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Forord 2018
Den danske sygeplejehistorie er beskrevet i en lang række bøger, hvoraf største-
parten er udgivet af Dansk Sygeplejeråd i 1980-90erne. De kan alle stadig købes på 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Med en enkelt undtagelse, ”Sygeplejersker for-
tæller - Glimt af sygeplejens historie”. 

Det var den første bog, Dansk Sygeplejeråd udgav i 1987, hvor den blev revet væk 
og ikke har været til at skaffe i 30 år. Bogen indeholder syv erindringer skrevet af sy-
geplejersker, der blev uddannet i perioden 1900 til 1942. Det er således beretninger 
fra de år, hvor sygeplejerskeuddannelsen begyndte at tage form, og hvor sygeplej-
erskerne kæmpede for at få en anerkendt uddannelse, der stod mål med de krav, 
sygeplejen blev mødt med i praksis og fra befolkningens side. 

Historierne fortæller om hverdagen, som den tegnede sig på en række meget for-
skellige sygehuse, fra helt små provinssygehuse til de store hospitaler i byerne. 
Samtidigt indeholder næsten alle erindringerne en fortælling om sygeplejerskernes 
opvækst og baggrund, hvor vi får indblik i en tid og nogle forhold, som de færreste 
kan forestille sig i dag. Man får også et godt indtryk af, i hvor høj grad sygeplejen 
dengang hvilede på et religiøst grundlag. 

Sygeplejemuseet har gentagne gange overvejet at genoptrykke bogen, men har 
holdt sig fra det, da prisen vil blive relativt høj . I stedet genopstår den her som en 
rent digital udgave, der frit kan læses som e-bog eller downloades og printes. 

I den nye udgave er tre fotografier blevet skiftet ud med nogle mere relevante, som 
er kommet ind i museets fotoarkiv efter den første udgivelse, og der er rettet nogle 
sproglige fejl. Bortset fra det er det en nøjagtig gengivelse af den oprindelige bog. 

Grete Christensen  
Formand for Dansk Sygeplejeråd  
Formand for Dansk Sygeplejehistorisk Museums bestyrelse

Indhold
Forord 2018 .........................................................................................................................................  5

Forord 1987  ........................................................................................................................................  7

Historien bag fortællingerne  ...................................................................................................... 8

    Sygeplejerskeuddannelsen  ..................................................................................................... 9

    Uddannelsesstederne  ..............................................................................................................11

    Sygeplejen som erhverv  ..........................................................................................................13

    Arbejdstiden  .................................................................................................................................14

Baggrund for sygeplejerskeerindringerne  .........................................................................14

Karen Johanne Nielsen (f. 1879) 
”Vær frem for alt mild og kærlig” .............................................................................................29

Olga Sørensen f. Petersen (f. 1892) 
”Jeg gik op i mit arbejde med liv og sjæl’’ ..............................................................................41

Ellen Elise Hansen f. Jakobsen (f. 1900)  
”Vi kunne virkelig være noget for patienterne” .................................................................61

Gerda Hansen f. Godiksen (f. 1907) 
’’Som tiden gik, blev det nemmere at være sygeplejerske’’ ...........................................75

Edith Jensen f. Simonsen (f. 1908)  
’’Det betød noget, hvordan man var som menneske’’ .....................................................85

Rigmor Hoppe (f. 1910) 
”Tilbageblik på et godt liv” ........................................................................................................115

Ellen Jepsen, f. Hansen (f. 1916) 
”Man kom i god kontakt med patienterne’’ .......................................................................167

4 5



Forord 1987
Inden for de senere år er den historiske interesse omkring sy geplejerskernes vilkår 
vokset. For at imødekomme denne interesse har vi i Dansk Sygeplejeråd valgt at ud-
give denne bog, som belyser en tidlig periode af de danske sygeplejerskers og der-
med også af Dansk Sygeplejeråds historie. 

Bogen indeholder syv erindringer. Alle skrevet af sygeplejersker, der fortæller om 
nogle af de oplevelser, de har haft under udøvelsen af deres gerning i en tid, hvor sy-
geplejerskens uddannelses- og arbejdsforhold var meget forskellige fra forholdene 
i dag. 

På Dansk Sygeplejeråds vegne takker jeg hermed hver af bidragyderne Olga Søren-
sen, Ellen Elise Hansen, Gerda Hansen, Edith Jensen, Rigmor Hoppe og Ellen Jepsen, 
der alle har givet deres tilladelse til denne publikation. 

Den ældste af bidragyderne Karen Johanne Nielsen er død og har ikke efterlevende 
nære slægtninge. 

Beretningerne er udvalgt blandt det materiale, der er indkommet til Nationalmuse-
ets Etnologiske Undersøgelser gennem den igangværende indsamling af sygeplejer-
skeerindringer. Indsamlingen er kommet i stand som et samarbejde mellem Dansk 
Sygeplejeråds Seniorsammenslutning og Nationalmuseet, og Dansk Sygeplejeråd 
har støttet den økonomisk. Jeg takker hermed Nationalmuseet for samarbejdet. 

Udvælgelsen samt redigeringen af de enkelte beretninger er foretaget af cand.mag. 
Esther Petersen, der også har skrevet noterne og det indledende historiske afsnit. 

Bogen udgives med økonomisk støtte fra Laane-og Sparekas sen for offentligt ansat-
te. 

Kirsten Stallknecht  
Formand for Dansk Sygeplejeråd 
December 1987
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Historien bag fortællingerne 
Erindringer er spændende læsning. Man møder en kendt eller ukendt fortid, som 
man genkender eller forundres over, og som man fascineres af. Gennem fortælle-
rens personlige oplevelser får man lov til at være til stede såvel i hverdagen som ved 
begivenheder, der dengang var usædvanlige og epokegørende. Derved bliver erin-
dringsskrivning også til historieskrivning, som det er tilfældet med den foreliggende 
samling af sygeplejerskeerindringer. 

Samlingen består af syv beretninger skrevet af kvinder, som alle i en kortere eller 
længere periode af deres liv har været beskæftiget ved sygeplejen, og derfor får vi 
gennem deres skildringer glimt af sygeplejens historie. 

Deres fælles udgangspunkt er, at de alle har gennemgået datidens sygeplejerskeud-
dannelse, mens deres videre skæbner er vidt forskellige. Derfor er der ved udvæl-
gelsen af de enkelte beretninger taget udgangspunkt i, hvornår vedkommende for-
tæller fik sin sygeplejerskeuddannelse. Vi får herved et indblik i sygeplejerskernes 
og elevernes vilkår i perioden 1900-1940’erne. Yderligere er der ved udvælgelsen af 
beretningerne tilstræbt en geografisk spredning, således at forholdene skildres på 
både små og store sygehuse i provinsen såvel som i København. 

På denne måde får vi en skildring af en vigtig epoke i danske sygeplejerskers histo-
rie. En epoke, hvor uddannelsen lægges i faste rammer, og hvor arbejdsforholdene 
bringes mere på linje med andre samfundsgruppers. Kort sagt skildres en udvikling, 
hvor sygeplejen efterhånden accepteres som en profession, bekræftet fra myndighe-
dernes side ved loven af 26. april 1933 om sygeplejerskers statsautorisation. Loven 
får virkning fra 1. januar 1934. 

Samtidig får vi lejlighed til at følge udviklingen inden for lægevidenskaben gennem 
skildringer af patienter med sygdomme, som for så forholdsvis kort tid siden var 
alvorlige og endda kunne have dødelig udgang. Syg domme, som nu kan helbredes 
eller helt er udryddet. Det går igen hos flere af fortællerne, at især penicillinets frem-
komst medførte et gevaldigt fremskridt i sygdomsbekæmpelsen, og vi får tillige den 
enestående mulighed at være med ved den første dialysebehandling i Danmark, for-
di en af fortællerne, Edith Jensen, medvirkede som sygeplejerske. 

Et andet aspekt af sygeplejens historie er, at den afspejler samfundets holdning til 
mennesker i nød og dermed til de personer, der plejer de nødstedte. Denne side får 
vi også indblik i gennem de foreliggende skildrin ger. På dette felt kommer statsauto-
risationen i 1933 til at stå som et symbol på, at man fra officiel side anerkender, 
at det at pleje syge er en samfundsopgave, der kræver et velkvalificeret personale, 
hvis den skal løses tilfredsstillende. Dermed ændres efterhånden også holdningen 
til plejepersonalet. 

Vi skal nemlig ikke så forfærdelig langt tilbage i historien, før holdningen var en 
ganske anden end i vore dage. Man betragtede syge, der ikke selv kunne betale for 
pleje i hjemmet, som en belastning for samfundet, og de blev stuvet af vejen i dertil 
indrettede anstalter sammen med fattigfolk og andet udskud. Det første egentlige 
civile sygehus i Danmark er det kgl. Frederiks Hospital i København, der blev opret-
tet i 1756. Det forblev i mange år stort set det eneste, og det almindeligste var derfor 

fortsat, at syge mennesker blev behandlet i hjemmet. Selv operationer blev foretaget 
her. Hvis man boede i provinsen, var pleje i hjemmet den eneste reelle mulighed. 
Ganske vist var der omkring år 1800 begyndt at dukke provinssygehuse op, og ved 
kongelig resolution af 6. juni 1806 blev det bestemt, at hvert af landets dengang 17 
amter skulle have mindst et til to sygehuse, men oprettelsen gik kun langsomt. 

Skal man bedømme forholdene på landets sygehuse dengang ud fra samtidige be-
retninger, forstår man befolkningens skeptiske holdning til det at blive indlagt på 
sygehuset. Udsigterne til at forlade det igen i live var nemlig ikke alt for lyse, så på 
sygehusene kom man helst ikke som patient. Vi skal helt frem til sidste halvdel af 
1800-tallet, før dette billede begynder at ændre sig. 

Som følge af de beskrevne forhold havde kravene til plejepersonalet indtil da ikke 
været store. Det ansås for tilstrækkeligt med koner, der kunne våge over de syge, give 
dem mad, rede senge, gøre rent og lignende. Dette besørgedes af en stab af stue- og 
gangkoner, der sikkert på udmærket vis udførte det arbejde, de blev pålagt. Men ef-
terhånden som forholdene ændrede sig, og lægevidenskabens udvikling øgede pa-
tienternes overlevelsesmuligheder, blev der stillet stadig større krav til sygeplejen, 
som herved pludselig blev bragt i fokus. 

Det blev nu nødvendigt med et særligt uddannet plejepersonale, hvis en behandling 
skulle lykkes. Det er denne uddannelses spæde begyndelse, Ida Johnsen blandt an-
det fortæller om i sine memoirer ”Mellem to Tidsaldre”. Hun skildrer her, hvordan 
hendes uddannelse forløb dels på Diakonissestiftelsen dels på Almindelig Hospital 
i København i årene 1866-70. En tid, hvor begrebet sygeplejerske dårligt nok eksiste-
rede. 

I den foreliggende samling erindringer hører vi blandt andet om uddan nelsens vi-
dere forløb, men forinden skal der i det følgende trækkes nogle linjer op inden for 
sygeplejerskernes uddannelses- og arbejdsforhold. 

Sygeplejerskeuddannelsen 
For at følge udviklingen inden for sygeplejerskeuddannelsen kan vi tage udgangs-
punkt i elevinstrukser og uddannelsesbestemmelser fra Kommunehospitalet i Kø-
benhavn, der var et af de første til at tage elever ind. Instrukserne er fra 1876, 1899 
og 1901. Lad os starte i 1876 og undersøge, hvilket indhold uddannelsen havde den-
gang, og hvilke krav der blev stillet til eleven. (Se bilag 1). 

Eleven er forpligtet til at modtage ansættelse ved den afdeling, hospitalsborgmeste-
ren bestemmer. Der skal hun gå assistenterne til hånde og i et og alt rette sig efter 
de bestemmelser og regler, som lægerne, plejemoderen eller assistenterne pålægger 
hende med hensyn til hendes tjeneste. Derudover pålægges det hende selv at skaffe 
sig øvelse i med pålidelighed og sikkerhed at iagttage de syges tilstand og give beret-
ningen derom. Ligeledes må hun, hvis hun er i tvivl om fremgangsmåden, selv søge 
underretning om den rette. Desuden skal hun vise lydighed og ærbødighed over for 
sine overordnede, og hun må ikke uden speciel tilladelse tilbringe nogen nat uden 
for hospitalet. 

Som det fremgår, omtaler instruksen udelukkende elevens pligter. Den eneste ret-

8 9



tighed, der tilstås hende, er, at hun har sovetid i den del af døgnet, hvor hun ikke er 
i tjeneste. 

Instruksen nævner ikke decideret undervisning ud over, at eleven skal følge de an-
visninger, hun får og ellers selv skaffe sig øvelse ved at iagttage. Derudover beskæf-
tiger instruksen sig med, hvordan eleven skal forholde sig over for sine overordnede, 
men derimod ikke med, hvordan hun skal forholde sig til de syge. Elevtidens længde 
sættes til et år, men kan dog undtagelsesvis forkortes eller forlænges. Eleven betrag-
tes som en arbejdskraft.

Når vi springer frem til bestemmelserne fra januar 1899, er der sket ændringer i 
holdningen og kravene til eleven. (Se bilag 2). Uddannelsestiden er forlænget til 
halvandet år som normen, optagelseskravene er nøjere specificerede, og det gøres 
klart, at der er tale om en decideret uddannelse, både praktisk og teoretisk. 

Her omtales uddannelsen som kurser, hospitalet har oprettet for kvinder, der ønsker 
at indtræde i kommunens tjeneste som hospitalssygeplejersker. For at komme i be-
tragtning som elev skal ansøgeren være 22-30 år, have lyst og anlæg for sygeplejen, 
samt være i besiddelse af almindelig dannelse. Sammen med ansøgningen skal hun 
indsende en attest om hæderlig vandel, som skal bekræftes af en pålidelig mand. 

Hvis ansøgeren antages som elev, får hun gratis undervisning, såvel praktisk (rundt 
om på hospitalets afdelinger), som teoretisk. Desuden får hun gratis bolig, kost og 
vask. Derudover har hun ret til en sommerferie på 2 à 3 uger. Uddannelsen slutter 
med en prøve, som giver adgang til ledige assistentstillinger. Bestemmelserne fra 
1899 lader skinne igennem, at der er sket en ændring i holdningen til sygeplejeele-
ven, idet det præciseres, at der er tale om en uddannelse. Samtidig er man begyndt 
at stille krav til elevens moralske habitus. 

To år senere i sygeplejeelevens instruks af 30. januar 1901, er uddannelsestiden 
yderligere udvidet til tre år som det normale. (Se bilag 3). Desuden præciseres det, 
at uddannelsen skal foregå på både en medicinsk og en ki rurgisk afdeling. Ellers 
indeholder instruksen stort set de samme be stemmelser som de forrige, blot med 
den ændring, at vandelsattesten nu også kan attesteres af en kvinde. Når der i in-
strukserne fra 1899 og 1901 opereres med ekstra elever, drejer det sig om elever fra 
Røde Kors og fra sygeplejeforeningerne på landet. Deres uddannelse varede som 
regel højst et halvt år, og de måtte selv sørge for bolig og påklædning, samt betale 
for kosten. 

Det er trods alt ret store ændringer, der er sket fra 1899 til 1901 ved, at den normale 
uddannelsestid er fordoblet, og der er indført en bestemmelse om, at eleven skal 
rundt på forskellige afdelinger. Det sidste hindrer, at uddannelsen bliver ensidig, 
hvilket igen øger den færdiguddannede sygeplejerskes ansættelsesmuligheder. En 
medvirkende årsag til den forbedrede uddannelse var sikkert, at der i mellemtiden 
var sket det, at sygeplejerskerne var begyndt at slutte sig sammen. En gruppe danske 
sygeplejersker dannede i 1899 Dansk Sygeplejeråd inspireret af den samme år op-
rettede internationale sygeplejerskeorganisation, International Council of Nurses. 

Dansk Sygeplejeråds første mål blev indførelsen af en ensartet treårig uddannelse 
for alle sygeplejersker. For at sætte vægt bag kravet blev det fastsat som kriterium,  at 
sygeplejersken for at blive ordinært medlem af foreningen skulle have en hospitals-
uddannelse bag sig af mindst tre års varighed på både en medicinsk og en kirurgisk 
afdeling. 

Senere blev det præciseret, at uddannelsen også skulle omfatte sindssygepleje, bar-
selpleje og epidemipleje. Havde man ikke denne baggrund, kunne man optages som 
ekstraordinært medlem (gjaldt for eksempel elever) mod, at man indvilligede i at 
tage supplerende uddannelse i det, man manglede for at kunne opfylde optagelses-
kravene. For ældre sygeplejersker, som havde virket i mange år, indførtes der nogle 
overgangsordninger. 

Det blev således Dansk Sygeplejeråd, der i praksis kom til at stå som garant for en 
forsvarlig uddannelse, og som garanti for kvalifikationerne indførtes et emblem, der 
skulle bæres af alle ordinære medlemmer. Lidt efter lidt fik sygeplejerskerne så stor 
gennemslagskraft, at de kunne møde sygehusenes ansættelseskrav med modkrav. 

Uddannelsesstederne 
Hvis vi vender interessen mod sygehusene, der jo både var sygeplejeelevernes ud-
dannelsessted og de fleste af de færdiguddannedes arbejdsplads, så møder der os i 

Sygestue fra omkring år 1900. Her fra Frederiks Hospital i København.
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begyndelsen af 1900 tallet et noget andet syn, end det vi kender i dag. Det var stort 
set kun København og enkelte af de større provinsbyer, der kunne præstere sygehu-
se af en størrelse, der gjorde den af Dansk Sygeplejeråd krævede uddannelse mulig. 

De fleste provinssygehuse var ganske små og bestod af en blandet medicinsk-kirur-
gisk afdeling med en kirurgisk overlæge. Desuden fandtes som regel et separat epi-
demisygehus. 

Som det vil fremgå af nogle af de foreliggende erindringer, var der steder, hvor syge-
plejen klaredes udelukkende ved hjælp af elever under en enkelt oversygeplejerskes 
ledelse. Men i løbet af den periode, erindringerne beskæftiger sig med, kom der skub 
i udviklingen, og de eksisterende sygehuse blev udvidet, eller derblev bygget nye. 
Det betød, at Dansk Sygeplejeråd til at begynde med brugte mange ressourcer på at 
skaffe de provinsuddannede sygeplejersker, der søgte optagelse som ordinære med-
lemmer, mulighed for at supplere deres uddannelse. 

For at sætte tingene mere i system og give eleverne mulighed for at vælge uddan-
nelsessted indførte Dansk Sygeplejeråd i 1919 en klassificering af provinssygehu-
sene med hensyn til elevuddannelsen, hvorved der blev stillet bestemte krav for, at 
en 3-årig uddannelse kunne godkendes. Samtidig blev det krævet, at den oversy-
geplejerske, der stod for elevernes uddannelse, skulle være medlem af foreningen. 
Til klassificeringen tog man udgangspunkt i antallet af sengepladser og opstillede 
følgende regler: Sygehuse med 10-20 senge kunne give et års uddannelse, sygehuse 
med indtil 50 senge kunne give to års uddannelse, og sygehuse med over 50 senge 
kunne give tre års uddannelse. 

Det viste sig dog hurtigt, at den foretagne klassificering ikke fungerede tilfredsstil-
lende, og der blev nedsat et udvalg til at udarbejde klarere retningslinjer. Her kom 
man frem til en klassificering, der tog udgangspunkt i antallet af sygedage pr. år. De 
nye retningslinjer forelå i 1924 og så således ud: Der blev opereret med nu kun to 
klasser, således at der for at et sygehus kunne give en godkendt toårig uddannelse 
blev det krævet, at det havde minimum 4.500 sygedage (15-30 senge), mens der til 
en treårig uddannelse blev krævet mindst 11.000 sygedage. 

Af de uddannelsessteder, vi hører om i de foreliggende erindringer, var sygehusene 
i Esbjerg, Grenå og Odense i 1924 godkendt som treårige uddannelsessteder, mens 
sygehusene i Grindsted og Løgstør kun blev anerkendt som toårige uddannelsesste-
der. I alt var 76 og 23 provinssygehuse anerkendt som henholdsvis tre- og toårige 
uddannelsessteder. Men efterhånden som det enkelte sygehus’ kapacitet blev ud-
videt, kunne dets ledelse søge anerkendelse som treårigt uddannelsessted. Denne 
anerkendelse opnåede Grindsted Sygehus i 1925 og Løgstør i 1926. 

At det var vigtigt for et sygehus at få status som treårigt uddannelsessted skal blandt 
andet ses i sammenhæng med, at eleverne mange steder udgjorde en forholdsvis 
stor og billig del af arbejdskraften. 

Det ses af det omtalte udvalgs rapport, hvori det blev fastslået: ”Gennem et spørge-
skema, der i foråret 1923 er udsendt af Dansk Sygeplejeråd til alle landets sygehuse, 
er oplyst, at der på mange sygehuse er for mange elever i forhold til de uddannede 
sygeplejersker, således at eleverne for tidligt må arbejde på egen hånd og påtage sig 
for stort et ansvar til skade både for patienterne og dem selv. Der henstilles derfor til 

sygehusene, at de ansætter flere assistenter (sygeplejersker med tre års uddannelse) 
og færre elever, nemlig i følgende forhold: to sygeplejersker (oversygeplejerske), to 
assistenter og indtil otte elever, altså i forholdet 4:8”. 

Det lykkedes altså for sygeplejerskerne gennem deres organisation at få ret stor ind-
flydelse på, hvordan uddannelsesstederne skulle være indrettet for at kunne give en 
tidssvarende uddannelse. Men offentlighedens eneste garanti for, at en given syge-
plejerske havde gennemgået den krævede uddannelse, var stadig hendes medlem-
skab af Dansk Sygeplejeråd, symboliseret ved foreningens emblem, samt eventuelt 
et eksamensbevis udstedt af uddannelsesstedet; men det var langt fra alle steder, 
man havde indført den praksis. 

Sygeplejen som erhverv 
Dansk Sygeplejeråd havde længe ønsket at slippe for at stå som den eneste garant 
for sygeplejerskeuddannelsen, da de mente, at veluddannede sygeplejersker i høj 
grad var et samfundsanliggende, Allerede i 1908 havde man indsendt den første an-
søgning om at få indført en statsautoriseret eksamen for sygeplejersker. Det blev en 
lang og sej kamp. 

Første etape endte med Medicinalkommissionens betænkning fra 1921, der danne-
de grundlag for et lovforslag, som blev fremsat i Rigsdagen, men blev forkastet. I åre-
ne 1921-25 blev der to gange fremsat et lovforslag om autorisation af sygeplejersker, 
uden at der blev opnået enighed, og der gik en årrække, uden at der blev gjort et nyt 
forsøg. Men ved Folketingets forhandlinger den 25. oktober 1932 fremsatte inden-
rigsministeren, Bertel Dahlgaard et forslag til lov om autoriserede sygeplejersker. 
Denne gang blev loven vedtaget ved tredjebehandlingen den 10. marts 1933 med 
62 stemmer for, nemlig socialdemokrater, radikale, konservative og kommunister, 
mens Venstre og Retsforbundets 25 medlemmer undlod at stemme. Herefter overgik 
lovforslaget til Landstinget, hvor det også blev vedtaget, og endelig forelå Lov nr. 140 
om autoriserede Sygeplejersker den 26. april 1933. Loven fik virkning fra 1. januar 
1934. (Se bilag 4). 

Hermed lykkedes det at flytte kontrolfunktionen fra sygeplejerskernes organisati-
on til myndighederne, nærmere betegnet Sundhedsstyrelsen. Den skulle herefter 
udfærdige autorisationsbeviserne til de sygeplejersker, der havde gennemgået en 
treårig uddannelse på en anerkendt uddannelsesinstitution. Samtidig blev der ind-
ført bødestraf for den, som ved avertering, skiltning, emblem eller på anden måde 
uberettiget betegnede sig som eller bibragte andre indtryk af at være autoriseret sy-
geplejerske. 

Loven om statsautorisation kom således til at stå som symbol på, at sygeplejen om-
sider officielt var blevet anerkendt som et fag, der forudsatte en særlig uddannelse, 
samt at samfundet havde en interesse i, at erhvervet blev udført af en velkvalificeret 
arbejdsstyrke. 

Herefter begyndte et nyt kapitel af danske sygeplejerskers historie, idet loven i prak-
sis varr medvirkende til, at sygeplejerskernes organisation nu kunne flytte indsatsen 
til andre områder, og at de her kunne tale med større vægt, når det gjaldt løn- og 
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arbejdsforhold. En af de vigtige sager var arbejdstidens længde. Her blev 1934 et 
skelsættende år. 

Arbejdstiden 
En sygeplejerskes arbejdsdag/-nat var lang. Døgnet var som bekendt på 24 timer, og 
sygehuspatienter kræver konstant pleje og opmærksomhed. 

På sygehusene havde man inddelt døgnet i to arbejdsperioder, således som det frem-
gik af Københavns Kommunehospitals instruks for assistenter fra 1876. (Se bilag 1). 
Ifølge denne kunne en sygeplejerske have dagvagt, som varede fra kl. 6 morgen til kl. 
8 aften, eller hun kunne have nattevagt fra kl. 8 aften til kl. 6 morgen. Efter nattevag-
ten skulle hun dog forblive til stede til kl. 8 for at yde hjælp ved morgenforretningen. 
Hun havde således en arbejdsdag på henholdsvis 14 og 12 timer. Hun risikerede 
desuden at blive kaldt til assistance i sin normale fritid. Dette var muligt, fordi hun 
boede på sygehuset. 

Sådan var forholdene i 1876, og som det berettes i nærværende samling erindringer, 
sker der ikke de store forandringer i de første godt og vel 30 år af vort århundrede, 
idet man fortsat kører med et to-vagts system. 

Dengang i 1876 var sygeplejerskerne dog ikke ene om den lange arbejds tid, da var 
en arbejdsdag på 10-12 timer det normale. og det blev da også et krav fra de opblom-
strende fagforeninger at få denne tid forkortet. 

Vi skal imidlertid helt frem til år 1919, før arbejdsmarkedets parter nåede frem til 
en overenskomst om en otte timers arbejdsdag. Det kom dog ingenlunde til også at 
gælde for landets sygeplejersker. De opnåede førdt en nedsættelse af arbejdstiden 
fra 1934. Det betød dog ikke, at alle Danmarks sygeplejersker med et slag fikr nedsat 
arbejdstid. Beslutningen blev nemlig lagt ud til det enkelte sygehus, så Dansk Syge-
plejeråd måtte i hvert enkelt tilfælde forhandle sig frem til en løsning. Den yngste 
af denne samlings fortællere, Ellen Jepsen, beretter om, at der ved hendes start som 
elev på Sundby hospital i 1938 endnu var en 12 timers nattevagt, men det var den 
sidste afdeling der på hospitalet, hvor det endnu ikke var ændret til en 8-timers vagt. 

Den kortere arbejdstid varvmed til at løse hospitalernes greb om sygeplejerskerne, 
der ikke kun fik mere fritid at råde over, men der måtte også på grund af den nød-
vendige udvidelse af arbejdsstyrken slækkes på det hidtidige krav om at skulle bo på 
sygehuset. Det medførte, at man efterhånden måtte acceptere, at en sygeplejerske 
også havde et liv uden for hospitalet. Årene fra omkring 1900 til ca. 1940 har såle-
des været en bevæget tid i danske sygeplejerskers historie med mange kampe for at 
opnå anerkendelse, hvor resultaterne viste sig lidt efter lidt. Derfor er det spænden-
de at få at vide, hvordan forholdene opfattedes af sygeplejerskerne selv. Det ved vi 
lidt mere om, når vi har læst denne samling erindringer. 

Baggrund for sygeplejerskeerindringerne 
Nærværende samling af erindringsoptegnelser fra syv forskellige tidligere sygeple-
jersker udgør kun en brøkdel af det materiale, der siden 1984 er indsamlet af Nati-
onalmuseets Etnologiske Undersøgelser. Det drejer sig om et storstilet projekt, som 

museet kører i samarbejde med Dansk Sygeplejeråds Seniorsammenslutning, og 
som Dansk Sygeplejeråd støtter økonomisk. 

Seniorsammenslutningen blev stiftet i 1982, og på et tidligt tidspunkt begyndte den 
at opfordre medlemmerne til at nedskrive deres erindringer fra deres tid som syge-
plejersker. Man søgte kontakt til Nationalmuseet, der i mange år havde kørt projek-
ter med at indsamle erindringer fra forskellige erhvervsgrupper. Museumsinspektør 
Ole Højrup ledede indsamlingen, og bidragene blev opbevaret i Nationalmuseets 
arkiv. Ole Højrup udarbejdede som hjælp for de skrivende en spørgeliste specielt 
med henblik på sygeplejersker. (Spørgeliste nr. 51). 

Der er mange sygeplejersker, som har fulgt opfordringen til at fortælle om deres liv, 
og nærværende udvalg skal ikke gøre det ud for at være repræsentativt; men gen-
nem skildringerne af dagligdagen på et sygehus bliver den historiske udvikling  sat 
i relief af de enkelte fortællere med hver deres forskellige baggrund, opfattelser og 
skæbner, og man får et komplekst billede af en tid og et arbejde. 

Karen Johanne Nielsen døde i 1956, og hendes beretning er indsendt af forstander-
inde Grethe Pedersen på Esbjerg Centralsygehus. Beretningerne fremstår med få re-
daktionelle ændringer sådan, som de er forfattet af den enkelte fortæller. 

Billedmaterialet hidrører dels fra beretterne selv, dels fra Dansk Sygeplejeråds arkiv.
Siden udgivelsen i 1987 er hele Dansk Sygeplejeråds fotoarkiv flyttet til Dansk Syge-
plejehistorisk Museum i Kolding.
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Jeg er født den 8. december 1879 i Vejlø ved Næstved, hvor min fader var gårdejer 
Jakob Nielsen, min moder Bodil Johanne, f. Jensen. Jeg var mine forældres første og 
eneste barn. Min moder døde ved min fødsel 22 år gammel, og jeg kom da til hendes 
forældre i Sdr. Kirkeby på Falster og opvoksede der. 

Hos mine bedsteforældre havde jeg en lykkelig barndom, omgivet af deres kærlig-
hed og omsorg. Begge var fromme, dygtige, flittige, retsindige og interesserede men-
nesker, som ved deres hele færd gav mig et godt eksempel. Bedstemoder var mild 
og blid, bedstefader mere streng; han stillede store krav til sig selv såvel som til sine 
omgivelser. Han var intelligent og fulgte godt med i, hvad der rørte sig i tiden. Han 
var tømrer og som sådan en del beskæftiget uden for hjemmet, hvorfor det er bed-
stemoder, jeg husker bedst fra de første barndomsår. Hun døde allerede, da jeg var 
godt 13 år, og derefter kom jeg til at stå bedstefader meget nær. Han fik stor betyd-
ning for mig, hans personlighed står levende i min erindring. 

Kort efter min konfirmation i foråret 1894, altså 14½ år gammel, kom jeg til at styre 
huset for bedstefader, som da var næsten 77 år. Med et års afbrydelse, hvor jeg var 
i et hjem på Sjælland, blev jeg hos bedstefader, indtil han i januar 1899 solgte sin 
ejendom og tog bolig hos en søn i Århus. Da jeg i efteråret 1899 begyndte at søge ind 
som sygeplejeelev, var bedstefader meget optaget deraf og håbede at opleve, at jeg 
fik begyndt på uddannelsen. Det nåedes netop, idet jeg tiltrådte som elev 1. oktober 
1900, og han døde få dage derefter, knap 83 år gammel. I et af de sidste breve jeg 
modtog fra ham, skrev han til slut: ”Vær glad, venlig, beskeden, kvik og hurtig i ven-
dingen og fremfor alt, mild og kærlig”. 

I foråret 1899 kom jeg i et hjem i Frederiksværk, hvor den ganske unge kone havde 
tuberkulose. Mit arbejde bestod i at passe deres lille dreng på knap et år samt hjælp 
i huset. Den unge frue var hårdt angrebet af sygdommen og trængte mere og mere 
til pleje og hjælp, og det blev mig, der sammen med hendes gamle moder kom til at 
yde denne indtil hendes død otte måneder senere. 

Lige fra min barndom havde jeg næret ønske om at blive sygeplejerske og havde talt 
med bedstemoder derom. Dette ønske blev gennem mine oplevelser i dette hjem 
stærkere, og jeg henvendte mig i efteråret 1899, altså knap 20 år gammel, til Kgl. 
Frederiks Hospital og til Kommunehospitalet i København om ansættelse som syge-
plejeelev, men man antog ikke elever under 22 år. Efter forgæves forsøg flere steder 
i København og Århus, så jeg i sommeren 1900 et avertissement fra Esbjerg Sygehus 
om en ledig stilling som sygeplejeelev, søgte og fik denne og tiltrådte her på det gam-
le sygehus på Bavnehøj 1. oktober 1900. 

Sygehuset havde kun 10 medicinske og kirurgiske sengepladser plus 25 epidemiske. 
Esbjerg var jo i 1899 blevet købstad og havde måttet indrette sygehus i det fra am-
tet overtagne epidemisygehus, hvortil hørte en økonomibygning med to sygestuer 
med i alt fire senge beregnet til tilskadekomne. Økonomiens værelser toges i brug 
til sygestuer, således at økonomibygningen kom til at rumme 10 senge og en opera-
tionsstue. 

Overlæge Cold var 1. januar 1900 blevet ansat her, og der var to dygtige ledende sy-
geplejersker, så jeg havde godt udbytte af at være her. På grund af sygehusets ringe 
størrelse antoges eleverne kun for et år, altså forlod jeg det den 1. oktober 1901 og 

kom da til Ørsted Sygehus i Randers Amt, fra 1. november 1901 til 1. februar 1903, 
ligeledes et lille sygehus ledet af distriktslæge Arent Frandsen, der var sygehuslæge, 
og forstanderinde Sørine Sørensen, der ledede såvel sygeplejen som økonomien og 
førte regnskabet. Begge disse mennesker var betydelige personligheder, som blev af 
stor betydning for mig, og hvis venskab jeg vandt i dette år og bevarede lige til deres 
død. Frk. Sørensen var en illustration til arbejdsglæden, hun var aldrig ledig, men 
havde dog altid tid. Hun var den ideelle sygeplejerske, uselvisk, kærlig og dygtig med 
stor evne til at vinde tillid. Hun døde 1937; hun besøgte mig nogle gange her til stor 
glæde også for sygeplejerskerne, og jeg har tilbragt mange gode ferier hos hende. 

Jeg havde således fået begyndt min uddannelse på to små sygehuse, havde begge 
steder fået god, praktisk uddannelse, men ikke undervisning i teori. Ud over studi-
et af en lille ”Haandbog for Sygeplejersker” og ”Anatomi for Sygeplejersker” - med 
sidstnævnte havde dr. Frandsen i Ørsted hjulpet mig lidt - manglede jeg teoretisk 
viden. Efter samråd med frk. Sørensen, Ørsted, besluttede jeg at ville fortsætte min 
uddannelse på Kommunehospitalet i København for at komme på et stort hospital, 
hvor jeg kunne få såvel praktisk som teoretisk uddannelse. 1. februar 1903 tiltrådte 
jeg der og var der til 1. august 1905. Samme forår havde jeg afsluttet undervisningen 
i teori med eksamen. Min elevtid blev således temmelig lang. Der krævedes tre år, 
jeg brugte næsten fem, men det har jeg ikke fortrudt. Såvel på de mindre sygehuse, 
som på det store hospital lærte jeg i min elevtid meget, som senere har haft betyd-
ning for mig. 

Efterhånden var jeg blevet klar over, at jeg helst ville arbejde på et provinssygehus og 
søgte derfor en ledig stilling som operationssygeplejerske på Aalborg By- og Amts-
sygehus, det nuværende kommunehospital, og var ansat der fra 1. august 1905 til 1. 
august 1907. Det var en krævende stilling, jeg havde kun elever til hjælp, og der var 
en efter den tids forhold stor kirurgisk virksomhed.

Derefter fik jeg en måneds kursus i barselpleje på Fødselsstiftelsen i København og 
rejste 1. november 1907 til Berlin, hvor jeg efter samråd med Dansk Sygeplejeråd 
havde søgt stilling på Stadt Krankenhaus Charlottenburg Westend, idet jeg havde 
lyst til at se sygepleje i et fremmed land. Hospitalet var stort, nyt og særdeles smukt 
udstyret. Det var interessant og lærerigt at se de fremmede forhold. Jeg mødte megen 
venlighed og med en af de sygeplejersker, jeg mødte der, senere gift med en læge, har 
jeg holdt forbindelsen ved lige gennem alle årene, kun afbrudt af de to verdenskrige. 

Efter knap et års ophold i Berlin tog jeg tilbage til Ørsted Sygehus - nu betydeligt 
udvidet og moderniseret - og var der fra efteråret 1908 til maj 1910. I juni 1910 blev 
jeg ansat som oversygeplejerske og operationssygeplejerske på Esbjerg Kommunes 
Sygehus og fungerede i begge stillinger til 1920, da der ansattes en operationssy-
geplejerske. I stillingen som oversygeplejerske forblev jeg til 1. juni 1943, da jeg tog 
min afsked. 

Min sygeplejetid er faldet i en periode, hvor der er foregået en meget stor udvikling 
inden for lægevidenskab, hospitalsvæsen og sygepleje. Da jeg i 1900 begyndte som 
elev, var kravet om en 3-årig uddannelse helt nyt, udgået fra det internationale syge-
plejeråd, som var stiftet i sommeren 1899 i London, blandt andet med den opgave at 
søge indført en ensartet uddannelse for sygeplejersker i alle lande. 
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Oversygeplejerske Karen Johanne Nielsen i døren til en operationsstue på Esbjerg Sy-
gehus ca. 1915

”Dansk Sygeplejeråd” blev stiftet i oktober 1899 med det formål at samle alle Dan-
marks sygeplejersker til en stand og som vigtigste opgave at søge elevuddannelsen 
ledet ind i faste spor. ”Tidsskrift for Sygepleje” begyndte at udkomme i januar 1901. 

Sygepleje i nutidig betydning kendtes kun fra 1860, da Florence Nightingale åbne-
de sin sygeplejeskole i London. Her i Danmark skete den første begyndelse til en 
forbedring, da Diakonissestiftelsen i 1863 åbnedes. I halvfjerdserne kom nogle dan-
nede unge pige ind på københavnske hospitaler som sygeplejersker. Bedringen i 
plejen mærkedes hurtigt, og antallet af sygeplejersker var i 1899 steget betydeligt 
og var fordelt over hele landet. Stuekonerne var næsten alle afløst af sygeplejersker. 
Nattevagten udførtes dog endnu mange år frem på adskillige af landets sygehuse af 
koner fra byen. 

Dette var den gang tilfældet på Esbjerg Sygehus. På Ørsted Sygehus var der ikke altid 
nogen nattevagt. Eleverne måtte stå op, når patienterne ringede om natten; en klok-
ke var anbragt i elevværelset, og vi var to elever, som skiftevis hver anden nat måtte 
lyde dens kald. Hos dårlige patienter var der fast vagt. En pudsig oplevelse mindes 
jeg fra den gang. En nat havde jeg været kaldt op gentagne gange af en patient. Flere 
gange for at sige hende, hvor mange klokken var eller lignende. Om morgenen fik 
forstanderinden besked om nattens tildragelser, og jeg nævnte da også dette, men 
uden at tænke på kritik. Lidt senere, da forstanderinden gik rundt til patienterne, 
hørte jeg hende sige til konen: ”De må gerne ringe om natten, når det er nødvendigt, 
men da eleverne jo arbejder hele dagen, må de nødigt vækkes om natten uden vir-
kelig grund”. Konen svarede: ”Ja, a vil nu ha lie for mi krone”. Hun betalte 1 kr. pr. dag 
for opholdet på sygehuset. Jeg har ofte moret mig over dette svar. 

Opvarmningen af sygestuerne skete gennem kakkelovne, hvori der fyredes med 
tørv. Udrensning og optænding besørgede sygehuskarlen, men pasningen i dagens 
løb påhvilede eleverne. Det hændte, at ilden gik ud, og man måtte i køkkenet og bede 
kokkepigen om gløder fra komfuret. Belysningen var petroleumslamper, som ikke 
altid var lige omhyggeligt gjort i stand af stuepigen. Vægen var skæv, og de osede - så 
måtte man i gang med at rense og gøre i stand. Vandet blev pumpet op i en beholder 
på loftet, hvilket var sygehuskarlens arbejde. Det hændte, at vandet slap op, måske 
netop når man lavede bad til, og man måtte af sted for at finde karlen. I badeovnen 
skulle fyres en times tid for at få vandet varmt. WC fandtes ikke. Da jeg i 1908 vendte 
tilbage hertil, havde byen vandværk, sygehuset acetylengas, WC installeret m.m.

Arbejdstiden var her, som de fleste steder, fra kl. 6 til 20 à 20.30 uden fast fritid eller 
fridag.

På Kommunehospitalet i København var der gasbelysning på sygehusene og en stor 
kakkelovn midt på gulvet. En kone kom kl. 18-19 og rensede ud af kakkelovnen samt 
lagde parat til optænding, nattevagten skulle så kl. 4 om morgenen tænde ild og 
fylde kul på, så der kunne være lidt varmt, til dagpersonalet mødte kl. 5. Her var 
arbejdstiden dengang fra kl. 5 til 20 med en times fritid og en halv ugentlig fridag. 
Nattevagten besørgedes af eleverne fra kl. 20 til 8. Den dag, nattevagten begyndte, 
arbejdede man fra kl. 5 til 12, sov lidt om eftermiddagen og mødte igen kl. 20, og når 
man, efter 14 nætters vagt, atter skulle i dagtjeneste, gik man fra nattjeneste kl. 8 og 
mødte igen kl. 14. 
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På alle sygehuse, også på de store hospitaler, havde eleverne ved siden af det egent-
lige, patienternes pleje, meget rengøringsarbejde på sygestuer og i skyllerum, dog 
ikke gulvvask. 

Mange forhold var jo, som det ses af ovenstående, ret primitive og forøgede arbejdet, 
men på alle disse områder kom forbedringerne ret hurtigt. 

Derimod holdt arbejdstiden sig i mange år på samme stade. Ligeledes var lønni-
veauet lavt og blev ved at være det mange år frem i tiden. 

Da jeg i 1910 tiltrådte stillingen på Esbjerg Kommunes sygehus, var dette først taget i 
brug i november 1909, det var fuldt moderne indrettet og velforsynet på alle måder, 
det var en glæde at arbejde her. 

Her, som de fleste steder i provinsen, var det elever, der vågede om natten. Det var 
jo et stort ansvar, de havde - jeg havde selv ofte under nattevagt været ængstelig og 
tvivlrådig, bange for ikke rigtigt at kunne bedømme patienternes tilstand eller vide, 
hvornår det var nødvendigt at tilkalde lægen. Jeg ordnede det derfor således, at ele-
verne skulle komme til mig, når der i nattens løb var noget, de var i tvivl om, eller 
hvis der skete noget uforudset - og hellere kalde en gang for meget end for lidt. Som 
oversygeplejerske kendte jeg jo alle patienterne. 

Min stilling som operationssygeplejerske medførte jo også, at jeg skulle kaldes op, 
når der om natten blev indbragt tilskadekomne eller patienter, som straks skulle 
opereres. Det kunne ofte blive flere gange, jeg i nattens løb blev vækket, men jeg hav-
de det held at have let ved at falde i søvn, når jeg igen kom i seng og kunne derved 
bedre holde dertil end mange andre. 

På den enkelte afdeling var der ansat en afdelingssygeplejerske og nogle elever, 
men ikke nogen uddannet hjælp. Det kunne ofte være vanskeligt for sygeplejersken 
at få sin daglige fritid, fordi hun ikke turde overlade ansvaret for dårlige patienter 
til eleverne. 

På sygeplejerskernes halve ugentlige fridag havde jeg tilsynet og hjalp eleverne med 
at gøre de dårlige patienter i stand, men det var ofte svært at nå det ved siden af ope-
rationsstuearbejdet, som jo falder uregelmæssigt, og det var utilfredsstillende både 
for sygeplejerskerne og for mig. Vi drøftede sagen og var enige om, at der på hver af-
deling burde ansættes en fuldt uddannet sygeplejerske som assistent. Jeg talte med 
overlægen derom, han var enig med mig om det ønskelige heri, og ligeledes var vi 
enige om, at sygeplejersker og elever burde have en hel dag fri om ugen. 

Overlægen forelagde vore ønsker for udvalget, men det gik nu ikke så glat at få bevil-
get denne forøgelse af de faste sygeplejerskers antal eller den hele fridag, som også 
ville kræve forøgelse af personalet. Det skete ikke før i 1919, da den første udvidelse 
af sygehuset toges i brug. 

Som kuriositet kan nævnes, at ved en af forhandlingerne om en ugentlig fridag for 
sygeplejerskepersonalet sagde et udvalgsmedlem, at han ikke forstod, hvorfor de 
skulle have en fridag i ugen - de havde jo fri om søndagen. Han tænkte ikke på, at pa-
tienterne lige så vel skulle plejes søn- og helligdage som hverdage. Det gjorde over-
lægen så opmærksom på. Det var en meget stor hjælp, at overlægen altid gennem 

Sygeplejestaben på Esbjerg Sygehus 1915.  Oversygeplejerske Karen Johanne Nielsen 
sidder i midten på forreste række. Det er det eneste billede af hende, hvor hun bærer 
kappe.

alle årene var parat til at sætte ind i alle forhold og at støtte berettigede krav, at han 
interesserede sig for sygeplejerskernes forhold. 

I 1918 blev der ansat en uddannet sygeplejerske som assistent på operationsstuen - i 
øvrigt frk. Goltermann, der endnu fungerer som afdelingssygeplejerske på kirurgisk 
afdeling. Indtil da havde jeg kun haft elever til hjælp. Samtidig med ansættelsen af 
assistenter på afdelingerne ordnedes det således, at disse skiftevis havde nattevagt 
14 dage ad gangen, så der nu var en uddannet sygeplejerske til stede om natten. 
Men endnu i mange år var dagtjenesten fra kl. 6 til 20 med to timers fritid og en time 
til måltider, altså 11 timer - nattevagten 12 timer. Mange overvejelser, adskillige op-
gørelser over arbejdet og over nødvendigheden af mere personale for at kunne ned-
sætte arbejdstiden lavede jeg. Overlægen forelagde dem for udvalget, og tid efter an-
den indførtes forbedringer. Der ansattes flere uddannede sygeplejersker, ni timers 
arbejdsdag indførtes m.m. Men nattevagten var stadig 12 timer. Dog havde jeg den 
glæde, at også den i de sidste syv-otteår af min funktionstid, blev nedsat til ni timer. 
Det var meget svært, som den der havde ansvaret at se, at sygeplejerskerne blev alt 
for trætte. Arbejdet og belægningen voksede stadig. Der kom mange flere forskellige 
undersøgelser og nye behandlingsmetoder, og kravene til sygeplejerskerne voksede. 
Derfor glædede jeg mig hver gang, det lykkedes at indføre en lille lettelse. 

Elevernes uddannelse lå mig lige fra min ansættelse stærkt på sinde. Den praktiske 
uddannelse blev jo givet på afdelingerne, men der krævedes også teoretisk uddan-
nelse, og det ordnedes da således, at reservelægen underviste i anatomi og fysio-
logi, medens jeg underviste i forskellige fag: Sygeplejeetik, hygiejne, økonomi, me-
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dicingivning og medicin, forskellige håndgreb og anlæggelse af forbindinger. Der 
undervistes en gang ugentlig fra midt i oktober til midt i april, såvel af reservelægen 
som af mig gennem alle de tre elevår, og der afsluttedes med mundtlig - senere tillige 
skriftlig eksamen, hvor overlægen var censor. Fra 1919 fungerede tillige kredslægen 
som censor, og fra 1940 begge overlægerne. Undervisningen foregik de to-tre første 
år om aftenen, senere om eftermiddagen, men i elevernes fritid - også et forhold som 
skal ændres, men det nåedes ikke i min funktionstid. 

Undervisningen af eleverne var mig altid en stor glæde. Jeg kom derved i mere direk-
te kontakt med dem end kun ved at se dem på afdelingerne. Jeg kunne ved at stille 
dem spørgsmål vedrørende deres arbejde få indtryk af, hvad de havde lært, og om 
de havde forstået det. Det gav mig lejlighed til at påvirke dem og til at delagtiggøre 
dem i de erfaringer, jeg havde gjort, og jeg følte, at jeg i timerne samarbejdede med 
sygeplejerskerne om elevernes uddannelse. Vi ville jo alle gerne, at de skulle blive 
dygtige, blive fremtidens gode sygeplejersker, ønskede også, at de skulle være præ-
get af den skole, de udgik fra. 

Men livet på sygehuset var ikke kun arbejde, vi havde også meget privat samvær. 
Ved udvidelsen i 1919 havde vi fået indrettet en dagligstue - indtil da samledes vi i 
min stue - denne dagligstue blev i årenes løb rammen om mange hyggelige aftener, 
mange fornøjelige og smukke fester - særligt kan nævnes eksamensfester og nytårs-
festerne. 

Vi samledes fast en aften om ugen til højtlæsning, sang og håndarbejde, og jeg har 
haft den glæde, at mange tidligere elever i årenes løb har skrevet til mig, at de ofte 
mindedes ”vore dejlige dagligstueaftener”. Ind under jul lavede vi julepynt, syede og 
strikkede julegaver til patienterne, alt imens passiaren gik livligt, og en god kop kaffe 
virkede oplivende. 

En fast tradition var pinsemorgen-frokosten i haven - et enkelt år på det flade tag, 
men så stille var vejret sjældent, så vi kunne være deroppe - overlæge, reservelæge, 
læger og forvalter med fruer og børn deltog altid i denne frokost såvel som i festerne 
i dagligstuen. Vi havde også en sommerfest som elevforeningen ”Pax” arrangerede. 
I nogle år havde vi et trestemmigt sangkor - sygeplejersker og elever - dirigeret af 
reservelæge Ludvig Christensen, nu overlæge i Brovst. Det var til megen glæde. Efter 
dr. Christensens afrejse dirigeredes det en tid af afdelingssygeplejerske frk. Grabow.
Hele dette private samvær betød meget for såvel sygeplejersker som elever. Gav en 
hjemlig følelse, som var overordentlig værdifuld.

