit en kostnad av nära 400,000 kr., men det 

blir också som nämnt hypermodernt. Det får tillsammans 11 sjuksalar: fyra för 

två patienter vardera samt de övriga för sex. Det kommer alltså att kunna ta 

emot 50 sjuklingar samtidigt. Vidare blir det rum för läkaremottagning, matsal, 

sköterskerum samt en röntgenavdelning, som är så modern att den är försedd 

med blyplåtbelagda dörrar. Meningen var att byggnaden skulle uppförts i tegel, 

men bristen å detta materiel tvang byggherrarna att använda siporexplattor i 

stället. Dessa har emellertid putats i en gulvit färgton och byggnaden har 

därigenom fått en tilltalande exteriör. Taket är emellertid belagt med 

tegelpannor.  

Nu står byggnaden snart färdig och regementet slipper i fortsättningen att 

anlita den privatvilla, om hittills fått tjänstgöra som provisoriskt sjukhus. 

 


