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Johan Lorentz Hafström föddes i Helsingborg 1838 som son till bankdirektör 
Samuel Hafström som även grundade Helsingborgs Bryggeri. 
Han tog studenten vid universitet i Lund 13/12 1855. 
1864 tog kandidatexamen. 
1867 medicine licentiatexamen. 
1868 gjorde han en avhandling om förlossningstången och fick då titeln 
medicine doktor. 
 
När prins Gustaf 1871 insjuknade på Sofiero slott kom Hafström i kontakt med 
hovet och 1877 utnämndes han till livmedikus för att tjänstgjorde som sådan 
under Oscar II och Drottning Sofias sommarvistelser på Sofiero. Han 
tjänstegjorde även på flera av kungaparets utlandsresor under åren 1892-1902. 
 
1880 utnämnde till stadsläkare i Helsingborg och 1883 förste stadsläkare. 
1888-1905 läkare på barnsjukhuset i Helsingborg, en oavlönad tjänst. 
 
Han var ledamot i Helsingborg stadsfullmäktige i 30 år och i Malmöhus 
Landsting i 25 år. 
 
Han erhöll Wasaordern och Nordstjärneordern samt var ordensmästare i 
frimurarelogen Kärnan i Helsingborg. 
 
Han köpte 1866 Hälsan i Helsingborg som senare såldes till konsul Nils 
Persson. 
Han lät uppföra flera byggnader i Helsingborg, bl.a. ”Hafströmska huset” 1873 
på hörnet av Springpostgränden och Norra Storgatan där han med familj 
bodde. 
 
Gift 1867 med Hulda Elfrida Wennerberg (1838-1867). 
Johan Lorentz Hafström avled 1918. 

 
 
 

 
              Johan Lorentz Hafström 1838-1918 
        Fotografi från barnsjukhuset i Helsingborg 

 

 

 
Inrikes brev i 1:a vk från KRISTIANSTAD 30.9.1875 till 

Brunns Intendenten, Riddaren af Kungl. Wasa Orden 

Högädle Herr Dr Johan Lorentz Hafström i Helsingborg 

 

Brevet innehåller att Hafström vid en ceremoni 11 oktober skall bli befordrad till 

”Högt Lysande Riddare af Öster” 

Kristianstad 



Livmedikus Hafström 

 
Sofiakällan vid Hälsovägen omkring år 1905 

 

Hafström köpte 1866 Hälsan (Sofiakällan) med lånade pengar av sin svärfar Wennerberg som ursprungligen även stod 

som ägare. Källan med sitt mineralvatten rustades upp och byggnader uppfördes för bl.a. servering. 

Hafström var brunnsintendent och brunnsläkare vid källan vars vatten även buteljerades och såldes i affärer och på 

restauranger i Helsingborg med omnejd. 

 

 
Reklamkort för Hälsans vatten, efter Hafströms tid 



Livmedikus Hafström 

  
                                       Barnsjukhuset och lekplatsen                                                                         Interiör från lasarettet ca 1910 

 

Barnsjukhuset uppfördes 1888 vid Bergaliden på initiativ av en välgörenhetsorganisation. Drivande och stor donator var 

Peter von Möller som bl.a. ägde Vikingsberg 1885-1899. Sjukhuset drevs med hjälp av gåvor och kunde ge gratis vård till 

barn med fattiga föräldrar. Hafström bidrog genom att vara oavlönad läkare mellan åren 1888-1905. 

 

 

 
Hertigparet av Skåne ankomst till Sofiero den 22. Juli 1905 

 

Det kungliga sommarslottet Sofiero var inte ett slott från början. 

1864 köpte kamrer Samuel Åberg tomten och påbörjade byggandet av en villa. Fastigheten såldes till kungaparet Oscar II 

och Drottning Sofia och stod klart för inflyttning våren 1866. Då var byggnaden en våning med fem torn. 

1874-1875 byggdes den andra våningen och slottet såg då ut som det gör än idag. 

Något år senare köptes även strandtomten nedanför där ett badhus uppfördes. 

 

På vykortet syns Hertigparet av Skåne göra sin pampiga 
ankomst 22 juli 1905. 
Hertigparet var prins Gustaf Adolf (senare Gustaf VI Adolf) och 
hans prinsessa Margareta som fått Sofiero i bröllopspresent av 
sin farfar Oscar II. 
 
Gustaf VI Adolf testamenterade Sofiero till Helsingborgs stad. 
Han avled på Helsingborgs lasarett 15 september 1973. 
 
Sofiero är idag ett av Helsingborg mest besökta turistmål. 

 
                                                                                                                                   Gustaf VI Adolf i Sofieros trädgård. Bild Helsingborgs Stadslexikon 