Udviklingen på sygehuset nævnes her ganske kort: 

1910:   50 medicinske og kirurgiske senge, 2 celler, 25 epidemiske senge. 

1943: (i 1939 var sygehuset blevet delt i en kirurgisk og en medicinsk afdeling med   
 hver sin overlæge) - 103 kirurgiske sengepladser, 70 medicinske og 25 epi - 
                 demiske sengepladser. 

1910:  1 oversygeplejerske, 4 afdelingssygeplejersker, 11 elever, 3 gangpiger. 

1943:  1 oversygeplejerske, 9 afdelingssygeplejersker, 8 sygeplejeassistenter, 10 vi- 
                 karassistenter, 46 elever, 24 gang- og stuepiger. 

Det har været interessant at leve med i denne udvikling, også nu som pensionist 
at have fulgt, hvad der siden 1943 er foregået. Mit ønske for centralsygehuset er, 
at det stadig må hævde sig blandt de bedste, og at sygeplejersker og elever må føle 
sig hjemme der, så de kan være glade i deres arbejde og derved være til hjælp for 
patienterne. 

Overlæge Cold fungerede indtil december 1935. Hans store dygtighed, hans interes-
se for patienterne såvel som for personalet, hele hans fine, noble personlig og elsk-
værdige fremtræden gjorde samarbejdet med ham let og til en oplevelse. Det var 25 
lykkelige år under hans ledelse. 

Overlæge Svenningsen, der var blevet ansat som 1. reservelæge i 1931, blev nu ved 
overlæge Colds fratræden konstitueret som overlæge og ansattes som sådan i 1936. 
Han bevarede den samme gode tone på sygehuset, som hidtil havde hersket der, 
og samarbejdet med ham var mig en glæde såvel nu, som da han var reservelæge. 
Delingen af sygehuset i 1939 i en kirurgisk og en medicinsk afdeling bevirkede jo en 
stor forandring. Det blev ligesom større forhold, men det var interessant at opleve 
det også, og overlæge Guldager var en elskværdig chef. 

Jeg har været så lykkelig at være omgivet af gode, dygtige, loyale sygeplejersker, som 
med interesse og kærlighed gik op i deres gerning. Alle afdelingssygeplejerskerne 
havde været ansat i en lang årrække, flere i over 25 år, og flere af dem havde været 
elever her. Det var meget værdifuldt for sygehuset såvel som for mig. Trods det store 
arbejde på afdelingen og med elevernes uddannelse bevarede de deres humør og 
deres glæde ved og kærlighed til deres arbejde. 

Et godt samarbejde mellem overlæger, reservelæger, læger, sygeplejersker og over-
sygeplejerske betyder overordentlig meget for hele tonen på sygehuset, og skal et 
sygehus blive et godt sted for patienter at være, og skal eleverne befinde sig vel der, 
må det forefindes. 

Som før nævnt var Dansk Sygeplejeråd stiftet i 1899, og lige siden jeg 1. januar 1901 
blev ekstraordinært medlem og 1. oktober 1903 ordinært medlem, har det haft min 
store interesse at følge og i nogen grad deltage i dets arbejde, som blev mere og mere 
omfattende, eftersom hospitalsvæsenet udvikledes. Sygeplejerskernes antal vokse-
de, og der blev på flere og flere områder brug for specialuddannede sygeplejersker. 
Alle Danmarks sygeplejersker er samlede i Dansk Sygeplejeråd, hvis vækst har væ-
ret: år 1900 291 medlemmer, år 1942 16.128 medJemmer. 1 

Den vigtigste opgave har altid været elevuddannelsen, og kravene til denne er sta-
dig vokset. Arbejdet for forbedrede arbejdskår og lønninger har også stadig stået på 
programmet og har især gennem de senere år været særligt fremtrædende, og re-
sultater er også nået, idet otte timers arbejdsdag mange steder er en realitet, 2 og 
der lønnes efter Dansk Sygeplejeråds lønregulativer for de forskellige kategorier af 
sygeplejersker. 

I 1916 var jeg blevet klar over, at et nøjere samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd 
og provinsens sygeplejersker tiltrængtes, da mange forhold i provinsen er forskellige 
fra de københavnske, og bestyrelsen hidtil udelukkende bestod af sygeplejersker i 
København. For at få et indtryk af andre provinssygeplejerskers opfattelse af denne 

36 37



sag, henvendte jeg mig til oversygeplejerskerne på en række sygehuse og bad dem 
tillige udtale sig om det spørgsmål, der den gang lå mig stærkt på sinde: ansættel-
sen af en sygeplejeassistent på den enkelte afdeling, samt bad om oplysninger om 
lønforholdene. Svarene viste stor interesse, og i efteråret 1916 mødtes fire sygeple-
jersker fra forskellige sygehuse hos mig for at drøfte sagen. Vi enedes om at hen-
vende os til Dansk Sygeplejeråd og søge oprettet en underafdeling for provinsens 
sygeplejersker. 

I begyndelsen af januar 1917 afholdtes konstituerende generalforsamling i Oden-
se med deltagelse fra mange af landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråds formand, 
næstformand og sekretær var til stede. 3 Det vedtoges at oprette ”Foreningen af Pro-
vinssygeplejersker”. Den skulle have egne love og egen bestyrelse, men kunne kun 
optræde udadtil i forbindelse med Dansk Sygeplejeråd. Som formand valgtes jeg og 
fungerede som sådan til 1920, 4 da jeg fratrådte på grund af sygdom, men fortsatte 
som medlem af bestyrelsen og som medlem i Dansk Sygeplejeråds repræsentant-
skab og i tidens løb i forskellige udvalg. 

”Foreningen af Provinssygeplejersker”s opgave gennem disse år var især bedring af 
arbejdskårene og lønforholdene. Generalforsamling afholdtes hvert år i forskellige 
byer, også her i Esbjerg, og samlede altid en stor interesseret skare sygeplejersker. 
Mange forhold drøftedes og blev belyst, og foreningen havde sin store betydning. 
Den opløstes i 1934, da landet opdeltes i amtskredse, hvert amt opfattende sygeple-
jersker af alle kategorier. For Ribe amtskreds valgtes jeg til formand og fortsatte som 
sådan til 1940. 

Efterhånden som kravene til sygeplejerskerne og til elevuddannelsen navnlig den 
teoretiske voksede, føltes det som et savn, at eleverne mødte på hospitalerne uden 
nogen viden om sygeplejen og for manges vedkommende med ringe almene kund-
skaber. Ved de store københavnske hospitaler havde man oprettet forskoler, hvor 
eleverne gennemgik et 6-ugers kursus i teori og i sygeplejehåndgreb, men for pro-
vinssygehusene var en forskole både en økonomisk og praktisk umulighed. 

I ”Foreningen af Provinssygeplejersker”s bestyrelse drøftede vi ofte denne sag, og 
formanden fik da den tanke, at man måske kunne centralisere forskoleundervisnin-
gen for provinsens vedkommende efter højskoleprincipper. Hun henvendte sig til 
forstanderen på Testrup Højskole. Han blev interesseret i sagen, og efter nogle for-
handlinger overdrog han på gunstige vilkår Testrup Højskole til Dansk Sygeplejeråd, 
og den indviedes oktober 1927 til ”Forskole for sygeplejeelever’’. To sygeplejersker 
ansattes, og den ene af disse blev senere forstanderinde 5 - til at varetage undervis-
ningen i sygeplejefagene, og elever antoges til fem måneders kursus. 

Det viste sig at være en overordentlig heldig løsning. Eleverne fik både faglig viden 
og desuden alt, hvad højskolen yder, og for sygehusene blev det en stor hjælp. Vi ville 
jo nu gerne have lutter ”forskoleelever”, men det lykkedes nu ikke. Behovet kunne 
ikke dækkes, og enkelte elever måtte antages uden denne uddannelse. Der er senere 
i 1936 og 1939 oprettet forskoler i Rødkilde og Ubberup Højskoler. 6 

I 1934 fik sygeplejerskerne statsanerkendelse, et mål Dansk Sygepleje råd havde ar-
bejdet hen imod i mange år. 

Dansk Sygeplejeråd har afholdt en stor mængde kurser. Jeg har deltaget i en del af 
dem, og ligeledes er der arrangeret møder for oversygeplejersker og sygeplejersker. 

I 1920 stiftedes ”Sygeplejerskers Samarbejde i Norden” på initiativ af Dansk Sygeple-
jeråds formand. I årenes løb er afholdt kongresser i København (to gange), Oslo (to 
gange), Stockholm, Helsingfors og Reykjavik. I flere af disse har jeg deltaget, og det 
var hver gang en stor oplevelse, såvel rent fagligt som turistmæssigt, og ikke mindst 
værdifuldt var samværet med de mange sygeplejersker fra de forskellige lande. I 
mange år stod jeg som suppleant i arbejdskomiteen og havde et par gange lejlighed 
til at deltage i dens møder. 

I Dansk Sygeplejeråd har jeg mødt mange betydelige mennesker, blandt disse vil jeg 
nævne professorinde Tscherning, gennem 28 år foreningens formand, og frk. Char-
lotte Munck, forstanderinde på Bispebjerg Hospital, hendes efterfølger, 7 hvis rige 
personligheder og utrættelige optagethed af at få dannet en sygeplejerskestand, der 
såvel fagligt som etisk blev Danmark værdig, gjorde et dybt indtryk på mig.

I mine unge dage og yngre år tog jeg nogen sprogundervisning og har i øvrigt gen-
nem læsning søgt at tilegne mig nogen viden på forskellige områder. Det har været 
min store lyst at rejse, og mange dejlige ferier har jeg tilbragt med at rejse, herhjem-
me og i udlandet. Det var altid en oplevelse og berigelse, man vendte hjem forfrisket 
til dagliglivets mange foreteelser. 

I juni 1943 tog jeg min afsked og fik da overrakt fortjenstmedaljen i sølv. Når jeg nu 
ser tilbage på de mange års sygeplejetjeneste, er det med stor taknemmelighed over 
at have haft et arbejde, der helt kunne fylde mig og med tak til alle de mennesker, 
jeg har mødt, som på forskellig måde fik betydning for mig. De trofaste venner, jeg 
vandt. Alle de sygeplejersker og læger, med hvem jeg har samarbejdet og de mange 
elever, jeg har været med til at uddanne. Først og sidst min tak til Gud for hans nåde 
mod mig gennem hele mit liv. 
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Karen Johanne Nielsen, noter 
1. Pr. 31.12.1900 havde Dansk Sygeplejeråd 291 ordinære medlemmer og desuden 

107 ekstraordinære medlemmer.  
Pr. 31.12.1942 var der 16.128 medlemmer, hvoraf de 1.733 var ekstraordinære. 
Pr. 31.12.1986 var der 59.672 medlemmer, heraf 41.889 aktive autoriserede syge-
plejersker, 7.198 elever, samt 10.585 passive medlemmer

2. Karen Johanne Nielsen har nedskrevet sin beretning, efter at hun blev pensio-
neret i 1943.

3. Dansk Sygeplejeråds formand var Henny Tscherning (formand 1899-1927), 
næstformand var Inger Nordentoft (næstformand 1910-24), og sekretær var Vil-
helmine Jessen (sekretær 1913-36).

4. Herefter blev Cornelia Petersen formand for Foreningen af Provinssygeplejer-
sker

5. Maren Grosen var forstanderinde for Testrup Højskole 1927-47.

6. Rødkilde Højskole blev sygeplejeforskole i 1936 med Maria Madsen som for-
standerinde 1936-46, og Ubberup Højskole i 1939 med Annette Pade som for-
standerinde 1939-51

7. Charlotte Munck var formand for Dansk Sygeplejeråd 1927-32

Olga Sørensen f. Petersen  
(f. 1892)

”Jeg gik op i mit arbejde med liv og sjæl’’

Odense By og Amts Sygehus    1915-19

Rigshospitalet      1919-20

Sct. Hans Hospital     1920

Dansk Sygeplejeråds Bureau    1920-22

Amtssygehuset i Tranebjerg, Samsø   1923-23

Dansk Sygeplejeråds Bureau    1923-25
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Når jeg skal fortælle om min tid som sygeplejerske, må jeg først fortælle lidt om min 
barndom, for jeg tror, det var min skæbne at skulle være sygeplejerske. 

Et af mine første minder fra min barndom var, da jeg var seks år. Min moder var nylig 
blevet jordemoder, og hun havde endnu ikke så mange patienter. Hun sad og sye-
de på en trædesymaskine, og jeg sad på en høj skammel og syede på et lille stykke 
stramaj, som jeg havde fået til min seks års fødselsdag i en lille fin æske med sneg-
lehuse. På låget var der en rød nålepude. Min mor sagde: "Når du bliver stor, så skal 
du lære at sy, og så skal du lære at lave mad, og så skal du være sygeplejerske". Det 
tænkte jeg nu ikke mere på i min barndom. 

Min mor fik senere en stor praksis. I nogle år den største i Odense med over 300 
fødsler om året. Vi boede, fra jeg var syv til jeg var 20 år, i en gammel gård, Overga-
de 19, der havde været skole og tidligere fattiggård. H.C. Andersen har gået i skole 
der. Der var endnu tomme skolestuer, da vi flyttede ind. Skolebestyreren, som ejede 
gården, boede endnu i en lejlighed til gaden. Senere blev der litografisk fabrik. Den 
udvidede, og Hagen & Sørensen købte ejendommen, så vi måtte flytte. Det var mor 
ked af, skønt der ingen el var og das i gården. masser af rotter og brændsel på loftet. 
Det var en femværelses lejlighed med to store stuer til gaden, køkken og tre værelser 
ud mod gården. Dagligstuen var med røde plysmøbler og konsolspejl. Spisestuen 
var stor med meget smukt udskårne egetræsmøbler. De to stuer brugte vi dog kun 
ved festlige lejligheder. Til hverdag spiste vi i "bedstes" stue, sjældent sammen. Min 
far kom hjem til middag kl. 12, vi børn kom fra skole kl. 2, og mor kom næsten aldrig 
hjem til spisetider, ofte var hun så træt, at hun fik serveret mad på sengen. Hendes 
arbejde var jo tit om natten, alligevel gik hun på sygebesøg 10 dage efter fødslerne. 
Dengang lå fødende kvinder i sengen 10 dage efter fødslen. Mange har sikkert taget 
det som en tiltrængt ferie.

Mor vaskede babyerne og klædte dem på. Det var svøbelsesbørn dengang. Børn lå 
med benene pakket ind i et uldent svøb, der var fæstnet med en stiv liste, som var et 
ca. 1 meter langt bånd sluttende med et bændel. 

Jeg var en enkelt gang med mor på besøg og så, hvordan det foregik. Betalingen for 
fødselshjælp var dengang mindstetakst otte kroner. Når kommunen måtte betale, 
var det seks kroner. Mor var meget stolt, når hun havde fået 100 kroner. Hun var på 
repetitionskursus engang imellem. 

Mine forældre måtte flytte tre gange. Mor skulle helst bo centralt, men Odense ud-
viklede sig, og de centrale lejligheder skulle bruges til kontorer. Til sidst købte de en 
villa i Fruens Bøge, og mor holdt op med at praktisere. Hun var da 60 år. 

Min far var væver. Hans far havde været landsbyvæver og havde fem sønner, hvoraf 
tre blev vævere. Da maskinvæverier blev indført, var der ikke mere brug for lands-
byvæverne. Familien kom til Odense ca. 1880. Far var dygtig, så han blev forretter. 
Far havde trods landsbyskole en smuk håndskrift. Han var med til at stifte vævernes 
fagforening, var formand i en loge, i N.I.O.G.T. afholdsforening, i bestyrelsen for syge-
kassen og medlem af læseforeningen. Der var ingen offentlige biblioteker dengang. 
Han var blid og kærlig, men tog sig ikke ret meget af os børn. 

Vi var otte søskende. De ældste kom i lære, inden de yngste blev født. Der var ingen 

arbejdsløshed dengang. Drengene kom i lære, så snart de var 14 år. Pigerne kom ud 
at tjene. De fleste da. Der var tre drenge før mig, og jeg var den ældste af pigerne. Jeg 
blev hjemme, til jeg var 16 år for at hjælpe bedste med husholdningen. 

Da min søster blev konfirmeret, bad jeg om at måtte komme ud. Jeg blev hushold-
ningselev i læseforeningens pensionat et år uden løn. Så prøvede jeg at være ude at 
tjene. Jeg var blandt andet 1½ år i Hamborg på eget initiativ. Jeg vidste, at jeg kunne 
finde ”Hamburger Fremdenblatt” i læseforeningens læsestue, gik derover og fandt 
en annonce med en adresse, som jeg skrev til og fik svar på. Jeg havde lært tysk i 
skolen. Jeg skulle passe en lille dreng på tre år, samt hjælpe i huset. Det var flinke 
mennesker, som tog mig med ud, blandt andet i Hagenbeck Tierpark. 

Det var ofte svært at få fridagene til at gå, jeg travede rundt i byen. Der var en biograf, 
og jeg så et skilt ved en kabaret, hvor Dagmar Hansen optrådte. Det var for dyrt for 
mig. Der var i samme hus, som jeg tjente, en ung sønderjysk pige. Hun tiltalte mig en 
dag og spurgte, om jeg ikke ville med til dans. Det var jeg senere ofte. Der var dans 
alle vegne, jeg lærte at danse moderne, men jeg måtte ofte gå hjem alene. 

Jeg syntes dog, at jeg blev udnyttet mere, end jeg syntes var godt, så jeg søgte en 
plads hos en frue, som havde systue. Jeg skulle gøre husgerning om formiddagen og 
lære at sy om eftermiddagen. Det var jeg glad for. Jeg rejste hjem, da mine forældre 
skulle holde sølvbryllup. Nu havde jeg også lært at tale helt pænt tysk.

Jeg blev nu hjemme et stykke tid, så var jeg så dristig at gå ind i Odenses fineste ma-
gasin og søge arbejde på systuen. Det fik jeg, uden at der blev spurgt, om jeg havde 
været i lære. Det var dog ikke min mening at blive ved så længe, jeg ville kun lære 
at sy mit eget tøj. Jeg brugte mine øjne godt og havde gode anlæg for syning, det har 
været mig til gavn hele livet. 

Min bedstemor var i mit hjem, fra hun blev enke som 68-årig, til hun døde 84 år gam-
mel. Hun var en uvurderlig hjælp for min mor og for os børn, og hun var det elske-
ligste menneske, jeg har kendt. Vi måtte dog have husassistent, indtil vi piger blev 
gamle nok til at hjælpe. ”Bedste” lavede kun mad til os, men det var hun også dygtig 
til. Hun var i sine yngre dage blevet kaldt ”Marie Madkone”. Mine bedsteforældre 
boede i Nygade nr. 8, nu hedder den Rosengade. Det er meget små huse og gamle. 
Men fordi det er i nærheden af H. C. Andersen Museet, er de nu blevet moderniseret 
og er efterspurgte, selv om det kun er ydermurene, der står. 

Min bedstemor lavede mad til pigerne, der boede i gaden. De var prostituerede. De 
kom med deres spande og hentede maden. De har sikkert ikke altid haft penge til 
at betale med. Min bedstemor ejede to meget fine franske sjaler, dem har hun fået 
som betaling for mad fra piger, der var i nød. Jeg har aldrig set min bedstemor bære 
dem. Hun gik altid med et brunt, uldent sjal, når hun skulle på torvet og købe ind. 
Når hun gik i kirke, havde hun om vinteren en sort kåbe af stift uldent klæde og en 
slags kapothat. 

Hun tog ofte mig med i kirke, og da jeg var syv år, fik hun mig til at gå i søndagsskole. 
Det gjorde jeg, til jeg blev konfirmeret. Hun gik til daglig med en glat sort hue, om 
natten lå hun med en hue i samme facon, af hvidt stof med en lille pyntekant. 

Min bedstefar passede køer i et bryggeri i Nørregade, var altså røgter. Jeg tænker, der 
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blev holdt køer for at udnytte spildproduktionen ved bryggeriet. Han havde været 
med i krigen 1864, måske også i -48. På det billede, jeg har set af ham i uniform, har 
han fuldskæg. Han døde af kræft 68 år gammel, og bedstemor kom i vort hjem. 

Bedstefar kan jeg kun huske som en alvorlig gammel mand. Han lå altid i sengen, 
når jeg som femårig løb om og besøgte bedste. Hun gav mig en toøre, men hun sag-
de, ”Du må ikke sige det til bedstefar”, han var påholdende og havde da også en lille 
formue, da han døde. 

Jeg kom i skole, da jeg var seks år. Først to år i kommunens forberedelsesklasse, så ef-
ter en optagelsesprøve i ”den betalende pigeborgerskole”. Det var en slags legatsko-
le, og det kostede to kroner om måneden. Det var en god skole med dygtige lærere. 
Jeg kunne stave fejlfrit, da jeg gik ud af skolen ved min konfirmation, (de ord vi lærte 
dengang). Jeg har senere fulgt med udviklingen, så godt jeg kunne, men vi lærte ikke 
at formulere os, som nutidens børn gør. 

Jeg blev aldrig straffet som barn, kun en gang i skolen, og det var meget uretfærdigt. 
Skolen havde fået en ny sanglærer, han var meget streng. Vi havde en time med 
korsang om ugen, hvor alle klasser blev samlet i gymnastiksalen. Da læreren var ny, 
ville han prøve hver enkelt stemme. Det sagde han bare ikke til os. Jeg sad på første 
bænk i en række og uden at sige hvorfor, bad han mig rejse mig og synge første vers 
af ”I østen stiger solen op’’. Jeg var også ny på skolen og genert, så jeg sagde: ”Jeg kan 
ikke synge”, så sagde han hårdt: ”Ræk din hånd ud”, og han slog mig med en lineal 
inde i hånden og sagde: ”Kan du så synge”. Det måtte jeg så. Det har sikkert ikke lydt 
særlig godt. Jeg kom da også til at synge blandt førstestemmerne. Jeg kunne ikke 
høre forskel på første og anden stemme den gang. Det må der dog have været nogle 
piger, der kunne, for koret sang trestemmigt ved eksamen. 

Hjemme blev jeg aldrig slået, kun en gang var det nær ved. Jeg var syv år og havde 
leget så længe hos en skolekammerat, at jeg glemte tiden og først kom hjem kl. 7 om 
aftenen. Min far ville straffe mig, men bedste sagde: ”Tak, kan du ikke slå mig i stedet 
for”. Jeg fik ikke smæk. 

Jeg var den ældste af pigerne. Min mor havde født tre drenge før mig. Hun havde fem 
børn, da hun tog på jordemoderskolen. Min bedstemor boede i nærheden, så hun 
har nok passet os sammen med min far. 

Jeg husker ikke meget fra den tid, kun at min søster og jeg havde mæslinger, og at 
der kom en læge og så til os. Han sagde: ”De er vist ikke særligt syge”. Vi hoppede i 
sengen. Det var en stille gade, vi boede i, mine brødre spillede med top og pisk ude 
på gaden. Min mor fødte en dreng, mens hun var på Jordemoderskolen. Hun kom 
hjem med ham, og han blev sat i pleje hos en nabokone. Det resulterede i, at han fik 
engelsk syge, som var meget almindeligt den gang. Det var på grund af vitaminman-
gel. Han kom først til at gå, da han var tre år. Han blev senere et dygtigt menneske. 

Selv om det var en stor lejlighed, vi boede i, var der kneben plads. De to bedste stuer 
blev kun brugt ved selskabelige lejligheder, og det var ikke tit. Vi kunne altid risikere, 
at mor blev kaldt ud i forretning. Kun en enkelt gang havde jeg skolekammerater 
hjemme til min fødselsdag. Jul og nytår holdt vi dog altid i de store stuer. 

Lejligheden var i to dele. Den til gaden lå lidt højere. Der var spisestue, dagligstue 

og mine forældres soveværelse, samt en stor entre. Telefon fik vi i 1905. Det var et 
træapparat, som hang på væggen i entreen. Der var en tragt til at tale i, hørerøret 
hang i en krog på venstre side, et håndsving til opringning på højre side. Her var en 
stor entredør og en repos og hovedtrappen. Ved entredøren havde vi om natten en 
lampe hængende. På den anden side af reposen var køkkendøren med et trin ned 
til de øvrige værelser. Først et stort køkken med jernkomfur. Der var dog også et gas-
bord. Komfuret brugte vi sjældent, ovnen var ikke god. Når vi skulle have steg eller 
julegås, blev den stegt hos rugbrødsbageren, også franskbrød og julekage. Bedste 
lagde dejen, og mine brødre bragte den til bageren. 

Ved siden af køkkenet var bedstes stue. Her var to fag vinduer til gården. Bedstes 
seng var bred, hun havde altid en af de små søskende liggende hos sig. Hun sagde, 
de varmer så godt. Jeg kan huske, jeg en enkelt gang har sovet hos bedste, ellers lå 
jeg i seng sammen med min to år yngre søster til jeg var 16 år. Børneværelset var ved 
siden af, men hvert værelse havde dør ud til en lang bred gang. For enden af gangen 
ved køkkenet var der et stort spisekammer med mange hylder. Fra gangen var der 
en trappe ned til gården. Ved siden af trappen var vaskehuset med en stor muret 
gruekedel. Ude i gården en vandhane med afløb under. Vi havde altid en kone til 
vask. Strygningen foregik med et gammeldags strygejern med trækulsfyr. Der var 
altid meget strygetøj, for mor brugte en ren kittel til hver forretning. Engang besvi-
mede jeg, da jeg havde strøget længe. Det har sikkert været af kulosforgiftning. Det 
meste af vasken blev dog rullet. 

Vi havde en ældre kone, som kom tit og syede og stoppede. Hun sad også i bedstes 
stue. Her var et klapbord, bedstes lænestole og en mahognikommode, religiøse olie-
tryk og fotografier på væggen, samt en lille kakkelovn, hvorpå der altid stod en kedel 
vand og kogte. 

Legetøj havde jeg ikke meget af. Vi tre piger havde i fællesskab en stor dukke, men 
den sad mest til stads i sofaen. Vi måtte ikke klæde den af, og så var det jo ikke 
interessant. Dørene var aldrig låsede, men det var fredelige tider. Jeg var aldrig mør-
keræd. 

Vores leg var mest udendørs. Der var en stor gård, den havde jo været skolegård. Den 
var jordstampet, men vi kunne dog lave et hul til at spille kugler i, og så legede vi me-
get på Albanitorv. Det er nu et kaos af trafik, men dengang var der hverken biler eller 
busser. Vi lærte at køre på cykel her, jeg fik mors aflagte, da jeg var otte år. Vi løb om 
kap torvet rundt og kørte i slæde om vinteren. Torvet skrånede stærkt ned mod åen. 

Vi havde altid et stort juletræ, men der var ikke pakker under som nu. Vi fik nyt tøj, 
og så var vi til foreningsjuletræsfester. Der fik alle børn et lille stykke legetøj. Børne-
ne fik kaffe og wienerbrød, og så var der bal bagefter. 

Vi gik i danseskole hver vinter og til afdansningsbal. I logen var der tit underhold-
ning, amatørteater, andespil, karneval og altid bal bagefter. Det var dog kun i min 
grønne ungdom, at jeg deltog i disse underholdninger. I skolen var der ingen fester, 
men vi var på skoleskovtur til Kerteminde hver sommer. Vi fik lov til at soppe, men 
ikke bade. I skolen fik vi styrtebad en gang om ugen, men ikke efter gymnastik. Mor 
gik i bad på badeanstalten ”Ydun’’. Det gjorde vi piger også, da vi blev større, de små 
fik bad i en zinkbalje i køkkenet. 
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Materielt havde vi det godt, men vi savnede en mor, som kunne hygge om os. Hun 
holdt os meget velklædte, men hun sled sig op. 

Da jeg var 21 år, blev jeg for første gang forelsket. Jeg havde været til skovbal sam-
men med en veninde. Jeg dansede med en ung mand, som tilbød at følge mig hjem. 
Min veninde havde også fået en kavaler. Det var lang vej fra Fruens Bøge til mit hjem, 
og vi talte meget sammen. Da vi nærmede os mit hjem, sagde jeg impulsivt: ”Dem 
kan jeg godt lide”. Og da vi sagde farvel ved trappestenen ind til mit hjem, sagde han: 
”Når De godt kan lide mig, skulle vi så ikke mødes igen”. Det blev et venskab, som 
varede fire år. Jeg blev dog hurtigt klar over, at det ikke kunne føre til ægteskab, der 
var for stor klasseforskel mellem os. Odense var en meget snobbet by, og han var søn 
af en etatsråd, jeg bare datter af en jordemoder og en væver. 

Min ven sagde, han syntes, jeg skulle være sygeplejerske, og jeg var forberedt på 
aldrig at blive gift. Vi skiltes, da jeg var færdig med min uddannelse og skulle rejse 
til København til supplerende uddannelse på Rigshospitalets barselsafdeling. Jeg 
græd lidt, men han sagde: ”Man skal ikke lege med den hellige ild’’. Jeg så ham aldrig 
mere. 

Ved et mærkeligt tilfælde fik jeg 10 år senere at vide, at han alligevel var blevet gift 
og havde mistet sit første barn, da det var ½ år gammelt. Jeg kunne ikke lade være 
med at tænke, at det var nemesis. Jeg havde selv på det tidspunkt en dejlig lille søn 
på to år. Jeg tror på Gud og har i mit lange liv haft mange ufattelige beviser på hans 
hjælp og ledelse. 

Da jeg var 21 år, søgte jeg at komme ind som elev på Kommunehospitalet, men blev 
afvist. Man skulle være 23 år dengang, før man blev antaget. 

Da jeg var 22½ år fik jeg gennem en bekendt at vide, at en elev på sygehuset i Oden-
se var gået fra i utide på grund af sygdom. Jeg gik da ud på sygehuset og talte med 
overlæge Møller. Der forlangtes ikke studentereksamen, men vandelsattest. Den 
skaffede min moder mig, og jeg blev antaget. Betalingen var ingen løn det første 
år, andet år 10 kroner om måneden, og tredje år 20 kroner. Uniform skulle jeg selv 
levere. Jeg syede selv kjoler og forklæder, som der brugtes dengang. Jeg fik dog ud-
leveret et trekantet stykke lærred til hætte. Tøjvask fik vi på hospitalet. Min mor var 
på det tidspunkt ikke så glad for, at jeg ville være sygeplejerske, hun havde brug for 
mig hjemme. Min mormor var nu blevet over 80 år og kunne ikke mere være til gavn, 
men mor ville dog ikke modsætte sig min beslutning. 

Den 15.3.1915 begyndte jeg min uddannelse på sygehuset i Odense, det var ret nyt 
på den tid. 1 Der var kun kirurgisk afdeling i to etager sammenbygget med operati-
ons- og røntgenafdelingen, samt fem pavilloner. B3 for tuberkulosepatienter, B2 og 
B1 var for medicinske kvinder og mænd, B4 var for hud- og kønssygdomme, B5 for 
sindslidende. Så var der køkken og vaskeriafdeling, kapel og sektionsstue, desuden 
administration og lægebolig samt portnerstue. 

Jeg skulle være tre måneder på hver af de små afdelinger og ½ år på medicinsk afde-
ling. Jeg begyndte på tuberkuloseafdelingen. Der var en diakonisse som afdelingssy-
geplejerske samt re-fire elever. Det var billig arbejdskraft. Jeg delte værelse med en 
anden elev. Søster Charlotte havde også værelse på afdelingen. 

Vi skulle møde kl. 7. Instruktion fik jeg af en ældre elev, ingen advarsel mod smitte. 
Per instinkt bøjede jeg mit hoved bag patienterne, når jeg ordnede hovedpuder. 

Arbejdstiden var fra kl. 7 morgen til 7 aften med to timer fri midt på dagen. Efter otte 
dage på afdelingen blev jeg sat på nattevagt, og de 14 nætter glemmer jeg aldrig. Jeg 
var ene på gangen, og der var meget arbejde, som skulle gøres. Efter at patienterne 
var kommet til ro, skulle jeg først rense spyttekrus, som var kogt med opspyttet i, i 
en stor koger. Jeg skulle tømme og vaske krusene, og jeg skulle sortere vasketøj. Det 
blev sprøjtet over med vand af hensyn til bacillerne og så puttet i sække, som blev 
hentet næste dag. Så skulle jeg tørre støv af i dagligstuen og passe klokken. Der var 
ca. 24 patienter på afdelingen, ikke alle lige syge. Men der døde en patient. Det var 
første gang, jeg stod over for en døende. Det var en kvinde. Hun ringede og bad mig 
lukke vinduet op, hun kunne ikke få luft, sagde hun. Da jeg kom hen til hendes seng, 
kunne jeg se på hendes øjne, at hun var ved at dø, så jeg ville ikke gå fra hende. Jeg 
holdt hende i hånden, og hun døde i løbet af et par minutter. Først da tilkaldte jeg 
oversygeplejersken, som havde sit værelse på gangen. 

Der var også en anden patient, som var døende. Det var en ung mand, som var uklar. 
Han kom vandrende hen ad gangen i bar skjorte. Han lod sig dog villigt lede i seng. 
Han døde dagen efter, da jeg var færdig med min nattevagt. 

Men det arbejde, der var værst, var, at jeg skulle male rugkerner på en gammeldags 
kaffekværn. Det skulle bruges til at lave rugmelsvælling af næste dag, det skulle 
være så nærende. Kværnen lavede et frygteligt spektakel, så jeg var bange for, at jeg 
ikke kunne høre klokken. 

Ved 5-tiden begyndte jeg at forberede morgengerningen, stille vandfade parat ved 
dørene, vække patienterne, tage temperatur og puls, stille vaskevand ind til patien-
terne og hjælpe med ved morgenmaden. Kl. 7.30 sang vi morgensang. Derefter holdt 
søster Charlotte en andagt, før vi fik morgenmad. Det foregik i en krog i køkkenet. 
Middag spiste vi i linnedstuen. 

Vi sov om dagen i en sovestue med fire senge, det var på en etage over vaskeriet. Der 
var også elevværelse og badeværelse på den gang. Vi boede altid to elever sammen. 
Jeg var så træt den første tid, jeg var elev, at jeg, når jeg besøgte mine forældre, kunne 
sidde og sove på en spisestuestol. Jeg må dog indrømme, at jeg aldrig i min tid som 
sygeplejerske har haft så streng en nattevagt som her på B3. 

Når jeg senere tænkte på det, syntes jeg, det var som en ildprøve. Om dagen måtte 
vi elever deltage i rengøringen. Det var netop forår, da jeg begyndte, og jeg var med 
til både at vaske vinduer, karme og vægge. Der var dog portører til at pudse vinduer 
og gangpiger til at vaske gulve. Inden stuegang måtte vi rundt på stuerne og ordne 
overlagener og tæpper, så de lå pænt. Det var overlagen og tæpper, patienterne lå 
med den gang. 

Stuegangen var ved 10-tiden. Det var overlægen, reservelægen, søster Charlotte og 
en elev. Efter middag blev nogle af patienterne kørt ud på en overdækket terrasse. 
Sengene blev løftet ved hjælp af nogle stativer med hjul på, som blev sat på senge-
nes for- og fodende. Efter middag havde eleverne fri på skift. Jeg cyklede ofte hjem 
i fritimen. 
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Efter tre måneder på B3 blev jeg flyttet til B4, som var afdelingen for hud- og køns-
sygdomme. Det var en stor lettelse. Arbejdet var ikke nær så strengt, og de fleste 
patienter kunne selv rede seng. Afdelingen var anderledes indrettet. Der var en stor 
stue i hver ende af gangen, den ene for mænd, den anden for kvinder. Der var enkel-
te enestuer samt en visitationsstue, og midt på gangen et stort køkken, ingen særlig 
opholdsstue. Søster Maren var en lille ældre diakonisse, men hun var meget aktiv og 
forstod at holde sig i respekt. Der var aldrig uro på stuerne, og søster Maren påtog sig 
selv de sværeste opgaver, for eksempel at smøre fnatpatienter. De fik kun ambulant 
behandling. Der var en meget syg syfilispatient, en kvinde, som havde sår over hele 
kroppen selv i hårbunden, hende behandlede søster Maren selv, hun lå på enestue. 
Søster Maren samlede af og til os elever og lægekandidater til hygge aften. 

De mandlige patienter var i den tid, jeg var på afdelingen, høflige og stilfærdige. En 
af de unge mænd gav mig en dag et stykke papir, det var et digt, men kun beundren-
de. En svær opgave var at skulle vaske genitalia på en ung mand, som havde stærkt 
hævede testikler, han var sikkert lige så ked af det som jeg. 

Efter tre måneder der, kom jeg på sindssygeafdelingen. Der var arbejdet heller ikke 
strengt. Der var ikke så mange patienter. Det var akuttilfælde, som senere blev sendt 
til Middelfart Sindssygehospital. Ingen patienter kom i sele på den afdeling, men 
der var en meget urolig sindssyg. Han havde storhedsvanvid efter en syfilis. Han sad 
på gulvet i en stor bunke træuld, det var indholdet af hans madras. Alt, hvad han fik 
ind i cellen, rev han itu. Han havde ingen skjorte på, han rev dem i småstykker, så 
snart han fik dem. Jeg tror, gulvet var opvarmet. Der var en jerntremmedør ind til 
ham, så vi kunne holde øje med ham. En plejer gik ind til ham med mad, han sagde 
til plejeren, ”Jeg gør dig til konge, hvis du vil lukke mig ud”. 

Der var også en deliriumpatient, han stod hele tiden i en krog og var angst, han 
havde hallucinationer. Der blev en ung pige indlagt en nat, hvor jeg havde vagt, hun 
sang højt, ”Kast mig kun på skraldevognen, jeg er ikke bedre værd”. 

Eilers husker jeg ikke meget fra den afdeling. Jeg var der i tre måneder, så blev jeg 
flyttet til B1, det var medicinsk mandsafdeling. Der lærte jeg virkelig noget. Her fik 
jeg lov til at give medicin, og jeg kom til at hjælpe overlægen med at undersøge uri-
ner fra hans private patienter. Det var ikke alle elever, der fik det lært. 

Søster Marie, som ledede afdelingen, var dygtig. Hun var prøvesøster, og hun blev 
indviet til diakonisse i den tid, jeg var på afdelingen. Jeg og en anden elev blev invite-
ret til at overvære hendes indvielse på Diakonissestiftelsen i København, det gjorde 
kun den forskel på hende, at hun fik en anden slags hue på. Jeg var et halvt år på B1. 

Vi elever fik undervisning i anatomi af en reservelæge, men det var kl. 8 om aftenen, 
så da var vi trætte. Mest lærte jeg ved selv at studere anatomibogen og ved praktisk 
sygepleje, som vi kom tidligt ind i, fordi der ikke var andre end os elever og diakonis-
ser til at gøre arbejdet. 

Medicinske sygdomme er jo mange ting. Af interessante var der for eksempel en 
bløder. Det var meget sørgeligt at se en ung mand siddende med et fad foran sig og 
blodet rindende ud af næse og mund, der var ingen redning for ham. Vi vidste, at 
han skulle dø. 

Der var også en stivkrampepatient, som døde. Et trist tilfælde var også en ældre 
mand, der havde en hjerneblødning, som havde ramt lattercentret, så han både 
græd og lo samtidig, men han lo ufrivilligt. 

Der var en ung mand med en bændelorm. Ham morede vi os over, men ormen kom 
ud, og den var næsten 10 meter lang. Jeg var glad for at være sygeplejeelev på B1, 
men jeg var meget spændt på, om jeg nu var dygtig nok til at komme på kirurgisk 
afdeling. 

Vi havde en halv fridag om ugen og 14 dages sommerferie. Min første ferie brugte 
jeg til at passe min to år yngre søster, som netop var nedkommet med en lille søn. 

Der var krig på den tid, men på sygehuset mærkede vi ikke meget til det. Mine for-
ældre havde vanskeligt ved at få rationeringsmærkerne til at slå til. En af diakonis-
serne lavede appelsinmarmelade af skallerne fra patienternes appelsiner. Det var 
en sjælden vare, men lidt kom der dog til landet. Danmark var jo ikke med i krigen 
den gang. 2 Kaffe fik vi også, selv om den var rationeret. Vi lavede somme tider noget 
vi kaldte hospitalswienerbrød. Det var gammelt franskbrød, som vi brunede på en 
pande med lidt margarine og strøede sukker og kanel på. Det smagte os udmærket 
til aftenkaffen. 

Ved et veldækket kaffebord hos søster Maren på afdeling B4 på Odense Amts og 
Bysygehus  i 1915. Odense Sygehus fik sin første diakonisse i 1885.
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De halvandet år på afdeling B gik hurtigt, og jeg kom på kirurgisk afdeling. Der var 
fire A- afdelinger, som var anderledes end B. Her var store sale med 16 patienter samt 
tosengsstuer, forbindingsstue og køkken. Jeg begyndte på A3, som var en kvindeaf-
deling for benbrud og mindre operationer. Der lå også kvinder, som havde født på 
operationsstuen. Der var flere ældre kvinder med hoftebrud. De blev lagt i gipsban-
dager. Det blev gjort på forbindsstuen ved, at en elev holdt i benet i en skrå stilling, 
mens lægen lagde gipsbind helt fra foden til op over hoften, og en anden elev rakte 
gipsbind til lægen. Det var besværlige patienter, som skulle op hver dag af hensyn 
til blodomløbet. De lå med gipsen i seks uger, så vi skulle passe på, at de ikke fik 
liggesår. Efter gipsen var taget af, skulle de så lære at gå. Det går lettere nu til dags, 
hvor man får en stålhofte. (Jeg fik selv en ny hofte for fem år siden, da jeg var 87 år. 
Jeg kunne gå med en almindelig stok fire uger efter. Det var dog på grund af slidgigt, 
jeg fik min nye hofte). 

Jeg var glad for arbejdet på afdeling A3. Tiden gik hurtigt. I nattevagten var vi ikke 
helt alene. Der var altid en vågekone, som sad fast vagt ved nyopererede patienter 
og på børnestuen. Det var en ældre kone. 

Jeg var i julen på A3. Vi lavede julepynt til to store juletræer på salen samt et mindre 
på børnestuen. Efter julefesten på hospitalet gik jeg hjem til mine forældre. Julega-
ver fik jeg ikke, men de hjalp mig lidt økonomisk med mit private forbrug, men det 
var ikke stort. Kosmetik kendte vi slet ikke. Jeg husker ikke så meget mit privatliv fra 
den tid, jeg levede mest på hospitalet. 

Jeg fik en ægte guldurkæde af min ven. Jeg havde fået et sølvur med sekundviser, da 
jeg begyndte på sygeplejen. Man brugte dengang at have et ur hængende på brystet 
fastgjort med en sikkerhedsnål. Det brugte man, når man skulle tælle puls, der var 
ikke noget, der hed pulstæller den gang. Min ven var god imod mig, men jeg så ham 
ikke så ofte, som jeg ønskede, men vi korresponderede. Og jeg gik op i mit arbejde 
med liv og sjæl. 

Jeg var på afdeling A3 i et halvt år. Derefter korn jeg på A1. Det var en dejlig rolig 
afdeling, hvor der mest var ældre mænd, og de var taknemmelige og rare. Tiden 
gik hurtigt for mig. Jeg husker ikke så meget fra den tid, men jeg må have arbejdet 
tilfredsstillende, for jeg blev betroet at afløse søster Marie i en måned, mens hun 
havde ferie. Søster Marie var over alle de andre diakonisser, hun var dygtig og meget 
afholdt. Det var hende, der lavede appelsinmarmelade af skallerne. 

Så korn jeg på operationsafdelingen, og der var jeg i lang tid. Der var ikke diakonis-
ser, men en oversygeplejerske og en fast assistent. Der var to store operationsstuer, 
den ene, laparotomistuen, blev kun brugt til store operationer. Der var meget sterilt, 
og der var ikke andet inventar end operationsbordet og et instrumentbord. Der blev 
kun opereret bugsnit. 

Lægerne og den elev, der holdt sårhagen, var i sterilt tøj, og vi havde alle hvide træ-
sko på. Før operationen skulle vi skrubbe hænder og arme i 20 minutter. Der var et 
vaskerum med fire vaskesteder på rad, i det rum var også instrumentskabe. Der var 
meget stille på operationsstuen under operationen. Sterile servietter, som blev brugt 
til at suge blod fra såret, blev talt. En elev havde til opgave at lægge servietterne, en 
i hver rude på gulvet, der var kakkelgulv. Inden såret blev lukket, blev de brugte og 

de resterende rene servietter talt, så man kunne være sikker på, at der ikke var nogle 
glemt i bughulen. 

Det var ikke alle elever, som egnede sig til at være med på operationsstuen. Nogen 
besvimede, når de så blod. Mig generede det ikke, jeg tænkte på formålet. 

Efter operationen var der en stor rengøring. Alt blev sæbevasket, væggene så højt vi 
kunne nå. Derefter blev der spulet både loft og vægge og gulv. Instrumenterne blev 
taget ind på den anden operationsstue og rengjort. Efter at der var spulet, måtte 
ingen gå derind. Vi sad på nogle høje taburetter og tørrede instrumenterne, som 
derefter blev lagt på bakken, så de var parate til næste operation. De blev kogt i en 
instrumentkoger 20 minutter før hver operation. 

Det kunne være hyggeligt at sidde og tørre instrumenter, så blev der snakket. En dag 
kom en af lægekandidaterne ind, mens vi sad og tørrede instrumenter, han havde 
taget et lagen over sig og svøbt det som en toga, og så gav han sig til at fremsige af 
Iliaden, eller hvad det nu var, men det var i antikgræske rytmer. Det var meget mor-
somt, han var meget talentfuld. Han hed Carl Krebs og blev senere røntgenoverlæge 
i Århus. En aften hvor vi havde et lille kaffegilde på oversygeplejerskens værelse, var 
han med. Han satte sig ved klaveret og spillede og sang pragtfuldt. 

Den anden operationsstue var den mest brugte. Der blev foretaget mindre opera-
tioner som for eksempel blindtarms- og brokoperationer, samt fødsler og amputa-
tioner. Jeg skulle en dag holde et ben, mens det blev savet af. Det var en mærkelig 
fornemmelse at stå med det tunge ben i hænderne. 

På børnestuen på afdeling A3 på Odense Amts og Bysygehus i 1916
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Ved siden af operationsstuen var der et sterilisationsrum. Her var der en stor auto-
klave, hvori blev steriliseret forbindingsstoffer og pakker med overtrækstøj, samt 
servietter til brug ved operationen. Der var også en beholder med formaldehyd. Her 
blev gummihandsker steriliseret, der var ikke engangshandsker den gang. I dette 
rum var der et lille vindue til at se ind på operationsstuen og modtage og give besked 
under operationen. 

Når der ikke var arbejde på operationsstuen foldede vi servietter og rullede gamle og 
vaskede gazebind op på en lille stålpind, som blev drejet ved hjælp af et håndsving. 
Det foregik i en lille stue på gangen. 

I kælderen havde vi spisestue. Her holdt oversygeplejersken en lille morgenandagt, 
men vi sang ikke. 

Over operationsgangen var røntgenafdeling, samt depoter og lægeværelse med la-
boratorium. Der var også et værelse for to elever. Da jeg havde været elev her i et 
halvt år, var min treårige uddannelse forbi. Men jeg blev opfordret til at blive som 
vikar sommeren over, mens de faste sygeplejersker havde ferie. Det var jeg glad for. 
Jeg var interesseret i det arbejde. 

Det var sommeren 1919. På den tid hærgede ”den spanske syge”. Der var mange af 
disse patienter, som fik byld på lungen. Mærkværdigt var det, at det mest gik ud over 
unge mænd. De skulle opereres, men da det var meget urene operationer blev de 
foretaget på A4 i forbindingsstuen. Det blev reservelægen, som forestod disse opera-
tioner, og jeg assisterede.

Der blev savet et stykke på ca. tre centimeter af et ribben, og bylden blev punkteret. 
Materien sprøjtede ud med stor kraft. Såret blev ikke lukket. Der blev lagt en meche 
ind til at aflede betændelsen. Disse ondartede tilfælde var meget kritiske, og mange 
døde. 

Da vi var færdige med operationen sagde reservelægen: ”Nu skal De gå op og fyre 
godt op under badekarret”. Jeg blev ikke smittet med influenza i den omgang. Først 
efter et års tid, mens jeg var på Rigshospitalet, fik jeg den, men det var kun i mindre 
grad. 

Nu blev jeg optaget i Dansk Sygeplejeråd og fik emblemet på. Efter sommeren rejste 
jeg til København. Det var tvungent at have supplerende uddannelse i to måneder i 
barselspleje og to måneder i sindssygepleje. I den tid fik vi ingen løn.

Nu syntes jeg imidlertid, at jeg havde arbejdet næsten uden løn længe nok. Derfor 
søgte jeg ind som vikar på barselgangen. Man skulle binde sig til arbejdet et halvt 
år, men det gjorde jeg gerne, så fik jeg 50 kr. om måneden plus uniform, kost og logi. 

Det var en brat overgang at komme fra det rolige miljø på Odense Sygehus til den 
larm og rå tone, der var her. De faste assistenter var skrappe, og oversygeplejersken 
var frygtet. Kun en gang skulle hun lære mig at vaske et barn. Det skulle være med 
ganske bestemte tag. Ellers så vi hende ikke meget. Jeg var heldigvis ikke nervøs. 
Man havde børnene på skødet, når man vaskede dem. Nu bruger man puslebord, og 
mest er det mødrene, der selv bader deres barn. 

Der var fart på om morgenen, når vi skulle vaske tre børn på en halv time. Nu var 

Dansk Sygeplejeråds emblem, som skulle bæres af alle ordinære medlemmer. Olga  
Petersen (senere Sørensen) blev optaget som ordinært medlem nr. 3208 i 1919.

det ikke svøbelsesbørn mere. Her lå børnene med blebukser og en flonelsløjert, ikke 
mere med støtteliste. 

