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För 100 år sedan flyttade
Allmänna sjukhuset i Malmö
från Slottsgatan till sin nuva-
rande plats på Magistratsvång-
en vid Södervärn. I denna bok
ges bilder från den utveckling
som lett till att sjukhuset idag
spelar en ledande roll inom lan-
dets specialistsjukvård och me-
dicinska utveckling. Detta har
inte skett utan motstånd, inte
minst från det stora grannsjuk-
huset. När vi idag står inför att
åter centralisera den högspeci-
aliserade vården får MAS 
hundraåriga kamp för att ut-
veckla det egna sjukhuset sitt
speciella intresse.

Ett verk av medieproffs
Av de många böcker med

sjukhushistoria som publice-
rats, har de flesta skrivits av
personer knutna till verksam-
heten. Man har då  komplette-
rat skriftliga källor med egna
minnen. Uppgiften att skriva
MAS historia har dock läm-
nats till två journalister som ge-
nom skriftliga källor och inter-
vjuer fått fram ett rikhaltigt
material.

En fotograf har dessutom
vaskat fram många fantasieg-
gande äldre bilder och kom-
pletterat med nytagna. Förde-
lar med att utnyttja medie-
proffs kan vara att texten blir
lättläst och begriplig även för
folk utanför det medicinska
skrået och att bildmaterialet
används på bästa möjliga sätt. 

Spännande händelser
i det förflutna
Många vid sjukhuset har

hjälpt till att skaffa fram mate-
rial, och detta har säkerligen
varit en förutsättning för att ka-
pitlen om pionjärerna vid sjuk-
huset blivit så intressanta och
rika på personuppgifter och
spännande händelser.

Däremot ger ofta redogörel-
sen från modern tid, som grun-

dar sig väsentligen på intervju-
er av fortfarande aktiva, en mer
kontrastlös bild av verklighe-
ten; allt och alla har varit så bra.
En mer detaljerad redogörelse
för den medicinska utveckling-
en och kampen bakom denna
får vänta till nästa jubileum. 

Färgstark pionjär
När det nya, odelade laza-

rettet öppnades år 1896 var det
kirurgen Fritz Bauer som blev
dess förste chefläkare. Hans in-
satser som sjukhuschef, gene-
ralfältläkare och urfader till
framstående läkare är välkän-
da.

Däremot torde hans efter-
trädare Otto Löfberg vara
mindre känd utanför Malmö,
men beskrivningen av hans
karriär och person ger en bild
av den tidens kirurg och kanske
också av Malmö. Löfberg var
född i staden och tjänstgjorde
på olika Skånesjukhus tills han
år 1908 återkom till Malmö.
Han arbetade hos Bauer tills
denne år 1920 skulle ersättas.
Löfberg hade sjukhusdirektio-
nens stöd. Man berömde hans
yrkesskicklighet samt hans sätt
att »gifva patienten en öm och
kärleksfull behandling».

De medsökande var honom
mycket överlägsna, särskilt
vad gäller akademiska meriter,
men han lyckades ändå komma
med på förslaget upprättat av

vetenskapliga rådet professor
Jules Åkerman. Detta att Medi-
cinalstyrelsen föreslagit en
icke medicine doktor kritisera-
des starkt av den akademiska
världen, bl a i Läkartidningen
av kirurgiprofessorn i Lund,
Jacques Borelius. Trots detta
utnämndes Löfberg.

Otto Löfberg var en inten-
siv och färgstark läkare, utrus-
tad med elegant slängkappa när
han gick mellan avdelning-
arna. Han möttes med omgiv-
ningens totala respekt och
fruktan och var inför läkare och
sjuksköterskor en enväldig
chef, ett rytande lejon. Det in-
träffade att hans hustru Beda
fick mäkla fred efter de värsta
utbrotten. Men han var framför
allt en skicklig och flyhänt kir-
urg och en »allmänhetens av-
gudade doktor, som styrdes av
sin heta lidelse för att hela och
läka».

Betydelsefulla chefer
I och med att Helge Wulf,

den f d landslagssprintern, till-
trädde som kirurgchef år 1946
skedde en intensiv modernise-
ring av den kirurgiska kliniken.
Wulff insåg att kirurgin måste
subspecialiseras, och själv
startade han thoraxkirurgisk
verksamhet, något som inte
sågs med blida ögon i Lund.
Som en narkossköterska berät-
tar: »Jag har en känsla av att
Malmö tidigare levt i skuggan
av Lunds lasarett. Men det
ändrade professor Wulff på.»

En medicinklinik inrättades

år 1906, och den levde till att
börja med en tynande tillvaro
vid sidan av kirurgkliniken.
Först i och med chefer som
Malte Ljungdahl, vars »Phar-
maconomia svecia» under
många år vägledde läkarna i re-
ceptskrivningen, och framför
allt Jan Waldenström kom me-
dicinkliniken att genomgå en
dynamisk utveckling. Walden-
ström med en tung ärftlig me-
dicinsk tradition i bagaget
samlade flera skickliga medar-
betare, som bidragit till utveck-
lingen av medicinen, exempel-
vis behandling av koagula-
tionsrubbningar.

Sjukhusköket
en viktig funktion
Men boken innehåller inte

bara läkarhistoria. Kapitlet om
framstående sjuksköterskor är
visserligen kort, men bilden av
syster Ruth Lundskog säger
mer om dessa kvinnors tillvaro
än många sidor text. Även and-
ra yrkeskategorier får sin roll
beskriven. Att sjukhusköket
hade en viktig funktion i denna
del av landet kan man förstå.
Redovisningen av 1930-talets
helgmeny med skånska rätter
framkallar hypersalivation hos
läsaren.

Intressanta
byggnader
På sjukhusområdet finns

idag ett flertal intressanta sjuk-
husbyggnader, som beskrivs i
kapitlet »Husesyn genom ett
sekel». Här får man följa ut-
vecklingen inom sjukhusarki-
tekturen fram till 1990-talets
postmodernistiska Wallen-
berglaboratorium. Även sjuk-
husets konst får en värdig pre-
sentation.

Mellanrubriker
saknas
Finns det då något att klaga

på i denna vackra bok? Den ut-
socknes kan ibland få svårt att
orientera sig i tid och rum. En
35 sidor lång vandring utmed
Pildammsvägen med besök på
olika avdelningar hade vunnit
på några mellanrubriker, även
om de många bilderna ger viss
hjälp vid orienteringen.

Sjukhusets framtid
I slutkapitlet »Ett sjukhus

för framtiden» pekar sjukhus-
chefen Sten-Åke Tjärnlund på
att de förändringar som idag
sker i samhället och i sjukvår-
den på många sätt kommer att
förändra sjukhusets framtida
roll. 

»Lycka till», som ministern
sa när han besökte fabriken
som hotades av neddragning-
ar. •
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NYA BÖCKER

»Hälsokällan» (1914) av
Anders Olsson. Plats: bakom
gamla administrations-
byggnaden.