Jeg vænnede mig hurtigt til arbejdet, men jeg var deprimeret. Jeg skrev til en af mine 
kolleger fra Odense. Hun var blevet fast sygeplejerske på Sct. Hans Hospital. Jeg be-
klagede mig og skrev, at jeg ville ønske, jeg var død. Hun trøstede mig og skrev, at hun 
skulle skaffe mig vikarplads der til sommer. Hun var glad for at være sygeplejerske 
på Sct. Hans. 

Det var jul, mens jeg var på barselafdelingen. Det mærkede vi nu ikke meget til ud 
over, at der blev arrangeret et nytårsbal. Vi kunne invitere en herre med. Jeg havde 
ingen kavaler, så jeg inviterede min yngre broder med. Han var blevet ansat i hoved-
afdelingen i det firma, hvor han var oplært i Odense. 

Under ballet var der optræden af to operasangere, som sang ”Gluntarne”. Den ene 
af sangerne var Laurits Melchior, han kendte en af de faste sygeplejersker, fordi hun 
havde passet fru Melchior, da hun fik to sønner. Laurits Melchior rejste jo til Amerika 
og blev berømt. 

Influenzaepidemien var ikke slut endnu, flere af patienterne havde den. Her blev jeg 
smittet. Jeg følte mig en dag utilpas og kunne mærke, at jeg havde feber. Da jeg tog 
min temperatur havde jeg 39,6, så fik jeg lov at gå i seng. Vi var flere, der blev smittet. 
Vi blev anbragt på en af de mindre stuer på gangen, og jeg var rask efter en uges tid. 

Da jeg havde været seks måneder på barselsgangen, kom en af sygeplejerskerne fra 
fødegangen op og spurgte mig, om jeg ville vikariere et par måneder på fødegangen. 
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Det ville jeg selvfølgelig gerne. Nu fik jeg endog løn som privatsygeplejerske. Det var 
12 kr. i døgnet, og så fik jeg tilmed eget værelse. Fødselsstiftelsen var i to afdelinger, A 
for uddannelse af læger, B for jordemoderskolen. Jeg var på afdeling A. Jeg var meget 
interesseret i fødsler og var glad for arbejdet, kun havde jeg en skuffelse. 

Der skulle foretages et kejsersnit, som var noget nyt dengang. Nu til dags synes jeg 
næsten kejsersnit bruges for ofte. I Odense havde vi aldrig foretaget et kejsersnit. Der 
blev brugt tangforløsning ved vanskelige fødsler. Jeg fik ikke lov til at komme med 
på operationsstuen.

Det blev sommer og jeg rejste til Sct. Hans Hospital. Det var modsat det, jeg kom fra, 
det rene driverliv. Jeg begyndte endda på den urolige mandsafdeling. Det var nu 
ikke så slemt. Der var jo plejere til at hjælpe, hvis en patient blev for urolig. Det var 
en mærkelig fornemmelse altid at gå med et nøgleknippe og at skulle låse sig ind og 
ud alle vegne. 

Det var sommer, og vi sad meget af dagen ude i en lukket gård med en høj mur om-
kring. Jeg sad ofte på en bænk sammen med nogle patienter og hørte på deres for-
virrede snak. De fleste gik omkring i gården. Der var dog også mere urolige patienter. 
En patient lå i eneværelse, han lå i bælte med læderpanser spændt fast til sengen. 
Hvor længe han lå sådan, husker jeg ikke, men jeg glemmer aldrig en dag, da jeg 
skulle made ham, mens han lå i bælte. Han spiste roligt og sagde ikke et ord, men 
han sparkede sine tæpper af, og hans penis stod rejst uhyggelig stor. Jeg skyndte mig 
at made ham og lod, som jeg ikke så det, men kom hurtigst muligt ud af værelset. 

Der var også en patient, som i perioder lå i vandseng. Det var trist, da han var en 
gammel præst. Når han lå i sin seng talte han uafbrudt, og det var ganske usammen-
hængende og uforståeligt. 

Efter et par måneder blev jeg flyttet, jeg skulle jo afløse på de forskellige afdelinger. 
Jeg kom på en afdeling for mere rolige patienter. Der var f.eks. paranoide patien-
ter. De synes meget intelligente, men har forrykte ideer. Der var en ung mand med 
ungdomssløvsind, han sad hele dagen krumbøjet og ville ikke spise. Andre havde 
glubende appetit, og nogle masturberede for øjnene af os. 

Vi havde god fritid og fornøjelige sammenkomster med kollegerne. Jeg lærte at 
svømme den sommer. Jeg havde lovet mig selv, at så snart jeg kom i nærheden af 
vand, ville jeg lære at svømme. I Odense var der ingen lejlighed til det. Her var der 
en badeanstalt ved fjorden, og nogle af de faste sygeplejersker havde engageret en 
svømmelærerinde, hun lærte også mig at svømme. Vandet var jo ikke som havvand, 
men dog ikke så forurenet, som det er nu. Nu er det forbudt at bade i Roskilde fjord. 

Jeg cyklede ture i omegnen. Der var meget smukt, for eksempel i Boserup Skov. Som-
meren gik behageligt og hurtigt. Jeg kunne dog ikke tænke mig at blive fast der, som 
min kollega og mange andre gjorde. 

Jeg tænkte nu på at blive privatsygeplejerske, til dels for at se andre menneskers for-
hold. Jeg meldte mig til ”Dansk Sygeplejebureau” 3 og måtte nu leje mig et værelse. 
Det var let at få, og de to steder, jeg har boet, var de glade for at have en sygeplejerske 
boende. Jeg lavede ingen støj og var ofte bortrejst i længere tid eller var i døgnpleje, 
hvor jeg måtte sove i nærheden af patienten. Lønnen var som privatsygeplejerske 

12 kr. i døgnet, og 10 kr. for dagpleje fra kl. 8 morgen til 8 aften med to timer fri om 
dagen. Når det var dagpleje, var det mest på hospitaler. Jeg var indkaldt flere gange 
på næsten alle de københavnske hospitaler. 

Når vi var i privat dagpleje, kom der en anden sygeplejerske til nattevagt. Jeg var un-
dertiden også nattevagt. Engang blev jeg kaldt til nattevagt på Bispebjerg Hospital, 
hvor jeg skulle sidde fast vagt hos en meget syg patient, som havde kronisk nyre-
betændelse og havde haft kramper som følge af uræmi. Dengang kendte man ikke 
noget til dialyse eller nyretransplantationer, 4 så han var døende, men han blev dog 
lidt bedre, så han kunne komme hjem, og han spurgte mig, om jeg ville passe ham 
hjemme et stykke tid. Han var meget rig. Han var smørgrosserer, og han havde tjent 
godt under 1. verdenskrig. Han havde en meget flot lejlighed i Hambrosgade, den var 
i to etager. Ved den øverste var der taghave. I nederste etage var der en kæmpestor 
spisestue, salon og pejsestue samt billardstue. Køkkenet så jeg ikke. Der var både 
husjomfru og stuepige, samt chauffør. 

Mens jeg var hos ham, inviterede han alle sygeplejerskerne fra den afdeling, hvor 
han havde været patient, til middag. Jeg husker ikke, hvor mange det var, men vi sad 
med en halv meters afstand. Det var et stort bord. Grossereren var selvfølgelig ikke 
med, han var sengeliggende og på streng diæt. 

Hans fuldmægtig, eller hvad han var, kom hver dag og konfererede. En aften, da jeg 
fulgte ham ud, sagde han til mig: ”Det er måske godt, hvis han ikke lever og ser firma-
et gå konkurs. Det er nær ved.” Der var jo mange krak efter 1. verdenskrig. Patienten 
fik krampe en gang, mens jeg var der. Jeg ringede efter stuepigen og bad om en ske til 
at sætte imellem tænderne på patienten, og sagde, at hun skulle ringe til hospitalet. 
Overlægen kom i løbet af en halv time. Patienten kom dog over det og fik det bedre, 
så jeg efter nogen tid kunne undværes. Han døde dog et halvt år efter. Det fik jeg at 
vide af en kollega 

Jeg var mange gange i barselpleje. Det var almindeligt at føde hjemme dengang. 

En af de første var helt i oppe Thisted. Borgmesterens frue havde fået tvillinger. Jeg 
var temmelig længe hos dem. Der var flere børn, som jeg legede med og læste for. 
Efter at fruen var blevet rask, var jeg med dem en tur ved Vesterhavet, hvor de havde 
et sommerhus lige ned til stranden. Det var i bondestil og med stråtag. Inde var det 
møbleret med smukt malede bondemøbler. Det var storm den dag og mægtige bøl-
ger i brændingen. Jeg havde aldrig før set Vesterhavet, så det var en dejlig oplevelse.

Jeg var i Korsør hos familien Kæhler, også barselspleje, og i Odense hos en direktør-
frue, som min mor havde betjent som jordemoder. Da hun fik at vide, at mor havde 
en datter, der var sygeplejerske, spurgte hun, om jeg kunne komme og passe hende. 
Det kunne jeg. Senere var jeg hos dem for at passe to små piger, mens forældrene 
var i udlandet. 

I en anden barselpleje blev jeg tilkaldt, så jeg var der under fødslen. Fruen havde 
været balletdanserinde og var sart. Hun måtte have narkose, men fødte normalt. Jeg 
var hos dem i 14 dage, men en måneds tid efter blev jeg tilkaldt igen. Fruen magtede 
ikke at passe barnet, som skreg om natten. Jeg passede kun barnet. Jeg sov med det 
i et gæsteværelse. Der var intet i vejen med barnet, og det blev roligere. Jeg var med 
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dem på en lang biltur i Nordsjælland, helt til Kattegatkysten. Jeg var hos dem til 
barnet var døbt. 

Jeg var dog også ved andet end barselpleje. Jeg var i dagpleje hos øjenlæge Hem-
pel, da han døde af lungekræft. Jeg kendte ham fra Marinehospitalet, hvor han var 
overlæge. Han var dog for syg til at genkende mig. Han havde konstateret, at jeg var 
rød-grøn farveblind. Det gik således til: Jeg skulle kontrollere en marinesoldat, om 
han var farveblind. Han skulle læse nogle tal, som var skjult imellem kulørte prikker. 
Han kunne læse tal, som jeg ikke kunne se. Jeg sagde det til overlægen bagefter, og 
han sagde: ”Så er De jo farveblind, det må jeg have undersøgt”. Det er ualmindeligt 
hos kvinder, så får de farveblinde sønner. Der var stor sorg i familien, da overlægen 
døde. Han blev kun 68 år. De bad mig om at blive hos dem nogle dage. Liget stod i 
kisten i en stue indtil begravelsen. Der var pyntet med blomster og lys. 

Mens jeg var privatsygeplejerske, traf jeg sammen med to kolleger, som ville en tur 
til Tyskland. De spurgte om jeg ville med. Det var i 1920-21. Den danske krone var 
meget værd i Tyskland lige efter 1. verdenskrig, da man fik millioner af mark for 1 
krone. Vi var i Tyskland i tre uger. Først i Berlin, så i Dresden og Sachsisk Schweiz. 
Der var meget smukt. I Dresden var vi i operaen og hørte ”Lohengrin”. Vi var også i 
billedgalleriet og så blandt andet Rafaels Madonna. Det billede var i et rum for sig, 
hvor det fyldte en hel væg. Det var en stor oplevelse. Derefter var vi i Harzen. Vi så 
meget, og det var en billig rejse. Og der var ikke noget, der hed pas dengang. 

Vi kom hjem og begyndte på arbejdet igen. Foruden på hospitalerne var det mest i 
rige hjem, der anvendtes privatsygeplejersker. Nu i 1985 er der ingen almindelige 
mennesker, der har råd til at holde privatsygeplejerske, efter at der er organiserede 
fagforeninger og arbejdstidsbegrænsninger. 

I foråret 1922 blev jeg sendt til Samsø, hvor jeg skulle vikariere for en operationssy-
geplejerske, indtil de fik en ny. Da jeg havde været der i tre måneder, blev jeg spurgt, 
om jeg ville fastansættes. Det ville jeg gerne. Jeg syntes, der var dejligt på Samsø. 
Sygehuset var nyt 5 og arbejdsforholdene var gode, så jeg sagde ja, selv om jeg fik 
mindre i løn. Den var 150 kr. om måneden. 

Samsø Sygehus var i to bygninger, en kirurgisk og en medicinsk afdeling. Der var 
ikke så mange operationer, men jeg assisterede ved røntgen, passede lysbehandling 
og assisterede ved ambulante konsultationer. Jeg var også med overlægen ude til 
vanskelige fødsler i hjemmene. Der var også fødsler på hospitalet. 

Sommeren var vidunderlig. Der var tennisbane lige i nærheden, og vi tog tit til stran-
den. Befolkningen var venlige. Der var især en boghandler, hvis frue fødte et barn 
på sygehuset. Det ægtepar inviterede os tit på bilferie. Vi var engang i Nordby. Det er 
en original gammel landsby, som ligger helt ude på spidsen af Samsø. Om vinteren 
spillede vi bridge hos dem, oversygeplejersken og jeg. 

Der var en elev på sygehuset, som havde været på Ollerup gymnastikhøjskole. Hun 
lavede et gymnastikhold af alle på sygehuset. Det holdtes i skolens gymnastiksal. 

Den følgende sommer skete der noget, som forandrede mit liv. Jeg rejste engang 
imellem hjem til Odense. Den hurtigste vej var med en lille damper, som kom fra 
København med gods til Samsø. Den anløb Ballen Havn og sejlede derfra til Odense. 

Det tog et par timer. Der var en styrmand om bord, som havde lagt mærke til mig, 
sagde han senere. Jeg havde ikke set ham. Men næste gang jeg rejste, var det en 
forrygende storm, og det regnede. Passagererne i kahytten var søsyge, så jeg sad og 
krøb sammen i en krog på dækket. 

Styrmanden kom hen til mig og spurgte, om jeg ville hvile i hans kahyt, mens han var 
på broen. Det ville jeg gerne. Da vi kom ind i Odense Fjord i smult vande, kom han 
ned i kahytten og snakkede. Jeg fortalte, at jeg skulle hjem på ferie. Han var meget 
underholdende, og til sidst spurgte han, om jeg ville med ham en tur til Kerteminde 
i ferien. Han kom to gange om ugen til Odense. Søndagen lå de over i Odense, så 
der var en mulighed. Det sagde jeg ja til, men vi blev dog ikke forlovede på den tur. 
Senere inviterede han mine forældre med på en biltur, og vi mødtes flere gange og 
travede i skovene omkring Odense. 

Han sagde senere, at han savnede et hjem. Han var 38 år og jeg var 30, men det, der 
fik mig til at synes om ham, var, at jeg kunne mærke, at han var troende, ligesom jeg 
også var. Han fortalte, at han gik i sømandskirkerne i udlandet, og han kom i præ-
stens hjem. Så det endte med, at vi blev forlovede.

Det var dog ikke så let for en sømand at få tid og lejlighed til at blive gift, så det vare-
de et par år. Han blev forflyttet og kom på langfart, dog kun til Middelhavet. Ved en 
toldstation i Tyrkiet kom en hyrde ind for at sælge to skønne bedetæpper. Dem købte 
min forlovede. Det blev begyndelsen til vort fremtidige hjem. 

Efter Middelhavsturen søgte han om at komme i indenrigsfart, og vi blev gift i 1925. 

Efter at jeg var rejst fra Samsø, skulle jeg så til at arbejde igen. Først ville jeg dog be-
søge min søster, som boede i Tåstrup. Hun var gift med en ingeniør ved DSB, og de 
havde lige fået bygget et nyt hus i nærheden af stationen. 

Haven var endnu ikke anlagt. Da jeg sagde farvel til dem, stod de i døren og vinkede. 
Idet jeg vendte mig og vinkede igen, faldt jeg over en frossen jordknold og så uhel-
digt, at jeg brækkede et fodrodsben. Det gjorde ikke særlig ondt, og min svoger hjalp 
mig op at stå, men jeg kunne ikke stå på benet. 

Min svoger bar mig ind og ringede efter lægen. Jeg blev fortvivlet, for jeg kom plud-
selig i tanke om, at jeg ikke var i sygekasse. Jeg havde jo levet så meget på hospitalet 
og tænkte slet ikke på muligheden af, at jeg skulle få brug for læge. Jeg var sund og 
stærk. 

Lægen var dr. Bertelsen, som havde været på Grønland i mange år og havde en grøn-
landsk hustru. Han trøstede mig og sagde, at det skulle jeg ikke tænke på. Han lagde 
et fast støttebind på foden og sagde, at hvis min søster kunne passe mig i seks uger, 
så skulle han nok få mig rask. Han kom meget ofte, jeg husker ikke hvor tit, men det 
var mange gange, og fornyede den faste forbinding. 

Min søster var god imod mig, og min svoger kom med gode bøger, så jeg fik læst en 
masse i den tid. Jeg havde ingen smerter. Da de seks uger var gået kunne jeg gå. Jeg 
gik op til lægen for at betale min regning. Han sagde: ”Ja, hvad skal vi sige, 35 kro-
ner?” Det var en idealistisk læge. Han rejste snart efter til Grønland igen. Han sagde, 
at han savnede Grønland. 
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Jeg var taknemmelig, og det første jeg gjorde, da jeg kom til København, var at melde 
mig i sygekassen. Så købte jeg mig et par støvler. Det havde lægen foreslået. Efter at 
have fået et par gange massage på benet, meldte jeg mig til bureauet, og forstande-
ren sagde, at hun nok skulle sende mig i en let pleje.

Jeg blev sendt ud til en gammel dame, som jeg skulle løfte fra sengen til en toiletstol, 
som stod ved siden af sengen. Hun var ikke voldsomt tung, men alligevel måtte jeg 
støtte hårdt mod sengekanten med højre knæ for at støtte det venstre ben, som hav-
de været brækket. Det resulterede i, at jeg fik ”vand i knæet”. Jeg vidste ikke, hvad der 
var i vejen med knæet. Det gjorde ikke så ondt, men jeg havde en mærkelig fornem-
melse, når jeg gik, og jeg haltede lidt. 

Der gik nogen tid, og jeg kom i en anden pleje. Der var en yngre læge som så, at jeg 
haltede, og han spurgte hvorfor. Han så på benet, knæet, og han sagde, at det skulle 
behandles. Han indlagde mig på dr. Blads klinik, som var blevet overtaget af Kø-
benhavns Kommune, og der lå jeg som sygekassepatient på enestue. Jeg fik varme 
omslag og blev rask, jeg tror, det var på 14 dage. Der var jeg igen meget taknemmelig. 

Nu havde jeg intet værelse. Jeg havde boet nogle dage hos min broder, som var gift og 
boede i København. Jeg fandt dog hurtigt et sted at bo, men det var et delvis tomt væ-
relse, så jeg måtte købe nogle møbler. Jeg skulle jo alligevel snart sætte bo. Jeg købte 
en divan, og værten, jeg boede hos, skaffede mig et par fine empirestole i mahogni 
og et lille bord. Min mor sendte mig et skab og en lille dameskrivepult, og så havde 
jeg de to ægte tæpper. 

Jeg fortsatte med privatpleje endnu en tid. Min forlovede kom i kortere ruter, og vi 
nød sommeren sammen. Vi løste kongebrev og blev viet i Sct. Knuds kirke i Odense. 
Min mor holdt et lille selskab for os. Der var kun min svigermor, min søster og så 
mine forældre med. 

Jeg fandt en lejlighed til os, og vi var sammen ude at købe husgeråd. Det var en 
moderne lejlighed med to værelser og et stort spisekøkken, som var møbleret med 
smukke bondemøbler. Dem købte vi af den forrige lejer. Vi købte et flot mahogniso-
veværelse. Senere har vi købt møbler lidt efter lidt, men alle ting kontant betalt. Det 
var vort princip, og det har vi holdt. Dermed var min tid som sygeplejerske forbi, og 
jeg blev hjemmegående husmor. Jeg kan som 92-årig se tilbage på et lykkeligt og rigt 
liv.

Olga Sørensen, noter 
1. Det nye sygehus på Sdr. Boulevard i Odense indviedes i 1912. Den første udvi-

delse fandt sted i årene 1927-29

2. Under 1. verdenskrig 1914-18 var Danmark neutralt

3. Dansk Sygeplejeråds første sygeplejebureau oprettedes år 1900 og fik til huse i 
Kronprinsessegade nr. 50. Herfra udsendtes sygeplejersker i privatpleje og som 
vikarer på sygehusene. I perioden 1907-32 lededes dette bureau af Kristine Pe-
tersen. I 1907 åbnede Dansk Sygeplejeråd endnu et bureau i Madvigs Alle, som 
1910-29 lededes af Inger Nordentoft. Senere oprettedes nye bureauer i ind- og 
udland.

4. Jævnfør Edith Jensens beretning, hvor hun fortæller om, at hun assisterede ved 
den første dialysebehandling på Kommunehospitalet i l 930’eme

5. Samsøs nye amtssygehus (Holbæk Amt) i Tranebjerg blev taget i brug den 22. 
november 1919
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Ellen Elise Hansen, f. Jakobsen (f. 1900)

”Vi kunne virkelig være noget for patienterne”

Grindsted Sygehus  1922-24

Kolding Sygehus  1925-25
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Ellen Elise Jakobsen (senere Hansen) som elev på Grindsted Sy-
gehus i 1922. Hun er i blå kjole og har gazeslør. Kun oversygeple-
jersken var i hvid kjole. 

Ellen Elise Hansen, f. Jakobsen blev født år 1900 i Horsens som den ældste af fem sø-
skende. Faderen var tømrer og fungerede tillige som søndags skolelærer. Hjemmet var 
missionsk. Både mens hun gik i skole og efter endt skolegang, havde Ellen Jakobsen 
forskellige huslige pladser, indtil hun som 21-årig søgte og fik plads på Grindsted Sy-
gehus, og følgende beretning handler om hendes tid der som sygeplejeelev.

Jeg blev sygeplejerske var, fordi min far hver vinter fik lungebetændelse, tre år i træk, 
og da min mor ikke var meget tålmodig som plejerske, passede jeg altid min far, når 
jeg kom hjem, også om natten. En nat sagde far til mig: ”Ellen, jeg tror, du kunne blive 
en god sygeplejerske”, men man skulle være fyldt 22 år den gang for at blive antaget. 

I 1922 så jeg en annonce i Jyllands-Posten om, at Grindsted Sygehus søgte en elev 
1. maj, og da jeg havde fødselsdag 4. maj og fyldte 22 år, søgte jeg stillingen. Efter 
mine eksamensbeviser og anbefalinger blev jeg antaget ubeset. Lønnen var efter en 
prøvetid 30 kr. det første år, 40 kr. det andet og 50 kr. det tredje med kost, vask og logi 
samt en blå kjole og hvidt forklæde. Kappen bestod af gaze. 

Man mødte kl. 6 morgen til 6 aften som dagvagt. Nattevagten havde 14 nætter ad 
gangen fra 8 aften til 8-10 om morgenen, for derefter at få fri i to dage. Dagvagten fik 
to timer fri hver dag, men måtte ikke forlade sygehusets grund i de timer i tilfælde 
af operation. Vi var kun tre elever i alt, en oversygeplejerske og dr. Lange, der boede i 
villaen i haven. I tilfælde af større operationer, blev Kristoffersen, overlæge på Varde 
Sygehuse, tilkaldt. 

Grindsted Sygehus lå som en lav bygning med en etage, noget tilbagetrukket i haven. 
I stuen var der en stor forhal, kontor, spisestue og operationsstue. På 1. sal var der tre 
elevværelser, oversygeplejerskens to værelser og tre stuer til fnatpatienter.

Herefter følger beretningen om min tid som sygeplejeelev skrevet for mange år si-
den: 

Vi befinder os på sygehuset. Overlæge Lange er lige gået hjem. Oversygeplejersken, 
frøken Bach, er i færd med at sterilisere instrumenter, bind osv. i autoklaven. 1. elev, 
frøken Ditmar, ordner linnedskabet i forhallen, 2. elev, frøken Nielsen, giver omslag 
på en af stuerne, og 3. elev, frøken Jakobsen (altså undertegnede), for tiden natte-
vagt, er i færd med at pudse vinduerne i forhallen, da det ringer på hoveddøren, 
hvorfor jeg lukker op. 

Udenfor står en ung mand med et kautionsbevis i hånden og fortæller, at han skal 
indlægges. Jeg læser, at han har leddegigt, er 23 år og kommis i brugsforeningen. 
Manden var ren og velsoigneret, hvad der ikke var almindeligt på de øde hedeeg-
ne. Frøken Bach giver ordre til, at patienten skal i bad inden indlæggelsen, og skønt 
klokken nærmer sig 10, og jeg har været nattevagt siden kl. 8 den foregående aften, 
bliver det mig, der bader patienten, og derefter kan jeg gå op at sove. 

Sygehuset var på den tid meget lille 1, kun otte stuer og en stor børnestue, så der var 
patienter overalt, i kontoret, spisestuen, gangene osv. I haven lå et epidemihus med 
en udlært sygeplejerske og en gangpige. Køkkenet i hovedbygningen var stort, og her 
regerede en kokkepige ved navn Madsen med en køkkenpige, Gerda, til hjælp. Efter 
få timers søvn bliver der kaldt på nattevagten, da en patient omgående må opereres 
for brok, han hed Peter og var 16 år. 

Efter operationen spiser dr. Lange smørrebrød med os elever i køkkenet. Det forløb 
tilfredsstillende, men patienterne fik jo æter og var derfor utilpasse især bagefter, 
fordi operationerne tog lang tid, og overlægen måtte stole på 1. elev som assistent og 
frøken Bach, der altid gav narkose. Dog beundrede vi alle overlægen, så roligt og sik-
kert han arbejdede. Kun til større ting fik han assistance af overlægen fra Varde, eller 
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den kvindelige læge i byen. Overlægen var meget afholdt af både elever og patienter, 
og han må have haft en heldig hånd, da næsten alle operationer lykkedes for ham. 
Især blev mange opereret for blindtarmsbetændelse den gang. 

Hvilke rolige og hjemlige forhold her fandtes, kan vanskeligt beskrives, dog var disci-
plinen streng, og arbejdet næsten for hårdt for eleverne i de tider. De samme elever 
fik jo aldrig afløsning, men måtte tiltræde så snart der var brug for dem, enten det 
var dag, nat eller fritimer. Frøken Bach gik foran i arbejdet, aldrig træt og med myn-
dighed, så hun forstod at sætte sig i respekt. 

En lille dreng havde fået halen for nær til en hakkelsesmaskine, en banemand med 
mavesår var også indlagt, på denne stue blev den nyopererede patient anbragt, og 
jeg sad vagt der, til patienten vågnede. Det varede længe, men så sagde han: ”Jeg har 
det godt, ligesom små ål i mudder”. 

Næste dag, lørdag, sluttede nattevagten - en 14 nætters vagt, og jeg fik da fri til man-
dag morgen kl. 6. Hvilken dejlig morgen, skarp luft men frisk. Glade og ivrige går vi 
til arbejdet, frøken Ditmar tager temperatur, og frk. Nielsen leende over en vittighed, 
portøren lige har fortalt hende. Jeg opsøger straks operationspatienten for at spørge 
til hans befindende. 

Vinduerne slås op, sengene redes, omslag lægges og medicinen uddeles, hvorefter 
der serveres the, havregrød og brød, som frøken Bach selv er med til at uddele. Portør 
Nielsen fyrer op i kakkelovnene, der er således indrettet, at der fyres ude fra gan-
gene, mens selve kakkelovnen står inde i stuen. På væggen i forhallen hænger en 
kasse med stuernes numre, der falder frem, når patienten ringer. Så inden eleven 
går efter klokken, må hun huske at slå nummeret tilbage. 

En rar bedste havde vi også, men hun lavede i sengen, så jeg sagde til hende, at hun 
blot skulle ringe, så kom vi jo og hjalp hende, men bedste flyttede blot sengen ud fra 
væggen, og lavede så uden for sengen ned ad væggen, uha, hun var meget forkalket.

Snart er alt i orden til stuegang, dog græder lille Hans på nummer 5. Han er kun to år 
og opereret for en kirtel i halsen. Men Hansen på nummer 6 beder mig give ham sit 
ur at lege med, så han tier øjeblikkelig. 

Nu ringer det - overlægen hviskes der, og ganske rigtigt. Overlægen går ind på kon-
toret for, efter en kort rådslagning med oversygeplejersken, at begynde stuegangen 
med alle elever i hælene. Magnus, der er seks år, får besked om at spise mere havre-
grød, men mumler et eller andet, hvorfor overlægen vender sig om og spørger: ”Hvad 
siger du, Magnus?” Og kvikt svarer han, idet han skyder brystet frem og slår sig uden 
på skjorten: ”Se, her er bryst, og her er bringe”, hvorefter lægen kniber ham i øret og 
ler, idet han går videre. Han ved jo, at han har tuberkulose og skal sendes på sanato-
riet en af de første dage. En ung krøllet malersvend, der var for glad for piger, får for-
maninger, og derefter står vi på stuen ved gamle Karens seng. Karen er en kone fra 
fattighuset. lidt enfoldig, og forleden var hun til Vorbasse marked, og da hun skulle 
passere banen på hjemvejen, fik hun begge ben kørt af. Ingen så det vist, og Karen vil 
intet fortælle, måske husker hun det ikke. Stakkels Karen. Hvor var hun tapper, når 
forbindingen blev taget af, og de friske sår blev overhældt med oksydol eller lapis. 

Videre går runden, og gigtpatienten får ordineret tjærejuteomslag på alle leddene, 

samt en uldkappe at ligge i. Da stuegangen er forbi, ringer næsten alle klokkerne, og 
gamle Jensen siger genert: ”Jæ ska fo mæ sjæl”, hvorefter han får et bækken udleve-
ret, og til stor morskab for stuen sidder han på hug i sengen, tilhyllet i lagnet, så han 
ligner et spøgelse. 

Klokken er nu ti, og Sofie, gangpigen, deler mælk eller kærnemælk ud. Eleverne har 
nu en del afsæbningsarbejde at udføre, senge gøres parate til nye patienter, tempe-
raturer indskrives, og nogle skal i haven eller bare op i en stol og må hjælpes til ret-
te. Formiddagen går til middag, hvor en god og nærende middag indtages. Derefter 
trækkes gardinerne for vinduerne, og nu hviler patienterne til kl. to. En af eleverne 
får fritime fra kl. 1 til 3, og den anden i besøgstiden fra 3 til 5, men vi måtte ikke 
forlade sygehusets grund - kun efter særlig tilladelse med opgivelse af, hvor vi kan 
træffes i tilfælde af, at operation eller andet indtraf. Derfor hvilede vi for det meste i 
haven om sommeren. Jeg var i et sangkor i byen, og tit under sangen blev jeg hentet 
af portøren. Han hev mig blot i kjolen, men jeg tror, jeg nød det - trods alt.

Efter middagshvilken ordnes sengene, gulvet fejes, kakao og julebag bliver omdelt. 
Besøgstiden til daglig var fra kl. 3 til 5 og søndag fra 11 til 12. Besøgene til daglig var 
ikke overvældende, da patienterne tit kom langvejs fra, men om søndagen fyldes 
stuerne med liv, undertiden medbringes en violin eller harmonika, og der synges 
til, og jeg tilkaldes for at hjælpe, da jeg sang meget for patienterne under mange for-
hold. Mange lækkerier blev uddelt til både patienter og elever. Lille Hans fik en slik-
kepind, Hansen chokolade og blomster fra brugsforeningen, gamle Karen fik også 
blomster fra fattiggårdsbestyrerens have, og alle er glade. Magnus fik ikke besøg i 
dag, men da malersvenden fortæller ham et eventyr, glemmer han sin skuffelse, og 

En typisk småbørnsstue med vaskefade for enden af hver seng
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da besøgstiden er forbi, får også Magnus sin del af godterne, for her er alle i samme 
båd, og jeg går fra stue til stue med lækkerierne. 

Der bliver nu taget aftentemperatur, omslag og lignende behandlinger, og på bør-
nestuen bades spædbørnene og får mad, snart lister skumringen sig ind i krogene, 
lyset er sparsomt - en 25 watt pære, og det knappe, gullige lys og ildens buldren 
giver en egen vemodig stemning, og man føler, at patienternes tanker går til dem 
derhjemme, og de dukker sig længere ned i sengene. 

Fra den store børnestue lyder sang, da jeg gerne synger til arbejdet. En ung enlig mor, 
der ligger der med sin nyfødte pige lærer mig en skøn sang, som jeg stadig husker. 
Ejnar og Eva på fem år lytter interesseret til, indtil Eva siger til Ejnar: ”Nysgerrigpejer 
stikker haal i vejer”. Da alt er i orden, bliver der fuldt blus på lamperne overalt, og 
aftensmaden omdeles. Det er afvekslende smørrebrød, og valget er svært. Skal det 
være et stykke med æg eller salat? Sild eller pølse? Dertil the eller mælk, hvidtøl kan 
også fås. Derefter går vi alle ind i dagligstuen og spiser. Her serveres altid først en 
varm ret, og den første dag jeg var her, var det fiskeboller i citronsovs.

I aften sker der noget særligt, for frøken Nielsen og jeg skal til bryllupsgilde på en 
gård seks kilometer borte. Det er kokkepigens bror, der er blevet gift, og det tales 
der meget om, da gildet skal holdes i laden med spisning, dans osv., og vi lover der-
for patienterne at komme ind på stuerne i civilt tøj og sige farvel og blive beundret. 
Frøken Nielsen bar en let sommerkjole - meget skøn, og jeg havde en ulden lyseblå 
kjole med hvide kaninskindsknapper og krave. Nu tuder bilen, og vi tager glade og 
forventningsfulde af sted fulgt af glade tilråb og gode ønsker. Ingvard vil også vinke, 
og i farten glemmer han sin dårlige hale og udstøder i stedet et smertenshyl, der 
tilkalder frøken Bach. Næste morgen må festen refereres i alle detaljer om pynten, 
maden, dansen osv., men så pludselig lyder frøken Bachs stemme: ”Hvordan har De 
sovet i nat, fru Andersen”, og alle farer til pligterne. 

Fritimer fås ikke i dag, for i stedet skal der læses latin g andet med oversygeplejer-
sken. Efter de to timer serverer Sofie kaffe, og her er hyggeligt i hendes stue. Der tales 
privat, vagterne inddeles for den kommende uge, og vi synger en sang til afslutning, 
det er tit salmen ”Guds fred er mere end englevagt’’. Sofie passer da klokkerne, men 
skal kalde, hvis der er noget særligt. 

Næste dag er onsdag, hvor alle skuffer og gemmer efterses og renses. Torsdag kæm-
mes alle patienterne uden undtagelse, kamme renses. Fredag og lørdag er badeda-
ge, og sengelinnedet skiftes, gangpigen pudser vinduer på stuerne. Om natten gør 
nattevagten dagligstuen ren, der også benyttes til spisestue og ophold til nattevag-
ten, som også vasker bind og laver vattamponer. De vaskede bind rulles op i hånden. 

To aftener om ugen læses med overlægen, og det er festlige og interessante timer. 
Vi får lejlighed til at spørge om alt, og hvis det tilfældigt er ens egen bog, overlægen 
låner og mærker i, betragtes det som en stor ære. 

Ovenpå fandtes jo tre fnatstuer. Det var ikke rart at bade og indsmøre disse patien-
ter på deres åbne sår, ofte hele familier, men det hørte med til gerningen den gang, 
renligheden var jo så som så. Vi var mere overraskede, hvis en indlagt patient havde 
vasket fødder. 

Forneden i haven fandtes ligkapellet, og døde en patient, skulle denne, efter 12 ti-
mers ophold på stuen, bæres derover i nattens mulm og mørke ofte i koldt og blæ-
sende vejr. Liget lå da tilhyllet på en båre. Portøren bar jo i den ene ende, men uhyg-
geligt kunne det være, da der var temmelig langt dertil, og vi var unge begge to, men 
heldigvis var Nielsen frisk og forstod derfor at tage brodden af uhyggen. Engang vi 
kom derover, lå der et lig i forvejen. Det var en ung mand, der havde hængt sig i en 
plantage, fordi hans forlovede havde svigtet ham. Han så gruelig ud og havde et sort 
bånd om fingeren ved ringen, uha.

Vi havde af og til en epileptikerpatient på ca. 20 år, der altid blev indlagt efter et an-
fald, eller rettere under anfaldet. Tit kom han gående, men var alligevel bevidstløs, 
og når han vågnede, varede det lidt, inden han vidste, hvor han var. Men så smile-
de han og genkendte os. Han bad selv om, at vi ville spænde mavebæltet om ham 
om aftenen, ”For jeg drømmer så stygt, men når jeg mærker bæltet, ved jeg, hvor 
jeg er og føler mig tryg”. Vi holdt alle af ham. Engang blev han fundet hjælpeløs i 
kulden. Han fik da lungebetændelse og senere blindtarmsbetændelse, men under 
operationen var den sprængt, da der yderligere stødte bughindebetændelse til. Han 
fik omslag hver anden time dag og nat, medicin ligeledes og lå to måneder og var 
meget syg og næsten opgivet, i en tyk uldkappe, og hvilken fryd for os alle da han 
blev rask og kunne udskrives, og senere besøgte han os. Den unge mand var under 
fattigvæsenet. 

Lille Anne fra børnestuen, ca. et år, havde eksem, og det tog næsten en time hver 
morgen og aften at smøre hende ind. Begge de små arme havde pap manchetter, for-
di hun ikke måtte klø sig. Derfor fik hun lov at beholde sin sut, hvad der ellers ikke 
blev tilladt den gang af hygiejniske grunde. Efter behandlingen kørte jeg hende i 
søvn, selv om det var forbudt, men i næste stue lå hendes bedstemor, der havde fået 
det ene bryst fjernet. Derind kørte jeg hende så, hvis jeg blev opdaget. 

Vi fik en dag en patient som skulle føde, men ikke kunne, så hun kom straks på ope-
rationsbordet (barnet var for stort) et trist tilfælde, mor eller barn. Doktoren måtte 
kvæle barnet inde i moderen, hvis hendes liv skulle reddes. Kønnere barn har jeg 
sjældent set, en stor dreng. Senere blev han lagt ovenpå i en lille hvid kiste. Faderen 
kom med, og jeg plukkede røde buketroser ude fra haven til pynt. Heldigvis blev 
moderen rask, men trist var det nu alligevel. Faderen og jeg knælede ved kisten og 
bad en bøn. 

Den forhenværende oversygeplejerske var gift med en konsulent i byen, og tit tog 
frk. Bach mig med derhen, når hun besøgte hende. De havde en datter på 10 år, men 
nu var fruen gravid igen efter alle de år. Hun blev derfor indlagt hos os, men fødte 
trillinger, og da datteren og faderen gik hjem efter fødslen, hørte jeg hende spørge 
faderen, da de gik ned ad trappen: ”Far, bliver de ved at komme?” 

Først i november begynder forberedelserne til julen. Alle elever og patienterne strik-
ker og syr, laver dukker og nissemænd, strikker sko og tøfler, og de sidste otte dage 
før jul samles vi i spisestuen for at lave julepynt. En sparebøsse blev stillet frem til 
besøgende, som et tilbud til sygehusets gave til patienterne. De patienter, der ikke 
blev udskrevet i julen, fik juleaftensdag serveret risengrød og flæskesteg allerede kl. 
4, hvorefter de patienter, der kunne, blev lagt på båre og båret ned til det store jule-
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træ, der stod pyntet i en tom stue. Stuen blev tom, fordi så mange som muligt blev 
sendt hjem. Det var en festlig julestue med gaver og pynt. Præsten holdt juletalen, og 
vi sang julesalmer, hvorefter gaverne blev uddelt.

Hans på to år fik nyt varmt tøj, han var meget stolt. Han havde glemt at gå efter at 
have ligget så længe i sengen. Dog, efter mange vaklende forsøg lykkedes det ham 
at gå et lille stykke alene, og alle fulgte spændt resultatet, ikke mindst Hansen, der 
tit havde underholdt ham. 

Overlægen gav os elever en julegave, der stod på et bord juleaftensdag med vores 
navn ved, og vi sendte en buket blomster til villaen. En af juledagene, hvor oversyge-
plejersken passede afdelingen, blev vi elever inviteret til juleselskab hos overlægen 
i villaen i haven. Først en god middag og derefter et spil halvtolv til ca. kl. 23. Det var 
en dejlig fest. 

Jeg er sikker på, at hverken patienter eller elever nogen sinde vil glemme de hygge-
lige juleaftener på det lille vestjyske sygehus. Der var meget arbejde at udføre den-
gang, det blev udført med glæde og sjældent finder man i dag et sygehus med dette 
familiære præg over sig, fordi de efter min ringe mening er for store. Selvfølgelig 
fandtes der også her triste tilfælde og håbløse sygdomme, men også disse har vel en 
mening, som vi ikke forstår. 

Jeg mindes en ungkarl med en sådan sygdom. Da det langt om længe gik op for ham, 
at han aldrig fik købt den gård, han havde sparet sammen til, siger han pludselig en 
dag til mig: ”Frk. Jakobsen, køb en flaske fin champagne, så vi alle kan skåle. Jeg har 
aldrig smagt det før, og nu får jeg jo ikke brug for pengene”. Vi andre havde den gang 
heller ikke smagt champagne, men hvilken mærkelig anledning var det ikke, men 
patienten var tilsyneladende rolig, da han takkede os for god pleje. 

Jeg har nu været her et år, frøken Ditmar giftede sig hemmeligt i julen. Kun jeg blev 
det betroet, da hun syede brudekjolen i min nattevagt, men senere blev det opdaget, 
da hun en aften talte med sin mand i haven, hvor hun skulle have givet en tyfuspa-
tient på epidemien en tablet ved den tid. Overlægen overraskede dem, og det var nok 
til øjeblikkelig afsked, og jeg blev bebrejdet, at jeg ikke havde fortalt det, men som 
jeg sagde, jeg havde jo lovet hende at tie stille. 

Hansen blev udskrevet efter jul, og det hændte, vi gik tur om dagen i mine fritimer, 
men det fik en brat ende, da jeg en dag blev kaldt ind på kontoret og meget bestemt 
fik valget mellem sygeplejen og den unge mand. Jeg valgte selvfølgelig at fortsætte, 
jeg kendte ham jo ikke nok på det tidspunkt, men en livlig brevveksling med portø-
ren som post kom i stand. 

Vi fik nu en ny elev, en vendelbo. Hun gik ind til gerningen på en solid og tryg måde. 
Vi elskede hende alle sammen, og til min sorg har jeg aldrig senere truffet hende. 
Mange patienter kom og gik. Især blev mange opereret for blindtarm. Jeg husker 14 
tilfælde i løbet af 10 dage, så jeg fik lært at gøre operationsstuen i stand, både før og 
efter og ligeledes at assistere overlægen. Det var interessant. Det gik jo næsten altid 
godt. 

Om sommeren uddannede vi undertiden elever til hjemmesygeplejersker. Det tog 
tre måneder med denne uddannelse. Vi fik da vores ferie i den tid efter tur.

Frøken Bach blev i sommerferien afløst af en hospitalsuddannet sygeplejerske. Hun 
var også flink, men altid spillede hun til aftensangen ”Dejlig er den himmel blå”, 
måske kunne hun ikke spille andre. 

En efterårsaften, hvor overlægen blev afløst af en vikar, blev Birthe, 21 år, indlagt for 

Autoklave fra omkr. 1930
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tarmslyng nøjagtig en måned efter, at hun var opereret for blindtarm. Hun var meget 
syg og forkommen. Diæter, der var pålagt hende forinden, kunne hun ikke holde, da 
hun tjente på en gård, og vinduerne i hendes værelse var itu, så hun frøs meget. Jeg 
var nattevagt og fik ordre til hver anden time at give hende et lavement, for muligvis 
at rette tarmene ud. 

Kl. 1 ringede det på hoveddøren, og udenfor stod Birthes far og bad om at måtte 
besøge hende. Hendes husbond havde fortalt ham ved et missionsmøde, at hun var 
indlagt. Det var en vanskelig situation, jeg blev stillet overfor. Jeg tænkte på de andre 
fire patienter, der også lå på stuen og uden for besøgstid. Hvis du spørger frøken 
Bach (nu hun sover), vil hun svare, han kan jo komme igen i morgen, men faderen 
havde gået 1½ mil hjemmefra til sygehuset, og endvidere havde vi hørt om en mor-
der, der var brudt ud, og var set her i nærheden. Jeg traf hurtigt min beslutning og 
bød faderen indenfor. Efter at have tildækket de andre på stuen, bad jeg ham være 
meget stille. Fader og datter talte sammen en god times tid, men desværre forværre-
des hendes tilstand, så jeg måtte tilkalde frk. Bach og lægevikaren, og kl. 5 blev hun 
opereret, men døde desværre. Dog var alle tilfredse med, at hun forinden fik talt med 
sin fader. 

Nu blev der begyndt på en udvidelse 2, sygehuset var for lille med det store opland, 
og for at undgå spektaklet til nattevagten, blev der lejet et værelse i byen i nærheden.  
En dag blev en ældre mand indlagt frygtelig urolig. Vi var alle seks mand om at læg-
ge ham i seng. Han var til observation for sindssyge. Hjemme kunne de jo ikke tumle 
ham. Vi måtte binde ham til sengen, og gav ham desuden et stramt læderbælte om 
livet og satte to sengeheste for sengen. 

Næste dag fik en ung pige besøg af sin søster iført sin brudedragt, for søsteren var 
forhindret i at deltage i festen. Der blev spillet brudesalmer på orglet i forhallen, og 
vi elever sang til. Jeg havde vagten, og pludselig greb det mig midt i salmen, hvad 
tænker og føler nu den urolige (patient), når han hører dette lige uden for sin dør. Jeg 
gik stille hen og ville åbne døren for at se ind. Det var næsten umuligt. Jeg trykkede 
til og opdagede et grufuldt syn. Sengen var skubbet næsten helt for døren, og man-
den var kravlet ud af sengen. Nøgen sad han med den bare ryg i truende nærhed 
af den varme kakkelovn. Jeg handlede helt uden at tænke, måske fordi hans blik 
så så hjælpeløst ud imod mig, og han rakte hånden frem imod mig, som ville han 
sige, ”Hjælp mig”, og til orglets brus fik jeg ham i seng alene, bundet igen og sengen 
på plads. Dog da det var gjort, satte jeg mig på stolen ved siden af og tudbrølede. Så 
var mit mod forbi, og jeg gik ind på kontoret til oversygeplejersken og refererede det 
hele. 

Den unge pige på børnestuen lærte mig flere sange, og vi sang meget sammen, når 
vi puslede de små De var festlige. Eva på fem år bad mig en dag lave papillotter i 
hendes hår, da mor ville komme på besøg. Hun havde nyrebetændelse, altså Eva. 
”Også dig, Ejnar”, sagde hun, ”så er du også en pige”. ”Nej”, kom det bestemt fra Ejnar, 
idet han stod op i sengen og trak skjorten op. ”Er meg vel en pige, når meg har så en 
lang jen”. Desværre måtte jeg forlade det lille sygehus efter to års uddannelse for at 
søge supplerende uddannelse på et større sygehus, skønt jeg kendte til næsten alt, 
fik lov at give blodtransfusion, saltvand, medicinomdeling, morfinindsprøjtning osv. 
Der var jo ikke andre til det, men disse var vilkårene. 3

Det var svært at sige farvel, men snart greb det nye og store mig alligevel. Her var 
en flot funktionærbolig i haven, så her var ro i vores fritid. Vi boede dog to sammen, 
men værelserne var moderne, en stuepige serverede maden for os, men nogen sær-
lig kontakt imellem os blev ikke etableret. De kendte jo bedst deres egne elever, og 
dertil var vi for mange. En å løb forbi i haven, så der hørte en robåd til vores benyt-
telse. Engang var jeg ude at ro med fire andre veninder. Det gik godt, indtil vi skulle 
vende båden og ro tilbage. Ingen forstod den kunst, så en båd i nærheden kom os 
til hjælp, imens de sang, ”I har min sympati - men I har ikke noget at ha’ den i’’. Efter 
den tur blev der altid spurgt: ”Kan du også vende båden?” 

Jeg blev nu sendt rundt efter tur på de forskellige afdelinger, især epidemien var jeg 
glad for. Her var de små patienter jo længe ad gangen, så vi kom til at holde meget 
af dem. 

Det var jo bedst for alle parter, at mor blev væk, men tit stod en søster eller bror på en 
stige uden for vinduet og kiggede ind, uden at patienten opdagede det. Han var da 
optaget af den pakke, hun forinden havde afleveret ved døren. Lille Tage kaldte mig 
mor. Det var jeg så stolt af, at jeg tilbragte mange timer hos ham i min fritid. 

Han var kun halvandet år og var glad for at se billeder og høre historie. Han havde 
skarlagensfeber, og vi havde ham i syv uger. Dog senere opdagede jeg, at det havde 
en bagside, for den dag, jeg badede ham for sidste gang og klædte ham på, kunne 
jeg næsten ikke holde tårerne tilbage. Jeg ser ham endnu mange år efter - siddende 
på sin mors arm, rækkende og hulkende efter mig. ”Nej,, nej moar”, samtidig med 
at hans rigtige mor sendte mig et fortvivlet blik. Det lærte mig, hvor min plads var. 

Her i Kolding havde jeg den opmuntring, at jeg stadig holdt forbindelsen ved lige 
med Hansen fra Grindsted. Han var i mellemtiden blevet uddeler for Hostrups 
brugsforening, og på fridage besøgte jeg ham. Han havde en ældre husbestyrerinde, 
som hans mor havde skaffet ham. Det var festligt at se, når der var brev fra ham med 
hans flotte skrift. Den skrift, som de andre beundrede meget. 

Jul blev det jo også her, så vi fik ekstra travlt. I hovedbygningen var juletræet pyntet 
kun med sølv og hvidt, men hos os var det Peters jul, som overlægen sagde. Vist nok 
fordi det var så kulørt, og pynten var hjemmelavet med godter i kræmmerhusene. 
Børnene festklædte og glade, og pigernes hår krøllede fint, så det var en lyst at se på. 
Senere havde vi en privat jul i funktionærboligen. De, der var fri for nattevagten. Der 
var jo post og gaver hjemmefra. 

Vi havde en kaffeliste hængende i køkkenet, da vi elever måtte skiftes til at lave kaffe 
kl. 9 aften. Vi kunne godt være ca. 25 samlet sådan en aften, men opvasken stod til 
stuepigen næste dag. Her fandtes klaver, spil og lignende, men i reglen havde vi nok 
at drøfte med hinanden. Sygeplejerskerne og assistenterne boede her jo også 

Jeg opdagede nu, at jeg vist havde forsømt min boglige undervisning, hvorfor over-
sygeplejersken frk. Buer tilbød mig ekstra undervisning i mine fritimer, og det tog 
jeg glad imod. Vi var 11 elever, der gik op til eksamen. Et par læger og kredslægen 
overhørte os, efter at vi havde trukket en seddel fra eksamensbordet. Jeg var heldig 
og bestod, hvorimod tre andre dumpede. De blev da overført til et andet sygehus og 
måtte lære endnu et år. 
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Jeg skylder det lille sygehus på heden stor tak for de frie forhold, vi fik at arbejde un-
der. Vi kunne virkelig være noget for patienterne. Ikke blot behandlingen som hører 
pligten til. Vi trøstede dem, der var bange, og fik afløb for den trang, vi havde i os for 
at hjælpe. For intet kan lyse op i en stue som en glad og villig sygeplejerske. 

Nu vil jeg slutte, men lad mig bemærke, at fritiden husker jeg kun lidt om, fordi jeg 
var så heldig at få det arbejde, der havde min interesse. 

Min eksamen er nu forældet - kun minderne er tilbage. 17. maj 1925 blev jeg gift 
med Alfred C. Hansen.

Ellen Elise Hansen, noter 
1. Grindsted sygehus blev indviet i 1908. 

2. Grindsted sygehus udvidedes i 1924 til 24 senge. Desuden fik det en ny operati-
onsafdeling.

3. Ved Dansk Sygeplejeråds klassificering af provinssygehusene i 1924 anerkend-
tes Grindsted sygehus som 2-årigt uddannelsessted.
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Gerda Hansen, f. Godiksen (f. 1907)

’’Som tiden gik, blev det nemmere at være sygeplejerske’’

Løgstør Sygehus    1927-32

Fødselsstiftelsen i Århus   1932

Viborg Sindssygehospital  1932

Sakskøbing Sygehus   1932-33

Silkeborg Amtssygehus   1933-34

Brønderslev Sygehus   1934-37

Amtssygehuset i Gentofte  1937-1970
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Jeg er født og opvokset på landet. Jeg er født år 1907 i Thorup Holme, Vust, Thisted 
Amt. Mine forældre Marthinus Godiksen og Kathrine Godiksen havde en gård. Vi var 
fem søskende. Mine to søstre var ni og syv år ældre end jeg, og mine to brødre to og 
seks år yngre. Mine forældre var ikke medlemmer af nogen forening. Kirkegangen 
var mest til højtiderne, og når børnene skulle døbes, konfirmeres eller giftes. Min 
moder bad aftenbøn med os, da vi var små. Jeg begyndte skolen, da jeg var 6½ år og 
sluttede 14 år gammel. Det var en lille landsbyskole med første og anden klasse. Vi 
gik i skole hver dag om vinteren, men kun fire halve dage om sommeren. Der skulle 
være tid til at hjælpe med landbruget. I skolen læ te vi dansk, geografi, danmarkshi-
storie, regning og religion. Vi lærte en masse salmevers udenad. 

Jeg ville gerne have været i realskole i Fjerritslev, men min far sagde, at det var ikke 
nødvendigt for en pige. Jeg var hjemme, til jeg var 16 år, og i den tid gik jeg på aften-
skole. November 1923, da jeg var 16½, kom jeg til Ølgod for at passe min gifte søster 
og hendes lille pige på et halvt år år. Min søster var syg, lægerne kaldte det australsk 
sovesyge, hun rystede på hænderne og kunne dårligt spise selv. Jeg var der i ni må-
neder. Da kom min søster på Hald ved Viborg, og den lille pige kom hjem til min mor. 

Jeg fik plads som enepige hos postmesteren i Frøstrup. Der var fire børn fra 7 til 17 år. 
Jeg var glad for at være der, især børnene havde min interesse. Jeg var der i tre år. Og 
jeg havde da tænkt meget på, at jeg gerne ville være sygeplejerske. Og da jeg så læste 
i en avis, at man kunne henvende sig til ”Centralforeningen” i Thisted, så skaffede de 
elevpladser, mod at man bandt sig for to år som hjemmesygeplejerske. 1 Jeg skrev 
efter skemaer og tog hjem og snakkede med mine forældre. Min far sagde, at jeg ikke 
skulle være sygeplejerske, det var som at være soldat hele livet, så papirerne blev 
brændt. Jeg tænkte, hvad gør jeg nu? For sygeplejerske ville jeg være. 

Jeg skrev til Løgstør Sygehus, fordi der blev min familie og bekendte ikke indlagt. 
Jeg fik svar, at jeg kunne komme og tale med dem og fik så at vide, at jeg kunne sen-
de lægeattest og anbefalinger. Postmester Larsen støttede mig meget, og en måned 
efter, den 1. september 1927, begyndte jeg som elev på Løgstør Sygehus. Det var et 
lille sygehus til ca. 40-50 patienter. Der var overlægen og en reservelæge, oversy-
geplejerske, to sygeplejersker og i ferietiden en vikar og seks elever. Jeg blev taget 
venligt imod af oversygeplejersken og blev anvist et lille værelse sammen med to 
andre elever. 

Værelset var meget sparsomt indrettet, et par træstole, et bord og et skab. Unifor-
men var blå kjoler, hvide forklæder og et langt slør, som dækkede håret, hvide sko 
og strømper. 

Den første tid var meget svær, for få er vist gået så uvidende ind til sygeplejen, som 
jeg gjorde. Jeg kendte ikke navnene på de almindeligste ting. 

Dagen begyndte kl. 7 om morgenen, hvor der blev sunget morgensang. Derefter fik 
patienterne morgenmad, havregrød, øllebrød, kaffe, the og diætmad til dem, der 
havde brug for det. Sygeplejersker og elever spiste i en lille spisestue ved siden af 
afdelingen, så kunne vi høre, når patienterne ringede. Derefter blev der redt senge 
og skiftet forbindinger. 

Det var de ældste elever, der underviste de yngste. Derefter gik man i gang med 

rengøring af sygestuerne. En gang om ugen var der ekstra rengøring af sengeborde, 
døre, vinduer og fodpaneler. Der var kun en portør, så når patienterne skulle ud i 
haven i sengen, måtte eleverne hjælpe med at bære. 

Når overlægen var færdig på operationsstuen, kunne vi vente stuegang, så fik vi 
travlt med at rette senge, lagnerne skulle være glatte, og ve os elever, hvis en patient 
lå og læste, når overlægen kom. Vi stod alle med hænderne på ryggen, og afdelings-
sygeplejersken svarede for patienterne. Var der nyopererede patienter, sad vi hos 
dem til de vågnede. I begyndelsen led man med patienten, der ofte græd og jamrede 
sig, så man troede de var døden nær. Man forstod ikke, at det var narkosen, patien-
ten var ved at vågne op af. Når middagsmaden var serveret, og patienterne gjort i 
stand, fik vi fri i to timer.

Middagsmaden var almindelig dansk mad for den tid, sødsuppe, frikadeller, grød, 
bøf osv. Efter fritimerne begyndte det hele forfra med sengeredning, og operati-
onspatienterne kom op, første gang forsigtigt siddende på en stol. Efter en blind-
tarmsoperation lå man i sengen 8-10 dage. Havde vi en pause, for eksempel i besøgs-
tiden, lavede vi forbindingssager. 

Kl. 20 mødte nattevagten, og var vi færdige og havde ryddet op alle vegne, måtte vi 
holde fri. Da jeg havde været på sygehuset i tre dage, kom jeg i nattevagt fra 20 aften 
til 8 morgen. Der var ingen natsygeplejerske, så jeg fik den besked, at var der noget, 
jeg ikke kunne klare, boede oversygeplejersken på første sal. Sygehuset bestod af 
hovedbygningen og annekset. Jeg vågede på hovedbygningen, og en vågekone i an-
nekset, hvor de kronisk syge og flere TB-patienter lå. Jeg var meget usikker i min før-

Elever på Løgstør Sygehus i 1927. De er i blå kjoler med hvide forklæder, og på hove-
det har de et slør, som skulle dække håret.
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ste vagt. Jeg havde fået lidt besked om, hvad patienterne fejlede, men det sagde mig 
ikke så meget efter tre dage på sygehuset. Om natten skulle patienterne tilses, og der 
skulle tørres støv af på overlægens kontor, som også var laboratorium. Kl. 5 om mor-
genen vækkede man patienterne, de skulle alle være vasket til dagvagten kom, og 
der var flere, som skulle hjælpes. Når man havde givet besked til dagvagten og havde 
vasket tandglas, vandfade og bækkener, var man fri. Man vågede i 14 nætter, havde 
så en sovedag og to fridage bagefter. Så cyklede jeg hjem og besøgte mine forældre. 

Det første års tid var jeg på hovedbygningen, blanst andet kirurgisk og medicinsk 
afdeling, senere operationsstuen og annekset, hvor man passede tuberkulose-
patienter, som lå på det sidste, uden at vi nogensinde blev gennemlyst. Man var le-
der af afdelingen med en vågekone som nattevagt. Vores teoretiske undervisning 
var vist meget mangelfuld. Det første år fik vi et samariterkursus, og senere havde vi 
et par timer anatomi om ugen med reservelægen. Vi læste om aftenen, når vi kom i 
seng. Vi var trætte, så snart sov vi med bogen. 

Men trods alt, da tiden kom og der var eksamen, bestod vi alle. Som tiden gik blev jeg 
meget glad for mit arbejde, og det havde hele min interesse, så der var ikke behov 
for forlystelser, og måske var man også for træt. Var jeg en enkelt gang i biografen 
sammen med en kammerat, havde vi svært ved at holde os vågne. 

Efter mine tre år som elev blev jeg på Løgstør Sygehus som assistent fra 1.1.1931 til 
1.1.1932, hvor jeg gjorde tjeneste dels på afdelingen og dels på operationsstuen, den 
ene måned som operationssygeplejerske.

Den første jul var en stor oplevelse for mig, patienterne fik store gaver. Alle køb-
te skjorter og lignende. Der var et stort juletræ på gangen og små på stuerne. Efter 
julehøjtidelighederne løb eleverne rundt og uddelte gaver til patienterne. Der var 
gåsesteg og alt, hvad der hører julen til, til både patienter og personale. 

1.1.1932 begyndte jeg min supplerende uddannelse på Århus Fødselsstiftelse. Jeg 
gjorde tjeneste på barselsgangen. Man havde hver en stue med fire til seks patienter 
plus børn. Man hjalp mødrene til rette med amningen de første gange og passede 
både mødre og børn. Det var også sygeplejerskens arbejde at vaske af på stuen, sku-
re dørtrin og pudse neglerensere, som var af metal. Arbejdstiden var ca. 12 timer, 
både dag- og nattjenesten. Vi havde tre fridage i de to måneder, vi var der. 

Vi var en dag på fødegangen, hvor vi overværede en fødsel. 

Derefter den 1.3.1932 gik turen til Viborg Sindssygehospital, hvor jeg supplerede til 
1.9.1932. Det var et meget gammelt og umoderne hospital. 2 Det var en meget tryk-
kende fornemmelse i begyndelsen med alle de låsede døre og mærkelige patienter. 
De første to måneder gjorde jeg tjeneste på en afdeling med ældre sindssyge. Afde-
lingssygeplejersken var ikke særlig venlig. Efter et par dage på afdelingen kom jeg 
i nattevagt for at afløse plejersken, der vågede fast. Jeg fik ikke anden besked end, 
at hvis der dør nogen, er der en båre under trappen. Patienterne skulle tages op om 
natten, og alle være vasket og i tøjet til dagvagten kom. Der blev sagt mange ukvems-
ord fra patienterne, inden de alle var oppe og i tøjet. Efter en nattevagt fra 20 aften 
til 8 morgen var jeg træt, men også lidt stolt over at det var lykkedes at blive færdig. 
Men da afdelingssygeplejersken kom og spurgte mig, om jeg var færdig, svarede jeg 

glad, ”Jeg mangler kun den patient, der har gebis, for jeg husker ikke, hvem det er, så 
gebisset er ikke børstet”. ”Det kan jeg så selv gøre”, sagde afdelingssygeplejersken - 
så var den glæde forbi. 

Mine næste to måneder var på en afdeling med ca. 50 patienter, meget urolige, man-
ge var spændt i bælter. Der vågede jeg også, når den faste nattevagt havde fri en 
gang om ugen. Man mødte kl. 20 efter at have gjort tjeneste på afdelingen til kl. 17, 
så havde man fri dagen efter. De var ofte meget urolige om natten, men hospitalet 
havde intet kaldesystem, så man måtte vente, til natsygeplejersken gik sin runde to 
gange om natten. Efterhånden interesserede sindssygeplejen mig meget. Jeg læste 
journalerne, som alle indeholdt forskellige skæbner. Jeg ville gerne være blevet der 
som assistent, men der var ingen ledige stillinger. De sidste to måneder var jeg på 
modtageafdelingen. Der var jeg ikke i nattevagt, der kom jeg rigtigt i berøring med 
mange forskellige former for sindssyge. 

1932 var der arbejdsløshed blandt sygeplejersker. 3 Efter jeg havde holdt ferie hjem-
me hos familien, skaffede overlæge Christensen på Løgstør Sygehus mig et vikariat 
i Sakskøbing, hvor overlægen kendte sygehuslægen. 

Jeg begyndte som vikar på Sakskøbing sygehus 1.11.1932. Det var et meget lille sy-
gehus med ca. en snes patienter. Der var en forstanderinde, to sygeplejersker og en 
ung pige. 

Alle omegnens indlæggende læger tilså selv deres patienter. Sygehuslægen havde 
opsynet med sygehuset og havde de småoperationer, der blev udført her. Større ting 
kom til Maribo sygehus. Vi to sygeplejersker skiftedes til dagvagt og nattevagt. Pa-
tienterne, som vi passede, var mest medicinske patienter og plejepatienter. Vores 
arbejde bestod i almindeligt sygeplejerskearbejde, men vi lærte nok ikke så meget. 
Vi havde det hyggeligt med patienterne og var med til flere selskaber på Lolland. 

1.5.1933 rejste jeg til Silkeborg, hvor jeg havde fået en stilling som assistent på amts-
sygehuset. Jeg følte mig glad og vel tilpas, da jeg kom til Silkeborg. Der var så smukt, 
sygehuset lå ved Silkeborgsøerne. Det var et sygehus til ca. 100 patienter med to sto-
re kirurgiske afdelinger, en medicinsk og en børnestue. Jeg kom på kirurgisk afdeling 
med børnestue. Der var meget arbejde, og arbejdstiden var 12 timer, hvor man kun-
ne risikere på slutningen af en lang arbejdsdag at blive fast vagt for en akut patient, 
der var blevet opereret. En anden sygeplejerske skulle sove til kl. 24, hvor man så 
blev afløst. Det resulterede i, at vores fridage blev rykket en dag, for sygeplejersken, 
der vågede fra 24 til 8 skulle have en sovedag, så det var ikke altid en ugentlig fridag. 

På afdelingen, hvor jeg arbejdede, boede oversygeplejersken, også kaldet frøkenen. 
Når man var nattevagt, ringende frøkenen, når der skulle gøres klar til natten. Fugle-
ne skulle dækkes til, blomster bæres ud, og nogle gange var der tøj i vaskekummen, 
der skulle vaskes i løbet af natten, avisen tages op fra gulvet og lyset slukkes. Var der 
snavset porcelæn fra gæster, skulle det vaskes op. Det virkede irriterende, at man 
skulle fare fra en syg patient for at tage frøkenens klokke. Ellers var det en god afde-
ling, hvor arbejdet var vel tilrettelagt af en daglig afdelingssygeplejerske. 

Fra første september til første november 1934 passede jeg børn med scarlatina. Der 
var en epidemi på den tid, så sygehuset havde lejet fattiggården, hvor jeg var alene 
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dag og nat med ca. 20 børn i alderen fra 3-7 år. Den gang kendte man ikke penicilli-
net, så børnene var først smittefrie, når alle skallerne var væk. Så der blev vasket og 
skrubbet på de stakkels børn dagligt. Om dagen var der en ung pige, der gjorde rent 
og hjalp med maden, som blev bragt fra sygehuset. 

Så var det tiden, hvor jeg havde besluttet at se noget andet. Jeg følte, jeg havde haft 
meget gavn af at være på Silkeborg Sygehus og var nok også blevet mere voksen. 
1.11.1934 begyndte jeg som assistent på Brønderslev Sygehus. Sygehuset var knap 
så stort som Silkeborg, men der var en oversygeplejerske, en operationssygeplejer-
ske, to afdelingssygeplejersker, to assistenter og otte elever. 

Her vil jeg så prøve at fortælle, hvad assistentens pligter består af: Assistenten skal 
sammen med afdelingssygeplejersken vejlede og undervise eleverne i almindelig 
sygepleje og ellers tage sig af de dårligste patienter, skifte forbindinger, dele medicin 
rundt og afløse afdelingssygeplejersken på fridage og i ferien. Der var en kirurgisk, 
en medicinsk afdeling og en børneafdeling. Der vågede en elev på afdelingerne, og 
assistenten var natsygeplejerske. Det var det første sygehus, jeg havde været på, hvor 
der var natsygeplejerske. Vores arbejde var at hjælpe eleverne med dårlige patien-
ter, give dem medicin og sprøjter osv. 

Jeg følte, at der skete fremskridt på hvert sygehus, jeg arbejdede på. I Brønderslev 
havde jeg mit eget værelse, som jeg ikke havde haft før. Arbejdstiden var stadig 12 
timer, så der var ikke meget tid eller lyst til andre interesser, men på dette tidspunkt 
var sygeplejen min eneste store interesse. Jeg blev medlem af Dansk Sygeplejeråd, 
og 1. februar 1934 fik jeg bevis som autoriseret sygeplejerske. 

Jeg havde stadig lyst til at lære og opleve mere. Jeg rejste så til Københavns Amts 
Sygehus i Gentofte den 1.4.1937 som vikarassistent. Det var jo et stort hospital, men 
man mærkede ikke den store forskel. Man levede og arbejdede på den lille afdeling, 
man kom på. Jeg kom på en medicinsk blandet børne- og voksenafdeling, seks voks-
ne på en stue, resten små børn fra spæde til et par år. Der var en 14-15 patienter. Det 
var jo nyt for mig, for jeg havde mest passet voksne og ikke ønsket at komme til at 
passe børn. Jeg fik et dejligt værelse i en helt ny sygeplejebolig. 4 Arbejdstiden var 10 
timer, men en tid efter blev sygeplejerskernes arbejdstid sat ned til otte timer. Det 
var dejligt. Nattevagten var en uge fra kl. 16 til 24 og næste uge fra 24 til 8. Dagvagten 
kl. 7 til 17.30 med to fritimer og en halv times spisetid.

På afdelingen var der en afdelingssygeplejerske, to assistenter og fem-seks elever. 
Arbejdsgangen lignede de andre steder, jeg havde været. Dog var der knap så meget 
blæst på afdelingen, når overlægen kom. Nu var der tid til teaterbesøg, og jeg prø-
vede også at lære lidt engelsk. Og om aftenen var der lyst til at være sammen med 
kammeraterne. Vi tog på cykelture i det skønne Sjælland på fridage. 

Den første april 1939 fik jeg ansættelse som sygeplejerske (fastansat tjenestemand). 
Stillingen var for en ugift. Jeg var på samme afdeling i ni år, og efterhånden blev jeg 
klar over, at det var børn, jeg helst ville passe.1946 blev der antaget en ny overlæ-
ge som var specialist i børnesygdomme, så alle medicinske børn fra hele hospitalet 
blev samlet under den nye overlæge. Det blev til fem afdelinger i alt, fordelt med 
forskellige størrelser børn. 1.3.1946 fik jeg så en stilling på en af afdelingerne som 
afdelingssygeplejerske. Autorisationsbevis som det så ud i 1934
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På min første afdeling var det små kravlebørn, en 14-15 stykker. Jeg havde på af-
delingen to sygeplejersker, fem elever og en rengøringsassistent. Pasningen og be-
handlingen af patienterne syntes jeg ikke var noget problem. Men nu kom den svæ-
re tid med personalet, især elevuddannelsen var jeg meget bange for ikke at leve op 
til. Jeg havde jo hele min elevtid, ja også de første år som assistent, ikke haft meget 
at sige. Nu var tiderne anderledes, så på den måde kunne man ikke komme nogen 
vegne. Der var også vidnesbyrd, der skulle skrives om eleverne. Der skulle jeg også 
gerne være retfærdig. Men efterhånden som jeg så, hvordan andre klarede det, gik 
det bedre, og man fik mere øvelse. Jeg havde en dejlig tid på børneafdelingen under 
overlæge Brædstrup. 

Der blev gjort meget ud af julen, vi samledes alle fra børneafdelingerne en aften før 
jul for at lave julepynt. Alle børnene fik købte julegaver. Kl. 16 juleaften begyndte 
højtidelighederne, og forældrene til patienterne var velkomne.

Om sommeren havde lægen og sygeplejerskerne skovture forskellige steder, hvor 
der var en eller anden børneinstitution, vi kunne besøge samtidig. Et år var det Jæ-
gerspris. 

Børneafdelingerne lå meget spredt, så som tiden gik, fik overlægen dem samlet, og 
der kom flere børn til - både kirurgiske og adfærdsvanskelige. 1956 blev jeg flyttet til 
en drengeafdeling med mange adfærdsvanskelige. Der var jeg, til jeg rejste. Det var 
nok min bedste tid. Jeg var meget interesseret i disse børn. Alder fra 1 -13 år. 

1952 traf jeg min mand, og da vi i 1955 bestemte os for at blive gift, måtte jeg ansøge 
hospitalets direktør om tilladelse. Jeg fik tilladelsen og flyttede så ud, efter at have 
boet på Gentofte sygehus i 18 år. Det var for mig en stor lettelse. Jeg havde aldrig følt 
mig rigtig fri. Vi havde fælles køkken, så man kunne intet foretage sig ugenert. 

1.4.1962 havde jeg 25 års jubilæum. Der blev holdt fest med kaffe og taler, og jeg fik 
overrakt en ekstra måneds løn. 

Ellers gik tiden uden de store forandringer, jeg afløste oversygeplejersken i ferien. 
Det var ikke det, jeg havde mest lyst til. Det var meget at sidde på kontor, indkalde 
patienter og gå lidt rundt på afdelingerne. Som tiden gik blev det nemmere at være 
sygeplejerske, nu havde vi 46 timers arbejdsuge, det vil sige to fridage om ugen. Jeg 
var medlem af Dansk Sygeplejeråd, men jeg vil ikke sige, jeg har haft nogen hjælp. 
Det var forstanderinden i Gentofte, der sørgede for, at vi måtte gå af med pension, 
når man var fyldt 60 år. Jeg sagde min stilling som afdelingssygeplejerske op med 
fratrædelse 1.1.1970. 

Et langt liv som sygeplejerske var forbi, men for mig var det en god tid. 

Gerda Hansen, noter 
1. Centralforeningen. I forrige århundrede var sygehusvæsenet dårligt udbygget 

uden for København, og for at skaffe sygeplejemuligheder i provinsen oprette-
des fra omkr. 1880 sygeplejeforeninger rundt om i landet. Det skete ved, at man 
i en kommune slog sig sammen om at ansætte og lønne en sygeplejerske. For-
eningen skaffede hende først uddannelse på et sygehus, som den betalte for - 
fra 1882 med statstilskud. Initiativtageren var T.M. Trautner, praktiserende læge 
i Bogense, senere stiftsfysikus på Fyn. I 1909 organiserede foreningerne sig i 
”Centralforeningen af hjemmesygeplejevirksomheder i Danmark”. Denne for-
ening organiserede også de sygeplejersker, der arbejdede i dens regi. Fra 1923 
organiseredes hjemmesygeplejerskerne under Dansk Sygeplejeråd i ”Forenin-
gen af Hjemmesygeplejersker”.

2. Statshospitalet i Viborg blev taget i brug i 1877. Det var indrettet i nogle bygning-
er fra 1740. I 1904/05 var der blevet opført fem nye patientbygninger. 

3. For at få overblik over arbejdsløsheden blandt uddannede sygeplejersker iværk-
satte Dansk Sygeplejeråd i 1933 en undersøgelse. Man henvendte sig til landets 
arbejdsanvisningskontorer med anmodning om at få en fortegnelse over syge-
plejersker, der i 1932 og første kvartal af 1933 har fået understøttelse af kommu-
nen (krisehjælp) og som følge derfor har måttet give møde til kontrol. Ifølge de 
indsendte besvarelser havde 29 personer været tilmeldt i kortere eller længere 
tid. Kun fem af de ledige var medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, og heraf var en 
sygemeldt, en fungerende ikke længere, og to havde været ledige så kort tid, at 
de ikke havde fået understøttelse. Af de øvrige viste en nærmere undersøgelse, 
at de fleste var husassistenter o.a. 

4. I 1936 tog man en ny sygeplejerskebolig i brug. Indtil da havde elever og sygeple-
jersker boet i øverste etage af administrationsbygningen og patientbygningerne.
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Edith Jensen, 

f. Simonsen (f. 1908)

’’Det betød noget,  
hvordan man var som menneske’’

Grenå Sygehus     1930-33

Sindssygehospitalet v. Riisskov   1933-34

Fødselsstiftelsen i Århus    1934

Radiumstationen i København   1934-35

Kommunehospitalet i København  1935-40
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Mit navn er Edith Jensen. Jeg er født i Skagen den 17.1.1908. Jeg har boet her, til jeg 
var 19 og vendte tilbage, da jeg var 51 år. 

Min sygeplejerskeuddannelse har jeg fået på Randers Amtssygehus i Grenå fra 1930 
til 1933, suppleret den i Århus, og har i ca. 25 år været sygeplejerske i København. 
I 1954-55 deltog jeg i kursus for ledende og undervisende sygeplejersker på Århus 
Universitet. 

Men først vil jeg fortælle om min barndom og om, hvad jeg beskæftigede mig med, 
før jeg blev sygeplejerske. 

Mine forældre var fisker Martinus Simonsen og Christiane (Jane), f. Bruun Andersen. 
Vi var syv søskende, to piger og fem drenge, jeg var nummer to i flokken. Vi hav-
de en god barndom og et godt og kærligt hjem. Økonomisk havde vi det også godt. 
Vi havde tjenestepige, som man kaldte det dengang. Det var almindeligt, hvis man 
havde råd, da der jo var meget arbejde uden nutidens mange bekvemmeligheder. Vi 
boede på en familievej, kan man vist godt kalde den, idet min fars forældre og alle 
hans søskende boede der. Efterhånden som de giftede sig, købte eller fik de en grund 
af deres far og byggede hver sit hus. Så jeg er vokset op omgivet af bedsteforældre, 
onkler, tanter, fætre og kusiner. 

Da jeg var 10 år, mistede jeg min far. Han døde af den spanske syge, der som bekendt 
hærgede hele Europa. Det var en lammende sorg og et dybt savn for os alle. Det æn-
drede også på anden måde vores tilværelse. Min mor havde nu kun en enkepension 
plus en mindre formue at supplere den med. Så vi måtte nu ofte give afkald på no-
get, andre børn måtte få og deltage i. 

Vores daværende pige, som havde været hos os i tre år, og som gerne var blevet, 
kunne min mor jo ikke beholde, men hun blev, til min yngste bror blev født et halvt 
år efter. Hun havde ellers været til stor hjælp under den frygtelige epidemi. Hun var 
nemlig først syg og ikke så medtaget, så hun var rask, da hele familien var meget 
syge, alle familier på vejen var meget syge, så mine forældre bad hende gå rundt 
på sygebesøg hver dag og se, hvad hun kunne hjælpe med. Min søster var 13 år, da 
vores far døde, hun gik i 3. mellemskoleklasse. Et halvt år efter skulle jeg til optagel-
sesprøve til mellemskolen, men da sagde min mor, at det måtte jeg give afkald på, 
det var der ikke råd til.

Men jeg ville. Der ville jeg ikke bøje mig. Jeg kom med argumentet, at vi jo havde bø-
gerne, som havde været ret dyre at anskaffe, og at jeg sikkert kunne få halv friplads. 

Til sidst jeg fik jeg lov, og da mor fra skolen blev opfordret til at søge hel friplads, 
hjalp det jo også. Jeg var meget glad for at gå i skole. 

Da jeg var fyldt 14 år og gik i 3. mellem, et par måneder før afslutningen, fik min 
skolegang en brat ende. Min mor blev syg og skulle være sengeliggende en tid, og 
da min søster var begyndt på en læreplads, måtte jeg ud af skolen. Da jeg på grund 
af omstændighederne fik lov til at komme ud straks, græd jeg fortvivlet. Jeg var dybt 
ulykkelig, selv om jeg godt forstod, at der ikke var anden udvej. 

Jeg var så ”mothers help” et par år uden løn og uden lommepenge. Men jeg fik en 
god huslig uddannelse. Jeg lærte at bestille noget og at gøre tingene ordentligt, og 

det har gavnet mig senere i livet. For at supplere sin pension med en ekstra indtægt 
lejede mor den nederste etage ud til sommergæster. Så indskrænkede vi os i den tid. 
Det var i en årrække orlogskaptajnerne på inspektionsskibet Diana, som var statio-
neret i Skagen hver sommer, og de fik så deres familier herop. Når jeg nævner det, er 
det fordi en af gæsterne, fru orlogskaptajn Rosted, fik afgørende indflydelse på min 
skæbne. 

Da jeg var 16 år, fik jeg plads på Brøndums Hotel som stuepige. Jeg blev der i tre år. 
Om vinteren var der ikke meget at bestille. Der var kun hotelejer Brøndum og hans to 
søstre, som i fællesskab drev hotellet, de var elskelige mennesker og ligeså familien 
Michael Ancher, som jo kom hver dag. Et efterår fik vi en usædvanlig gæst, det var fru 
Marie Krøyer. Hun havde ikke været i Skagen, siden hun mange år før havde forladt 
sit hjem og P. S. Krøyer. I påsken, pinsen og i sommermånederne var der til gengæld 
mere end nok at bestille, så var der fuldt optaget, mest af stamgæster, som kom år 
efter år. Så havde vi en arbejdsdag på 14 timer i tre måneder, uden en fridag. 

Gad vide, hvad nutidens unge ville sige til det? Men vi syntes, det var spændende 
med liv på hotellet, og selv om vi var trætte, tænkte vi aldrig på, at det kunne være 
anderledes. 

En af mine veninder fra den tid betroede mig en dag, at det var hendes højeste ønske 
at blive sygeplejerske, men hun vidste, at det ikke kunne lade sig gøre, da hun ikke 
kunne få økonomisk hjælp hjemme. ”Sygeplejerske!” udbrød jeg, ”Nej det var dog 
det sidste, jeg kunne tænke mig at være!” Og jeg skulle senere blive sygeplejerske i 
40 år, og blive glad for det. Skæbnens veje er uransagelige, du kommer derhen, hvor 
du skal. 

Da jeg var 19 år, fik jeg plads som stuepige hos en af Brøndums gæster, det var mu-
sikforlæggeren Svend Wilhelm Hansen. De boede på ”Christianshus” ved Kokkedal. 
Det var et større herskabshjem med husjomfru, nurse, stuepige og privatchauffør. 

Da jeg havde været der et par måneder, fik jeg tilbudt stillingen som nurse. Den tog 
jeg imod, da jeg holder meget af børn og ikke interesserede mig for at gå og flytte 
støv for andre. 

Det var også en ret selvstændig stilling, de to piger på otte år og otte måneder var 
helt overladt til mig, hvad der var almindeligt i de kredse. Den yngste var Hanne, 
som nu ejer og leder forlaget sammen med en yngre søster. Jeg blev der et år. Kokke-
dal var jo dengang langt ude på landet, og ikke som nu en villaby. Vi havde kun en 
halv fridag hver anden uge, så jeg syntes, jeg helt var begravet derude. 

Derefter var jeg et år stuepige hos stabslæge Morten Knudsen i Bredgade, Køben-
havn. Han var pensioneret overlæge, men havde nu privat praksis i hjemmet, en stor 
herskabelig 10-værelses lejlighed. Fru Thora Knudsen var en særpræget personlig-
hed med egne bestemte meninger. Hun havde i en årrække været medlem af Køben-
havns borgerrepræsentation. Vi blev ikke kaldt ved fornavn, og sagt du til, hvad der 
ellers var almindeligt, nej det var frk. Schmidt og frk. Simonsen. Hun sagde, det var 
en nedvurdering af husassistenter at sige du til dem. 

Hun bestilte også af og til billetter til os til det Kongelige Teater, og det var altid på 1. 
parket. 
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Blandt Morten Knudsens patienter var også ekskejserinde Dagmar af Rusland, som 
lå alvorligt syg på Hvidøre. Jeg kan huske, da han kom hjem og fortalte, at hun var 
død. Da hun blev bisat fra den russiske kirke i Bredgade, hang vi to piger ud ad vin-
duet på 2. sal og så den mægtige procession bevæge sig langsomt under os. Vores 
herskab var blandt de indbudte. Det var i 1928, og jeg var da 20 år. 

Skønt jeg havde haft det godt i mine huslige stillinger, bortset fra den ringe fritid, så 
interesserede arbejdet mig ikke, så jeg spekulerede på at få en uddannelse. Da jeg 
som fortalt holder meget af børn, tænkte jeg på at få en uddannelse som barneple-
jerske. Man kunne få et år, så var man uddannet til nurse i private hjem, eller man 
kunne få to år, og var så kvalificeret til en stilling som assistent på børnehjem, og det 
var det, jeg gerne ville være.

Da jeg var hjemme i ferien, talte jeg med min mor om det, men da var det, at omtalte 
fru Rosted blandede sig i det. Hun holdt meget af min mor og talte ofte med hende. 
Hun syntes, det var klogt af mig at tage en uddannelse, men hvorfor ikke en sygeple-
jerskeuddannelse? Det var en mere videregående uddannelse, og et dejligt arbejde. 
Hun havde før sit ægteskab været sygeplejerske på Rigshospitalet i 12 år, og været 
meget glad for det. Nej, det kunne jeg overhovedet ikke tænke mig, det havde jeg slet 
ikke lyst til. Men hun blev ved med at bearbejde mig og sagde, at jeg havde netop de 
egenskaber, der skulle til for at være en god sygeplejerske, og at hun var sikker på, at 
jeg ville blive glad for det. Jeg lod mig ikke overtale sådan lige med det samme. Men 
hun havde åbenbart sat sig for, at jeg skulle være det. De sidste to argumenter, hun 
kom med, var: ”Jamen, De ved jo slet ikke, hvad det er!” og det var i grunden så sandt. 
Men jeg havde engang på et sygebesøg set en patient kaste op, mens sygeplejersken 
stod og holdt en kapsel for, og da gøs det i mig af væmmelse. Jeg tænkte: ”Hvor kan 
hun?” Men nu tænkte jeg: ”Arbejdet består vel af andet end det.” 

Det andet argument var, at der var et halvt års prøvetid, hvor man kunne træde fra, 
hvis man ikke syntes, det var det rette for en, og hvorefter man også fik at vide, hvis 
man ikke egnede sig. Det fik mig til sidst til at prøve, selv om jeg stadig tænkte, det 
ikke var noget for mig. 

Dette var så forhistorien, som næsten lige er ved at være en levnedsbeskrivelse, 
hvad der ikke er meningen, da det jo er sygeplejen, jeg skulle berette om. 

I foråret 1930, da jeg igen var hjemme et par måneder, begyndte jeg så at søge en 
elevplads. 

Før jeg rejste fra København, havde jeg været på Rigshospitalet og talt med forstan-
derinden, som fru Rosted havde skrevet til, men da jeg erfarede, at de først om et år 
igen skulle have nye elever ind, besluttede jeg at søge i provinsen. 

Jeg tog en dag til Hjørring og talte med oversygeplejerske søster Karen. Hun spurgte 
mig ud om mit hjem, min skolegang, og hvad jeg havde beskæftiget mig med. Efter 
dette interview sagde hun, at jeg godt kunne regne med at komme ind som elev til 
efteråret, hvis jeg i sommerhalvåret ville tage på Testrup sygeplejehøjskole. 

Det kostede dengang 6-700 kr., og dem ville jeg gerne spare, selv om jeg godt kunne 
klare det. Så da hjemmesygeplejersken her fortalte, at hun i ”Tidsskrift for Sygepleje” 
havde set, at de søgte nye elever i Grenå til 1. november, skrev jeg dertil efter et an-

søgningsskema. Det besvarede jeg så Det var de samme spørgsmål som i Hjørring. 
Desuden skulle der vedlægges en lægeattest, en anbefaling fra skolen samt en van-
delsattest. 

Jeg ventede spændt på svaret, og allerede 14 dage efter kom der svar, at jeg var an-
taget som elev til 1. november, og uden krav om sygeplejehøjskole, da mine tre år på 
mellemskolen var nok. Jeg tog så et sommerjob på Brøndums Hotel for at tjene lidt 
ekstra at stå imod med. 

Grenå Sygehus, eller Randers Amtssygehus i Grenå, som det hed, var ret nyt, da jeg 
begyndte der. Det var kun 10 år gammelt. 1 Det var en smuk rødstensbygning, som 
lå højt på en bakke i udkanten af byen ved Randers Landevej. I nærheden lå en høj, 
Bavnehøj, hvorfra der var en vid udsigt over Grenå by og havnen og havet i det fjerne.

Sygehuset er i dag ukendeligt fra dengang. Der er bygget to nye fløje i en anden stil, 
og hvor det dengang lå frit, ligger det nu midt i et villakvarter med tæt bebyggelse 
omkring. 

Det havde dengang plads til 150-160 patienter, som kom fra hele Djursland. Ofte 
kom patienter, som boede lige uden for Randers. Mange foretrak Grenå, da overlæge 
Klindt var kendt som en af landets dygtigste kirurger, og sygehuset i øvrigt havde et 
godt ry. 

Det var inddelt i en mands-, kvinde-, børne- og epidemiafdeling. Den sidste var dog 
ikke på det nye sygehus. Alle afdelinger var blandet medicinsk-kirurgiske. Desuden 
var der operationsafdeling. Der var 70 patienter på henholdsvis mands- og kvinde-
afdelingen. Børneafdelingen havde plads til 12-14 børn. 

Grenå Sygehus som det så ud i 1930
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Vi var tre nye elever, som skulle begynde samtidig. Vi blev meget venligt modtaget, 
da vi ankom om eftermiddagen. Vi fik anvist vores værelser, hvor vi boede to og to 
sammen. Jeg kom til at bo sammen med den ene af de nye, og vi blev gode kamme-
rater hele elevtiden. Vi fik tid til at pakke ud og skulle så senere ned til velkomstkaffe 
hos oversygeplejersken, søster Christa. 2 Her informerede hun os så om, hvordan ud-
dannelsen var tilrettelagt, hvor meget personale der var på afdelingerne, om fridage, 
ferie mm. Derefter viste hun så rundt på sygehuset, præsenterede os for de andre 
overordnede, for lægerne, og til sidst for oldfruen, som udleverede uniformer til os. 
Derefter fik vi lov til at gå op og hvile os efter rejsen, indtil vi skulle spise til aften og 
træffe de andre elever.

Personalet bestod af: 

1 overlæge, 2 reservelæger  
1 oversygeplejerske (diakonisse)  
2 afdelingssygeplejersker (diakonisser)  
1 afdelingssygeplejerske på operationsstuen  
1 afdelingssygeplejerske på børneafdelingen  
4 assistenter, deraf den ene fast nattevagt  
22 elever  
2 portører. 

Det vil sige, at plejepersonalet bestod af 30 personer til at passe 100 patienter, og 
plejen var ikke ringere end i dag, hvor der er mere personale end patienter. 

Men det var unægtelig også en lang og hård arbejdsdag. Uddannelsen var tilrette-
lagt således: 

1 år på blandet medicinsk-kirurgisk afdeling, mandsafdeling  
1 år på blandet medicinsk-kirurgisk afdeling, kvindeafdeling  
5 måneder på børneafdeling  
4 måneder på operationsafdeling  
3 måneder på epidemiafdeling. 

Den teoretiske undervisning bestod af tre gange ugentlig undervisning i fysiologi og 
anatomi, samt sygdomslære af 1. reservelæge. Desuden underviste oversygeplejer-
sken os en gang ugentlig om aftenen i sygeplejehistorie og etik. 

Hun underviste også i praktisk sygepleje, for eksempel at lægge forbindinger, og  
hvordan man løfter og støtter en patient. Undervisningslokalerne var i kælderen.

Vores værelser var ret spartansk møbleret, der stod to divaner over for hinanden 
med skuffe under til sengetøjet, et lille bord ved vinduet, samt to kurvestole. Vi skul-
le selv medbringe en kommode til vores tøj. Vi forsøgte jo at gøre det lidt hyggeligere 
med et par billeder på væggene, et par potteplanter i vinduet samt et par fotoram-
mer med familien på kommoden, som man brugte det dengang, og så var vi egentlig 
godt tilfredse, vi var jo ikke så forvænte, det var jo andre tider.

Men lige så kedelige værelserne var, lige så smuk var vores fælles dagligstue. Den 
var virkelig hyggelig, møbleret med smukke mahognimøbler, og der var et klaver, så 
hvem der havde lyst kunne gå hen og spille. 

Det var med spænding og lidt beklemthed, at vi nye næste dag begyndte på hver sin 
afdeling. Jeg skulle begynde på mandsafdelingen. 

Jeg blev modtaget af de andre elever. En af tredjeårseleverne tog mig på sine stuer 
og satte mig ind i arbejdet og viste mig, hvor tingene var. Hver elev havde to stuer, 
en sekssengs- og en tresengsstue, altså ni patienter, som hun var alene om. Der var 
kun en assistent på afdelingen, hun kom rundt på stuerne og hjalp, hvis der var no-
get, man måtte være to om, samt skiftede forbindinger og andre ting, som man ikke 
straks kunne sætte nye elever til. 

Efter et par dage fik jeg selv mine egne stuer. Og jeg må sige, at selv om jeg ikke hav-
de følt nogen tilskyndelse til at blive sygeplejerske, så blev jeg lige fra starten meget 
glad for det, ja, jeg følte det, som om jeg var kommet på min rette hylde. Jeg syntes 
alt, hvad jeg lærte, var meget spændende, ikke mindst den menneskelige side af 
gerningen, og at det betød noget, hvordan man var som menneske. 

Men det var en lang arbejdsdag, og vi var ofte meget trætte om aftenen. Vores dag 
var inddelt således: Kl. 6 mødte vi på afdelingen. Til kl. 7 skulle vi have sengene redt 
på hver vores stuer. De fleste var sengeliggende, og nogle skulle have skiftet tøj, så 
man måtte være hurtig for at nå det. 

Kl. 7 skulle vi alle møde op i køkkenet for at bære morgenmad rundt, det var hav-
regrød, og derefter the og brød. Vi bar det rundt på tunge træbakker. Når vi havde 
været rundt med en, så i hurtigt trav tilbage efter næste. Derefter stillede vi op på 
gangen, mens en satte sig ved orglet, og så sang vi morgensang for patienterne. 

Så var det vores tur til at få morgenmad, men da havde vi også arbejdet i 1½ time 
uden at få mad og drikke. Det var det sværeste for mig at vænne mig til, ja for os alle, 
vi var jo vant til at få morgenkaffe, før vi begyndte dagens arbejde.

Men nu endelig skulle vi have den hårdt tiltrængte kaffe, troede vi da. Men sikken en 
skuffelse for os nye! Morgenmaden bestod af havregrød og the med franskbrød. The! 
Som ingen af os brød sig om. Og mens den lifligste kaffeduft bredte sig i spisestuen. 
Vi sad ved et langt bord, hvor søster Christa sad ved den ene bordende, og den æld-
ste af de to andre diakonisser ved den anden. Vi sad i en særlig rangforordning med 
de ældste elever øverst og så i den orden, vi var kommet. 

Ved et mindre bord ved vinduet sad de fire fra operationsstuen: afdelingssygeple-
jersken, en assistent og to elever. De fik kaffe, da de ikke sjældent blev kaldt ned om 
aftenen eller om natten til akutte operationer. 

Eleverne, der sad derovre, undlod jo ikke at se lidt hoverende og drillende på os, når 
de løftede kaffekoppen til munden. Vi led de frygteligste tantaluskvaler, og det var 
næsten tortur. 

Før vi spiste, blev der læst et kort stykke fra en andagtsbog og bedt morgenbøn. Men 
trods dette varede vores spisepauser ikke mere end 20 minutter. Kl. 8 var vi i fuld 
gang med arbejdet igen. Vi begyndte med at gøre rent på vore to stuer. 

Vi vaskede patienternes sengeborde af, stole, vinduer, ja alt undtagen gulvvask. Når 
gangpigerne havde vasket gulv, satte vi patienternes blomster ind på stuerne. Deref-
ter kom der som regel stuegang, hvor vi alle var med. Da måtte vi jo særlig høre efter 

90 91



og huske, hvad der blev sagt og ordineret på vore egne stuer, men vi blev opfordret 
til at gå med i hele afdelingen, da vi jo lærte af det, men somme tider havde vi ikke 
tid til det for vigtige gøremål. Efter stuegang kom assistenten rundt for at høre, om vi 
havde fået fat på det hele, i hvert fald hos de nye elever. 

Kl. ca. 10 var der stillet kaffe og rugbrødssnitter i spisestuen. Der smuttede vi op, når 
vi kunne få 10 minutter til overs. 

Eilers gik formiddagen med behandlinger, skifte varme omslag, tage prøvemåltider 
op, skifte forbindinger, lægge forbindinger, bringe patienter til røntgen, til lysbe-
handling, hjælpe nogle op at sidde i en stol, hjælpe dem i seng igen og meget andet. 
Var der en, der skulle til operation, skulle vi gøre patienten parat til det, og så var det 
skik. at vi fulgte med og overværede operationen og ind imellem smuttede ind på af-
delingen og gjorde vores arbejde på stuen færdigt, eller vi bad en af de andre elever 
om at gøre det for os. Det var mægtigt spændende første gang, vi skulle overvære en 
operation. Mange af eleverne fulgte forberedelserne derinde, og blev der til patien-
ten var bedøvet, men når overlægen stod med kniven og tog det første snit, styrtede 
de ud ligblege, ja et par stykker var endda faldet om derinde.

Da jeg var derinde første gang, så overlægen på mig over brillerne og sagde: ”Når De 
bliver dårlig frk. S., vil De nok være så venlig at gå ud, så vi ikke skal have en til at 
bære Dem ud!’’ ”Jeg bliver skam ikke dårlig”, bedyrede jeg, for jeg havde sat mig for, 
at jeg ikke ville gå glip af noget, og jeg holdt virkelig ud en time, så sortnede det for 
mine øjne, det var æterlugten, der slog mig ud, men jeg nåede da ud i tide. 

Når vi var færdige med alle behandlingerne, var der cirka en times arbejde i skylle-
rummene. Der var to, et i hver ende af afdelingen. Det skulle vi alle hjælpes ad med. 
Det var rengøring af spyttekrus, uringlas, bækkener mm., alt skulle gøres rent der. 
Det var ikke et arbejde, nogen af os brød sig om, der var af og til en og anden, som 
prøvede at trække tiden ud på stuen, men så fik hun en opsang af os andre, så gik det 
ikke længere. Ind imellem var der klokker, der ringede, så der var nok at gøre.

Vi skulle faktisk arbejde lynhurtigt for at nå det hele, og så måtte patienterne aldrig 
mærke, at vi havde travlt, fik vi at vide. Fra kl. 10.30 til12 havde nogle af os fri. Kl. 12 
spiste patienterne til middag, da måtte de af os, der ikke havde patienter, der skulle 
mades, igen hjælpe med uddeling af mad, men da var de to piger på afdelingen med, 
så det gik hurtigere. Når vi havde fået patienterne lagt til ro til middagssøvn, spiste vi 
selv middag. Vi fik to retter mad. Derefter blev der igen læst et stykke fra en andagts-
bog, og 20 minutter efter var middagspausen forbi. 

I begyndelsen var det umuligt at spise så hurtigt, så de nye elever var altid bagefter, 
synligt nervøse, mens de andre i smug morede sig over os. De havde dog været igen-
nem det samme. Søster Christa var dog så hensynsfuld, at hun trak det ud, så hun 
var færdig samtidig med os. Men vi lærte som regel i løbet af en uge at sluge maden 
lynhurtigt. At det nok ikke har været særlig sundt, er en anden sag. 

Vi måtte gerne på en fridag invitere en gæst eller to, og engang havde jeg en kusine 
på besøg. Jeg havde informeret hende om, at hun måtte spise så hurtigt, det var hen-
de muligt, men hun kunne naturligvis slet ikke følge med, så da de andre var færdige 
med første ret, blev hun kendeligt nervøs, da hun kun var halvfærdig. Det hjalp, at 

hun så, at søster Christa og jeg holdt hende med selskab. Men vi har senere moret os 
over det, og hun har ikke senere haft lyst til at spise middag med os. 

Efter middagen stillede vi frem i køkkenet til patienternes eftermiddagskaffe, og ind 
imellem var der ofte patienter, der ringede fra stuerne. Så gav vi patienterne kaffe, 
hjalp igen nogle op. 

Fra kl. 15 til 16 var der besøgstid, da sad vi to elever ved et lille bord i hver sin ende 
af gangen. Vi sad der for at besvare spørgsmål om, hvilken stue en patient lå på, 
hvordan patienten havde det den dag, sætte blomster i vand mm. På spørgsmål om 
patientens tilstand i øvrigt, skulle vi naturligvis henvise til lægerne. 

De af os, der ikke havde haft 1½ time fri om formiddagen, havde fri fra kl. 14.30 til16. 
Det vil sige, de tre gange om ugen hvor vi var til undervisning, blev vi jo snydt for 
en time, så vi faktisk kun havde en halv time fri den dag. Men man prøvede at skifte 
med det, så det ikke var de samme, det gik ud over hver gang.

I undervisningstiden blev vi først hørt i lektierne. Der kunne ingen vide sig sikker, 
hvem der nu blev hørt. Derefter gennemgik dr. Ulrik det nye stof med os. Imens sad 
søster Christa lidt derfra på en taburet og syede, tavs, uden at blande sig, som en 
slags anstandsdame. Det fandt vi helt idiotisk. Vi talte somme tider om, om hun vir-
kelig sad der som anstands dame eller for at høre, hvordan vi fulgte med, hvem der 

Eksamensholdet på Grenå Sygehus i 1933. Det er Edith Simonsen (senere Jensen) i 
bageste række til venstre.
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kunne klare det, og hvem det kneb for. At det ikke huede dr. Ulrik, at hun sad der, var 
vi klar over. 

En dag sagde han til en på afdelingen, om vi ikke kunne få aftalt en time en aften 
dernede, så var der sygdomme, han ville fortælle os om, men ikke i hendes nærvæ-
relse. Vi aftalte så i hemmelighed en aften og gav ham besked, men på mystisk vis 
fik hun nys om det, og så blev det ikke til noget. Vi var naturligvis klar over, hvad det 
var for sygdomme og morede os over, at han ikke ville tale om dem i hendes nærvæ-
relse, så dem fik vi ikke nærmere kendskab til, før vi hørte om dem som uddannede 
sygeplejersker. 

Når vi kom tilbage fra undervisningen eller fra fritime, begyndte aftenarbejdet på 
stuerne med at tage temperatur, puls, vaske patienterne, rede senge, hjælpe nogle 
op, og i seng igen, give frisk vand, tømme spyttekrus og uringlas, der var meget få 
oppegående patienter. Patienterne var som regel kun oppe få dage, før de kom hjem. 
Der var heller ingen opholds stue, det havde man ikke på sygehusene dengang. 

Når der var delt aftensmad rundt, og vi havde hjulpet dem, der havde hjælp behov, 
gik vi op og spiste til aften, smørrebrød og the. Maden var egentlig god nok, men 
uhyre kedsommelig, det samme og det samme. Der var meget lidt variation. Så var 
klokken som regel godt 19. Så igen på afdelingen, ryste patienternes puder, give dels 
bækkener, dels frisk vand rundt. 

Imens gik assistenten rundt og gav sovemedicin. Så stillede vi igen op på gangen og 
sang for patienterne, som oftest to sange, hvoraf den sidste som regel var en aften-
sang. Derefter var der kun at gå ind til patienterne og sige ”Sov godt! Godnat!” slukke 
lyset og tænde vågelyset. Klokken var 20, og en lang arbejdsdag var forbi, fra klokken 
6 til 20 minus 1½ time. 

Vi var også godt trætte, når vi kom op. Vi smed os på hver sin divan over for hinan-
den. Vi havde ondt i benene. Så lå vi og talte om, hvad vi hver især havde oplevet på 
afdelingerne i dagens løb. Når den værste træthed havde fortaget sig, så var det frem 
med bøgerne og læse lektier. Mange havde meget svært ved at lære det, de terpede 
og terpede hver aften for at forstå det, især de latinske betegnelser syntes de var me-
get svære at lære. De havde kun gået i en landsbyskole og måske været på højskole. 
Jeg har altid haft let ved at lære, så det voldte ikke mig besvær. 

Frk. Kåg, som jeg delte værelse med, klagede sig over, hvor svært det var og over, at 
hun kun havde gået i en landsbyskole med to klasser og så senere været på højskole. 
”Jamen, du er jo godt begavet”, sagde jeg ”Det kan man da godt være, selv om man 
har gået i en landsbyskole. Men i stedet for at læse det 10 gange igennem, så prøv at 
læse, som jeg gør. Jeg læser det meget langsomt igennem, indprenter mig det, tæn-
ker over, hvad jeg læser. Så lukker jeg bogen, tænker over det, jeg har læst, ligesom 
hører mig selv i det. Så nok en gang på samme måde, så sidder det som regel fast, så 
jeg kun behøver hurtigt at læse det igennem den dag, vi skal til undervisning”. Det 
hjalp hende meget, da hun prøvede samme metode. 

Kl. 21 var der aftenkaffe med kage i dagligstuen, og da mødte vi som regel alle op 
og blev der en times tid og hyggede os med hinanden. Der var et ualmindeligt godt 
kammeratskab imellem os alle, men der var jo altid nogen, man var mere på bølge-

længde med end med andre, så der opstod jo venskaber. Nogle slog sig sammen i 
fritiden, men der var aldrig kliker. Der var i det hele en god tone på sygehuset, som 
gjorde, at alle var glade for at være der. 

Da arbejdsdagen var så lang og anstrengende, så var fridagen jo ugens lyspunkt. Ja 
alene den frydefulde tanke aftenen før, at man ikke skulle vækkes kl. 5.30 om mor-
genen, men kunne sove til kl. 8, hvor en kom op med kaffe, ikke the! Og rundstykker, 
som vi ellers kun fik om søndagen, og så at kunne blive liggende så længe, man ville. 
Så hvilede man ud og samlede kræfter, så man kunne klare nok en uge. 

Hver sjette uge havde vi nattevagt i 14 nætter, en elev vågede alene på afdelingen 
med 70 patienter, natassistenten kom et par gange i løbet af natten for at spørge, 
om der var noget, og vi kunne tilkalde hende pr. telefon. Kom der akutte tilfælde til 
operation, kom hun også sammen med operationspersonalet og blev hos patienten 
bagefter. 

Da det jo var et stort ansvar for en elev med så mange helt alene, kom nye elever ikke 
i den første nattevagt, før vi havde været der i tre måneder. Jeg kom dog til at gøre 
en undtagelse, det glemmer jeg aldrig. Da jeg havde været elev i 14 dage, blev jeg 
kaldt ind på søster Ingers kontor (der samtidig var linnedstue). Jeg blev lidt nervøs, 
jeg tænkte, hvad mon der er i vejen. Jeg havde ikke mødt nogen kritik af mit arbejde, 
selv om man var ny, men nu kom det måske. Men hun ville tale med mig om noget. 

De var i en frygtelig knibe, sagde hun, den elev, der skulle i nattevagt, var blevet syg, 
den næste der stod for tur, var lige flyttet til en anden afdeling, og de to andre havde 
lige våget, der skulle gå seks uger imellem. Nu var der kun mig, hvad ville jeg sige 
til at våge? 

”Jamen, det kan jeg ikke”, udbrød jeg, ”Jeg er jo lige kommet, jeg er jo helt ny!”. Ja de 
ville heller aldrig vove at sætte en ny elev til vagt efter så kort tid, det måtte de faktisk 
heller ikke, men de havde talt med oversygeplejersken om det, og hun havde sagt, 
at jeg virkede moden og ansvarsbevidst, ellers havde de ikke turdet. ”Ja, I taler godt 
for jeres syge moster”, tænkte jeg. Men jeg skulle svare dem, for det var jo ikke en 
ordre. Det endte jo med, at de fik mig overtalt. Så næste dag, en lørdag, gik jeg som 
sædvanlig på afdelingen kl. 6 morgen på arbejde og gjorde dagens arbejde til kl. 3, 
så fik vi fri til at gå op og sove på forskud til kl. 5, hvad ingen naturligvis kunne, og 
så mødte jeg samme aften kl. 8 til 12 timers vagt. Det var 9 + 12 = 21 timer i løbet af 
det første døgn af vagten.

Jeg var ikke så lidt beklemt, da jeg gik ned til den første vagt 14 dage efter, at jeg var 
begyndt som elev, men jeg tænkte: ”Jeg ringer til assistenten, hvis der er den mindst 
ting, jeg er i tvivl om”. Jeg har senere moret mig over, når jeg tænkte tilbage, at jeg i 
de første nætter somme tider stod og stirrede ned på en sovende mand, bøjede mig 
ned over ham for at se, om han trak vejret, følte forsigtigt efter pulsen. Jeg ringede 
også et par gange efter natassistenten, uden at det var nødvendigt, for at være på 
den sikre side. 

Vi havde også en del arbejde at udføre om aftenen, når vi kom og om morgenen, før 
dagvagten kom. På mandsafdelingen begyndte vi med at tørre støv af på inspektø-
rens kontor. Det lå midt for på afdelingen, lige over for indgangen. Der skulle tørres 
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vindueskarme af, tømmes papirkurve, så der var klar til, at gangpigerne om morge-
nen kunne vaske gulv. 

Derpå skulle der skiftes vand i alle blomstervaserne, der stod uden for hver stue på 
den lange gang. Så der blev løbet mange skridt. Der var ikke vogne at køre dem på 
som i dag, nej det var med at have så mange i hænderne som muligt ad gangen. 

Så tog vi os et kort hvil, og så en rundgang på alle stuerne for at se, om patienterne 
sov, og om alt var vel. 

Så ud i køkkenet og varme middagsmaden, som var sat fra til os, det var mærkeligt 
at sidde og spise middagsmad midt om natten og at spise alene. Så havde vi nogle få 
timer, hvor vi kunne sidde og slappe af. Undertiden var der gazeservietter, vi skulle 
lægge sammen. Hvis der ikke var noget, måtte vi godt sidde med vores håndarbejde. 

Sidst på natten stillede vi vandfade uden for hver stue samt en meget stor vandkan-
de til at bære vand rundt med. Der var ikke vaskekummer på stuerne, selv om syge-
huset var så nyt. Vi skulle ud på gangen og vaske hænder mange gange om dagen. 

Kl. 4.30 vækkede vi patienterne, tog temperatur og puls på alle, delte vaskevand 
rundt, gik fra stue til stue og vaskede de patienter, der ikke kunne selv. Alt skulle 
være færdigt, til dagvagterne kom kl. 6, så de kunne begynde at rede senge. Fra kl. 6 
til 7 havde nattevagten forskellige ting at gøre som at måle og veje urin, undersøge 
urin fra nye patienter og bringe prøver til mikroskopi til laboratoriet. 

Så var nattens arbejde forbi, og der var kun tilbage at stille op sammen med de an-
dre og synge morgensang, op og få morgenmad, og så endelig fri.

Oppe på 2. sal, hvor vi boede, var der et ”nattevagtsværelse”, som det blev kaldt. Der 
stod tre senge, to op ad den ene væg og en overfor, samt et par stole. Det adskilte sig 
fra de andre værelser ved, at der var en lille forgang, en entre, så man ikke kunne 
høre støj fra gangen. Der skulle vi sove, når vi havde vagt, og vi skulle være til sengs 
senest kl. 11. 

Og så måtte man ikke stå op, før man blev kaldt op kl. 19.30, en halv time før vi skulle 
på vagt. Det var der heller ingen fare for, for den, der kaldte, havde såmænd svært 
ved at få liv i os. Men vi ville hellere hen at sove straks, og så være et par timer oppe 
før vagten. Men selv om vi af og til gik i seng tidligere, måtte vi alligevel ikke stå op 
før tiden. Vi lå gerne og snakkede sammen en halv times tid om, hvad vi hver især 
havde oplevet på hver sin afdeling i nattens løb. 

Om sommeren var vi ikke så kede af at være nattevagt, for da cyklede vi hver mor-
gen til stranden og gik i vandet og solede os på stranden, og så snød vi ofte og blev 
lidt længere ude end tilladt var. Når vi så kom hjem, blev en sendt i forvejen for at 
sondere terrænet, og vinkede så til os andre, når banen var klar. Det gik jo ikke altid, 
så fik vi en opsang. 

Engang, da jeg havde nattevagt, skulle der være en opvisning ved Grenå Strand,  
Emilie Sannom skulle springe ud med faldskærm fra et mindre fly. Hun havde givet 
opvisninger rundt i landet. Vi spurgte, om vi ikke kunne få lov til at gå op og sove et 
par timer senere, men nej! Men vi ville i hvert fald se en så sjælden begivenhed, så 
vi holdt os vågne, og da tidspunktet kom, anbragte vi os i den brede vindueskarm 

i kvistvinduet, hvorfra vi kunne se stranden i det fjerne. Vi så en stor menneske-
mængde strømme til, og vi stirrede spændt efter flyet, men kunne ikke få øje på det 
og undrede os over, at mængden spredtes, vi kunne ikke forstå, at det allerede var 
forbi. Det talte vi meget om. 

Da vi blev vækket om aftenen, fik vi forklaringen. Hun var styrtet ned og var dræbt 
på stedet. ”I kan gå over i kapellet og se hende, der ligger hun.” Det gjorde et dybt 
indtryk på os. Det var der jo også meget andet, der gjorde, men særligt døden. 

Jeg syntes, det var helt naturligt, når et gammelt menneske døde, et liv var afsluttet. 
Men når et ungt menneske eller et barn døde, eller når en mistede en ægtefælle, og 
jeg så de pårørendes sorg, så gik jeg ud i skyllerummet eller på toilettet eller, hvor 
jeg nu kunne være ene, og så græd jeg længe, jeg følte så intenst de andres sorg, at 
jeg var ulykkelig hver gang. Men jeg var klar over, at det måtte jeg lære at bekæmpe, 
ellers kunne jeg ikke være sygeplejerske. Jeg talte med min veninde, som jeg boede 
sammen med, og hun følte på samme måde, selv om hun ikke græd. Hun sagde, at 
hun kunne føle sig helt syg om hjertet af medfølelse.

Når vi havde haft vagt i 14 nætter, og holdt op en lørdag morgen, havde vi fri lørdag 
og søndag. Men lørdag var jo sovedag, så vi blev egentlig snydt, eftersom vi jo ellers 
havde en ugentlig fridag. 

Da jeg havde været på mandsafdelingen et halvt år, skulle det afgøres, om jeg kunne 
fortsætte. Jeg havde aldrig mødt nogen kritik af mit arbejde, men man vidste jo ikke, 
om der var andet i vejen. For mit eget vedkommende ville jeg nu blive dybt skuffet, 
hvis jeg blev kasseret, så glad var jeg for mit arbejde. 

Så galt gik det heldigvis ikke. ”Men hvordan med Dem selv?” spurgte søster Christa, 
”Tror De, at De kan holde til det med de ben, for det ville jo være synd, hvis De må 
give op senere”. Sagen var, at mine ben af overanstrengelse blev tykke og hævede, og 
jeg havde ofte så mange smerter i dem. Jeg sad tit på sengekanten om morgenen og 
kunne ikke få skoene på og havde så ondt, at jeg ikke kunne sætte fødderne til jor-
den. Men det var jo heldigvis ikke altid, så havde jeg ikke kunnet klare det. Pludselig 
en dag var det bedre, og efter få dages forløb var min ben normale, smerterne væk, 
og så var jeg så lykkelig, at jeg syntes, jeg svævede. 

De to andre, som var begyndt sammen med mig, var også lykkelige over, at de også 
kunne fortsætte. Der var kun to i min elevtid, der blev kasseret. Den ene fordi hun i 
hele sit væsen ikke egnede sig til gerningen, den anden fordi hun ikke var i stand til 
at tilegne sig teorien. Hun kunne ikke følge med, hvor meget hun så læste. 

Jeg var meget glad for at være på mandsafdelingen, syntes jeg lærte meget og havde 
et godt forhold til patienterne. Oplevede også mange morsomme episoder. Jyderne 
er et særligt folkefærd, de har en egen form for humor. Der var en speciel humori-
stisk omgangstone patienterne imellem. 

Med hensyn til lærdom må man jo sige, at hvad man lærte dengang er forældet i dag. 
Det vil sige: plejen af patienterne gælder stadig, eller jeg vil vove at påstå, at den var 
bedre dengang. Men med hensyn til behandlingen er der jo sket store forandringer, 
og det bliver der ved med. Man må stadig følge med, selv om man har papir på, at 
man er uddannet sygeplejerske, så må man jo lære hele livet. 
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For eksempel sagde vi til nyopererede patienter, at de ikke måtte røre sig, men skulle 
ligge helt stille og passede på, at de gjorde det. Nogle år senere hed det, ”De må ende-
lig ikke ligge stille, men bevæge benene og røre Dem i sengen, vende og dreje Dem’’. 
Og nu hvor man hiver patienterne op, så snart operationen er overstået.

Lungebetændelse behandlede vi for eksempel med varme omslag, som blev skiftet 
flere gange om dagen, og ved at holde patienterne i absolut ro. Vi skulle være to om 
patienterne. 

Det var frygteligt at se dem ligge og hive efter vejret, det var absolut en dødelig syg-
dom. Jeg har set unge mennesker på 20 år dø af den, erhvervet blot fordi de havde 
ligget for længe på stranden i en våd badedragt. Vi var lykkelige, når nogen klarede 
det. Mange af de sygdomme, som dengang var uhelbredelige, kan man nu helbrede, 
ja nogle er helt udryddet. 

Overlæge Klindt var jo kirurg, så det var mest reservelægerne, der tog sig af de me-
dicinske patienter. Når der blev meldt, at en ny patient var på vej, fik den, der skulle 
have patienten, besked. Vi havde et modtagelsesbadeværelse. 

På mandsafdelingen var det portørerne, der skulle tage patienterne i bad. Ingen 
kom på stuen, før de havde været i bad, selv om de sagde, de lige havde været i bad 
hjemme. En dag, da jeg havde fået meldt en ny patient, kunne jeg ikke forstå, at han 
ikke var kommet på stuen, det var en hel time efter. Jeg tænkte, ”Der er vel ikke sket 
noget?” Da jeg mødte portøren ude på gangen, spurgte jeg, hvor patienten blev af. 
”Han er i bad, jeg har lagt ham i blød i sodavand, der har han ligget en time, jeg går og 
leder efter en skurebørste til at skure ham med!” Igen et udslag af den jyske humor. 

Efter godt et halvt år blev jeg forflyttet til kvindeafdelingen og skulle så senere til-
bage til mandsafdelingen. På kvindeafdelingen var der endnu mere arbejde end på 
mandsafdelingen, idet kvindesygdomme kræver mere behandling, og der skulle vi 
tit ned i den travleste tid og tage imod en ny patient, bade patienterne, vaske hår, 
diskret se efter, om de havde lus, hvad der ikke var så sjældent, når de kom ude fra 
landet. 

Det var jo ikke gårdsmandskonerne, men daglejernes, røgternes koner, som sammen 
med manden arbejdede på gårdene og ofte havde de en stor børneflok derhjemme. 
Hvornår skulle de næsten få tid at pleje sig selv? Men de var meget kede af det, når 
vi var nødt til at sige det til dem og behandle dem og give dem en hætte på, inden de 
kom på stuen. Her gjaldt det om at være taktfuld, og vi bad også de andre patienter 
på stuen om at lade som ingenting, når den nye patient kom op. 

En dag var der en oppegående patient, som havde været ude på gangen. Da hun 
kommer ind og ser den nye patient, går hun hen og hilser på hende, og så spørger 
hun: ”Er De opereret i hovedet?” ”Nej”, svarede den nye med et suk, ”Jeg har såmænd 
lus!”

En ting vi lagde mærke til var, at på mandsafdelingen sagde mændene altid du til 
hinanden fra første dag, men på kvindeafdelingen sagde de ”De” til hinanden. Det 
var helt utænkeligt, at to kvinder, som ikke kendte hinanden, sagde du. Noget an-
det, mændene kunne godt finde på at hjælpe os, når vi havde travlt, for eksempel 
med at samle service sammen, når de havde spist, gå ud og hente et glas vand til en 

medpatient i stedet for at ringe på os. Men det var sjældent på kvindeafdelingen, at 
en patient hjalp os. Vi diskuterede det, og vi blev enige om, at det nok var, fordi det 
hjemme var kvinderne, der måtte springe for mand og børn. Nu havde de en chance 
for at få et lille hvil, og selv blive vartet op, og det forstod vi da så godt. 

For enden af gangen var der en meget stor stue, som vi kaldte liggehallen. Der var 
kun plads til fire patienter, som lå med større afstand imellem end de andre pa-
tienter. Det var tuberkulosepatienter. Der var meget store skydevinduer. Når de var 
skudt op, lå patienterne i fri luft, og det var de fra morgen til aften, selv i den kolde 
tid. Om sommeren lå de i en liggehal i haven, som var adskilt fra de andre patienters. 

Mens jeg var på kvindeafdelingen, fik jeg en morgen, mens jeg var nattevagt, en or-
dentlig omgang af afdelingssygeplejerske søster Emmy. Det var den eneste gang i 
hele min elevtid, at jeg blev kritiseret, og da jeg kom op på mit værelse, gav jeg mig 
til at tude af træthed og harme. Jeg kan godt tåle kritik, men den var uretfærdig. Vi 
skulle som sædvanlig vække 70 patienter, tage temperatur og puls, dele vaskevand 
rundt, og så til sidst vaske og frisere dem, der ikke kunne eller måtte, og på det tids-
punkt var der otte-ni der skulle hjælpes. Også dem med de lange fletninger. 

Det var jo helt umuligt at nå til kl. 6, og det var det, jeg blev bebrejdet, at jeg ikke 
var færdig. Men da tog assistenten mig i forsvar og sagde, at det kunne man ikke 
forlange af nogen, det var helt umuligt. Men jeg blev da meget glad for at være på 
den afdeling også. Der lærte man jo også meget, og så kunne jeg godt lide at tale 
med patienterne. Kvinder taler sammen på en anden måde end mænd. De forstår 
hinanden. De fortalte om deres familie, om deres personlige forhold. Når en patient 
havde ligget i længere tid, savnede vi hende faktisk, når hun var rejst. 

Det var det med den personlige kontakt, skiftende patienter, at lære alle de mange at 
kende, følge behandlingen, se dem blive raske og udskrevet, den ene dag var aldrig 
som den anden. Det var den afveksling, som gjorde, at man var så glad for arbejdet. 
Der var nok det daglige rutinearbejde, som skulle udføres, men det var ikke det, der 
var det egentlige i sygeplejen. 

På børneafdelingen var det en hel hvile at være. Det glædede vi os alle til. Selv om 
arbejdstiden var lige så lang, var der ikke de lange strækninger at gå, det foregik i et 
roligere tempo. Der var to stuer med seks-syv børn på hver, den ene med børn fra nul 
til to år, den anden med større børn.

Foruden afdelingssygeplejersken var vi kun to elever, og vi hjalp hinanden, vi havde 
ikke hver sin stue. På den enes fridage, hvor man så var alene, hjalp afdelingssyge-
plejersken med at passe børnene. Her var også både medicinske og kirurgiske syg-
domme, samt nyfødte børn med medfødte defekter. Børn, som ikke kunne leve. De 
blev her til de døde. 

Her kan jeg huske, at vi engang havde alle tiders charmegut, en lille fyr på ca. 1½ 
år. Den første søndag han var der, stod der 14 søskende omkring hans seng, han var 
nr. 15. De var fra tre år og op til 22 år. De stod i rundkreds omkring hans seng og så 
beundrende på deres lillebror. De største boede jo ikke mere hjemme. Jeg var målløs, 
da frk. Herskind sagde, at de fleste på landet havde mange børn. 10-12 var i hvert 
fald ikke usædvanligt. Her var der også megen fattigdom, jeg ikke havde kendt til. 
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Vi havde også en lille dreng på et par år, som havde været indlagt flere gange med 
diagnosen miseries (forsømthed). Han fejlede egentlig ikke noget. Jeg kan huske, da 
han skulle hjem. Jeg stod med ham på armen og skulle aflevere ham til moderen, 
der så lige så sølle ud, som drengen havde gjort, da han kom. Nu var han rettet op. 
Han vendte sig fra moderen og slog armene om halsen på mig, da hun rakte ud efter 
ham. Det gjorde mig ondt. 

Jeg husker også en lille opvakt fyr på fem år, som blev opereret. Han sagde, at vi 
måtte skynde os at gøre ham rask ”For a har ikke tid til at ligge her, a passer mi lille-
søster”. Det viste sig, at det var et spædbarn på få måneder, som han gav flaske og 
skiftede ble på, og der var også en lillebror på tre år, som han også passede. Sikke et 
ansvar at lægge på så lille et barn. Hans far var røgter, og begge forældre arbejdede 
på en stor gård, så børnene var alene hjemme hele dagen. Han havde heller ikke 
noget tøj at få på, da han skulle op, det var så laset og elendigt. Men så kom købman-
den fra landsbyen med nyt tøj til ham, og drengen blev ellevild af glæde, hans øjne 
strålede. Han løb hen foran alle han så, stillede sig op og sagde: ”Har I set, hvor fin a 
er, det tøj har a fået af æ købmand!” 

Søndagene på afdelingerne så vi altid hen til med glæde. Da havde vi ikke så travlt. 
Der var ingen behandlinger, og da var der besøgstid både formiddag og eftermiddag, 
så nogle af os sad jo så på gangen i besøgstiden, og de andre blev sendt i kirke. Det 
skiftedes vi til, så jeg var hele min elevtid i kirke hver anden søndag. 

I mit andet elevår var det min tur til at komme på epidemisygehuset, som lå i den 
modsatte ende af byen. Det var en gammel bygning, som tidligere havde været 
Grenås Bysygehus. Der var kun en oversygeplejerske og to elever, en om dagen og 
en til nattevagt. De fleste betragtede det som et helt ferieophold at komme herud, 
der var som regel kun få patienter, ofte kun fire-fem børn. Selv om arbejdstiden var 
den samme, så var der længere hvilepauser, for eksempel når de sad en times tid og 
hyggede sig med frk. Jensen med formiddags- og eftermiddagskaffe, hvor vi normalt 
havde 10 minutter til at sluge den i. 

Da jeg begyndte der, havde vi tre børn, så jeg nød de første dage, men så sagde jeg en 
dag: ”Det her bliver vist kedeligt i længden, der sker jo ikke noget!” ”Nyd det mens De 
kan”, svarede frk. Jensen, ”Det kan De nok trænge til efter det slid deroppe”. 

Men jeg havde ikke behøvet at bekymre mig. Otte dage efter udbrød der en skarla-
gensfeber-epidemi i omegnen, og vi fik på to-tre dage 40 børn ind, så mange havde 
de ikke haft i flere år. Vi måtte have en ekstra elev fra sygehuset, så vi var to om 
dagen, og den ene stod hele formiddagen bøjet over et badekar og badede 40 børn, 
mens den anden redte 40 senge, vi skiftedes til det, så vi havde nok at lave hele da-
gen, så for mig blev det ikke noget ferieophold. Dengang varede skarlagensfeber syv 
uger, nu bliver det jo behandlet med penicillin og er ovre på en uges tid. 

Jeg kan huske, vi fik en søskendeflok på seks: fem drenge og til sidst en lille pige, de 
blev indlagt efter hinanden i løbet af få dage. Vi spurgte en dag moderen, da hun var 
på besøg, om det ikke var en lettelse at være fri for sådan en flok en tid, om hun ikke 
tog det som en ferie? ”Nej, det gør jeg da ikke”, svarede hun. ”Jeg savner dem meget. 
Der er så tomt derhjemme, når de ikke er der.” 

Det er vel nok en stor kontrast til nutiden, for nu at springe frem til den, hvor en 
mor med et barn på armen i et interview om manglende vuggestuer og børnehaver 
udbryder: ”Ja, jeg bliver så frustreret hver morgen, når jeg ser på min lille pige og 
tænker, Er der da slet ingen, der vil passe dig?” 

I mit tredje elevår skulle jeg så de fire måneder på operationsstuen og derefter have 
den tid, jeg manglede, på mands- og kvindeafdelingen. 

Den sidste sommer kom en af tredjeårseleverne igen på operationsstuen for at aflø-
se, når operationssygeplejersken og hendes assistent hver havde 14 dages ferie. På 
den måde fik vi fem måneder der i stedet for de fire måneder. 

Afdelingssygeplejersken, frk. Hansen, kaldte Manø (hun var derfra) bestemte selv, 
hvem hun ville have derind igen. Det betragtede vi som en ære at blive udvalgt til, og 
mange blev skuffede, hvis de gerne ville, og det så blev en anden. Men nogen brød 
sig ikke om at komme derind igen. 

Jeg glædede mig til at komme derind. Jeg syntes, det var meget spændende, når jeg 
havde overværet en operation af en af mine patienter. Men den første dag derinde 
glemmer jeg aldrig. Vi havde kun en operation og et par skiftninger. Jeg var skuffet, 
nu havde jeg tænkt, at jeg rigtigt skulle se operationer. ”Vent”, sagde Manø, ”dagen er 
ikke forbi endnu, der kan ske meget uforudset”. Og det skal jeg love for, der gjorde. 

Da vi var færdige med at gøre rent efter operationen - alt skulle gøres rent, væggene 
sæbes af fra loft til gulv, instrumenter gøres rene og koges - blev der meldt en akut 
operation, patienten var på vej. Så stille frem igen, gøre klar, og vi fik næsten ikke lov 
at trække vejret, før den næste blev meldt, og sådan gik det slag i slag. Ikke før kl. 5 
var vi færdige til at gå op, ellers havde vi altid fri på operationsstuen fra kl. 4 til 5.30. 
Jeg var meget træt, da jeg gik op. Ja, det var de andre jo også.

Da jeg havde ligget en halv time og hvilet mine ømme ben, bankede det på døren. 
Ned igen til nok en akut operation, og vi var ikke færdige før kl. 10 aften. Så vaklede 
jeg også op ad trapperne, og 10 minutter efter var jeg i seng og sov. Men der var ikke 
gået en halv time, før der var en, der stod og ruskede i mig. Ned igen, der er meldt en 
ny. ”Det kan jeg ikke”, svarede jeg, ”Jeg kan ikke blive vågen, jeg er bevidstløs”, men et 
øjeblik efter var jeg på vej ned ad trapperne. 

Da vi var færdige kl. 12 nat, så Manø på mig og sagde med et smil, skønt hun var bleg 
af træthed: ”Nåh er De nu tilfreds, frøken Simonsen, eller har De kedet Dem i dag?” 
Hun sagde også, at det heldigvis var længe siden, at de havde haft så strengt et døgn, 
og at det var synd, at jeg skulle få så streng en begyndelse. Da jeg næste morgen kl. 
6 var på vej ned ad trapperne, var min eneste trøst, at det nu var min tur til at sidde 
ved det lille bord og få morgenkaff e, og aldrig i mit liv har jeg trængt sådan til en kop 
kaffe. Men jeg glemte jo ikke at se drillende over på de andre, som sad og drak the. 
Efter den tid misundte jeg dog ikke dem fra operationsstuen deres morgenkaffe. 

Det var ellers spændende at være elev på operationsstuen. Manø var meget dygtig, 
også dygtig til at lære fra sig. Det var jo ikke så få elever, hun i årenes løb havde 
undervist, evigt skiftende hold. Dertil kom, at tonen der var ligesom på afdelingen 
gemytlig og kammeratlig. 
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Hun var så dygtig, at overlægen ikke behøvede at tage instrumenterne fra bakken, 
men kunne have sit blik ufravendt ved operationen. Hun rakte ham instrumenterne 
et efter et i hånden, efterhånden som han fik brug for dem. 

Hun kunne altid se, hvad han skulle bruge. Hun var også højt værdsat af ham. Men 
hvilket slid for hende, dag ud og ind. Når der var en meget vanskelig operation, råbte 
overlægen højt, men Manø sagde, at det skulle vi ikke tage os af. Han var uddannet 
hos den navnkundige professor Rovsing i København og havde været hans højre 
hånd i nogle år. Han var nemlig kendt for at råbe og skælde og smælde under sine 
operationer. Der fortaltes, at da han under en operation råbte særligt højt, tog ope-
rationssygeplejersken bakken med de sterile instrumenter, løftede den op og sagde, 
”Hvis professoren siger et ord til, smider jeg instrumenterne på gulvet!” De så hinan-
den stift i øjnene over masken. Han så, det var hendes alvor, og resten af operationen 
forløb i tavshed. 

Engang, da overlæge Klindt også havde råbt temmelig højt, kom han ud fra opera-
tionsstuen, så snart det var overstået, tændte sig en stor cigar, så venligt smilende 
på mig og sagde: ”Nåh, det gik jo godt frøken Simonsen!” Jeg nikkede og smuttede 
lynhurtigt ind på operationsstuen, hvor jeg gav mig til at le. ”Hvad var det, overlægen 
sagde til Dem?”, spurgte Manø. Da jeg fortalte hende det, lo hun også, ja det var vel 
nok at springe op som en løve og falde ned som et lam, som man siger. 

Han var ikke vanskelig. Han var elsket både af personalet og af patienterne. Jeg så 
mange store operationer, og mange vanskelige, så man var spændt på, om det lykke-
des. Overlægen var en af de første herhjemme, som foretog kejsersnit. Han var selv 
meget spændt på første gang, om det lykkedes, men det var den sidste udvej. Der 
blev foretaget to i løbet af de tre år, jeg var elev. Den første lykkedes, den anden også, 
men en uge efter fik hun bughindebetændelse og døde. Det var jo flere år, før peni-
cillinet blev opfundet. Ingen kan forestille sig, hvilken revolution det var, da man fik 
det. 

Jeg så også den første operation, hvor man satte et søm i lårbenshalsen. En patient, 
som havde ligget året før med brok, som ikke var groet rigtigt sammen, mødte en 
dag overlægen. Patienten gik nu med stok og haltede meget. Overlægen bad ham 
komme op til sig en dag. Der fortalte han manden, at han muligvis kunne gøre noget 
for ham. Man var i Amerika begyndt at indsætte et søm i lårbenshalsen. Det var ikke 
forsøgt herhjemme, om han turde lade overlægen forsøge? Det var jo trist, at han 
skulle være handicappet resten af sit liv. Det turde manden godt, for det kunne jo 
ikke blive værre, og desuden havde han tillid til overlæge Klindt. Der gik en tid, før 
sømmet blev skaffet til veje fra udlandet. Men operationen forløb godt, og patienten 
kunne smide stokken og gå normalt, og lykkelig var han. Den operation gik der ry af. 
En operation, der i dag er ganske almindelig. 

Der var også dramatiske situationer som engang, der blev meldt en patient, der skul-
le komme med hurtig udrykning. Lægerne stod parate ved operationsbordet, da han 
kom. Men idet ambulancefolkene åbner døren til operationsstuen, og overlægen ka-
ster et blik på patienten og ser, han er helt blå i hovedet og ved at blive kvalt, rækker 
han op til Manøs hår og trækker en hårnål ud og stikker den i patientens strube. Det 
var i sidste sekund. Havde han ventet, til patienten var lagt på bordet, havde det væ-

ret for sent. Det skete så lynhurtigt, at man ikke opfattede det før bagefter. 

En anden dramatisk oplevelse en dag, da vi havde en meget vanskelig fødsel på 
operationsstuen. Det varede meget længe, det var meget svært for overlægen at få 
barnet fra kvinden. Det var, før han havde forsøgt med kejsersnit. Barnet, et stort 
velskabt, var dødfødt. Det blev smidt over i armene på mig, jeg skyndte mig ud i det 
andet rum, hvor jordemoderen stod parat med to badekar, et med meget varmt vand 
og et med koldt. 

Så begyndte hun med sit oplivningsforsøg. Først lægge barnet i det varme vand et 
øjeblik, så i det kolde et øjeblik, så løfte barnet op i benene med hovedet nedad, give 
det et ordentligt klask i halen, så forfra igen. Efter 5-10 minutter plejer barnet så at 
komme til live, men ikke dette barn. Hun opgav ikke håbet, selv om det så ud til, at 
det ikke nyttede. Hun fortsatte i 20 minutter, hvorefter hun sagde: ”Nej, det nytter 
ikke, det var trist, sådan et dejligt barn”. Jeg lagde det ned i den lille seng, der stod pa-
rat til det, satte mig et øjeblik trist ned, inden jeg skulle bære det ud. Pludselig siger 
jordemoderen: ”Giv mig det, jeg vil prøve bare en gang til.” Hun dypper barnet i det 
varme vand, i det kolde, løfter det og giver det et hårdt slag i bagdelen, og pludselig 
giver barnet et ordentligt vræl fra sig. Jeg fik sådan et chok, at jeg gled ned på den 
nærmeste taburet og tudbrølede af glæde. Jordemoderen og jeg så på hinanden. Vi 
kunne ikke sige et ord. Lidt efter kom overlægen ud fra operationsstuen. ”Nåh, hvor-
dan gik det med barnet?” spurgte han. 

Vi havde jo ikke altid så travlt derinde. Undertiden var vi færdige til middag med 
operationen, og så gik der et par timer med at gøre instrumenter rene og koge dem 
og gøre rent. Sådanne dage sad vi så om eftermiddagen og lavede forbindssager, 
lagde servietter sammen, trillede vattamponer m.m. Det var dejligt at sidde ned og 
have tid til at snakke imens. Men vi syntes jo nok, at vi så kunne få lidt ekstra fri, når 
vi så tit arbejdede over. Det syntes Manø også, men hun måtte jo ikke give os det og 
heller ikke selv tage det. Forstå det, hvem der kan. 

En dag vi sad og trillede tamponer, syntes jeg, at tiden til vores fritimer kl. 4 var ende-
løs. Da havde vi været nede aftenen før. Jeg sagde: ”Jeg stiller uret frem”, og så stillede 
jeg det 20 minutter frem. ”Det går aldrig”, sagde min kollega, ”det bliver opdaget”. Da 
kuret viste fire, og Manø kom ind og så, at vi var ved at pakke sammen, gik hun også 
op. Men da hun kom op og havde lagt sig, opdagede hun det jo. Jeg var forberedt på 
at få en ordentlig omgang, men hun sagde bare skuffet: ”Det havde jeg ikke ventet af 
Dem, hvordan kunne De finde på det?” ”Åh, jeg var så træt”, svarede jeg. 

De følgende dage lød det flere gange: ”Det havde jeg ikke ventet mig af Dem”, så jeg 
var næsten ved at fortryde, men også kun næsten, for jeg havde dog skaffet os alle 
fire lidt ekstra hvile. 

Men jeg tænkte, ”Nu har du forspildt din chance for at komme herind og afløse i 
sommer. Det bliver ikke dig, hun vælger”. Det blev det alligevel, så hun bar åbenbart 
ikke nag. 

I foråret 1930 var vi otte, der skulle op til den afsluttende eksamen. Tre, der var be-
gyndt samtidigt, og fem andre, som var begyndt samme år, men før os. Vi fik først en 
skriftlig opgave, som vi skrev under overvågning. Derefter en mundtlig eksamina-
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tion, hvor overlægen og kredslægen var censorer. Til sidst en praktisk opgave, som 
regel med at anlægge en forbinding. Man benyttede på Grenå sygehus kun tre karak-
terer for det praktiske, mg-, mg, mg+. Disse karakterer blev ikke givet alene for den 
praktiske eksamensopgave, men også for en helhedsbedømmelse af vores arbejde 
i alle de tre år. 

Om aftenen var der stor eksamensfest, hvor alle ansatte ved sygehuset var med, 
også inspektøren og hans kontordame og overlægens og lægernes familie. Der blev 
dækket et langt bord på gangen uden for vore værelser. Vi fik middag, og der blev 
holdt taler, som skik er ved sådanne lejligheder. Bagefter var der nogle af eleverne, 
der havde arrangeret lidt morsom underholdning. Der var stillet et par hospitalssen-
ge op, og et par elever havde taget plads i dem. 

En af eleverne, som vi kaldte lille Hougesen, lignede overlægen i statur. Hun havde 
klædt sig ud i lægetøj, et par andre i diakonisseuniform, og så gik de stuegang. Det 
var virkelig meget morsomt, fordi hun var fænomenal til at efterligne overlægens 
karakteristiske gang, hans stemme, hans bevægelser og hans måde at udtrykke sig 
på Vi lo alle, overlægefruen højest, diakonisserne forsigtigt, mens de skævede til 
overlægen. Han lo også pligtskyldigt, måske fandt han det lidt respektløst. ”Går jeg 
sådan? Taler jeg sådan?” spurgte han, ”Som regel ved man jo ikke, hvordan andre ser 
en’’. Men det var en festlig aften, og vi var lykkelige over, at eksamen var overstået. 
Nu havde vi kun et halvt år tilbage. 

Det var så vores arbejde, men hvad med fritiden? Ja, den var der jo ikke meget af til 
daglig, når vi først var færdige kl. 8 og skulle være hjemme kl. 10, for da blev dørene 
låst. Vi måtte spørge om lov, hvis vi havde en særlig grund til at komme senere hjem 
en dag. Men om vinteren gik vi sjældent ud, undtagen på fridage. De, der havde de-
res hjem ikke så langt fra Grenå, tog som regel hjem på alle fridage. Vi andre slappe-
de bare af om vinteren. Jeg lånte bøger på biblioteket. 

Vi havde kun lidt kontakt med byens beboere, hvad jeg siden har undret mig over. 
Jeg savnede at komme i et hjem. Vi levede vores liv på institution. Jeg var dog nogle 
få gange hos et par familier sammen med en anden, hos nogen, hvis barn vi havde 
passet. 

Det var en lærerfamilie, han gav privatundervisning i tysk om aftenen, så vi var to, 
der fik lyst til at opfriske vore sprogkundskaber. Det kostede to kr.oner for en time, 
men vi mente nok, vi kunne få råd til det en gang om ugen. Det var lige så meget 
for at komme ud blandt folk. Det var en meget musikalsk familie. Læreren spillede 
klaver, fruen violin, og de to piger på 8-10 år sang. Men da det kom søster Christa 
for øre, at vi gik til undervisning, fik vi at vide, at vi skulle passe vore lektier og ikke 
måtte påtage os andet. Så holdt det op. Men vi var ærgerlige, for vi fulgte godt med i 
timerne og forsømte ikke noget, hvad hun jo godt vidste. 

De tre assistenter var ivrige bridgespillere, men kunne ikke komme til at spille, da 
de manglende en fjerde. En af dem spurgte mig en dag, om jeg ikke ville spille med 
dem. De havde talt om, at det kunne de hurtigt lære mig. Men jeg sagde nej. Dels 
interesserede jeg mig på det tidspunkt slet ikke for kortspil, dels ville jeg ikke af lo-
yalitet mod mine kammerater omgås assistenterne. De sagde, de var sikre på, at jeg 
ville finde det spændende. Senere har jeg fortrudt, at jeg ikke fik lært det dengang. 

De kendte heller ingen i byen, men jeg tror alligevel, at de senere fandt en makker i 
byen og fik så også derved lejlighed til at komme ud. 

Jeg var dog et par gange på landet og besøge et par patienter. På kvindeafdelingen 
passede jeg engang en sød dame fra Ryomgård. Hun sagde ved udskrivelsen, at jeg 
måtte love at komme og besøge hende og hendes mand på en fridag, hun gav mig 
adressen. Da hun igen blev indlagt et halvt år senere, bebrejdede hun mig, at jeg ikke 
var kommet. ”Jeg har ellers en bror, jeg gerne ville præsentere Dem for”. ”Nå sådan”, 
tænkte jeg, ”hun vil gerne have mig til svigerinde”. Måske var det også vores egen 
skyld, at vi ikke kom mere ud. Om sommeren tilbragte vi meget af vores fritid ved 
stranden og i det smukke anlæg over for sygehuset. 

Min veninde var fra en stor gård ved Kastbjerg, ikke så langt fra Grenå. Hun tog na-
turligvis altid hjem på sine fridage, og når vi var så heldige at have fridag samtidig, 
var jeg med hende hjemme. Der blev jeg altid meget hjerteligt modtaget. Og så nød 
vi cykelturen dertil, det tog ca. 45 minutter. 

Vi tog også på mange halvdags cykelture i omegnen. Der er meget smukt på Djurs-
land. En af mine kammerater og jeg havde talt om at tage på en heldags cykeltur 
rundt på Djursland. Vi tænkte på at tage til Femmøller og Ebeltoft og så langt, som vi 
nu kunne nå med mange hvil undervejs. 

De ansatte på Grenå Sygehus i 1932. Nogle af eleverne mangler.
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Så en skøn junidag tog vi afsted tidligt om morgenen. Vi havde bestilt madpakke om 
aftenen i køkkenet. Vi fik altid nogle meget lækre madpakker, nok til hele dagen, 
når vi var på tur. Vi spiste frokost på en bakketop over for Femmøller Kro og nød en 
times hvil der. Så cyklede vi rundt om Ebeltoft Vig, besøgte den gamle interessante 
by Ebeltoft, som vist ser helt anderledes ud i dag. 

Kl. 23 nærmede vi os Grenå. Vi stod af cyklen lidt før. Stod og nød den lyse sommer-
aften og var enige om, at det havde været en dejlig dag. Vi var glade for, at vi ikke 
var vendt om, hvad vi flere gange havde talt om i løbet af formiddagen, da vi mente, 
at det vist dog var for langt. ”Men”, sukkede vi, ”bare man nu ikke skulle op kl. 5.30 i 
morgen”.

Det var mig virkelig en sorg, da jeg skulle forlade Grenå Sygehus, hvor jeg havde 
følt mig lykkelig, og alle mine gode kammerater. Før vi rejste, kom der skemaer fra 
Dansk Sygeplejeråd med en række spørgsmål, som skulle besvares af søster Christa 
Så blev de ledende sygeplejersker fra alle afdelinger kaldt ind til bedømmelse af os. 
Vi måtte ikke selv se eller høre, hvad der stod på de skemaer, som blev returneret til 
Dansk Sygeplejeråd. Det ærgrede os, at lige meget hvor meget vi frittede assistenter-
ne, så var svaret: ”Vi må ikke sige det”. 

Da vi skulle rejse, og jeg var inde at sige farvel til overlægen, så han fast på mig og 
sagde: ”Bliv ved med at være, som De har været her frk. Simonsen”. Det gik mig til 
hjertet. 

Derefter kom jeg til sindssygehospitalet i Risskov ved Århus. Det var et rædsomt 
gammelt hospital - eller rettere sagt bygninger, der før blev benyttet til kvindefæng-
sel, men det fungerer endnu godt 50 år senere som hospital. 3 

Jeg fik anvist et værelse på selve hospitalet sammen med en anden elev. Værelset 
var under al kritik. Ud over to elendige senge var der kun et bord og et par stole. 
Skam ikke lænestole, nej et par simple spisestuestole. Vi protesterede begge og fik 
da også efter en måned bedre værelser, da der blev andre ledige. Uden for hospita-
lets terræn, lige over for indgangen lå tre-fire villaer, hvor der boede fem sygeplejer-
sker i hver. Der fik jeg et værelse, og det kunne der ikke klages over. Det var hyggelige 
eneværelser med fælles køkken og badeværelse samt en større hyggelig stue, som vi 
kunne benytte, når vi havde gæster. 

Selve arbejdet på afdelingerne var jo betydeligt lettere end på et almindeligt syge-
hus. De psykisk syge kræver jo ikke samme pasning som legemligt syge. Det var i 
hvert fald tilfældet med den afdeling, som jeg startede på. Og så det utrolige! Vi skul-
le ikke arbejde længere end til kl. 19. Fra 7 morgen til 19 med to fritimer i løbet af 
dagen. Det kunne dog mærkes, når man havde været vant til en arbejdsdag fra 6-20 
med blot 1½ time fri. 

En hel del af de supplerende sygeplejersker blev der, de søgte de faste stillinger der 
- ikke fordi de interesserede sig særligt for psykiatri, men for som de sagde: ”Hvorfor 
skal man slide sig op, når man kan have det så godt her?” Jeg startede med nattevagt 
på en rolig afdeling, som vi kaldte det. 

Der var ikke så meget at lave om natten, så jeg sad og hyggede mig med mit strik-
ketøj ved et lille bord i nærheden af kakkelovnen og kæmpede i øvrigt mod søvnen. 

Pludselig ser jeg en af patienterne stå ud af sengen, liste ud i køkkenet, hvortil døren 
stod åben, stå op på en stol, række hånden langt ind bagved en hylde og trække en 
lille tallerken frem, hoppe ned af stolen og komme ind til mig med den, idet hun si-
ger: ”Nå, det er den nye sygeplejerske. Jeg er ansat i køkkenet her, og når vi har noget 
lækkert, gemmer jeg altid noget til nattevagten, og somme tider laver jeg også noget 
selv”. Jeg takkede hjerteligt, hvorpå hun gik i seng igen og sov. Det ”lækre” viste sig at 
være en rest sagosødsuppe, hvori hun havde knust et par tvebakker og med en klat 
flødeskum ovenpå. Men tanken med at ville glæde mig var da smuk. 

Hen ad morgenstunden, da jeg skulle til at tage mig sammen til morgenarbejdet, 
som jeg havde fået at vide bestod i at ryste asken i kakkelovnen, tømme askeskuffen, 
fylde koks på og stille service frem til morgenmaden osv. Men inden jeg havde fået 
mig rejst, sprang en af patienterne ud af sengen, bandt et tørklæde om hovedet, tog 
et forklæde på og kom hen og stak sit hoved ned til mig og sagde halvt hviskende, 
”Nå, du er den nye sygeplejerske. Du må endelig ikke begynde på morgenarbejdet, 
for det er jeg vant til at gøre. Jeg ordner kakkelovnen, køkkenet og det hele. Det vil jeg 
helst ikke have nogen til at blande sig i, og jeg plejer at vente lidt med at vække de 
andre”. Det her lyder godt, tænkte jeg og lovede at lade være med at blande mig. Så 
jeg blev ikke overanstrengt der. 

Men man kom til at holde meget af disse patienter, som var så godmodige. men ikke 
kunne klare sig ude i samfundet. Det er glædeligt, at man nu har fundet medicin 
til en del af disse sygdomme, som dengang var uhelbredelige. Vores arbejde var at 
tale med patienterne, lære, hvordan de skulle omgås, mens den egentlige pleje blev 
varetaget af plejere og plejersker. Jeg oplevede på denne afdeling en dag noget, som 
gjorde mig aldeles rasende. En plejerske var ved at klæde en patient på, og patienten 
stod lidt uroligt. 

Pludselig gav plejersken patienten en knaldende lussing og sagde: ”Stå stille!” Jeg så 
det fra stuen ved siden af og gik ind og sagde rasende: ”Hvor vover De at slå på et sygt 
menneske?” ”Så kan hun stå stille’, svarede hun. ”Hvis De vover på en eneste gang til 
at slå på en patient, klager jeg over Dem”, svarede jeg. 

Nogle måneder efter, da jeg var på en anden afdeling, traf jeg en dag en elevkamme-
rat fra Grenå. Hun havde været ovre hos forstanderinden og klage over en plejerske, 
som hun havde set slå en patient. Plejersken blev kaldt over og fik at vide, at hvis 
det skete en gang til, fik hun sin afsked. Da vi blev klar over, at det var den samme 
plejerske, fortalte jeg, at jeg havde givet hende en advarsel. Vi var enige om, at hun 
nu burde have haft sin afsked. 

Denne tildragelse har jeg tænkt på i den senere tid, hvor der har været så megen 
kritik af Middelfart Statshospital, hvor både læger og sygepleersker åbenbart har 
tolereret plejernes hårdhændede behandling af patienterne. Man kan ikke forstå, at 
det er rigtigt. 

Senere kom jeg på en urolig afdeling, hvor nogle af patienterne af og til lå i bælte, 
når det var nødvendigt. Ofte i længere tid, når de var voldsomme. Jeg har undret 
mig over den debat, der har været i den sidste tid om de pårørendes vrede over det 
umenneskelige i at spænde patienter fast til sengen. Jeg har tænkt, at det var jo nød-
vendigt, da patienterne ellers overfalder personalet. 
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Men da der så en dag i TV blev vist en seng med bælte til at spænde om livet (livrem) 
og to remme fastgjort på sengen til at spænde patientens hænder fast med, blev jeg 
lamslået, det er jo umenneskeligt. Jeg blev harmfuld - ville ikke tro mine egne øjne. 
Aldrig har jeg set en patient have hænderne fastspændt. Med bælte om livet kunne 
de jo sætte sig op, kunne bruge hænderne, røre sig, men kunne blot ikke stå ud af 
sengen. 

På denne urolige afdeling begyndte jeg også med nattevagt, hvad der jo egentlig var 
uforsvarligt, da jeg ikke kendte patienterne og ikke havde set dem før. Jeg mødte ved 
6.30-tiden for at få lidt udførlig besked. Foruden mig var der en plejerske, som kend-
te patienterne, men jeg havde ansvaret. 

En times tid efter,at de andre havde forladt afdelingen, kom en af patienterne hen til 
mig og forsøgte at provokere mig, at yppe kiv med mig. Da det ikke lykkedes, svang 
hun sin ene arm ud i luften og gav mig et bedøvende slag på den ene tinding. Deref-
ter løb hun hen til en låst havedør og ruskede i den, sparkede til den, så den sprang 
op, og løb ud i mørket. 

Der var en høj mur om haven, men jeg kunne ikke se hende i mørket. Jeg ringede til 
den vagthavende læge og bad plejersken løbe over på den tilstødende afdeling og 
bede om hjælp. Et øjeblik efter havde de fundet hende, og et par plejere fik hende 
lagt i bælte. Hun var blevet fri for det en uges tid i forvejen. 

Da jeg næste aften kom på vagt, sagde hun: ”De kan bare vente, til jeg kommer ud 
af det bælte, så skal jeg slå Dem ihjel. Det er Deres skyld, at jeg har fået bæltet på”. 
Jeg lænede mig roligt op ad fodenden af hendes seng og sagde: ”Jeg er ikke bange for 
Dem, jeg har ikke gjort Dem noget. De ved udmærket, at det er Deres egen skyld, for 
De er ikke dum. De ved også, at så længe De truer mig, bliver De ikke løst fra bæltet. 
De har jo prøvet det før. Forhold Dem så roligt som muligt, så De hurtigt kan blive fri”. 
Hun var på min egen alder, 26 år, og hun var psykopat med et langt synderegister, 
men godt begavet.

Næste dag satte jeg mig på hendes sengekant og snakkede med hende. Derefter 
kaldte hun ofte på mig og ville snakke med mig. Hun var vant til, at de, hun havde 
slået, var bange for hende. Men jeg havde meget ondt i begge tindinger i en uges tid. 
Sådan oplevede vi mange dramatiske ting det halve år. 

De to måneder på fødselsanstalten i Århus, ville jeg gerne have undværet, da vi ikke 
der kunne lære noget nyt. Vi havde set mange fødsler og også mange vanskelige på 
operationsstuen, men det var obligatorisk, vi skulle have det med. 

Men så var det også et stort øjeblik, da vi blev optaget i Dansk Sygeplejeråd og kunne 
fæste nålen med firkløveret på vores uniform. Vi var nu autoriserede sygeplejersker 
og kunne søge stillinger til den svimlende gage af ca. 100 kr. 

Men jeg havde lyst til at supplere min uddannelse yderligere og kom derfor til Radi-
umstationen i København. Det var en gammel bygning bagest ved Finseninstituttet 
på Strandboulevarden. Den nye radiumstation ud til Strandboulevarden blev påbe-
gyndt, mens jeg var der i 1934. 

Boligforholdene gjorde, at jeg kun blev der 3/4 år, selv om jeg var glad for at være der. 

Oven over afdelingerne var der værelser til forstanderinden og de faste sygeplejer-
sker. Der boede endvidere den yngre kvindelige læge. Under afdelingen, i kælderen, 
var der tre værelser. Der boede vi unge vikarer, to og to sammen. 

Jeg protesterede, jeg havde aldrig boet i en kælder før. Desuden mente jeg, at man 
som uddannet sygeplejerske havde ret til eget værelse. Det gav forstanderinden mig 
ret i Man havde bare ikke værelser nok. 

En dag spurgte jeg, hvad det var for en ejendommelig lugt, der altid var i kælderen. 
”Det er musene”, blev der svaret. I lokalet over for vores værelse, var der fyldt med 
mus i bure - forsøgsdyr. Der var en mand ansat til at passe dem. Jeg havde aldrig 
drømt om, at jeg skulle få mus til naboer. 

Jeg lærte der alt om de behandlinger mod cancer, som man kendte til på det tids-
punkt, men der er vel nok sket store fremskridt siden. Patienterne kom som regel for 
sent, man kunne godt forbedre tilstanden hos en del, men ikke helbrede, og mange 
var det for sent at hjælpe. Men mange tog det forbavsende roligt, de troede nemlig, 
alle de andre havde cancer, men ikke dem selv. De klyngede sig til håbet. 

Nu bliver jo mange helt helbredte på grund af opfordringen om at komme så tidligt 
som muligt, så snart man har den mindste mistanke om, at man ikke er rask. Men 
også naturligvis på grund af den store forskning og de forbedrede behandlinger.

Jeg ville gerne blive i København. Men inden jeg søgte noget andet, tænkte jeg på at 
forære mig selv en måneds ferie, jeg havde jo aldrig haft mere end 14 dage. 

Men min mor foreslog mig at tage tre sommermåneder fri. Hun sagde, at jeg havde 
arbejdet hårdt og syntes, at jeg nu skulle hvile rigtigt ud, inden jeg igen kom ind i 
systemet og igen kun fik 14 dage fri uden indflydelse på, hvornår jeg fik dem.

Det bestemte jeg mig så til og glædede mig til at ligge og sole mig ved stranden og 
bade i den lange ferie. Men det blev vel nok en skuffelse. Det blev den køligste, sol-
fattigste sommer i mange år. Kun ca. tre uger før jeg skulle afsted, fik vi sol og varme. 
Men jeg fik da hvilet ud. 

Fra 1. september 1935 blev jeg ansat som vikarassistent på Københavns Kommune-
hospital. Jeg kom på kvindeofficiantgangen, som den hed. Det var en lille afdeling 
med 10 enestuer. Det var de forskellige overlægers private patienter. Vi var en over-
sygeplejerske og fire sygeplejersker der om dagen. Så var der en fridagsafløser og en 
nattevagt. 

Jeg blev vel modtaget, og syntes godt om afdelingen og mine nye  kolleger. Men jeg 
havde ikke været der ret længe, før jeg mærkede, at der var en spændt atmosfære 
mellem oversygeplejersken og de andre, som var direkte spydige over for hende. De 
advarede mig mod hende, sagde at hun var falsk, og at de ikke kunne døje hende. Jeg 
svarede dem, at jeg ville være fuldstændig neutral, jeg ville holdes helt uden for det. 
Over for mig var hun sød og venlig, og jeg følte, det var ægte. 

Da hun en dag sagde, at det ikke var let for hende, og hvad hun havde taget imod, gav 
jeg hende samme svar. Det respekterede de, og en dag sagde jeg til dem, at jeg syntes, 
det var kedeligt at have sådan en tone på afdelingen, det havde jeg ikke været vant 
til. Det hjalp også, og jeg var meget glad for at være der. 
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Kun en af assistenterne blev ved med at være spydig, så oversygeplejersken til sidst 
gik til forstanderinden, og så blev frk. H. udvekslet med en assistent fra en tilsvaren-
de afdeling, hvor de havde samme problem. 

Jeg blev klar over her, at jeg havde været meget heldig med min læreplads. For det 
første på grund af den gode tone, der havde hersket der. Og jeg fandt ud af, at vi fak-
tisk havde fået en bedre uddannelse i provinsen. Eleverne fra Københavns Kommu-
nehospital havde ikke fået uddannelse på operationsstuen. De af dem, der ønskede 
det, kunne få nogle måneder der efter den egentlige uddannelse. Vi var også mere 
selvstændige. 

En dag havde jeg givet en patient det sædvanlige prøvemåltid og var på vej ind de 
20 minutter efter for at tage det op. Da sagde en af de andre, da hun så bakken med 
grejerne, ”Hvor skal De hen med det?” Da hun hørte, at jeg havde i sinde at tage det 
op selv, sagde hun, at det måtte vi ikke, det skulle lægekandidaterne gøre. Hun havde 
aldrig prøvet det. ”Kandidaterne skal jo også lære”, sagde hun. 

Ligeså da penicillinet blev opfundet. Det var i den tid. Det var jo en hel revolution. 
Da kom kandidaterne også og gav injektionerne, da vi jo kun var vant til at give in-
jektioner lige under huden, og penicillin skulle gives dybt i musklen. Men efter kort 
tid sagde lægerne, at sygeplejerskerne godt kunne give det. Kun måtte elever ikke. 

Vi blev undervist i, hvor vi skulle stikke uden at ramme en nerve eller en åre. Jeg be-
gyndte så at give mine, når det blev ordineret, men de andre turde ikke. De hentede 

Juleaften på Kommunehospitalet i København 1935.

mig, når en af deres patienter skulle have penicillin. De var bange for at ramme en 
nerve. Jeg forsøgte at få dem til at prøve, men det blev altid mig, der måtte gøre det.

Mens jeg var på denne afdeling, var jeg med til noget helt enestående spændende, 
nemlig det første forsøg på dialyse her i landet. Kronisk nyrebetændelse var en dø-
delig sygdom. Det var så trist, når vi havde disse patienter, for vi vidste, at de ville 
blive indlagt gang på gang, uden at man kunne gøre noget for dem. De ville ikke leve 
ret længe, højst nogle få år.

Jeg havde lige set et tragisk tilfælde i Grenå, hvor en ung læge blev ansat som 2. 
reservelæge. Han kom dertil som nygift. De fik to drenge. Han betroede sig til over-
lægen, at han gik i en stadig angst for at få kronisk nyrebetændelse, som hans far var 
død af. Jeg havde lige for nylig erfaret, at han lige var død af samme sygdom, ganske 
ung, børnene var kun to og fire år. 

Men nu havde en ung læge, Claus Bruun, været i Amerika og set på nogle forsøg, 
man der var begyndt med. Nemlig at lede patientens blod ud igennem nogle tynde 
gennemsigtige plastikslanger og igennem væsker (i kolber), som skulle rense blodet. 

Det blev gennemdrøftet med mange interesserede læger, om ikke det var værd at 
forsøge, og om hvem, man skulle gøre forsøget på. Det krævede meget plads. Man 
enedes om at slå to stuer sammen på vores afdeling og installere hele apparaturet 
der. Der blev også bygget et bur eller rettere en skærm, bag hvilken patienten og 
sygeplejersken skulle være, så patienten ikke kunne se noget, men hvor lægerne 
hurtigt kunne se til patienten, og træde i lynhurtig aktion, hvis der skete noget. 

Når man tænker på, hvordan det senere har udviklet sig og stadig er forbedret, så må 
jeg trække på smilebåndet. Det lignede en hel Storm P-indretning. Det var et stort 
øjeblik, da det endelig fandt sted. Ville det hjælpe? Ville patienten overleve? 

Mange læger overværede det, og et par stykker af dem var instrueret til at hjælpe 
Claus Bruun. Jeg blev udset til at være hos patienten, hvad jeg var glad for, da jeg var 
meget spændt på foretagendet. Da vi var derinde, fik jeg at vide, at mit arbejde be-
stod i at måle patientens blodtryk konstant med et par minutter imellem. Øjeblikke-
lig sige til, hvis det faldt, så stod der en læge parat med en injektion. Desuden måtte 
jeg uafbrudt observere patienten og straks sige til ved den mindste ændring i hans 
tilstand, og der var heller ikke længe imellem, at en stak hovedet ind og kiggede på 
patienten. 

Forsøget lykkedes, og patienten fik det bedre. Men desværre kan man jo ikke hel-
brede sygdommen, men som alle jo nu ved, kan man holde patienten i live, og ved 
gentagne dialyser klarer mange sig ganske godt. 

Boligsituationen var heller ikke her for god for os vikarassistenter. De fastansatte sy-
geplejersker boede oven over lægernes lejligheder i en fløj langs søerne. Men vi unge 
blev anvist værelser i et par lejligheder i Gammeltoftsgade, som hospitalet havde 
lejet over for sygeplejerskeboligen, hvor eleverne boede. Jeg gik straks til forstander-
inden og klagede over, at vi skulle bo to sammen, men fik det svar, at man ikke havde 
værelser nok. Jeg kom til at bo sammen med en ualmindeligt sur sygeplejerske. Efter 
et par forgæves forsøg fra min side på at tø hende op ignorerede vi nærmest hinan-
den. Det var hyggeligt! 

110 111



Men nu skete der noget revolutionerende. Vi skulle have indført kortere arbejdstid, 
tre-vagts skift. Så skulle der jo ansættes mange nye sygeplejersker, og dem kunne ho-
spitalet ikke skaffe plads til. Det blev så med nogen betænkelighed vedtaget at lade 
de sygeplejersker, der ønskede det, flytte ud og så få tillæg til betaling for et værelse 
i byen. Jeg henvendte mig straks til forstanderinden og sagde, jeg gerne ville flytte. 

Jeg var så heldig at få et værelse i Nørre Farimagsgade på 4. sal med den skønne-
ste udsigt over Ørstedsparken, og kun fem minutter fra hospitalet. Det var et meget 
smukt værelse møbleret med fine møbler. 

Det hævede sig meget over, hvad jeg før var blevet budt. Jeg var meget lykkelig over 
endelig at komme til at bo godt og at bo ene. Hver morgen sad jeg og nød udsigten 
over parken, før jeg gik, og jeg nød den lille spadseretur om morgenen. 

Om foråret stod jeg hver morgen, når jeg kom hen til hospitalet, og så over mod Bota-
nisk Have og fulgte, hvordan alting sprang ud og tænkte: ”Hvem der kunne blive ude 
og nyde sådan en dejlig dag”. 

Når vi var så få sygeplejersker på den afdeling, var vi jo ofte på vagt. Vi begyndte 
med en uges aftenvagt, fra kl. 16 til 24, og så nattevagt en uge fra kl. 24 til 8 morgen. 
Jeg nød aftenvagterne. Tænk at have fri hver dag fra om morgenen til kl. 16. Men 
mange vidste slet ikke i begyndelsen, hvad de skulle bruge al den fritid til. Vi, der 
næsten aldrig havde haft fri. Vi skulle først vænne os til det.

Men nattevagterne blev mere og mere et helt mareridt for mig, fordi det næsten var 
umuligt for mig at sove om dagen. Jeg sov højst tre-fire timer om formiddagen. Da 
der ikke var noget arbejde om natten, undtagen når en af patienterne ringede, så sad 
jeg og kæmpede med søvnen hele natten. Vi sad i vores lille spisestue. 

I den lyse tid var det ikke så galt, så lukkede jeg vinduet op kl. 2 om natten, når det 
var lyst, og stod længe i det åbne vindue og mediterede. Det var dejligt at stå der og 
se dagen bryde frem og fornemme stilheden, mens alle på det store hospital sov, 
undtagen vi, der vågede. Men de lange vinternætter var svære at komme igennem, 
når man ikke havde sovet.

En dag sagde en af kollegerne til mig: ”Prøv at lade være med at gå hen og sove, når 
De kommer hjem om morgenen, gå i stedet ud om formiddagen, måske kan De så 
sove bedre’’. Og det prøvede jeg så. 

Det var virkelig dejligt at få frisk luft om formiddagen, og da jeg gik i seng kl. 13, følte 
jeg, at nu kunne jeg sove. Min sidste tanke var: ”Kunne jeg nu bare sove til kl. 20, det 
er 7 timer, men det kan jeg sikkert ikke.” Men jeg sov uafbrudt i 14 timer. Tre timer 
over tiden, hvor jeg skulle have mødt på vagten. Jeg vågnede i en bælgmørk entre, 
hvor jeg opdagede, at jeg stod med en telefon i hånden, som jeg ifølge aftenvagten 
havde talt i søvne i i 10 minutter. Det var hendes latter, der havde vækket mig. 

Hun sagde, at da jeg spurgte hvem jeg var, og hvem det var, der ventede mig og hvor, 
var hun klar over, at jeg talte i søvne. Men hun havde tænkt, at jeg trængte nok til 
den søvn, og hun sad og hyggede sig med sit strikketøj, men nu ville hun godt hjem. 

Jeg kom senere på andre afdelinger, og der var på en af de medicinske afdelinger et 
par skrappe, ældre sygeplejersker (i 50-års alderen). De var tit hårde mod eleverne, 

og jeg tænkte: ”Hvor har jeg været heldig med mit lærested, aldrig skældt ud eller 
irettesat, en god tone.” Men de var dygtige, og de forlangte meget af eleverne, tålte 
ikke sjuskeri. Og så en anden ting jeg lagde mærke til. De hundsede med kandidater-
ne, skældte dem ud en gang imellem. Mangen en senere overlæge og professor er i 
sine unge dage blevet skældt ud af sygeplejersker på Kommunehospitalet. 

En morgen, hvor jeg stod og så ud ad mit åbne vindue og nød synet over parken, så 
jeg en hel hær af sorte fugle, som bevægede sig i retning af Rådhuspladsen. Jeg stir-
rede længe derover. ”Er det fugle?” tænkte jeg, ”eller hvad kan det være? Der kommer 
flere og flere”. 

Da jeg kom ned på gaden, var den dækket af løbesedler. Jeg tog en op og læste den. 
Det var tyskernes opråb til den danske befolkning. Alle, der samlede dem op og læ-
ste, smed dem igen. Jeg troede nærmest, det var en spøg, men da jeg kom hen til 
hospitalet var der vild opstandelse. De, der boede på Østerbro, måtte igennem tyske 
afspærringer. Det var desværre ramme alvor, selv om vi ikke kunne fatte det. 

Alle patienter på mandsafdelingen forlangte at blive udskrevet omgående. Det for-
stod lægerne godt, da ingen vidste, hvad der ville ske. 

Her vil jeg slutte mine erindringer. Den nyere tid kan yngre berette om.
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Edith Jensen, noter
1. Grenås nye sygehus blev indviet den 30. august 1922

2. Sygeplejerskeværelserne fandtes på sygehusets manzard-etage, indtil der i 
1938-39 blev bygget en ny funktionærbolig. 

3. Statshospitalet ved Århus pr. Risskov er opført i årene 1849-51 og er tegnet af 
arkitekt Bindesbøl. Det hed ”Jydske Asyl” og var beregnet til 30 helbredelige pa-
tienter. Med årene er det blevet udvidet og moderniseret.

Rigmor Hoppe  
(f. 1910) 

”Tilbageblik på et godt liv”

Rigshospitalet    1932-34

Diakonissestiftelsen   1935-57

Kirkens Korshær   1957-63

Narssaq Sygehus   1963-65

Egedesminde Sygehus   1965-67

Vejle Amtssygehus   1967-76
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Slægten 
Min fars slægt kan føres tilbage til ca. 1630, idet vor stamfader Hans Hoppe indvan-
drede fra Holland til Danmark på Kristian d. IV’s tid og bosatte sig på Amager. Han 
byggede et ølbryggeri på Christianshavn. Der var flere hollændere, der indvandrede 
til Danmark på den tid. Vel fordi der var livlig søfartsmæssig og handelsmæssig for-
bindelse mellem Holland og Danmark. Disse hollændere lærte danskerne at dyrke 
grøntsager på Amager. Far har skrevet en slægtsbog om Hoppe-slægten i lige linje. 
De fleste i slægten har været præster, lærere eller bønder. Lille Møllegård har været 
i slægtens eje i knap 100 år.

Mine forældre er Anders Christian Hoppe, f. 26.5.1881, og Anna Hoppe, f. Nielsen, f. 
28.11.1885. Far er født i Lille Møllegård, Hvornum. Mor er født i Sognegården, Nebel 
ved Vorbasse. Mor er af hedebondeslængt. Sogne gården havde det navn, fordi min 
morfar, Niels Nielsen, f. 29.2.1848, var sognerådsformand og tillige sparekassefor-
mand. Sparekassen var oprettet i 1873 af min oldefar Niels Madsen, f. 14.12.1818. 
Senere overtog Niels Nielsen gården samt begge embeder efter sin far. Folk kom og 
gik i deres ærinder til det lille primitive kontor på gården, som både var sogneråds-
kontor og sparekassekontor. 

Min far fik læreruddannelse på Nr. Nissum Seminarium i 1902. Min mor kom tidligt 
hjemmefra, men havde først et par år hjulpet sin far på kontoret, hvor der ellers var 
tre skrivere. Mor lærte også husholdning et år på en af egnens store gårde. Derefter 
kom hun på Nr. Nissum Højskole. Det var i Nr. Nissum, mine forældre traf hinanden. 
Far skrev et sted: ”Kærlighed ved første blik.” 

I de første to år havde far vikariater, men i 1903 blev han kaldet til andenlærer i 
Barslev skole, Hvidbjerg sogn, og kort efter til førstelærer. I oktober 1904 blev mine 
forældre viet i Vorbasse kirke. Deres gerning i Barslev skole kom til at vare i 43 år. Det 
vil jeg flette ind i min beretning om barndom og ungdom. 

Barndomshjemmet 
Et menneskeliv begynder ved fødslen. Jeg er født 15. juni 1910, samme dato som 
Dannebrog, som dog er fra 1219. Om min fødsel fortæller min mor, at jeg ikke ville 
skrige igennem og var helt blå. Vor huslæge, dr. Ilsøe, sagde til mor: ’’Hende skal du 
ikke regne med at beholde.” Han hev mig dog op i benene og gav mig et klask i bag-
delen, hvorpå jeg stak i et højt vræl, og lungerne fyldtes med luft, så jeg blev pænt 
lyserød. Du skulle have været en dreng, sagde han. Mor fortæller, at dr. Ilsøe var lidt 
fornærmet over, at jeg var pige nummer tre. 

Det blev i Barslev skole, jeg voksede op. En ret stor landsbyskole med 80 børn. I løbet 
af 12 år havde min mor født tre drenge og fem piger, så det blev en stor søskendeflok, 
jeg voksede op sammen med. Jeg er nummer fire i rækken, hvor den ældste er en 
dreng. 

Jeg kan vist godt sige, at vi voksede op under trygge og kærlige forhold. Det skyldtes 
naturligvis mine kære forældre, som dog ikke gav os en for beskyttet barndom. Vi 
blev opdraget i frihed, men under ansvar. Om det har været en fordel at gå i skole 
hos far, ved jeg ikke. Vi skulle i hvert fald ikke ud i al slags vejr og på dårlige veje, som 
børnene helt ude ved fjorden skulle. 

Da vi blev 12 år, kom vi på realskole i Hvidbjerg. Det var en privat skole, og forældre-
ne betalte skolepenge, jeg ved ikke hvor meget; men hvert tredje barn i en søskende-
flok fik friplads. Min tid som realskoleelev fortæller jeg om senere. 

Det var en stor husholdning, mor efterhånden kom til at stå for. Far og mor, otte 
børn, to piger, en karl og andenlæreren var på kost. Der hørte en skolelod til skolen, 
som skik var den gang, og derfor en karl. Jeg tror. det var af økonomiske grunde, at 
der hørte jord til. Det gav et supplement til lærerlønnen, som helt op til 1930erne 
var meget lille, men mine forældre klagede aldrig. Jeg syntes heller ikke, vi savnede 
noget. Vi børn havde ikke job, som børn har nu om dage, og der var vel heller ikke 
job at få. Da jeg i en senere alder kom til at læse breve fra morfar til mine forældre, 
kunne jeg forstå, at morfar ofte sendte 100-500 kr. til hjælp til de mange børn, og 
bedstemor sendte undertøj og strikkede strømper, som vi piger ikke var særligt glade 
for. De kradsede. 

Selv om det var et stort stuehus, som hørte til skolen, så forstår jeg ikke, hvordan vi 
fik hver sin soveplads; men det havde vi. I mine forældres soveværelse sov som re-
gel den mindste. I børneværelset var en dobbeltseng og en enkeltseng, ved siden af 
køkkenet var ligeledes en dobbeltseng og enkeltseng. På loftet var to værelser, hvor 
min ældste bror og karlen sov i det ene. I det andet værelse sov vore to tjenestepiger. 
Så var der endda et gæsteværelse mellem den store dagligstue og skolestuen. Det 
var det luneste værelse. da der var kakkelovne på begge sider. EI1ers var der ingen 
varme på værelserne ovenpå. Andenlæreren havde sin egen lejlighed ved siden af 
sin skolestue. Da jeg flyttede på loftet sammen med min søster, husker jeg de kolde 
senge, som ikke var behagelige, før de blev varmet op af os selv. Vor barnepige fyrede 
altid tidligt om morgenen i barneværelset, så der var lunt, når vi skulle vaskes og 
klædes på.

Vi havde ellers god plads til leg og aktiviteter, idet der i 1906 eller 1908 blev bygget 
en gymnastiksal, hvor vi måtte lege i dårligt vejr, og der var en stor boldplads for-
uden to haver. I skolestuerne måtte vi ikke lege. Kl. 16 kom Maren Bach og gjorde 
rent. Alle skolebordene blev sat på højkant, fejet og vasket under. Der blev gjort rent 
hver dag. Far satte pris på. at der var rent og hyggeligt. 

Foruden lærergerningen var mine forældre meget virksomme i skoledistriktet, 
ogsognet. Far var medlem af mange bestyrelser, og dermed betroet mange tillids-
hverv. Jeg nævner her nogle: 

Medlem af Hvidbjerg menighedsråd, senere formand. I alt 29 år. 
Bestyrelsesmedlem for Blå Kors i Thisted Amt 
Bestyrelsesmedlem for Nr. Nissum Seminarium fra 1915, næstformand fra 1926 og 
formand fra 1943  
Medstifter af Hvidbjerg Realskole og formand i mange år  
Næstformand for ”De kristelige Sangforeninger” i Danmark, senere vicedirigent  
Indvalgt i hovedbestyrelsen for ”Danmarks Lærerforening”  
Medstifter i ”Sønderjysk Grænseforening”  
Desuden var far kirkesanger i Hvidbjerg kirke. 

Far stiftede Barslev sangkor allerede i 1903. Det var egnens unge piger og karle. De 
kom snart efter til at afholde koncerter, så snart gymnastiksalen var færdigbygget; 
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men også i missionshuse og kirker i Thy blev der afholdt koncerter. Det var mest 
kristelige og nationale sange, men også viser af fornøjelig art. Jeg husker tydeligt en 
zigøjnervise, som jeg kan syn ge den dag i dag. Sangkoret holdt jubilæum i 1943 med 
koncert og stor fest. 

Hvordan far fik tid til også at udgive tre julebøger, har jeg ofte tænkt på. Men hverken 
lærergerning eller de mange tillidshverv blev forsømt. ”Mod jul” blev udgivet i 1924. 
”Julelys” i 1931. ”Juletoner” i 1945. Det blev i alt 25 år, disse julebøger blev udgivet 
med far som redaktør. Far lagde megen vægt på, at fortællingerne skulle have et 
lødigt indhold og behandle kristne, nationale og sociale problemer, men også egent-
lige julehistorier med en ”happy end’’. 

Forlagsvirksomheden foregik i skolen. Mor var nok den, der gav far råd om indholdet 
i bøgerne, men i høj grad også den drivende kraft med alt det praktiske. Vi børn var 
efterhånden blev halv- og helvoksne, og så fik vi job og løn. Om efteråret blev rekla-
mer sendt ud til alle folkeskoler i hele landet, bjerge af papir. Dette arbejde foregik i 
gymnastiksalen. 

I november begyndte bestillingerne at strømme ind. Så foregik pakningen i spise-
stuen. Min ældste søster Edith var blevet gift med en gårdejer, Kr. Odgård, et par 
kilometer fra skolen. Min søster gjorde et stort arbejde med pakning af bøgerne og 
kørte troligt hver dag i vor jumbe og med islænderen Musse for op til stationen i 
Hvidbjerg. Det andet år gav julebøgerne underskud. Da blev så lærer Sørensen fra 
Nr. Nissum kaldet til Barslev skole. Far ville gerne have ham som medredaktør. Med 
frisk mod fortsatte de udgivelsen af bøgerne. Næste år var der overskud, og derefter 
steg oplaget år for år. 

Far fik også tid til en udstrakt foredragsvirksomhed. Det var ungdomsmøder, nati-
onale møder, men også foredrag af pædagogisk art. Det var mest i KFUK og -M og 
kirkelige kredse. Det kneb ofte for far at komme tilbage om aftenen. Der var ingen 
biler dengang, det var kun for de få, og rejseforholdene var ikke alt for gode, især 
ikke under krigen 1940-45. Men nåede far ikke hjem til første time i skolen, så trådte 
mor til og underviste de første to timer. 

Mine forældre er begge vokset op i et indremissionsk hjem, så det var ligesom no-
get naturligt, at deres religiøse ståsted var i Indre Mission. Men far skriver et sted i 
slægtsbogen (udgivet i 1949), ”Jeg var vikar i Malt Sogn, hvor Askov Højskole lå. Jeg 
takker Gud, fordi jeg denne vinter lærte at kende grundtvigsk liv indefra, jeg hørte 
foredrag på højskolen, og det var Schrøder, Appel og la Cour. Som indremissionsk 
mand var jeg glad for dette indslag af grundtvigsk ånd, som har beriget mit åndelige 
liv.” 

Hvidbjerg sogn var et udpræget indremissionsk samfund, og mit hjem var præget 
af det. Hvordan påvirkede så mine forældres kristne indstilling opdragelsen af bør-
neflokken? Far skriver et sted: ”Grundprincippet i vor børneopdragelse er at lære 
vore børn at lyde, at bede og at arbejde.” Jeg har aldrig oplevet nogen form for tvang 
i opdragelsen heller ikke i indremissionsk retning. Efter nogles opfattelse var det at 
være indremissionsk ensbetydende med at leve livet efter et ganske bestemt møn-
ster. Ikke bande, danse, spille kort eller gå i seng med hinanden før ægteskab, men 
regelmæssig bøn og bibellæsning osv. 

Ved missionsmøder, som jeg af og til gik til, skulle vi unge omvendes efter et bestemt 
program. Bekende sin synder (ak, hvad havde man dog begået af synder som 15-
16-årig) helst græde, og så blev man fyldt af en salig fred og var frelst. Jeg har aldrig 
oplevet en sådan omvendelse. Jeg troede på Gud, og at Jesus Kristus blev korsfæstet, 
for at alle kunne blive frelste. 

Der blev spillet alt for meget på vore følelser af missionærer og Indre Missions folk. 
Mine forældre var tilbageholdende overfor, at de unge skulle presses ind i en bås. 
Far var bange for, at denne følelsesladede påvirkning ved missionsmøder ville give 
bagslag senere i livet. Og det gjorde det, især for de unge, der skulle til København at 
studere. Der var nogle fra Thy, der ordentligt slog til søren og skulle prøve det hele, i 
hvert fald i nogle år indtil de havde løbet hornene af sig. 

At gå i kirke, søndagsskole eller til ungdomsmøder var en frivillig sag. Jeg husker 
ikke, der nogen sinde blev sagt skal, det var ligesom noget naturligt at gå med i kirke 
og søndagsskole. Det sidste snød jeg af og til fra uden at høre bebrejdelser. At far og 
mor havde en levende og stærk tro som kristne, kan der ikke være tvivl om, men det 
var på en sund og nøgtern måde. 

Jeg har fortalt mest om min far. Der er også meget at fortælle om mor. Hun var en 
enorm støtte for far i hans vidtforgrenede arbejde. Far har i slægtsbogen skrevet så 
smukt om mor, for eksempel. at han oppe fra Flovlev Bakke, far var i reglen på cykel, 
kunne se lys i vinduerne i den gamle skole. Så blev han varm om hjertet og glædede 
sig til at komme hjem. Der var meget hyggeligt i vore stuer, og der var varme. Mor var 
også aktiv uden for hjemmet, hun var i bestyrelsen for DMS, Dansk Missionsselskab, 
ligeledes i den lokale kvindekreds og i KFUK. 

Mine forældre var meget gæstfrie. Der var kontakt med alle hjemmene i skoledistrik-
tet. Derfor kom forældrene ofte til skolen, når der skulle snakkes om et eller andet 
problem. Var det ved spisetid, blev de besøgende altid bedt med til bords. Gæstevæ-
relset var ofte i brug. Når der var talere fra fjerntliggende egne, boede de ofte i sko-
len. Onkler, tanter, fætre og kusiner kom også på besøg. Onkel fra Grindsted havde 
bil. Hvor var det spændende at komme ud at køre. Egentlig selskabelighed havde 
vi ikke, den bestod gerne i, at naboer og venner blev inviteret til aftenkaffe. Det var 
skik, at lærerens blev inviteret til konfirmation på selve dagen, men mere end to 
kunne de ikke nå, sådan var det også med bryllupper. Far var ikke altid glad for det, 
han havde jo ikke tid, men gik dog med og gik tidligt hjem. 

Realskolen havde kostelever. En søndag af og til ringede mor til bestyreren, at han 
kunne sende alle de kostelever, der var hjemme, ned til Barslev skole. Mor mente, 
de kedede sig sådan en lang søndag. De var ikke sene til at komme, og vi legede ude 
på legepladsen, krok eller boldspil. Om vinteren selskabslege, ordsprogslege og lig-
nende. Aftensmad skulle de også have. Mor var en dygtig husmor til at administrere 
den store husholdning. Selv om husholdningspengene var små, manglede vi aldrig 
noget. Mælk, æg og havens produkter havde vi næsten gratis. Det er ikke som nu, 
hvor man skal betale skat af egne produkter. 

En hel klasse fra Nr. Nissum Seminarium, som lå på den anden side af Limfjorden, 
kom en gang uanmeldt på besøg. De var velkomne, mor nød at have unge menne-
sker omkring sig.
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Der var altid en god tone i mit hjem, også mellem mine forældre. Jeg har aldrig hørt 
far og mor skændes eller sige hårde ord til hinanden, selv om de vel ikke altid har 
været enige. Der blev aldrig langet lussinger ud, heller ikke blev vi skældt ud, hvis vi 
var uartige eller havde gjort noget forkert, men der blev snakket med os. Sommeti-
der kan tavshed være et godt middel til at gøre et, stædigt barn blød. Jeg slog engang 
en rude i stykker med en bøjle, fordi jeg var blevet drillet med vor andenlærer af min 
bror. Den andenlærer kunne jeg ikke fordrage. Mor sagde, jeg kunne gå ind til far. Jeg 
satte mig ned på gulvet ved siden af skrivebordsstolen og rystede af arrigskab. Far 
sagde ingen ting, men fortsatte sit arbejde, og i løbet af kort tid var jeg blød og kunne 
bede om forladelse. 

Hvordan er det så gået med den store børneflok? For ifølge det beskrevne var midler-
ne små. På den tid var det skik i de fleste familier, at hvis sønnerne gerne ville læse 
og have en akademisk uddannelse, så var det en given sag, at det skulle de have lov 
til. Af mine tre brødre ville den ældste, Niels Åge, være jurist, den næste, Jens Daniel, 
læge og den yngste, Erik, ville være præst. Når eleverne på et gymnasium var flittige 
og opførte sig ordentligt, kunne der gives moderation. Siden på universitetet kunne 
der søges legater og fribolig på kollegier. Der var ingen SU dengang. Men der måtte 
lånes i sparekassen. At det har kostet mange tusind kroner for far at få mine brødres 
studier ført igennem, er der ingen tvivl om. 

Og hvad med vi fem piger? Der var skikken anderledes. En af mine søstre, Gudrun, 
ville gerne have læst til lærerinde, men far sagde, ”Når du så er færdiguddannet, gif-
ter du dig”. Hun fik en kontoruddannelse i skattevæsenet, og samtidig løn. Hun blev 
tidligt gift med læge Knud Jacobsen. Vi blev alle fem uddannet til at blive husmødre, 
men vi ville noget mere. Tre af os blev uddannet som sygeplejersker. Min ældste sø-
ster fik sendt ansøgning og blev antaget, men så blev hun pludselig forlovet. 

Inden sygeplejerskeuddannelsen begyndte, har de fire af os lært husholdning på 
Missionshotellet i Løngangsstræde i København. To af os har været au-pair i Eng-
land. Ellers skulle vi lære engelsk, tysk, klaverspil og håndarbejde. Som almindelig 
tjenestepige kom vi ud et år. Det var altid hos bekendte af mine forældre og med 
familiær stilling. 

Efter det jeg har fortalt om mit barndomshjem, kunne det se ud, som det var næ-
sten fuldkomment. Jeg har tænkt meget over, om jeg kunne finde noget, der burde 
være anderledes, især om opdragelsen af os børn set med voksne øjne. Jeg synes 
virkelig, den var helt rigtig. Vi otte børn var bestemt ikke eksemplariske. Vi skændtes 
og drillede hinanden, som alle søskende gør. Heller ikke har mine forældre nogen 
sinde sagt, at vi som lærerens børn skulle gå foran med et godt, eksempel. Var der 
en udenforstående, der havde noget at udsætte på en af os. så kunne vi ellers nok 
holde sammen. Vi havde vore fejl og kanter, som mine forældres pædagogiske evner 
forstod at få slebet af os, eller også sleb vi hinanden af.

Personlige barndomserindringer 
Min første erindring går tilbage, til da jeg var fire år. Jeg ved, jeg var fire år, da jeg og 
min ældste bror var med til bedstefars og bedstemors guldbryllup i Lille Møllegård 
1914. Vi børn og voksne stod ude ved vandmøllen, og pludselig tog en af møllerkar-
lene mig under armene og holdt mig både ud over og ned til vandet. Jeg kan huske 

møllehjulet, men det var ikke i gang. Jeg skreg ikke, men var meget bange. Der kom 
så en anden og rev mig fra ham, og jeg var frelst. Det var en mærkelig måde at be-
handle et barn på. I stuerne var der dækket op med hvide papirduge, og der var en 
masse mennesker til spisning. 

Den næste mærkelige oplevelse jeg husker, jeg var nok seks år. Vi børn fik at vide, at 
der var druknet en hest i mergelgraven i nærheden. Vi løb alt, hvad benene kunne 
holde til derned, hvor Poul Arnsøe havde fået en løkke om hestens hals og med an-
dre mænds hjælp trukket hesten op. Sidsel kom løbende i bare strømper, men hesten 
var død. Så siger jeg pludselig: ”Det drømte jeg om i nat.” Min bror sagde: ”Det kan 
du sagtens sige, da det er sket.” Det er virkelig sandt, drømmen var nøjagtigt, som 
det skete. Jeg har senere drømt noget, der er gået i opfyldelse, dog ikke om ulykker.

En af de bedste oplevelser i min barndom var, når vi børn kom i seng. Var far hjem-
me, kom han gerne ned og fortalte en historie fra sin egen barndom. Om vi så havde 
hørt den 20 gange, var den ny hver gang, bagefter bad vi fadervor og sang en aften-
sang. En knapt så hyggelig oplevelse erindrer jeg. Vi var kommet i seng. Gulvet var 
om eftermiddagen blevet skuret til fernisering. En af os skulle på potte, ”Jeg glider”, 
sagde hun, ”Det er sjovt”, og alle ud af sengen og lave glidebane. Gulvet var blevet 
ferniseret, efter vi var kommet i seng. Spektaklet havde nok hidkaldt både mor og 
barnepigen. De så forfærdede ud. Ud i bryggerset og have renset fødder i petroleum 
og rent tøj. Der blev lagt brædder hen til sengene, og vi blev fuldstændig tavse. Fer-
nissen var frisk, så den kunne vel jævnes ud igen. Der var ingen gættelege den aften. 
Vi havde nogle lege, som kun blev brugt, når vi var kommet i seng. 

Når vejret var godt om sommeren, spiste vi ude i haven. Min søster Annemie og jeg 
sad ved et lille bord. Vi fik gule ærter, som ikke lige var vores livret, så vi fyldte skeen 
med ærter og skød til måls efter hinanden. Det er far, der fortæller episoden, for så 
hørte han mig sige: ’’Æ ska gi dæ noun gu stret’’, så sørgede far for, at tvekampen fik 
en ende. Vi snakkede jo jysk som vore skolekammerater. 

Mellem min søster Annemie og mig var kun 1½ år. Folk troede, vi var tvillinger, begge 
rødhårede, men med den forskel, at Annemies var korte tjavser, og jeg havde lange 
tykke fletninger. En eftermiddag før jul, mor var ikke hjemme, spurgte vi Hilda, vor 
barnepige, om vi måtte få noget garn til at lave julenisser af. det måtte vi ikke. ”Så 
kan vi bruge en af dine fletninger”, siger Annemie. Hun fik fat i en stor saks og klip-
pede fletningen af. Jeg husker ikke, om vi fik lavet nissemænd, for så kom mor hjem, 
og da hun så, hvor skamferet jeg var, græd hun. Om Annemie blev straffet, husker jeg 
ikke. Det værste var, at vi skulle til fotografen hele flokken inden jul. Mor anbragte 
den anden fletning fra det ene øre over til det andet, så jeg så nogenlunde ud. Senere 
røg også den anden fletning. 

Hilda var en prægtig barnepige, hun holdt meget af os alle, men jeg bilder mig ind, at 
jeg havde en særplads i hendes hjerte. Hun havde en evne til at tegne og sy dukketøj. 
så det glædede os piger, når der blev tid til den slags. Vi spiste altid middag kl. 12. 
Bagefter fik far og mor kaffe ind i dagligstuen. Det var sådan, at vi børn ikke måtte 
få kaffe, før vi blev 12 år, men jeg var længe før en kaffesøster, for Hilda hentede mig 
ofte ud i køkkenet, hvor jeg sad på en skammel. ”Der er en lille tår tilovers, Rigmor”. 
Der kom nu nok rigelig mælk i. Jeg husker det som noget meget hyggeligt. 
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Far var begyndt at undervise drenge og piger i gymnastik. Gymnastiksalen blev byg-
get i ca. 1908. Men om sommeren, når vejret var varmt, tog far hele klassen med 
ned til fjorden, ca. to kilometer, for at bade. Limfjorden var dengang ren, klar og salt. 
Drenge og piger badede ikke sammen, og ingen havde badedragt eller -bukser. Jeg 
var 12 år, inden det kom på mode. Når vi kom ned for enden af diget, gik drengene 
til højre og pigerne til venstre, far med drengene og mor med pigerne. Det var altid 
spændende, hvor langt der var til sandbund. Dengang tænkte vi ikke på. at det var 
afhængigt af tidevandet. Det, jeg husker så godt, er turen på markveje og stier. Far 
fortalte om fugle og blomster. Vi løb rundt for at finde mange blomster, som vi viste 
far og fik fortalt, hvad de hed, og hvilken familie de hørte til. Det var levende botanik- 
og zoologitimer. Der var mange storke i kæret, de spankulerede rundt efter frøer, og 
jeg synes, jeg endnu kan høre vibeskrigene, når vi kom for nær til rederne. 

Senere da vi blev ældre, måtte vi godt selv gå ned at bade. Der var dog en, der var 
ængstelig, nemlig vor nabo på den anden side af vejen. Han var smed. Sidsel og 
Krabbe kaldte vi dem altid. Når vi gik forbi tjørnehækken, stod Sidsel på trappen ved 
bryggerset og talte os. Når vi kom tilbage, stod hun der igen og talte 1-2-3 osv. Sidsel 
og Krabbe var som bedsteforældre for os. Der var altid skinnende rent i hjemmet. 
Vi kom og gik, som vi havde lyst, og blev gerne trakteret med saftevand og kage. 
Smeden var en forretning, og smedens var nok nogle af de første, der fik telefon. Da 
blev der en chance for at tjene 10 eller 25 øre for at passe telefonen om aftenen, når 
Sidsel og Krabbe skulle i byen. 

I 1920 blev skolelodden bortforpagtet. Det blev Søren og Anne Sørensen, som blev 
forpagtere, og de blev vore gode naboer til den anden side af vejen mod nord. For-
pagterboligen var i dårlig stand, men Søren og Anne var dygtige mennesker. Hus, 
stald og lade blev gjort i stand. Snart blev der bygget til både stuehus og lade. Endog 
en have blev anlagt. Det lovede alt så godt, men til stor skuffelse fik de aldrig børn. 
Så var der Hoppes børn. Der var stadig mindreårige, og den yngste, Ingeborg blev de-
res solstråle. Venskabet holdt, lige til de korn på plejehjem, hvor de blev, til de døde. 

Efterhånden kom vi hjemmefra. Når vi så kom hjem på ferie, var de første, vi be-
søgte, Søren og Anne. Søren var en stor spasmager, Anne hyggelig og gæstfri. Som 
13-14-årige ville vi gerne hjælpe i marken, både med at luge roer og i høsten. Vi 
lærte også at malke en ko. Det var nødvendigt, da skolen beholdt en ko til mælkefor-
bruget. Høns havde vi også, dem passede mor. Vi børn skiftedes til at malke koen. 
Om aftenen var vi lidt bange for at gå alene ud i stalden, i reglen var vi to, den ene 
holdt lygten og sang, vel for at holde spøgelser borte, den anden malkede. Jeg må 
ikke glemme vor uundværlige islænder Musse, eller Palle, en grævlingehund, som 
vogtede hele skolen, idet han gøede af fuld hals, når der kom fremmede, som han 
ikke kendte. 

Sociale forskelligheder i skoledistriktet 
På min hjemegn var de fleste landmænd på større eller mindre gårde eller hus-
mandssteder. Så vidt jeg husker, havde de fleste gode kår, men børn lægger vist ikke 
så meget mærke til forskelle. Alle havde egne produkter at tage af. Der var dog tre 
hjem, som jeg husker nøje. Ens for alle tre hjem var, at der var rædsomt snavset. Jeg 
havde også som barn ordens- og renlighedssans, så det lagde jeg mærke til. Børnene 
gik nærmest i pjalter og havde ofte lus og fnat. Mændene i alle tre hjem var fiskere, 

og de fik rigeligt af fisk, jeg tror ikke, de sultede. Konerne havde ingen sans for renlig-
hed, de havde øgenavnene Sopanden og Vang. Det var altid siden et udtryk, vi brug-
te, hvis vi eller veninderne var dårligt klædt: ”Du ligner en Vang”. Den tredje kone 
havde to mænd, Sten og Stål, foruden fiskeriet slog de sten. Hvem der var far til de 
mange børn, vidste hun næppe selv. Jeg tror ikke, der var socialhjælp at få dengang. 
Der var dog noget, der hed fattighjælp, og der var private hjælpeforanstaltninger. En 
af konerne var vor vaskekone. Mor var godt tilfreds med hende, koge og vaske kunne 
hun, hun var meget rapkæftet. Både far og mor besøgte skiftevis hjemmene, især 
ved barnedåb og konfirmation. 

Tuberkulosen var meget udbredt i min barndom og tidlige ungdom. Mærkeligt nok 
var det ikke i de tre omtalte hjem, der var tuberkulose. Ellers var det en sygdom, der 
kendtes i de fleste hjem. Min bedste veninde, Margrethe Hald, døde som 16-årig. Jeg 
kan huske i 1926, i marts, jeg var oppe i mejeriet at besøge hende. Jeg plukkede nogle 
violer til hende, men Søster, som hendes kælenavn var, kunne næsten ikke tale, så 
svag var hun. Mærkeligt at jeg ikke fik TB. Smittet er jeg blevet, men har oparbejdet 
immunitet over for sygdommen. Da jeg kom på realskolen, overnattede jeg, når det 
var dårligt vejr, på mejeriet. Søsters forældre var gode venner med mine forældre. 
Søster fortalte mig engang, at hun spyttede blod. Jeg sagde, det nok var tænderne, 
der blødte. Vi sov i samme seng og byttede madpakke på skolen. Søster døde kort ef-
ter mit besøg, og broderen døde året efter. Døden gjorde forfærdende indhug blandt 
ungdommen i Thy. Vi børn slap, vi har nok været en sund flok, der kun havde de 
almindelige børnesygdomme. 

Efterhånden blev oplysninger om TB kendt om, hvordan man skulle forholde sig 
for ikke at blive smittet. Ikke hoste lige ind i hovedet på folk. De rædsomme spytte-
bakker i butikkerne blev der hældt et eller andet desinficerende i. Man skulle sørge 
for frisk luft i soveværelser. Den, der havde fået sygdommen, skulle ligge under et 
læskur om dagen. Der blev bygget sanatorier, som sikkert har reddet mange unge. 

Mens jeg fortæller om smitsomme sygdomme, så rasede ”den spanske syge” ved 
slutningen af første verdenskrig, altså 1918. Nytårsaften det år var alle i skolen, und-
tagen jeg, syge. Men mor syntes, Sara, vor pige, skulle stege en flæskesteg. Ved seks-
tiden skar Sara stegen for, jeg gik rundt med maden til alle de syge, Sara var heldigvis 
heller ikke syg. Det så lækkert ud med flæskesteg med sprød svær, men det blev ikke 
i maven ret længe, i hvert fald var der tre, som kastede op. Jeg fik travlt med at skifte 
sengelinned, nattøj og vaske gulve. Jeg var ikke spor ked af at gøre det, det var min 
første prøve på sygepleje. Alle blev raske nogle dage inde i det nye år. Ovre hos vor 
nabo gik det anderledes. Smed Krabbes mistede deres eneste søn Martin på 18 år. 
Den sorg kom de aldrig over. Martin skulle have overtaget smedjen. Når jeg besøgte 
dem, sad Krabbe ofte med hænderne omkring hovedet og virrede, mens han sagde 
”Martin , Martin”. 

Skolegang 
Som seksårig kom jeg i skole, som det var skik dengang, og forinden var det en æres-
sag, at være igennem ABC og den grønne læsebog. De seks år, jeg gik i skole hos far 
og andenlæreren, var nogle gode år. Der var altid ro i klasserne. Jeg tror, far havde 
en medfødt myndighed til at holde ro, det var for far aldrig nødvendigt at sige noget. 
Jeg husker ikke, hvad der var de bedste timer, men de værste var regning, det kneb. 
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I frikvarteret måtte vi gerne være i klasseværelset, når det var dårligt vejr. Jeg nød 
altid, at far efter hver time lukkede vinduerne op for frisk luft. Der kunne være en 
værre hørm, når mange havde fugtige sokker eller strømper, børnene brugte ellers 
træsko den gang og med halmvisker, indendørs hjemmesyede tøjsko. 

Et stort problem havde vi 11-12-årige piger. Det var forholdet til andenlæreren. Jeg 
har nævnt, at jeg ikke kunne fordrage ham, og vi drillede ham sikkert vel meget. Som 
hævn kunne han komme ned langs skolebordene bagfra og rykke i hårene i tindin-
gen, det gjorde virkelig ondt. En dag havde jeg nok drillet ham for meget, han ville 
have, jeg skulle sige undskyld, det ville jeg ikke, så skulle jeg sidde efter. Han stod 
inde i sin lejlighed og bed negle - kom ud en gang imellem, om jeg så ville sige und-
skyld, jeg blev mere og mere stædig. Til slut sagde han: ”Jeg ved ikke, hvad jeg skal 
gøre ved dig, du kan gå”. Det gjorde jeg´og hamrede døren så hårdt i, at kalken faldt 
ned. Da jeg kom om til vejen, stod far der. Jeg fortalte, hvordan det var gået. ”Han ved 
da heller ikke, hvordan han skal tage dig:’ 

Tidspunktet til, at jeg skulle på realskolen, nærmede sig. Jeg glædede mig til det, 
men det blev ingen succes. Mine forældre ville gerne, at vi alle otte skulle have real-
eksamen. Min ældste bror var kommet på latinskolen i Viborg. Mine to ældre søstre 
gik allerede i tredje og fjerde klasse. Jeg syntes, det var spændende at komme i skole 
i Hvidbjerg, hvor jeg fik nye veninder. Drengene brød jeg mig ikke om, de nev os piger 
i armene og rykkede os i fletningerne. I skolen hjemme opførte drengene sig ordent-
ligt over for os, de turde nok ikke andet, vi var jo lærerens døtre. 

Jeg sled bravt i det med lektier og syntes, jeg kunne mine ting både mundtligt og 
skriftligt. Efter et år kom eksamen. Når jeg satte mig ved det grønne bord og tog et 
spørgsmål, gik der en klap ned, det var meget lidt, jeg fik sagt. Den skriftlige eksamen 
gik godt nok, så jeg bestod dog, men med en lille gennemsnitskarakter. Der blev nok 
taget hensyn til, at jeg i årets løb klarede mig rimeligt godt, når jeg blev hørt. 

Hver gang jeg havde været oppe til eksamen i et fag, og det gik skidt, beherskede jeg 
mig, mens jeg var på skole, men græd i stride strømme, når jeg kom hjem. Efterhån-
den gik det sådan, at jeg var syg fra morgenstun den, den dag jeg skulle op i et fag. Jeg 
havde dog mod på at begynde i 2. klasse. Det gik godt nok i et halvt år. 

Jeg gik til præst den vinter og skulle konfirmeres om foråret. Jeg havde ikke meget ud 
af den konfirmationsforberedelse. Pastor Prøvensen havde været præst i Amerika 
nogle år. Han var meget aristokratisk og stiv i sit væsen. Det var terperi i katekismus 
og salmevers. Siden så jeg tilbage på fars bibelhistorietimer, som var levende og hi-
storisk interessante. Fru Prøvensen husker jeg som en meget fin dame, der kom ind i 
konfirmandstuen efter endt forberedelse og fortalte os, hvad hendes mand ønskede 
sig i afskedsgave. Vi regnede hurtigt ud, at det var hendes egne ønsker om et par 
skeer til sølvtøjssamlingen eller en kaffekande til stellet. 

En dag blev jeg kaldt ind til far og mor. De syntes, at jeg nu blev konfirmeret, skulle jeg 
holde op på realskolen. Der var jo det med eksamen, som nærmede sig, eksamensfe-
beren ville bare komme igen. Jeg gik ind på det. Mine forældre havde et forslag om, 
at jeg skulle have privatundervisning. Den begyndte så efter sommerferien. Jeg fik 
undervisning i engelsk, tysk, fransk, historie og regning, samt dansk. Jeg skulle kun 
aflægge skriftlige prøver. Det var lærerinderne på realskolen, der underviste mig.

En pensioneret præst, Arboe, havde bosat sig i Hvidbjerg, han underviste mig også. 
Efter timerne kom fru Arboe altid ind med kaffe og sandkage, det var hyggeligt. Kla-
verspil og håndarbejde blev heller ikke forsømt. Ellers hjalp jeg til i huset, vi havde 
efterhånden kun en pige. 

Der var nok også en anden grund til, at jeg blev taget ud af skolen. Der var en lærer, 
som blevet noget nærgående over for mig, han ville altid hjælpe mig med regneop-
gaver, satte sig ned på bænken og skulle absolut helt omkring min hals med armen, 
når han ville skrive for mig, og ellers tog fat i mig, når han kunne se sit snit til det. 
Jeg var meget generet af det og så flov, at jeg aldrig omtalte det til mine forældre. 
Men sladderen går også på en indremissionsk realskole, og det er nok kommet mine 
forældre for øre. Min mor har siden fortalt mig, at den lærer havde sagt til hende, at 
han led af ulykkelig kærlighed til mig, men jeg var altid så afvisende. 14 år, sikken 
noget pjat. 

I mange år led jeg af mindreværdskomplekser, fordi jeg ikke fik den realeksamen, 
som alle mine søskende havde kunnet tage. Jeg havde onde drømme om, at jeg skul-
le begynde i første klasse, og efterhånden som jeg blev ældre, blev klassen yngre og 
yngre i forhold til mig. Jeg havde kundskaberne, trøstede jeg mig med. 

Sådan gik et par år. Annemie og jeg fik vort eget værelse ovenpå. Der blev tapetseret 
og malet. Der var en pragtfuld udsigt ud over fjorden. Vi hyggede på værelset med 
billeder og puder. Hver havde vi fået en kommode til konfirmationen, og et tæppe 
på gulvet gjorde underværker. Da jeg var 16 år og færdig med al den privatunder-
visning, kom jeg til Esbjerg hos min onkel og tante, Marie og Niels Madsen, hvor jeg 
var ung pige i huset. Onkel havde en møbelforretning i St. Kongensgade. Det var en 
vældig forandring for mig at komme til en storby som Esbjerg. Den lange gade med 
masser af forretninger med fint tøj imponerede mig. Onkel havde bil og kørte mine 
to kusiner og mig ud til havet og flere andre steder. Men et lille gudsord fra landet, 
blev jeg nok anset for at være. Jeg stillede sikkert dumme spørgsmål, sommetider lo 
de ad mig. Mine kusiner havde jeg det godt med, den ene var 10 og den anden 20 år. 
Hun var svagelig og døde i en ung alder. De lærte mig, hvordan man opførte sig i en 
by, og at tale knapt så jysk. Jeg kom i KFUK. Det var en gang, KFUK kunne samle 100 
unge piger til møderne. 

Efter dette ophold kom jeg et halvt år til Nr. Nissum hos et ungt lærerpar, som havde 
en dreng på et år. Ham skulle jeg passe, foruden at jeg skulle holde hele den rum-
melige villa. Jeg slev bravt i det, skulle også hugge brænde. Når jeg havde fri om 
eftermiddagen, gik jeg ofte op til kirken. Derfra kunne jeg se skolen på den anden 
side af fjorden. Jeg længtes meget hjem. En dag inviterede lærer Sørensen, medre-
daktør på fars julebøger, mig over i deres skole. Det var en stor opmuntring, de havde 
selv unge hjemme. og der kom mange. Vi havde det fornøjeligt og spillede, sang og 
legede, ligesom i mit eget hjem. Der, hvor jeg var unge pige, var der trist, og stille, de 
snakkede aldrig til mig. 

Derefter var jeg hjemme i et halvt år, det var det sommerhalvår, hvor far og mor hav-
de sølvbryllup, 1928. Det kunne nok gøres nødig, at der var en ekstra hjælp hjemme 
i månederne før festen. Dagen begyndte med, at Barslev sangkor kom kl. 6 morgen 
i tre biler, som de stillede i en rundkreds uden for soveværelsesvinduerne, tændte 
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lysene og i samme øjeblik stemte i med ”I østen stiger solen op.” Far sagde siden: 
”Pludselig vågnede jeg i et lyshav og hørte sang, jeg tænkte, så skal jeg ikke opleve 
mit sølvbryllup, jeg er kommet i himlen’’. 

Mine forældre ønskede, at der skulle være åbent hus for hele skoledistriktet, altså 
børnenes forældre, venner og familie. Jeg kan huske, far bekymret spurgte mor, 
”Hvordan får vi råd til at bespise så mange mennesker?” Mor svarede: ”Det har vi 
fået råd til, jeg har sparet op i et helt år.” Det var sådan på landet dengang, at naboer 
stillede køkkener til rådighed, og kogekoner lavede mad, dog mod betaling. Endvi-
dere var det skik, at egnens unge piger vartede op uden betaling, det var en æressag. 

Der kom 175 gæster til middag kl. 18, alle blev der plads til ved de lange borde, som 
karlene havde stillet op i gymnastiksalen. Salen var pyntet med rød-hvide guirlan-
der med et stort flag for alle vinduer. Der var digtet sange, og der blev holdt taler. 
Far havde ligefrem tårer i øjnene og sagde til sidst, at han slet ikke kunne leve op til 
alle de gode ord. I skolestuen var lange borde stillet op til de mange gaver. Der var et 
spisestel i kongeligt porcelæn, sølvtøj og mange andre dejlige ting. Mor havde i hvert 
fald ikke blandet sig i, hvad folk skulle give af gaver. 

Festen fortsatte i en uge, idet menighedsrådet med damer kom en aften, bestyrelsen 
for Nr. Nissum seminarium en anden aften, og KFUK og M en tredje aften og sangko-
ret og alle, der havde hjulpet til, den sidste aften. Denne fest glædede mine forældre 
sig over resten af deres liv. 

København 
Som 18-årig kom jeg ind på Missionshotellet i Løngangsstræde i Køben havn. Mine 
to ældre søskende havde været der i et halvt år og lært madlavning. Det var en lære-
rig plads. Køkkenchefen, fr. Nielsen, var lige så rar, som hun var tyk. Vi have en uge 
med gæstemad, vor der var en ”dagens middag” med tre retter mad for kun fem kr. 
Det var i 1928. Derefter en uge med personalemad, som bestod af to retter god bor-
gerlig kost. Personalet havde deres egen spisestue. Den tredje uge var jeg i det kolde 
køkken og lærte smørrebrødsanretninger og bagning. Eleverne fik ingen løn, men 
vi skulle heller ikke betale noget, vi fik fuld forplejning. Vi var to elever, der delte et 
værelse, som var vældigt hyggeligt, og hvor jeg nød, at der var varme på værelset.

Disse missionshoteller blev oprettet på kristen grund både i København og i provin-
sen. Der blev holdt andagt et kvarter hver morgen, enten af direktør Nissen eller af 
en af gæsterne, i reglen en præst eller missionær. Andagten var for gæster og perso-
nale og blev holdt i dagligstuen. Der var ingen tvang. Jeg husker, at vi travle piger i 
køkkenet nød at hvile os i det kvarter. 

I køkkenet var et langt hvidskuret bord, hvor køkkenpersonalet spiste, og vi måtte 
spise, hvad vi ønskede, gæstemad eller personalemad. For første gang i mit liv blev 
jeg lidt buttet. Som de fleste unge piger ville jeg for alt i verden bevare den slanke 
linje, så jeg strøg desserten, og spiste den kun om søndagen. Det eneste med hensyn 
til madlavning, jeg ikke kunne lide at gøre, var at koge en hummer. Jeg skulle tage 
den med en ildtang og hurtigt ned i en stor gryde kogende vand, levende. Naturligvis 
ville den hoppe op af gryden, derfor skulle jeg smække låget på straks, holde fast 
med en stor grydelap, jeg skulle nødig skoldes, men det stakkels skaldyr måtte lide 
denne barbariske skæbne. Da jeg var så forfærdet over det, slap jeg siden for det ar-

bejde. Jeg blev oplært i madlavningens kunst, og det kom mig til gode resten af livet. 

Min elevkammerat og jeg havde fri om eftermiddagen, da det var en stille tid i køk-
kenet. De eftermiddage brugte vi til at lære København at kende. Vi gik på ”sightse-
eing” eller bare en tur i den indre by. Jeg syntes, det var spændende at gå i de gamle 
brolagte gader og se de gamle huse, som ikke var så velholdte, som de er nu. Eilers 
gik vi i KFUK i Kannikestræde. Der kunne også samles mange unge - i reglen 200. 
Eliaskirken kom vi meget i om søndagen, pastor Bliddal kunne samle kirken fuld, 
mest unge, det var festligt. 

Jeg var meget glad for at være på Missionshotellet, der var hyggeligt og hjemligt. 
Direktør Nissen’s tog sig meget af personalet, inviterede os i små hold ud i deres 
sommerhus i Nordsjælland. Dette halve år fløj af sted. Da spurgte fru Nissen mig, 
om jeg ville blive et halvt år endnu og lære servering i restaurationen. Det sagde jeg 
ja til. Der fik jeg så lært at servere fra venstre side og fjerne service fra højre. Jeg lærte 
også at opføre mig pænt og korrekt over for de mange forskellige gæster. Der kom 
også en del udlændinge. Det var ikke tilladt gæsterne at give drikkepenge. Der var en 
buffetdame, hvem gæsterne skulle betale til. Det var sikkert en god ordning, der var 
dermed ingen, som fristedes til at tage imod drikkepenge fra velmenende gæster. 

Det var en lærerig tid også i min udvikling. Senere i mit liv har jeg tænkt på, at i det år 
blev jeg voksen. Der var en affære med en student, som hjalp til i opvasken. 

Daværende kirkeminister, Fibiger, og hans kone boede i København om vinteren 
i en lejlighed på Frederiksberg, de var mine forældres gode venner. De havde en 
gård, ”Øland” i Thy, og fru Fibiger var den drivende kraft i ungdomsarbejdet i Thy. 
Jeg kendte fru Fibiger og kom ret ofte i hjemmet den vinter. Hun betød meget for 
min åndelige udvikling. Som jeg vist har antydet, havde jeg en vis uvilje mod Indre 
Mission, men her var ingen presseri. Det var et sundt og godt kristent hjem, som på 
det tidspunkt var til gavn for mig. 

England 
Efter et år i København var jeg hjemme en kort tid. Min søster, Annemie, var i Eng-
land og havde været der i 1½ år. Da hun var så glad for den plads, hun havde hos Mr. 
og Mrs. Brighs og den treårige dreng Jolyan, som hun var nurse for, fik jeg også lyst 
til at komme til England i samme plads. Vi overlappede hinanden i otte dage, det var 
en god ting. Siden blev jeg klar over, at det ikke var så heldigt at komme i en søsters 
plads. Herskabet var meget glade for Annemie, hun talte næsten flydende engelsk, 
og jeg korn her med mit skoleengelsk. Det var i 1929. 

Jeg tog fat på opgaven, som væsentligst bestod i at passe Jolyan. Han var nem nok, 
men havde spisevægring, så det tog forfærdelig lang tid at få bare lidt mad i ham. 
Om eftermiddagen kørte jeg tur med drengen i parkerne, og det var den bedste tid 
for mig med hensyn til at lære engelsk. Jolyan snakkede meget, som jeg gættede mig 
til, hvad betød, og han rettede på mig, når jeg udtalte et ord forkert. I parken traf 
jeg de andre nurser, engelske, tyske og danske, og der gik snakken også, især med 
kritik af de forskellige fruer, nurserne tjente hos. Nogle af dem var nok nogle værre 
harper. Jeg opdagede, at jeg hverken hørte til herskab eller tjenestefolk, jeg var midt 
imellem, fordi jeg var nurse. 
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Jeg havde et par fritimer om eftermiddagen. Det var, når Jolyan skulle ned i daglig-
stuen til sin mor, det var det eneste tidspunkt, hun legede med ham. Jeg gik så ned i 
køkkenet for at snakke med kokkepigen, der var tysk. Det fik jeg en påmindelse om, 
at jeg ikke måtte. Alle kender englændernes opfattelse af rang og stand, den er der 
nok stadig, blandt tjenestefolk knapt så meget. Den gang var det virkelig en vis rang-
forordning blandt tjenerskabet, ”scullery girl” var det laveste, man kunne blive. Det 
ser vi i øjeblikket i tv’s ”Herskab og Tjenestefolk”. Hvor kan jeg dog genkende meget. 

Der var meget andet, jeg ikke måtte. Jolyan og jeg havde en treværelses lejlighed 
på 1. sal, han sov i sin lille seng i mit soveværelse. Drengen vågnede gerne kl. 6 og 
skulle på potte, så kravlede han gerne over i min seng. Børn i den alder vil gerne 
ind til deres mor om morgenen, det måtte han ikke, så det var bare naturligt, at han 
kravlede over til mig. Jeg læste så historier for ham, og vi havde det ret så hyggeligt. 
En morgen kom Mrs. Brighs ind og var meget vred. Drengen skulle blive i sin egen 
seng, til vi stod op. Jeg forstod ikke, hvorfor hun blev så vred, og jeg tænkte, ”Hun er 
dog en mærkelig mor.”

Sådan gik nogle måneder. Det var vinter og meget tåget. Det var ikke bedst for hel-
bredet. Jeg kedede mig bravt, havde for lidt at bestille. og led meget af hjemve. Den 
ugentlige frieftermiddag tilbragte jeg i KFUK, hvor fr. Kirkegård var leder dengang. 
Det var pragtfuldt at komme der, møde veninder, snakke dansk og spise dansk mid-
dag, for eksempel hakkebøf og sveskegrød. Jeg oplevede to begivenheder, som gjorde 
et dybt indtryk på mig. Det var de årlige to minutters stilhed til minde om 1. verdens-
krigs ophør den 11/11 klokken 11 år 1918. Jeg så også den årlige parlamentsåbning, 
et skue så pragtfuldt, guldkareter med kongelige personer i hermelinskåber og flotte 
uniformer. Jeg var ligeledes på ”sightseeing” nogle gange. Det var KFUK, der arran-
gerede disse ture. 

En dag sendte Mrs. Brighs bud til en læge. Jeg måtte hellere blive undersøgt, for hun 
syntes, jeg skrantede. Jeg forstod ikke hendes udtryk, men det kunne nok oversættes 
til det jyske skrante. Det blev så aftalt med fr. Kirkegård og fruen, at det var bedst, 
jeg kom til Danmark. Jeg skulle over Nordsøen igen, og led alle søsygens kvaler. Jeg 
kunne altid rejse til England igen, og få en anden plads. Men det blev på et langt se-
nere tidspunkt i mit liv, jeg genså England - efter 2. verdenskrig og som sygeplejerske. 

Sygeplejerskeuddannelse 

Da jeg kom hjem og hurtigt fik det noget bedre, dæmrede i mit sind tanken om at 
blive sygeplejerske. Mærkeligt nok var det, ligesom jeg fik en tilskyndelse til at blive 
diakonisse på Diakonissestiftelsen i København. Jeg kendte intet til Diakonissestif-
telsen i København. Ej heller kendte jeg en eneste søster, så påvirkning havde jeg 
ikke været ude for, og jeg ønskede slet ikke at gå den vej, og skubbede tanken fra 
mig, i hvert fald skulle det ikke være nu. Jeg havde en forestilling om, at det at blive 
diakonisse måtte være en slags nonnetilværelse, selv om jeg nok vidste, at Diakonis-
sestiftelsen var på evangelisk luthersk grund. Jeg ville gerne have sygeplejerskeud-
dannelsen, men ikke på Diakonissestiftelsen. Som piger i den alder drømte også jeg 
om at blive gift, få mand og børn. Det skulle gå anderledes. 

Efter en kort tid hjemme søgte jeg ind på Rigshospitalet, blev kaldt over til en sam-
tale. Det var den navnkundige frk. Vang, 1 der var forstanderinde dengang, kaldet 

”Vangse”. Hun var en præsentabel dame, sygeplejerske helt af den gamle skole, 
meget striks. Frk. Vang sagde til mig, at mine forkundskaber var gode nok, men jeg 
var for tynd. Jeg blev antaget til maj 1932. Min skolekammerat fra Hvidbjerg, sogne-
præstens datter, søgte også ind på Rigshospitalet, det var grunden til, at jeg valgte 
Rigshospitalet. Jeg havde en fornemmelse af, at det var noget forkert. Somme tider 
dukkede den tanke op, at det var på Diakonissestiftelsen, jeg skulle være, men hver 
gang skubbede jeg tanken fra mig. Ikke uden dårlig samvittighed.

Elevuddannelsen på Rigshospitalet var tilrettelagt på den måde, at eleverne - vi var 
40 piger antaget - skulle være på en sygeafdeling fra kl. 7 til12. Derefter hørte vi til på 
skolen, hvor Eli Magnussen var blevet antaget som forstanderinde, 2 da jeg kom ind. 
Hun var meget venlig og forstående. Alle måltider fik vi på skolen. 

Vi boede to og to sammen på værelser, som var meget spartansk indrettede. En jern-
seng med krøluldsmadras, hovedpude og to tæpper, en kommode som også funge-
rede som servante,  og en stol til hver. Men centralvarme var der dog. Vi måtte ikke 
have så meget som en måtte eller en sofapude med. Der boede vi i to år. Det var nok 
en god ordning, det var ligesom en beskyttelse at høre til på skolen.

Det første halve år var vi kun på afdelingen om formiddagen. Der var en kold og 
stram atmosfære på den afdeling, jeg kom på. Dengang var Rigshospitalet i pavillon-
system. 3 Der var 30 patienter på hvert afsnit, fire senge i hver bås, og kun spanske 
vægge mellem hver bås, som vi kaldte dem. Det, jeg bedst husker fra de første dage, 
var de hårde cementgulve. som var malet røde. Jeg havde fået nye sko, endda dr. 
Scholl specielt for sygeplejersker. Mine fødder brændte, og jeg fik store vabler på fød-
derne. Jeg fik behandling på skolen. Vore kjoler var blå og lange, og med gummiflip 
som skrabede på halsen, og jeg fik røde mærker. Endvidere havde vi gummiforklæ-
der, de var tunge og væmmelige, men det var kun det første halvår. 

I den ene ende af afdelingen var skyllerummet med bækkener og spyttekrus, i den 
anden ende var køkken og snavsetøjsrum. Det var uhygiejnisk. Kontoret var midt i 
afdelingen. Når jeg var i den ene ende af afdelingen, var det en gru at tænke på at 
komme op i den anden ende, så ondt gjorde det. Det næste, der var en stor belast-
ning, var, at yngsteeleven skulle slæbe 30 sengeborde med marmorplade ud midt på 
gulvet - der var ingen hjul under. Det var for at gangpigen kunne vaske gulve uden 
hindringer. Det var sikkert dengang, jeg fik de første symptomer på diskusprolaps. 

Hvad lærte vi så? Vi lærte at rede senge. Det var en slags kassesenge med en hård 
madras, hovedpude og to tæpper. Vi lærte at vaske en patient, give og tage bækken. 
En god ting lærte jeg: efter bækkenvask at indgnide min højre hånd med håndsæbe 
og massere patienternes hale med hånden, især på korsbenet, derefter tørring og 
salve på, det var for at undgå liggesår. Temperatur og puls skulle vi også lære. 

En ting undrede mig, alle urinundersøgelser foregik på afdelingen i en vindue-
skarm. Det var kun sukker og albumen, urinen blev undersøgt for. Jeg husker de 
stinkende uringlas, som eleven skulle sætte hen til volontøren, som de unge læger 
kaldtes dengang. 

Men skolen var en udmærket læreplads. Der var en stor skolestue til praktik, hvor 
der stod en seng midt på gulvet med en voksen dukke. En ny rengøringskone nægte-
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de at vaske gulv, når der stod et lig derinde, hun blev først overbevist, da hun fik lov 
at føle på den. En anden stor stue var teorilokale, og der kunne vi læse lektier.

Der var antaget en ung sygeplejelærerinde, som på det tidspunkt var noget helt nyt 
inden for sygeplejeuddannelse. Fr. Larsen forstod virkelig at undervise. Teorien var 
grundig, dengang var det anatomi og fysiologi, der ligesom nu var hovedfag. En læge 
havde undervisningen i disse fag. Efter et år skulle vi op i første del af sygeplejeeksa-
men. Nok var jeg nervøs, men ikke så slemt som til realeksamen. Jeg fik 11 i anatomi 
og 13 i fysiologi. Det stivede min tro på mig selv mægtigt af. Jeg var ikke så dum, som 
jeg hidtil havde troet. Mine forældre glædede sig da også meget. 

På skolen var der en god tone, men reglementerne var strenge. Vi skulle være hjem-
me kl. 22. Vi måtte ikke have gæster på værelset. Visitter skulle foregå i dagligstuen, 
som til gengæld var meget hyggelig. Al lektielæsning foregik i skolestuen. 

Det med at være hjemme kl. 22 omgikkes vi på den måde, at hvis vi var ude til kom-
sammen og gerne ville blive til lidt senere, aftalte vi med en elevkammerat, at vi 
skulle smide grus op på hendes vindue, så lukkede hun os ind. Der var ingen natte-
vagt på skolen. Det var der på de fleste sygehuse, i porten. Den fremgangsmåde blev 
aldrig opdaget i min tid. Men jeg gad vide, om forstanderinden eller hendes assistent 
alligevel var klar over metoden, men så gennem fingre med det. 

Min veninde Adda fra Hvidbjerg og jeg har aldrig måttet gå til dans hjemme, hvad 
der heller ingen muligheder var for. Vi meldte os til et dansekursus og lærte virkelig 
datidens danse. Det gik ellers strengt til. Vi skulle være nobelt klædt. Der skulle være 
et lufttomt rum mellem kavaleren og pigen, kom vi for tæt på hinanden, var lærerin-
den der med det samme. 

Eleverne havde fri hver torsdag eftermiddag. Min søster Annamie var elev på Bispe-
bjerg, hvor der var nok så frie forhold. Hende besøgte jeg jævnligt. Mine to yngste 
brødre var kommet til København for at studere. De og en fætter lejede en lejlighed 
på Amager, det blev vores hjem i København. Min yngre søster var kommet i skatte-
væsenet som elev. Så vi var fem søskende i København i nogle år. Mor besøgte os en 
uge hver vinter og havde altid gode madvarer med. Far kom ligeledes af og til, når 
han var til bestyrelsesmøde.

Som 2-års elev på afdelingen var der nok fremskridt med hensyn til, hvad vi skulle 
lære. Der var stadig megen rengøring, hvad vi alle syntes var for meget, og vi blev 
enige om, at vi var en billig arbejdskraft. Jeg oplevede en episode på afdelingen, som 
var meget ubehagelig. Madvognen med middagsmad blev kørt op gennem midter-
gangen, og eleverne skulle bære bakkerne hen til patienterne. Der var en patient, 
som ingen serviet havde, i travlheden snuppede jeg en serviet fra en tom seng, af-
delingssygeplejersken gav mig omgående en knaldende lussing. Jeg blev både cho-
keret og vred ”Jeg går min vej”, sagde jeg og gik over på skolen til frk. Magnussen og 
fortalte, hvad der var sket. Hun spurgte, om der var vidner, det var der i rigeligt mål, 
assistenter og patienter. Frk. Magnussen bad mig om at gå til direktøren og fortælle 
om det skete. Det gjorde jeg, han bad mig om at skrive under på, at det var rigtigt. 
Afdelingssygeplejersken blev sendt på rekreation i to måneder. Af en assistent fik jeg 
at vide, at hun var meget hidsig. 

Jeg kom så på en anden kirurgisk afdeling. Hun var endnu mere skrap, ”dronningen” 
kaldte vi hende, på grund af hendes knejsende holdning. Det var som at komme 
fra asken i ilden. Nu til dags ville man kalde den måde, hun tiltalte os elever på, for 
psykisk tortur. En dag sagde hun til mig, ”Man kan lige så godt snakke til en solsort 
ude i grønnegården som til Dem”. Altid spydig og nedvurderende. Jeg var der kun en 
kort tid. 

Så kom jeg på Fødselsstiftelsens gynækologiske afdeling. Om formiddagen var jeg 
på poliklinikken, hvor kvinder kom ambulant og blev undersøgt og behandlet. Hvil-
ke sygdomme disse kvinder havde, fik jeg ikke at vide. Nogle fik pessar skiftet, andre 
fik udskylninger eller blev penslet. Efter at have snakket med mine elevkammerater 
gik det op for os, at disse kvinder ofte havde kønssygdomme, som de blev behandlet 
for. Jeg skulle vaske mig godt, når jeg gik derfra Mit arbejde bestod i at gå lægerne til 
hånde. Om eftermiddagen var jeg så på sengeafdelingen. Der var endelig en afde-
ling med en god tone, og jeg var glad for at være der. 

Ved juletid fik jeg blindtarmsbetændelse og blev opereret akut. Et skrækkeligt langt 
blåt ar har jeg den dag i dag. Det har sikkert været en turnuskandidat, der opererede 
mig. Jeg fik rekreation og kom hjem til jul, det var dejligt. Senere fik jeg voldsomme 
smerter ved menstruation, jeg sagde længe ikke noget, men bed smerterne i mig. 
Det kom dog frk. Magnussen for øre, og jeg blev igen indlagt, fik abrasio og en forstå-
ende behandling af en kvindelig læge. Bedre blev det i hvert fald.

Naturligvis snakkede vi elever sammen om, hvad vi oplevede på afdelingen. Jeg blev 
klar over, at det ikke alene var mig, der følte, at der var en utryg og barsk atmosfære 
på hele hospitalet, dog med enkelte undtagelser. Der skete mærkelige ting, idet en 
elev pludselig ikke var der mere. Så gik rygterne. Der var flere, det gik på samme 
måde. Ingen af os fik noget at vide. Så kom turen til mig efter to år. En dag fik jeg en 
skrivelse fra direktøren fra Rigshospitalet, at man (hvem man var, vidste jeg ikke) op-
fordrede mig til at tage min afsked. Ingen grund. Den dag i dag ved jeg ikke hvorfor. 
I teorien klarede jeg mig godt. Hvad praktisk sygepleje angik, ved jeg ikke af, at jeg 
havde begået nogen fejl, tværtimod blev jeg af og til rost. 

Den eneste episode, der ikke talte til min fordel, var en nattevagt jeg havde fra kl. 
20 til 7. En morgen var jeg tidligt færdig med natarbejdet og ventede på, at klokken 
skulle blive 5.30. Der var vel et kvarter tilbage, til morgenarbejdet kunne begynde. 
Jeg satte mig i en stol på gangen. Pludselig var der en patient, der i bar skjorte lagde 
en hånd på min skulder, ”Hoppe, klokken er 6.15”, jeg for op og kom hurtigt i gang. 
Det var godt, det var en mandsafdeling. Som patienter er mænd mere hjælpsomme 
og tolerante. De oppegående hjalp de sengeliggende med vask og tandbørstning. Jeg 
skulle have taget temperatur og puls på 30 patienter. Kl. 5.30 kom natassistenten, 
og jeg sagde straks, ”Jeg er bagefter, for jeg faldt i søvn i stolen”. ’”Det snakker vi ikke 
om”, sagde hun, og glad var jeg. patienterne hjalp med at rydde op, og færdige var vi, 
da dagvagterne mødte op. 

At der foregik muldvarpearbejde på hospitalet, er jeg siden blevet klar over. Der skul-
le få forseelser til, eller en afdelingssygeplejerske kunne ikke lide en elev, og det var 
nok til, at hun røg ud. Der var i de år stor tilgang til sygehusene landet over, så ledel-
sen kunne vælge og vrage, når de havde sorteringsmøde, som vi kaldte det. Jeg ville 
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gerne have haft det sidste år med og så begynde på Diakonissestiftelsen. Som det 
gik, tror jeg, det var et fingerpeg ovenfra, nu skulle det være. Frk. Magnussen sagde 
ved afskeden, at hun ville råde mig til at gøre min sygeplejerskeuddannelse færdig 
på et mindre sygehus, jeg egnede mig ikke til at være på et så stort hospital. Det var 
sande ord. 

Diakonissestiftelsen 
For at komme til hægterne var jeg nogle måneder i Sdr. Bjært præstegård hos pastor 
Ebbesens, der var en stor familie og meget livlige, og jeg befandt mig vældig godt. 

På den tid kom Oxfordbevægelsen til Danmark ved en amerikansk præst Graham 
Green. 4 Bevægelsen for som en stormvind hen over landet og kom også til Sdr. Bjært. 
Der blev holdt møder i missionshuse og kirker. Det var, som alle kirkelige retninger 
og andre religiøse bevægelser kunne samles under et tag. 

En aften, der var møde i kirken, gik jeg derhen. Efter talen opfordredes tilhørerne til 
at stå frem og fortælle, hvad de havde gjort galt i deres liv, altså et skriftemål, det var 
bare offentligt. Der var mange, der bekendte deres synder, og det var grelle ting, man 
fik at høre. Sikkert har mange følt en lettelse. 

Så blev det min tur til at gå på talerstolen. Jeg fortalte, at jeg i fem år kæmpede mod 
et kald til at blive diakonisse, noget jeg ikke kunne blive ved at komme udenom. Det 
var et kald, anderledes kunne jeg ikke forklare det, og nu kunne jeg sige ja. Der kom 
flere bekendte fra byen, også pastor Ebbesen og frue hen til mig, og ønskede tillykke 
med den beslutning, jeg havde taget. Så vidt jeg husker, havde Oxfordbevægelsen 
fire absolutter, som man skulle leve efter. De to kan jeg huske. Det var kærlig hed og 
sandhed. Jeg kan også huske, der sænkede sig en dyb fred i mit sind. 

Jeg sendte en ansøgning ind til Diakonissestiftelsen, fik hurtigt svar og et skema med 
spørgsmål, som jeg skulle besvare. Først en levnedsbeskrivelse og hvorfor, jeg ville 
være diakonisse. Om jeg ville tage en gerning op på den luthersk evangeliske folke-
kirkes grund. Jeg sendte svarene over og blev kort efter kaldt over til samtale. Med 
bankende hjerte gik jeg ind ad den store tunge dør til søsterhjemmet. 

Det var en meget fremmed verden, jeg så ind i. Der var en søster i vagtstuen, der tog 
imod mig venligt og hjerteligt. Jeg blev vist ind til forstanderen, L.J. Kock til en kort 
samtale, hvor jeg skulle fortælle lidt om min barndom, ungdom og tiden på Rigs-
hospitalet. Forstanderen virkede højtidelig, fornem og streng. Jeg var lidt bange for 
ham. Siden i mit liv lærte jeg dr. Koch (sådan blev han altid benævnt) at kende fra en 
helt anden side. Bag det strenge ydre bankede et forstående og varmt hjerte. 

Derefter kom jeg ind til forstanderinden, søster Alvilde. For mig at se var hun æld-
gammel, lille, tynd og meget rynket, men venlig. Jeg havde næsten tabt mælet, og 
jeg husker ikke, hvad der blev sagt. De første indtryk afskrækkede mig dog ikke. Jeg 
fik kort tid efter meddelelse om, at jeg kunne tiltræde 1. februar 1936. Sammen med 
antagelsen var et skema over, hvad jeg skulle have med af beklædning. Jeg sidder 
her med skemaet, og kan ikke lade være med at le. Det er som følger:

”Ved indtrædelsen som hjælpesøster på Diakonissestiftelsen skal medføres: 

Bibel efter den nye oversættelse  
Salmebog 
6 chemiser  
6 par benklæder  
6 par strømper  
4 enkle natkjoler  
1 korset eller 4 underliv 
2 underkjoler 

1 mørk, ulden kjole 2 bomuldskjoler og 2 hvide lærredskjoler som de sammen-
hæftede prøver 

Kjolerne sys med lange skjorteærmer, uden bærekrave, men med lille fastsid-
dende nedfaldende krave af samme stof som tøjet med knapper foran og må 
være forsynet med lomme. Nederdelen sys til fast linning og endelig lang - nå 
til anklen, da den kryber i vask, hvorfor det tilrådes at vaske tøjet, før det sys. 

4 bomuldsforklæder som prøven og 8 hvide forklæder, der sys med firkantet 
smæk og dobbelte seler; det nederste stykke klippes skråt og sættes glat til 
linningen. Tøjet til bomuldsforklæderne fås i Magasin du Nord i København. 7 
meter er nok til 4 forklæder. 

12 lommetørklæder, almindelige store, ikke luksus  
3 par sko eller støvler - ikke spidse hæle, men med gummihæle -1 par gymna-
stiksko  
1 pose til brugt tøj, paraply, klædebørste, hår-, tand-og neglebørste  
Kam og sæbe  
1 kommode, intet skab 

Deres tænder må være efterset af en tandlæge før indtrædelsen, så de er i 
god stand. 

En sum penge til brug i det første år er nødvendig. 

Ved undervisningen i sygepleje bruges ”Lærebog og håndbog i sygepleje”, ud-
givet af Dansk Sygeplejeråd, redigeret af Charlotte Munck og Frode Rydgaard. 
Prisen er ca. 30 kr. Den kan købes her. 

Kommoden sendes som fragtgods med adressen:  
Diakonissestiftelsen, Frederiksberg Station  
og mindst 8 dage før afrejsen; fragten betales forud. 

Hvis De er kortklippet, bedes De lade håret vokse”.

Jeg tog dog skemaet med forbehold. Chemiser og underliv brugte jeg ikke, ej heller 
korset. Jeg fik travlt med at sy hvide og blå kjoler, samt forklæder og ellers anskaffe 
de forskellige ting. En frakke var ikke omtalt, så jeg tog en nydelig blå frakke med. 
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Det første år fik vi ingen løn, og gik endnu ikke i den egentlige søsterdragt. Det var 
en udgift for mine forældre, men søstereleverne brugte næsten ingen penge. Jeg må 
huske at fortælle, at mine forældre var forstående for min beslutning, hvad mine 
søskende og veninder ikke alle var. 

Vi var 12 søstre på holdet, der kom 1. februar om eftermiddagen. Vi blev installeret 
på en sovesal, hvor vi skulle bo det første halve år. Hver havde dog sit lille rum adskilt 
med spanske vægge. Der var plads til en seng, kommode og en stol. Søster Ruth var 
sovesalssøster. Hun var sød og venlig, men perfektionist. Hun havde sit rum midt i 
sovesalen. 

Kl. 18.00 ringede det til aftensmad. Spisestuen var meget smuk med høje egepaneler 
og bjælkeloft, kamin i den ene ende samt to store buffeter i eg i den anden ende. 
En del kobbertøj gjorde spisestuen endnu hyggeligere. Der var to lange spiseborde, 
hvor der kunne sidde 30 ved hver side. Aftensmaden var udmærket med varm ret og 
flere slags pålæg. På sovesalen skulle lyset være slukket kl. 22, men vi lærte hurtigt, 
at en lommelygte under dynen var nok til at læse ved. Vi blev vækket kl. 6. Fælles 
badeværelse med en række kummer, og kl. 6.30 var der morgenmad, som bestod af 
havregrød. Kl. 7 samledes vi og blev af søster Ruth og søster Mathilde, som viste sig 
at være vores lærerinde, orienteret om dagens gang. Rengøring fra kl. 7 til11 med et 
frikvarter til formiddagskaffe. 

Søster Zenia og jeg havde skolegangen, dvs. to klasseværelser, et bibliotek, forstan-
derindens to dagligstuer, forstanderens kontor og forkontor samt forhallen. Vi skulle 
rubbe os for at nå det hele, men gammelt skidt var der ingen steder. Alt var velholdt, 
så det var forholdsvis let at gøre rent. En ting husker jeg, og har siden gjort det. Vi 
skulle vride karklude og gulvklude med trådene på langs, for så holdt de længere. Kl. 
11 omklædning til privat tøj, det fik vi en fritime til at gå med, kl. 12 var der middag, 
og fra kl. 13 til 18 var der undervisning. vi fik en orientering om skoleplanen, og hvad 
den gik ud på. Fagene var mange. Jeg kan sammenligne dette første halve år med et 
højskoleophold:

Dansk, herunder danske stile  
Regning  
Historie, verdenshistorie og kunsthistorie  
Geografi, litteratur  
Sociallære, herunder sociallovgivning  
Hygiejne, etik  
Ny Testamente og Gamle Testamente  
Forkundskaber til sygepleje.

Det sidste fag skulle søster Zenia og jeg ikke have. Hun havde også været på Rigsho-
spitalet, men i 1½ år. Lærerne var dels Diakonissestiftelsens præster og to søstre dels 
nogle lærere udefra. Der var ingen eksamen, kun skriftlige prøver og overhøring. 

Vi tog opgaverne op med frisk mod, både de praktiske og de teoretiske. Selvom der 
var en mængde stof, vi skulle igennem på et halvt år, var det ikke kun terperi. Vi 12 
søsterelever blev hurtigt rystet sammen, sovesalstiden betragtede vi som et kostsko-
leophold. Der var en lille hyggelig dagligstue, men billederne brød vi os ikke om. De 
var bibelske og dystre. En torsdag eftermiddag, da vi havde fri, syntes vi, der skulle 

ske noget halløj, og vi vendte billederne med bagsiden udad. Pludselig stod søster 
Ruth i døren og så med forfærdelse på vores protest mod de uskønne billeder. Hun 
gik ned til forstanderinden og fortalte om det skete. Vi blev alle kaldt ned og fik en 
reprimande. Der kom dog senere nogle kønnere billeder op. 

Det var skik, at skoleeleverne skulle varte op ved middagsbordet, dvs. bringe terri-
nerne med suppen ud og ind. Derefter anden ret, hvor der var flere fade. Tallerkener-
ne blev samlet som på en højskole. En dag gled søster Cath med terrinen fuld af sup-
pe, som sprøjtede over på forstanderinden og en student og langt op på gardinerne. 
Søster Alvilde måtte skyndsomst ned at skifte kjole. Studenten ned i et gæsteværelse 
og sidde der mens tøjet blev tørrenset. Stor opstandelse, Cath græd, men havde da 
hverken brækket arme eller ben. 

Det var skik, at 30 studenter, mest teologiske, kunne spise gratis middagsmad dag-
ligt. De blev anbragt over for de gamle søstre. De var jo ganske ufarlige. Søsterele-
verne sad ovre ved det andet langbord med ryggen til studenterne. Der var kun en 
trappe fra spisestuen og ned til skolegangen, da var det uundgåeligt at komme til 
at følges ad, og at komme til at se hinanden dybt i øjnene. Det skete af og til, og en 
skæbne blev afgjort. 

Det var skik, at når søstrene, der arbejdede ude i landet, kom hjem til Diakonisse-
stiftelsen med aftentoget, så stod der i skolegangens dagligstue smørrebrød og kaffe 
under en varmehætte. Disse søstergæster holdt vi som regel øje med, hvornår de var 
færdig med at spise, der var altid noget til levns. Søster Karen, der stod for gæstegan-
gen, stillede det hele hen i elevatoren, som gik helt op til sovesalen, vi trykkede på 
knappen til elevatoren, og det var altid spændende, hvor meget smørrebrød der var. 
Vi delte pænt og lavede the. Vi var altid sultne. Det blev aldrig opdaget, i hvert fald 
hørte vi ingenting, men vi skulle altid huske at få elevatoren med de tomme fade 
trykket ned til skolegangen om morgenen.

Om søndagen fik forstanderinden, lærerinder og feriesøstre kaffe med rundstykker 
i dagligstuen kl. 9 inden gudstjenesten. Der var ingen rengøring om søndagen, vi 
skulle kun rydde op efter morgenkaffen. I reglen var der rundstykker til overs, og 
søster Martine havde netop sat tænderne i et rundstykke, da søster Ruth stod i døren. 
Søster Martine smed rundstykket ind i et skab, der netop stod åbent, hun var ellers 
det frommeste af alt fromt. Den forestilling så sjov ud, og vi lo. Søster Ruth spurgte, 
hvad vi lo af og gik igen. Vi fortsatte rundstykkespiseriet.

KL 10.30 var der gudstjeneste. Det var ligesom noget selvfølgeligt, at vi gik til guds-
tjeneste, men vi skulle sidde oppe på forstanderindens bænk. Jo, hun holdt nok alli-
gevel øje med, om vi var der alle.

Vi 12 søsterelever holdt godt sammen. Dette sammenhold har holdt nu til 1. februar 
1986, og vi vil da feste en dag, når vi kan blive samlet i København. Det var et strengt 
halvt år, men dette sammenhold vi havde, har været af stor værdi, det har vi tit talt 
om. Somme tider kunne jeg blive forbavset over en ældre søsters udtalelse. En dag 
jeg gjorde rent i vagtstuen, sagde søster: ”Da jeg var ung, var jeg lige så slank som 
Dem, men jeg havde ikke Deres kønne rødgyldne hår, det er en skam, at krøllerne 
skal gemmes under en hvid kappe, når De kommer på sygehuset”.
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Jeg befandt mig i grunden godt i søsterhjemmet og søsterfællesskabet. Jeg faldt for-
bavsende hurtigt til. Jeg følte mig tryg. Jeg var, hvor jeg skulle være. 

Mange kritiske udtalelser måtte jeg høre, inden jeg kom på Diakonissestiftelsen. ”Nå, 
du skal i kloster, du skal vel aflægge løfte om aldrig at gifte dig, du skal vel give af-
kald på, hvad der ellers er værd at leve for, gå i lang sort kjole og til andagt tre gange 
dagligt, og alle de reglementer, du skal indordne dig under”. Jeg kom så til at kende 
Diakonissestiftelsen indefra, og det var ganske anderledes, end jeg havde troet. 

Det gik op for mig, at kendskabet til Diakonissestiftelsen ude blandt folk var mini-
mal, selv inden for kirkelige kredse. Mine forældre havde heller ikke kendskab til 
Diakonissestiftelsen. De var dog meget positive over for mit valg, og når jeg havde et 
kald til den gerning, så skulle jeg følge det. Jeg skrev lange breve hjem og fortalte om 
alt, hvad jeg oplevede. 

Ved slutningen af det første halve år flyttede vi 12 elever over på en gang, hvor vi 
skulle bo to og to sammen. Vi måtte selv vælge, og det blev søster Zenia og mig, der 
kom til at bo sammen. Værelset var ret hyggeligt med skrivebord, to stole, en servan-
te, og vi måtte have private ting at hygge med. 

Hospitalet 
Så oprandt den store dag, da vi skulle på en sygeafdeling. Vi fik det først at vide den 
samme dag, og vi var meget spændte. Vi havde af de ældre elever fået at vide, hvor 
der var bedst at være. Søster Cath og jeg kom på F2, hvor søster Marie Hansen var 
afdelingssøster. Det var en blandet kirurgisk-medicinsk afdeling. Da jeg havde to års 
uddannelse på Rigsho spitalet, blev det ene år godtgjort, så jeg kun skulle være elev 
i to år. At komme på Diakonissestiftelsens sygeafdeling som elev var så forskelligt 
fra Rigshospitalet, så jeg vil med et stærkt udtryk sige, at det var som at komme fra 
helvede til himlen. Der var en varm og kærlig atmosfære. Søster var et roligt og har-
monisk menneske, venlig overfor alle, patienter som personale. 

Jeg nød rigtigt at komme til at pleje patienter igen. Dengang lå patienter meget læn-
ge i sengen efter en operation, ca. tre uger efter en galdeoperation for eksempel. Den 
tekniske udvikling med behandling efter en operation kom først rigtigt i gang efter 2. 
verdenskrig. Så dengang gav det mere ro på en afdeling end nu, hvor en formiddag 
kan være meget forjaget. Ofte havde vi en time. hvor vi kunne sidde i badeværelset 
eller på kontoret og trille vattamponer, pakke til operationsafdelingen og til auto-
klaven, eller hen mod advent lave julegaver til patienterne. Vi måtte gerne tale med 
patienterne, hvis der var tid. 

Hver morgen fik vi at vide, hvad vi skulle lave. Diakonissestiftelsen har altid været 
foran med uddannelse, som også altid har været anerkendt af Dansk Sygeplejeråd. 
Det var gruppesygepleje, ordnet på den måde, at to elever havde en firesengsstue 
eller to tosengsstuer. En assistent havde overopsyn og skulle lære eleverne praktisk 
på stuerne. Nogen rengøring havde vi, dog ikke gulvvask. Da vi var meget på stuer-
ne, lærte patienterne deres stuesøster at kende. Når vi havde fridag, var de ligefrem 
kede af, at der kom en ny. Dette system blev efterhånden indført på sygehusene i 
1950erne. Det gik som en rød tråd gennem den treårige uddannelse på sygeafdelin-
gerne, at uddannelsen var det væsentlige. 

Jeg blev betragtet som 2. års elev og kom hurtigt til at give medicin og injektioner. 
Der var endnu ikke dengang penicillin, men smertestillende injektioner blev der gi-
vet efter en operation. Hvis en patient skulle undersøges for mavesår, brugte man 
dengang at give et prøvemåltid, som bestod af risvandgrød, der var svært at få ned 
uden væske. Det skulle så suges op en halv time efter med en mavesonde. Det skulle 
vi lære, ligeledes at kateterisere kvindelige patienter. 

Som sagt har Diakonissestiftelsen altid været foregangshospital med hensyn til ud-
dannelsen, og det var Diakonissestiftelsen, som blev stiftet 1863, der begyndte at 
uddanne søstrene. 5 Men især efter at den nuværende ældste del af Diakonissestif-

Rigmor Hoppe som søsterelev på Diakonissestiftelsens hospital
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telsen blev bygget i 1873, kom der en uddannelsesplan. 6 Det var en uddannelse 
på kun nogle få måneder, men en begyndelse. Siden har Diakonissestiftelsen aldrig 
stået tilbage for at tage nyt op og forbedre uddannelsen, ikke mindst den teoretiske. 

Jeg var på F2 i næsten et år. Mens jeg var der, havde jeg en lille dramatisk oplevelse. 
En nat, hvor jeg havde vagt og var færdig med det faste arbejde, havde jeg sat mig 
ind på kontoret for at strikke lidt. Pludselig hørte jeg et forfærdeligt spektakel ude 
på gangen. Jeg for ud, og der lå en mand i bar skjorte og sprællede i et syndigt rod 
af en palme, jord og potteskår. Jeg skyndte mig at få ham på benene og se, om han 
var kommet til skade. Jeg sagde til ham, at han skulle ringe, hvis han skulle af med 
vandet og ellers bruge flasken. ”Jeg ved det”, sagde han, ”Jeg skulle lige vende mig 
om og se, om De var der, så ramlede jeg ind i søjlen med palmen. Jeg vil helst ud på 
toilettet, når jeg skal tisse”. 

Jeg ringede til natassistenten, søster Dorthe, hun kom hurtigt og lo sådan, at hun var 
nødt til at sætte sig ned på en taburet. Så morsomt syntes jeg nu heller ikke det var. 
Hun fik dog leet af og hjalp mig med at få manden vasket og i rent tøj og fejet jord og 
skår sammen. Palmens dage var talte, og oversøster Ida bestemte, at alle søjler og 
palmer skulle fjernes fra gangene. Glade var eleverne, for vi skulle en gang om ugen 
op på en høj stige og tørre palmen af. Og der blev bedre plads på gangene. 

Efter dette første år kom jeg på en rent medicinsk afdeling F1. Derefter på børneaf-
delingen et halvt år. Det var der, børn med hareskår og ganespalte blev indlagt og 
opereret, det var et felt, som overlæge Fogh-Andersen var specialist i, og som han 
var meget dygtig til. De ulykkelige mødre græd, når de afleverede børnene. Men at se 

deres glæde, når disse mødre hentede børnene efter et par måneder, var skønt. Ofte 
var et enkelt hareskår efter operationen næsten usynligt, dobbelt hareskår knap så 
pænt, overlæben blev gerne noget stram, så barnet fik underbid. Hvor var børnene 
dejlige, vi søstre talte om, at disse børn havde sådan et smukt hår og kønne øjne.

Efter et år på sygehuset fik elevsøstrene tilbud om at blive optaget som prøvesøstre. 
Vi sagde alle ja. Optagelsen blev foretaget i søsterhjemmets dagligstue en søndag af-
ten ved en lille højtidelighed. En kort personlig tale af forstanderen. Forinden havde 
vi fået syet en enkel sort kjole og fik prøvesøsterkappen på Vi måtte gerne invitere 
familiemedlemmer, og min søster var med. Bagefter var der kaffebord. Jeg må huske 
at fortælle, at Diakonissestiftelsen ogsp uddannede sygeplejersker, som ikke blev 
diakonisser, de kaldtes hjælpesøstre.

De to år jeg på sygeafdeling, prøvede jeg at forstå, hvad søsterfællesskabet var. Na-
turligvis er en ung søster vågen og ikke uden kritik, hvis der er noget, man synes skal 
være anderledes. Kaldet indebærer, at det er diakoni, det at tjene, vi har givet vort liv 
til. Jeg følte ikke i de to år, at det at høre til i et søsterfælleskab var noget tyngende. 
Det var en styrke, og det var et åndeligt fællesskab, det var den samme Herre vi tjen-
te. I det ydre havde vi lige kår. Fra 1863 var det centrale, at vi havde samme dragt, 
samme løn, samme vilkår og at  vi skulle indordne os under ledelsen, der afgjorde, 
hvilken gerning vi skulle tage op og hvor. 

Fællesskabet bestod i fælles sammenkomster. En aften ugentlig samledes persona-
let i hver afdeling hos deres afdelingssøster i hendes stue, hvor vi drøftede, hvad der 
kunne være af problemer på afdelingen. Der kunne være forskellig underholdning, 
oplæsning eller spil. Liturgisk andagt i kirken hver lørdag aften. Almindelig guds-
tjeneste hver søndag formiddag. En gang om måneden var der en såkaldt måneds-
andagt i dagligstuen, som jeg nok syntes var meget højtidelig og stiv. Forstanderen 
holdt et foredrag ud fra en bibelsk tekst, meget litterært og vanskeligt at følge. Hver 
søndag var der eftermiddagskaffe i dagligstuen, hvor der blev læst breve op fra sø-
strene ude i landet. De fleste var i menighedspleje, nogle på andre sygehuse og nogle 
var missionærer i Indien, Kina eller i Afri ka. Det var velset, at vi kom til disse sam-
menkomster. Der blev dog aldrig sagt noget, hvis vi udeblev. 

Der var noget, jeg var vågen overfor. Det var, om søstrene isolerede sig bag de røde 
mure. Selv havde jeg familie og venner i København, som jeg besøgte på fridage. 
Nogle søstre kom sjældent udenfor. Deres arbejde var deres et og alt, og hvad der el-
lers foregik på Diakonissestiftelsen. De gav sig hundrede procent. Efter nogles syns-
punkt var det det rigtige. Jeg blev sommetider spurgt, om det ikke var usundt med 
sådan et lukket kvindesamfund. Det syntes jeg ikke. Der var søstre, der knyttede sig 
til en anden søster, som regel var det godt og sobert venindeskab. Men jeg husker et 
par tilfælde, hvor der kom sladder ud, (Den slags forekom også på Diakonissestiftel-
sen) om to søstre, der var lesbiske. Jeg vidste dengang knap, hvad det var, kun at det 
var noget forkert og ikke tolereredes. Begge par blev bedt om at udtræde fra Diako-
nissestiftelsen. Alle havde fejl og mangler, men alle andre mennesker, patienter og 
folk udenfor forventede, at søstre skulle være noget nær det fuldkomne. Det kunne 
ingen leve op til. I det store og hele følte jeg mig hjemme. Diakonissestiftelsen var et 
hjem for søstrene, det gav tryghed. 
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Børneuddannelse 
inden jeg afsluttede min sygeplejerskeuddannelse, gik jeg med tanker om, at jeg ger-
ne ville ud i børnearbejde. Jeg tog mod til mig, og en dag bankede jeg på forstande-
rens dør. Hvad mit ærinde var, spurgte han. Jeg ville gerne i børnearbejde, selvom jeg 
var meget glad for sygepleje. Det kunne jeg godt komme, men først skulle jeg have en 
to-årig uddannelse i børnearbejde, for Diakonissestiftelsens ledelse lagde altid vægt 
på, at hvis søstrene ønskede et specielt arbejde, skulle de have uddannelse dertil. 

Uddannelsen var tilrettelagt med et års teori og et års praktik. Jeg gik ind på det, selv-
om jeg syntes, to år var langt ude i fremtiden, og at det var lang tid, inden jeg kunne 
få en egentlig gerning som søster. Jeg gik så et år på Frøbel-højskolen, tre formiddage 
om ugen, da jeg ikke skulle deltage i alle fagene. Jeg havde megen glæde af manuelle 
fag, som sløjd, kludeklip mm. I tre dage gik jeg på menighedshøjskolen ”Marthabo”, 
hvor jeg deltog i bibelfag, sociallære og pædagogik. 

Det andet år var jeg først på et børnehjem ved Sorø nogle måneder. Der var 20 piger 
fra fire til14 år. Forstanderinden var meget streng, helt efter den gamle skole. Der 
kom dog en anden leder kort efter, at jeg var kommet, og hvor børnene nød de mere 
frie forhold. Ikke noget med at gå i ens tøj mere. Jeg tog ofte børnene med ned til 
søen, hvor Sorø Akademi lå lige overfor, eller ud i skoven. Jeg mindedes fars ture med 
os børn til stranden og prøvede at gøre det på samme måde. 

Derefter kom jeg til Ormslev børnehjem, hvor der var 50 drenge og piger. Der var 
mandlige lærere til drengene og medhjælpere, og søstrene havde pigerne. Jeg havde 
børnene under skolealderen. Der var egen skole, hvor forstanderinden også under-
viste. Der var ingen hygge, intet formildende på hjemmet. Det var en gård med land-
brug, hvor drengen blev beskæftiget. 

Jeg havde det nogenlunde for mig selv i småbørnsafdelingen. Der blev der anskaffet 
Montessori-byggeklodser, der var på mode dengang. Meningen var, at børnene skul-
le beskæftige sig selv. Det kunne de bare ikke. Jeg forsøgte at beskæftige børnene, 
men der var for lidt materiale. Penge havde jeg ikke at købe for. Ved hjælp af mine 
søskende fik jeg samlet klude, skindstrimler og tråd sammen. Det var vinter, men jeg 
gik dog en lille tur med børnene, hvis vejret var godt. Tøj var der nok af, så børnene 
kunne blive klædt varmt på, det var bare ikke deres eget. 

En dag fik jeg skældud, jeg husker ikke hvad det var, men jeg havde nok virket for 
selvstændig. Så greb oppositionen mig, og jeg sagde min mening om hjemmet. Alt 
det, jeg syntes, der skulle være anderledes. Så blev jeg bebrejdet, at jeg havde givet 
en dreng et klask i halen. Det var forkert af mig, og jeg var ked af det. Jeg må sige, at 
korporlig straf aldrig blev brugt på hjemmet, så jeg var virkelig gået imod reglerne. 
Jo mere jeg sagde, jo mere vred blev hun. Gik straks ind på sit kontor og skrev et brev 
til forstanderen og klagede over mig. Jeg blev kaldt hjem. 

Nu om dage bliver eleverne nærmest opfordret til kritik af afdelingslederne, men 
skriftligt, så er elever mere modige med at komme med kritik. I min tid var det sim-
pelthen ikke tilladt. Det var mit første sammenstød med en søster. Der skulle gå 
mange år før det næste sammenstød kom og ændrede resten af mit liv.

Jeg blev forflyttet til Moltkes Sygehjem ved Ruds-Vedby. Hjemmet var for epileptiske 

piger, en afdeling under Dianalund nervesanatorium. Det var forår, og hjemmet lå 
i skønne omgivelser. Vi var fem søstre og mig. Det var et herligt sted at være, en god 
tone og rolige, kærlige søstre. Det var noget særligt at passe disse piger. Sløve var de 
fleste på grund af den medicin, de fik. Pigerne havde anfald af forskellige grader. Jeg 
så ofte, at børnene kunne mærke, når anfaldet kom, så lagde de sig hen i sengen el-
ler på gulvet. Nogle havde kramper, og det var uhyggeligt at se på. Jeg vænnede mig 
til det, og søster Petra sagde, at der ikke var nogen, der døde af det. 

Søster Jensigne lavede maden, vi fik en god kost og med masser af bagværk til for-
middagskaffe såvel som om eftermiddagen. Man skulle tro, vi tog på i vægt, men alle 
var slanke. Børnene gik i skole, og jeg blev bedt om at undervise de seks til 10-årige. 
Det var beskedent, hvad de kunne lære, men at stave lærte de dog og lidt regning. 

En aften var jeg ude at lege med børnene, det var boldspil. En skøn sommeraften 
var det. Jeg ville springe over en hæk for at hente en bold, faldt og brækkede benet. 
Stor opstandelse, blev røntgenfotograferet på det stedlige sygehus. Dagen efter med 
toget, hoppende hen ad perronen på et ben. Der var vel ingen ambulance dengang. 

En søster fulgte mig til Diakonissestiftelsen, og jeg blev indlagt i fire uger på min 
gamle afdeling. Det var dog en trøst. Jeg må sige, jeg fik en god forplejning. Så prøve-
de jeg at være patient på Diakonissestiftelsen. 

De to år var næsten gået. Jeg ville så gerne have været tilbage på Moltkes sygehus. De 
sidste to måneder skulle jeg i Diakonissestiftelsens børnehave hos søster Vera. Hun 
var noget af en kunstner. Det var utroligt, hvad hun kunne lære børnene, og jeg lærte 
med. Det var en fryd at få brugt ens beskedne kunstneriske evner. Jeg lærte at model-
lere, lavede små potter og vaser, som kom til brænding. Søster Vera viste sig senere 
at være en stor kunstner, maler og billedhugger, og hun fremstillede kunstværker i 
emalje. Det var to indholdsrige måneder for mig. 

Jeg var blevet 29 år, inden jeg blev færdig med at uddanne mig. Seks år var gået, og 
nu længtes jeg efter at få en stilling i børnearbejde. Jeg havde dog en fornemmelse 
af, at ledelsen havde andre tanker med min fremtid.

Sygehuset
Diakonissestiftelsen havde foretaget en stor udvidelse, som stod færdig, lige inden 
krigen brød ud. Indvielsen var fastlagt til 4. september 1939, fire dage efter at krigen 
i Europa var brudt ud, så der lå en skygge over festen. I den nye fløj var der indret-
tet seks kirurgiske afdelinger og to operationsstuer, laboratorium og to fødestuer. 
Diakonissestiftelsen kunne nu have 160 patienter mere, dvs. 300 patienter i alt. Det 
gamle sygehus blev moderniseret og indrettet til rene medicinske afdelinger. 140 
patienter mere. Det var mange, og der opstod bekymring for, om så mange senge-
pladser kunne belægges. 

Hidtil havde Diakonissestiftelsen været et privat hospital, hvor patienterne selv be-
talte udgifterne. Der var dog legater at søge, for hvem der skulle ønske at blive be-
handlet på Diakonissestiftelsen. Københavns Amt søgte nu om en del sengepladser 
til befolkningen i det sydlige amt. 

Senere fik også Københavns Kommune en hel del sengepladser, da der blev færre 
og færre patienter, der kunne få råd til at betale de stigende priser på en seng. Hele 
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hospitalet kunne nu blive fuldt belagt. To nye overlæger blev ansat, det var overlæge 
Mogens Fenger og overlæge V. Fogh-Andersen. 

Tillige skulle et stort personale antages. Der var på den tid færre søstre, som meldte 
sig. Diakonissestiftelsen havde siden 1913 uddannet sygeplejersker, som ikke havde 
det samme tilhørsforhold som diakonisserne. Der blev gjort en indsats for at få de 
uddannede hjælpesøstre ind. 

Det lykkedes. Alligevel måtte Diakonissestiftelsen for første gang antage sygeplejer-
sker, som ikke var uddannet på Diakonissestiftelsen. Nogle boede ude i byen og var 
gift. Det var også noget nyt. Kort efter kom en helt ny gruppe ind på landets sygehu-
se, som fik en kort uddannelse. Alt dette udviklede sig til, at det lukkede samfund, 
som Diakonissestiftelsen hidtil havde været, blev mere åbent, hvad der for mig at se 
var noget positivt. 

En dag blev jeg kaldt ned til forstanderen, han gik lige til sagen. Der manglede sø-
sterassistenter på det nye hospital, om jeg ville tage stillingen som 1. assistent på 
B1, overlæge Fengers afdeling, hvor søster Klare var afdelingssøster. Jeg syntes, jeg 
havde været borte fra sygeplejen i to år, og der måtte blive meget nyt, jeg skulle sætte 
mig ind i. Det mente forstanderen nok, jeg kunne klare. Jeg sagde ja. For hvis ikke der 
var en selvstændig stilling ledig på et børnehjem eller lignende, ville jeg hellere til 
sygeplejen igen. Det var i 1941. Krigens mørke skygger og besættelsen lå over hele 
landet som noget svært og meget vanskeligt. På afdelingen kneb det allerede med 
forbindsstoffer, sengelinned og meget andet. Der kom rationering på mange fødeva-
rer, det kunne mærkes på kosten. Det blev fire år som assistent hos søster Klare. Vi 
havde et godt samarbejde. 

Overlæge Fenger var foregangsmand for nyt inden for kirurgien. Han indførte lum-

balanæstesi, hvor patienten var vågen. Der sad en sygeplejerske ved hovedenden og 
snakkede med patienten, som så var fri for de bivirkninger, som er efter fuld narko-
se. Nye narkoseformer med avancerede narkoseapparater blev indført efter krigen, 
ligeledes uddannet narkosepersonale. Overlæge Fenger indførte også subkutant 
drop. Patienten havde det bedre efter den væsketilførsel. 

Alt nyt er der både positive og negative sider ved. Væsken i låret kunne give flam-
mede og hævede lår, og det kunne vare længe, før musklerne faldt til ro. Patienten 
skulle op dagen efter operationen. Jeg husker deres rædsel. De var bange for, at arme 
og ben ville falde af. Det var et nyt ekstra arbejde for personalet, men patienten fik 
det meget hurtigt bedre og kunne klare sig selv. Sygedagene blev kortet af. Som regel 
kunne patienten udskrives, når trådene var taget 12. dag, og frem for alt undgik sik-
kert mange at få blodprop. 

Jeg var meget glad for at være ved sygeplejen igen. Den glæde det er ved for ek-
sempel at lægge patienterne til ro om aftenen. Rent sengelinned, hvis det var nød-
vendigt, ryste puder, give sovemedicin til dem, der trængte, frisk vand, at mærke, 
at patienten havde det godt. Jeg var helt i mit es. Somme tider sagde de mandlige 
patienter, ”Nu mangler vi kun et godnatkys”. ”Der sætter vi grænsen, det må I sørge 
for, at kone eller kæreste giver, inden de går efter besøgstid”.

Overlæge Fenger kunne være så sjov under stuegang. Dengang fulgte efter overlæ-
gen en hvid skare med yngsteeleven bagest. En mandlig patient sov. Alle stod om-
kring sengen, som vi plejede. Så vågnede patienten, så sig om og sagde, ”Så er jeg 
alligevel kommet i himlen”. ”Ja,” siger overlægen, ”og der står englen Gabriel”, og han 
pegede på søster Klara. Alle brast i latter, patienten med.

Nok var det ofte en streng arbejdsdag, men vi havde den frihed at kunne tilrette-
lægge arbejdstid og fritid, eftersom der var travlhed eller en stille tid på afdelingen 
sådan, at vi på omgang kunne få to-tre fridage lagt sammen. Der var ingen overord-
nede, der blandede sig. I det hele taget var hver afdeling et selvstændigt område, 
hvor afdelingssøsteren ledede afdelingen, som det nu lå for hende. 

Sådan gik fire år. Restriktionerne blev skrappere og skrappere. Det kneb meget med 
sengelinned, og til sidst måtte vi tage papirlagner i brug. Kaffe var en saga blot. En 
dag fik jeg af en patient en flaske med patentprop, og der var kaffe i. Alle skulle dufte. 
”Vi laver kaffe”, sagde jeg, og duften drev hen over afdelingen og over på operations-
afdelingen. Personalet derfra kom over hidkaldt af den skønne duft, og der blev en 
kop kaffe til alle. 

Oversygeplejersken, søster Ida, var en præsentabel dame. Hver morgen gik hun 
rundt på alle afdelinger og ind på alle stuerne og hilste god morgen. Søster kunne 
virke streng, men der bankede et forstående hjerte bag det strenge ydre. 

Jeg husker en 18-årig dreng, som døde af bughindebetændelse, eneste søn af en 
gartneriejer. Jeg følte virkelig sorg og sad inde på kontoret og græd. Så kom søster 
Ida, hun ruskede mig i skuldrene og sagde, hvis jeg sådan faldt sammen og tog mig 
det så nær hver gang, en patient døde, så kunne jeg ikke fortsætte som sygeplejer-
ske. Det hjalp nok. Nok kan intet udrydde ens følelser for andres sorg og lidelser, 
men jeg lærte derefter at beherske mig og anlagde en slags maske. 
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Jeg boede i den nye fløj, hvor der øverst var værelser til sygehussøstrene. Jeg fik af 
min far foræret et antikt egechatol. Som han sagde, ’’Nu tror jeg ikke, du gifter dig. 
Dine søstre har fået udstyr, da de blev gift. Du skal også have en ting”. Efterhån-
den anskaffede jeg gulvtæppe og malerier, antikt egebord og stol, det var virkelig et 
smukt værelse, jeg havde, med udsigt over til Frederiksberg Have og Søndermarks-
skoven. Lidt længere henne ad gangen boede søster Ida, ret ofte bankede det på 
døren, og der stod søster Ida med kaffe og en godbid. 

En ny forstanderinde blev ansat i 1938. Det var søster Kristine Bardenfleth, adelig 
af herkomst. Der blæste straks mildere vinde i søsterhjem og på sygehus. Søster 
Kristine var en strålende personlighed. Hun var en ægte kristen, og kaldet til at blive 
diakonisse tog hun meget alvorligt. Søster Kristine havde et yndigt væsen og viste 
godhed mod alle. Ikke fordi hun var eftergivende i presserende afgørelser. Hun kun-
ne sætte tingene på plads, når det var nødvendigt. En naturlig myndighed havde 
hun. Søster Kristine var ens over for alle. Man kan uden overdrivelse sige, at alle 
holdt af hende. Der blev lempet hist og her ved de stramme regler. 

Den dag krigen brød ud, kom min yngste søster på Diakonissestiftelsen for at blive 
uddannet til sygeplejerske, altså hjælpesøster. Det var dejligt for mig at få lillesøster 
til Diakonissestiftelsen. Uddannelsen tog som omtalt 3½ år. Det tredje år, da Inge-
borg var hjemme i Barslev skole på ferie, havde en ung mand købt en herreekvipe-
ringsforretning i Hvidbjerg. Jeg tror, min ældste søster, som nu var gårdmandskone 
på Smerupgård, havde inviteret familien og den unge mand Det var noget med en 
båd nede ved stranden, han skulle se på. Min søster Ingeborg og den unge mand 
satte sig i båden. Det var kærlighed ved første blik, og forlovelsen blev hurtigt de-
klareret. Da min søster kom tilbage fra ferien, var jeg på banegården for at hente 
hende. Jeg kunne nok se på hende, at der var sket noget glædeligt i de 14 dage, ferien 
varede. ”Han hedder Martin”, sagde hun undskyldende. ”Det er det eneste, jeg ikke 
synes om’’. 

Næste dag mødte Ingeborg søster Ruth. Glædestrålende fortalte hun om forlovelsen, 
og viste ringen frem. ”Jamen, søster Ingeborg, det må De ikke være som elev”. ”Jamen 
det er jeg”, sagde hun. ”De må ikke bære ringen på afdelingen”, sagde søster Ruth, 
”Jeg må vel gå med den i lommen?” Så var den potte ude. 

En dag blev jeg igen kaldt ned til forstanderen. Denne gang havde jeg en fornemmel-
se af, hvad det var. En afdelingssøster var gået af. Om jeg ville overtage afdeling A1? 
Det må have været i 1944. Jeg sagde ja og tak, at ledelsen ville betro mig en sådan 
stilling. Det var en kirurgisk afdeling, men i den nedre ende var der to stuer med 
fødepatienter. Vore egne elever og Frede riksberg hospitals elever supplerede bar-
selspleje i to måneder på A1.

Det var dr. Fogh-Andersen, der var overlæge. En helt anden type end Mogens Fenger. 
Det var en opgave til mange sider på den afdeling. Den almene kirurgiske, fødeafde-
ling, fødestuen, hvor tre jordemødre var ansat, og elevernes praktiske uddannelse. 
Det var en opgave, jeg gik højt op i. Der var også den administrative opgave. Der blev 
mindre tid på stuerne med hensyn til pleje af patienter; det var stuegang, journalfø-
ring og kontorarbejde. 

Udviklingen gik sin gang, subkutant drop blev afløst af intravenøst drop. Penicillinet 

blev indført. Der var mange patienter med pneumoni, som nu blev reddet. Jeg glem-
mer ikke den første patient, der fik penicillin. Det var en fødepatient, der havde fået 
sænkningsabscesser, der var en slags blodforgiftning. Hun blev mere og mere dårlig. 
Overlægen var på stuegang. Da han så hende, sagde han, ”Vi må give penicillin, men 
det er ikke frigivet fra Sundhedsstyrelsen endnu. Det kan fås fra England, det skal 
bestilles, det koster 2.000 kr. Jeg betaler”. Penicillinet kom hurtigt til landet. Det var 
den første penicillininjektion, jeg gav. Det var spændende, om det virkede. Allerede 
næste dag kunne der ses bedring. Næste dag igen begyndte abscesserne at skrumpe 
ind. På en uge var temperaturen normal, og sårene næsten lægte. Patienten blev 
fuldstændig rask, og alle glædede sig. 

Jeg glemmer aldrig 4. maj 1945, da krigen sluttede. Så snart budskabet kom fra Eng-
land gennem BBC var mange senge tomme på alle afdelinger. Jeg spurgte en læge, 
hvor alle disse mænd var blevet af, ”Det ved De da godt”. Noget vidste jeg. Det var 
modstandsfolk, der var under jorden på afdelingen med en fiktiv diagnose. Nu hav-
de hver sin opgave, og vi så dem ikke mere på afdelingen. Alle, der kunne gå og krav-
le, måtte på gaden. Der var en feststemning på Peter Bangsvej. 

Nogle af koncentrationsfangerne blev indlagt på Diakonissestiftelsen mere eller 
mindre afkræftede. Alle blev nogenlunde raske. Nu ved vi, at mange fik men resten 
af deres liv. En dag vinkede en af de indlagte mig hen til sengen. Han ville vise mig 
noget. Det var syv krucifikser, fire centimeter lange, både naglerne og tornekronen 
var tydeligt skåret. Han fortalte, at en kammerat havde lavet dem af træstumper, 
som de fandt i skoven, når de var på skovarbejde. Kammeraten, som døde dernede, 
havde forinden bedt ham, der overlevede, at tage alle syv krucifikser med hjem, og 
han kunne give dem til hvem, han syntes. Jeg skulle have et. Jeg var meget berørt af 
det, han fortalte, også meget glad over at få det. Det hænger nu på en synlig plads 
på væggen. 

Krigens ofre i Danmark fik vi af og til ind på Diakonissestiftelsen. Det værste var, da 
den franske skole på Frederiksberg blev bombet ved en fejltagelse. Flere af børnene, 
både døde og levende, kom ind på Diakonissestiftelsen. Jeg kørte en 10-årig pige fra 
ambulancen ind på skadestuen. Munden var fuld af støv fra mursten. Hun var kvalt. 
Sådan noget glemmer jeg aldrig. 

Søsterfællesskaber for sygehussøstrene 
Som afdelingssøster var der ikke megen tid til at deltage i søsterhjemmets arrange-
menter. I reglen var jeg søndag eftermiddag ovre til eftermiddagskaffe. Det var inte-
ressant at høre om de søstres arbejde, som var ude i landet, ligeledes de søstre, som 
var på ferie på Diakonissestiftelsen. Søsterhjemmet var virkelig et hjem for søstrene. 

I 1940 blev jeg tilbudt at blive indviet til diakonisse. Det var jo kaldet, som var blevet 
mig anvist ovenfra, og jeg sagde ja. Tre uger inden indvielsen blev vi taget ud af vort 
daglige arbejde. De tre uger var forberedelsestid til indvielsen, hvor vi om formid-
dagen fik undervisning i bibelfag af Diakonissestiftelsens præster, og hvor der også 
var spørgetid. Om eftermiddagen besøg på Diakonissestiftelsens andre institutioner. 
Indvielsen var gerne i oktober, og vi var otte prøvesøstre på holdet. 

Højtideligheden foregår ved højmessen en søndag og foretages af forstanderen. Ef-
ter gudstjenesten samles søstrene ved alteret, og indvielsen er en bekræftelse på 
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kaldet til diakonissegerningen. Præsten henvender sig nu til den enkelte søster: 

”Vil du overtage en diakonisses gerning og stilling?”

”Vil du udøve den i Jesu Kristi navn, til hans riges fremme og i barmhjertighed mod 
lidende mennesker?” 

”Vil du være villig i lydighed mod dine foresatte, og troskab mod kaldet?” 

Vi skulle ikke aflægge livstidsløfte, ej heller løfte om at leve i ugift stand. En søster 
kunne til enhver tid gifte sig, men måtte så udtræde. Efter højtideligheden i kirken 
var der middag, hvor forældre eller anden familie var inviteret. 

Hvad jeg følte den dag? Egentlig ikke noget. Jeg har aldrig været særligt from eller 
religiøst overspændt. Sommetider siger nogen, at jeg har begge ben på jorden. Men 
jeg syntes, at det at blive indviet til en gerning var en styrke og af værdi. Jeg har det 
stadig sådan. Selv om jeg ikke hører til på Diakonissestiftelsen mere, så er det at 
være indviet en kirkens velsignelse til det arbejde, jeg bliver sat i, noget grundfæstet 
og en styrkelse for min kristne tro. 

Men dragten kunne jeg stadig ikke vænne mig til. Ved indvielsen fik vi den egentlige 
diakonissedragt på, den med mange læg i skørtet, stramt liv og kysen med pibekant. 
Vi kender dragten fra fotografier på den tid, det var datidens mode anno 1863. Den 
har holdt sig på Diakonissestiftelsen siden. En søster sagde engang: ”Hvis søstre og 
præster fra den tid kunne se, at vi stadig bærer den dragt næsten 100 år efter, så ville 
de vende sig i gravene”. 

Så snart krigen var slut og tøj var til at få, fik vi en mere moderne dragt, sort, grå eller 
blå, men stadig hvid på sygehuset, desuden en let hvid kappe. Den nye dragt kunne 
jeg bedre acceptere. I ferierne oppe i Thy snød jeg mig til at gå i privat tøj, som jeg selv 
syede, og da jeg hørte, at forstanderinden gik i privat tøj, når hun var på ferie i Norge, 
havde jeg ingen dårlig samvittighed over det. 

Jeg befandt mig særdeles godt på A1. Da jeg havde haft min gerning der i seks år, 
spurgte oversygeplejersken, søster Ida, om jeg kunne tænke mig at tage Århuskursus 
for sygeplejersker, dvs. universitetet for sygeplejersker. Det varede et år og med eksa-
men til slut. Den gamle skræk for eksamen sad stadig i mig, så jeg spurgte, om jeg i 
stedet kunne få et halvt års orlov og komme til England på et sygehus, og bagefter et 
kursus på Bispebjerg Hospital. Det var teoretisk og blev afholdt en gang om året for 
ledende sygeplejersker. Som det plejer at være, har ledelsen aldrig været karrig med 
at efteruddanne søstrene, enten det var kursus, specialuddannelse eller studierejse 
til udlandet. Mine ønsker blev opfyldt. 

England igen 
I april 1950 sejlede jeg over Nordsøen til England efter ansøgning gennem Dansk 
Sygeplejeråd og videre til ”The Royal College of Nursing”.

Permit var ikke vanskelig at få. Jeg fik stilling som staff-nurse på Watford Memorial 
Hospital. Det var en stor overgang at komme fra et velfungerende dansk sygehus til 
et engelsk sygehus, hvor standarden ikke var så høj som i Danmark. Jeg kom på en ki-
rurgisk afdeling, stor og åben med spanske vægge. Der var sket en vældig udvikling 
på engelske sygehuse med hensyn til sterilisation, men rengøringen var rædsom. Prøvesøsterdragt i 1952
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Gulvene var bonede, en børste for hen over gulvene hver morgen. Jeg lagde mærke 
til, at vognen med sterile instrumenter, forbindsstoffer, steril tang og handsker var 
helt efter forskrifterne, men gulvet kunne godt sende en sky af støv op, når bordet 
blev trillet ind. Der var dog noget, jeg lærte. Når en patient havde 40 i temperatur, 
skulle patienten afdækkes og have kolde våde klude på over hele kroppen. Tempera-
turen faldt virkelig. Metoden kom snart i brug på danske sygehuse. 

Mit engelske sprog var ikke allerbedst. Jeg kom dog hurtigt i gang med at forme sæt-
ninger og forstå mere og mere. Patienterne var hjælpsomme med at rette på mig, 
eleverne ligeledes. Jeg havde gået til engelsk i FOF et par vintre, mens jeg var på 
Diakonissestiftelsen. 

De engelske assistenter var flinke til at sørge for, at jeg fik noget at se uden for syge-
huset. Jeg havde min cykel med og cyklede rundt i London på sightseeing. Der var 
næsten ingen biler i 1950erne, kun få busser. London havde lidt stor skade under 
krigen, og oprydningen var i gang. Jeg kunne cykle op og ned ad den ene gade efter 
den anden, bare ruiner til begge sider. Rationeringen var streng og føden knap, så 
jeg var hurtigt sulten efter hvert måltid. Min mor eller søster sendte mig en fødeva-
repakke to gange månedligt. Der skulle ansøges om det. 

KFUK søgte jeg atter til. De var flyttet ind i et større hus med flere værelser, så de 
unge, der søgte au-pair, kunne overnatte. Der var endog en dejlig have til. Jeg havde 
megen fritid og deltog i de arrangementer, KFUK havde. Derved fik jeg meget at se 
også i Londons omegn. Blandt andet var jeg på en tur til ”Dr. Barnardos Home”. Der 
var et par hundrede børn, men ikke i en stor institution. Nej, der var 10 børn i hvert 
hus, hyggeligt indrettet som et rigtigt hjem. Hvert hjem havde sin plejemor og et par 
medhjælpere. 

Jeg havde en uges ferie, mens jeg var i England. Jeg rejste til Keswick, hvor der blev 
holdt ”Keswick Convention”. Der var deltagere fra mange lande i verden, og fra man-
ge forskellige kirkesamfund, flest protestanter. Byen var på størrelse med en almin-
delig dansk provinsby. Dog kunne byen rumme 5.000 deltagere, de fleste indkvar-
teret i private hjem. Teltet, hvor møderne blev holdt, kunne rumme alle deltagerne. 

Jeg boede sammen med en gruppe fra ”Bolivian Indien Mission” i et privat hjem. De 
havde bil med og inviterede mig på køreture til ”The Lake District” nær den skot-
ske grænse. Hvor var der skønt. Også en bjergtur blev der tid til, Skiddow Mountain. 
Familien fra Bolivia, som var englændere, havde jeg forbindelse med i flere år. Det 
var en god afslutning på Englandsopholdet. Turen tilbage til Danmark foregik med 
DFDS, og igen måtte jeg igennem søsygens kvaler. 

Vi sygeplejersker har godt af at se andre landes sygehuse og blive helt klar over den 
høje standard, der er på danske sygehuse. Rent sygeplejemæssigt var der ikke noget 
særligt at lære, men sprogmæssigt var det for mig en gevaldig forbedring. Jeg glæ-
dede mig til at komme tilbage til Diakonissestiftelsen og til min afdeling  A1, og der 
var jeg endnu et par år. 

Forstanderen spurgte mig en dag, om jeg kunne tænke mig at blive rejsesøster eller 
rejsesekretær for et par år. Det lød spændende, og jeg sagde: ”Hvis jeg må komme 
tilbage til sygeplejen, så vil jeg godt tage rejsearbejdet op”. 

Rejsesøster 
Arbejdet bestod i at rejse land og rige rundt og holde foredrag om Diakonissestif-
telsens vidtforgrenede arbejde og om, hvad man kunne blive uddannet til som dia-
konisse. Det var jo ikke kun sygepleje, søstrene kunne blive uddannet til, men også 
lærerinde, økonoma, socialrådgiver og sognemedhjælper. De uddannedes på den 
skole, hvor uddannelsen foregik. 

Det var i kirkelige kredse, KFUK og M, Indre Mission og grundtvigske samfund, jeg 
kom. Nogle sendte bud, om jeg ville komme. Det almindelig var, at jeg henvendte 
mig til en eller anden i samfundet, og på den måde fik tilrettelagt en møderække 
på samme egn, så der ikke blev alt for megen rejsen frem og tilbage. Grunden til, at 
Diakonissestiftelsen ville have en søster ud at oplyse om, hvad Diakonissestiftelsen 
var eller stod for, var, at der de senere år ikke kom så mange søstre ind som tidligere, 
og at der var mange fejlagtige begreber om Diakonissestiftelsen. Nogle troede, det 
var et katolsk kloster, at vi skulle aflægge livstidsløfte, leve i stor nøjsomhed med 
faste bedetider osv. 

Jeg skulle nu vænne mig til at gå på en talerstol og høre min egen stemme. I begyn-
delsen var jeg nok lidt nervøs, også for om jeg kunne gøre det godt nok, levende og 
uden højtidelighed. Det generede mig, at de unge piger var meget kritiske over for, at 
jeg skulle gå i dragt. Efterhånden forlod nervøsiteten mig. Jeg syntes, det gled bedre 
og bedre. For at gøre foredraget mere levende, begyndte jeg at vise lysbilleder fra 
arbejdet på hospital, i børnearbejde og menighedspleje. Jeg tog et kursus i fotogra-
fering og fik samlet en helt pæn serie. Når jeg havde to uger mellem møderejserne, 
boede jeg på Diakonissestiftelsen. Der kunne jeg tilrettelægge nye møderejser, og 
ellers fortælle i forskellige kredse i København. Jeg havde ingen bil, men togene gik 
over hele landet, og jeg fik rigtignok lært at studere en togplan, og jeg fik set mig om 
i hele landet. Indkvartering var i reglen privat eller hos søstrene, hvis der var møde 
i den by, hvor de arbejdede. Mange forskellige gæsteværelser har jeg sovet i, nogle 
kolde og primitive, andre med varme og nydelige. Jeg huskede nu altid på, at det var 
gæstfrie mennesker, der ville have talere indkvarteret, og de fik ikke noget vederlag 
for det. 

Sommeren var en stille tid. Jeg vikarierede i et par måneder for en søster inde i Tri-
nitatis sogn, og skulle bo i hendes lejlighed i en af de gamle smalle gader i det indre 
København. Huset var ældgammelt, men hyggeligt. Da jeg af præsten blev sat ind i 
arbejdet, spurgte han mig, om jeg var blåøjet. Jeg sagde ja, hvad jeg jo var. I samme 
øjeblik gik det op for mig, hvad præsten mente. Jeg blev advaret mod nogensinde at 
give penge eller andet ved døren. Jeg skulle bede om vedkommendes adresse. 

Der var træffetid om middagen, og der kom mange. Jeg skulle nok ses an, om der var 
noget at hente. Om eftermiddagen skulle jeg så opsøge vedkommende på bopælen 
og se, hvordan hjemmet var. Ofte var der slet ingen adresse. Jeg brugte megen tid på 
det, ofte ind i fjerde og femte baggård, som fandtes dengang i Åbenrå og Landemær-
ket. Jeg besøgte hjem så fattige, at jeg næsten ikke kunne tro, folk kunne leve i de 
elendige lejligheder. Intet sengelinned, knap med møbler. Jeg hjalp med de besked-
ne midler, menighedsplejen havde. 

Om formiddagen var det syge, jeg skulle tilse, skiftninger af skinnebenssår eller 
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åben tuberkulose. En kone skulle vaskes to gange ugentlig, og der skulle redes seng. 
Jeg tror ikke, hun blev vasket de andre dage. En dag sagde hun, jeg skulle trække 
den nederste kommodeskuffe ud, hun ville vise mig noget. Der lå en fin, ren nat-
kjole med blonder og to rene lagner. Natkjolen skulle hun have på, hvis hun skulle 
indlægges. Begge dele skulle bruges, hvis hun døde i sin seng. Der var altid et rent 
vandfad med vand, håndsæbe og et rent håndklæde. Jeg skulle vaske mine hænder, 
når jeg gik. Den kone sendte mig et julekort hvert år i mange år, så døde hun nok. I 
menighedspleje har man nogle usædvanlige oplevelser, og jeg lærte det indre Kø-
benhavn at kende. 

Om sommeren underviste jeg i barnepleje på forskellige højskoler. Det var Tomme-
rup, Rønde, Haslev og Sommersted Højskoler. De unge piger fik et 14-dages kursus i 
spædbarnspleje. En dukke og alt udstyr havde højskolen selv. Det var en lydhør flok 
piger i 17-18 års alderen. Det er noget naturligt, at unge piger gerne vil lære barne-
pleje. Alle håber engang at blive gift og få børn. 

Jeg fik også anledning til at fortælle om Diakonissestiftelsen og uddannelsen. Jeg 
ville gerne, at eleverne stillede spørgsmål eller kom med udtalelser, hvad de også 
gjorde. Det var mest dragten, de var imod, men også at søstrenes løn blev puttet i 
en pulje, og at den enkelte kun fik udbetalt et mindre beløb som lommepenge. Vi 
havde alt frit, bolig, kost, dragt, rejser og tandlæge mm. De unge syntes, det var mere 
selvstændigt selv at administrere sine pengesager. Ligeledes var de imod, at ledel-
sen bestemte, hvor søstrene skulle arbejde. Det var dog sådan, sagde jeg, at vi kunne 
ønske, hvad vi ville være og hvor. Det kunne dog ikke altid blive efterkommet. 

Det gik rigtigt op for mig, hvor skoen trykkede, og hvad årsagen var til, at der kom så 
få søstre ind til Diakonissestiftelsen. Jeg tog mit hidtidige syn på systemet op til over-
vejelse. Moderhussystemet, som det hed, var snart 100 år gammelt. Og min kritik 
blev nok vakt ved at høre på alle disse unges spørgsmål og synspunkter. Jeg kunne 
se, at hvis der ikke kom unge ind, som kunne føre arbejdet videre, så kunne Dia-
konissestiftelsen ikke bestå. Antallet af søstre gik tilbage med 10 om året, dels ved 
dødsfald og ved udtrædelser, og dels ved at færre kom ind. 

Studierejse til Tyskland 
1957 fik jeg et studielegat fra Dansk Sygeplejeråd til en to-måneders rejse til Tysk-
land og Schweiz. Det var en rundrejse til diakonissehuse og andre institutioner in-
den for sygepleje. Nogle diakonissehuse var klosteragtige med strenge regler, små 
enkle værelser til søstrene, bøn og gudstjeneste. Andre huse havde mere frie former. 
Der var et enkelt diakonissehus, der var imod besøg af danske diakonisser. Jeg blev 
dog budt velkommen. Der var højtideligt, strengt og koldt for mig at se. I Danmark 
var vi for frie og verdslige, og deres søstre måtte ikke komme under påvirkning, det 
var næsten kommunistisk. Mine tanker om en reform for det hus jeg kom fra, holdt 
jeg for mig selv. 

Vel, det var en interessant tur. Det kunne ikke undgås, at man kom til at tale om po-
litik. Det var ofte det emne, at Tyskland skulle samles igen. Besættelsen af Danmark 
forbigik de i tavshed, eller de vidste ikke så meget om det. 

Jeg var meget imponeret af en anstalt for evnesvage. Det var dr. Bodelschwing, som 
havde stiftet den. Der var 2.000 mere eller mindre evnesvage på mange forskellige 

afdelinger. Der var søstre i de fleste, som tog sig af børnene. Jeg var der en hel dag, og 
søster Liselotte viste rundt på det store område. Jeg så rigtigt, hvor nøjsomme diako-
nisserne var. Søster Liselotte sagde pludseligt: ”Jeg vil vise Dem noget”. I hjørnet af 
haven lå et nedrevet hus, ”Her blev de meget åndssvage gasset efter ordre fra Hitler”, 
sagde hun. ”Det var forfærdeligt for os at bringe børnene ind i gaskammeret”. Bo-
delschwing søgte foretræde hos der Führer og fik det. Bodelschwing bad Hitler om, 
at dette måtte høre op, ”Hvis ikke, bliver det over mit lig”. Denne aflivningsmetode 
hørte virkelig op.

Tyske byer var under opbygning. Det gik hurtigt. Jeg var imponeret over tyskernes 
nøjsomhed og flid. Efter mange gode oplevelser rejste jeg til Danmark sidst i juni. Da 
jeg kom over grænsen og så Dannebrog, fik jeg tårer i øjnene. 

Konflikten 
I 1955 havde Diakonissestiftelsen fået ny forstanderinde, og hvor søster Kristine 
havde mildnet reglerne og lempet på det stive og højtidelige, var hendes efterfølger 
nærmest af den formening, at reglerne burde strammes. Længere kjoler, frommere 
livsførelse, og hun var hundrede procent sikker på, at den gamle moderhusordning 
var den eneste rigtige for Diakonissestiftelsen, ellers kunne den ikke bestå. Jeg vil 
udtrykke min mening om søster på den måde, at hun havde ligesom et greb om den 
enkelte søster, og ifølge sin stilling kunne hun bestemme over dem. Jeg følte dette 
greb som noget ubehageligt. 

Da jeg havde været rejsesøster i fem år, var jeg en tid på Diakonissestiftelsen. Jeg 
talte med nogle søstre om mine besøg på højskoler og i KFUK og om de unges syn på 
diakonisseordningen. Der var stor interesse for, hvad jeg fortalte. Vi var otte søstre, 
som samledes for at snakke om, hvad vi kunne gøre for at få indført en reform. Den 
skulle bestå af tre punkter,

1. Fri dragt 
2. Løn som andre sygeplejersker i samme stilling  
3. At vi selv kunne søge de ledige stillinger.

Vi besluttede først at henvende os til et bestyrelsesmedlem, som viste sig at være 
meget forstående for vore ideer om en reform inden for søstersamfundet, og som 
lovede at forelægge sagen for bestyrelsen. Forinden havde vi sendt ledelsen et brev 
med følgende ordlyd: 

”Undertegnede søstre henvender sig til ledelsen om en aktuel sag. Vi tror, at Diako-
nissestiftelsen skal bestå, fordi Gud har kaldet os til en gerning her, men tiden må 
være inde til en nyordning. Moderhussystemet er ikke mere i stand til at skabe den 
tryghed og tilfredshed, som det har kunnet, fordi tiderne har ændret sig. Og når vi 
tænker på fremtiden, på de få unge søstre, vi har, på dem, der nylig er udtrådt og 
dem, der tænker på det, så føler vi os overbeviste om, at Diakonissestiftelsens ledel-
se og bestyrelse vil foreslå følgende ændringer:

1. At søstrene selv søger de ledige stillinger  
2. At søstrene får udbetalt den løn, de har tjent 
3. At der må være frihed til at gå i privat tøj.

Mange unge på højskoler og i ungdomskredse har udtalt sig om, at disse tre punkter 
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er en hindring for, at unge melder sig til at blive søstre. Desuden mener de unge, at 
de kan øve en lige så god gerning uden at gå i en bestemt dragt, og de ønsker at få 
løn for deres arbejde og mener, man føler et større ansvar for en stilling, man selv 
har søgt. 

Som situationen er, er der intet at tabe. Derfor må vi tro, der vil være noget at vinde. 
Skal gerningen føres videre, må der unge søstre ind på Diakonissestiftelsen. Derfor 
forventer vi, at ledelsen vil forstå os.” 

Vi blev kaldt til møde hos forstander og forstanderinde. De var rystede over brevet 
og over, at vi først var gået til et bestyrelsesmedlem om sagen. Vi var aldeles målløse 
over, at ledelsen viste så lidt forståelse. Forstanderinden var ligefrem vred. Det ene-
ste, jeg husker, hun sagde var, at jeg aldeles ikke skulle høre på, hvad de unge sagde 
og kritiserede Diakonissestiftelsen for, det var meget forkert af mig. Vi følte, at vi var 
hjemfaldne til straf, så vi fik lukket munden. 

Som bekendt er sandheden altid ilde hørt. 

Det var jo søstertilgangen, vi var bekymrede for. Opstandelsen var stor, bølgerne gik 
højt, og rygterne bredte sig på hele Diakonissestiftelsen og ud over landet. Der blev 
snakket, og der blev taget stilling for eller imod en nyordning. Der blev skrevet artik-
ler i Kristeligt Dagblad af mange præster og ungdomsarbejdere, hvoraf det fremgik, 
at de fleste syntes, at systemet havde overlevet sig selv. 

Hovedpersonen i hele dette postyr var mig. Jeg havde sat noget i gang, som viste sig 
ikke at være til at standse, for der var meget, der have ulmet længe. 

30. oktober 1957 blev søstrene fra land og by hjemkaldt til stormøde. Jeg syntes, det 
var positivt, at søstrene blev hørt. Der var mange søstre, der udtalte sig både for og 
imod. Jeg kunne forstå, at de fleste søstre syntes, at moderhusordningen, som den 
var, var det fundamentale. Det ville være at svigte kaldet at gå ind for en reform. Jeg 
spurgte, om vi ikke skulle lytte til de unge, hvoraf en del måtte blive fremtiden, og 
dem, der skulle bære Diakonissestiftelsen videre. Jeg sagde også, at de ydre ting ikke 
var det væsentlige, når man var diakonisse, men derimod at trofasthed i gerningen 
og kærlighed til vore medmennesker i den gerning, vi blev betroet, var det egentlige. 
Vi kunne tjene Gud både med og uden dragt.

Modstand skaber modstand. Vi otte søstre, som havde sat lavinen i gang, blev mere 
og mere overbeviste om, at det var det rigtige, vi gik ind for. Jeg overvejede nøje, 
om jeg skulle udtræde. Der var skåret en dyb kløft mellem ledelsen og mig. Jeg var 
ilde set, jeg havde skabt splittelse blandt søstrene. Der var bare det, at jeg troede på, 
at jeg var kaldet til den gerning, jeg nu havde haft i 22 år. Jeg besluttede mig til at 
bede ledelsen om en samtale. Jeg ville foreslå, at jeg fik en gerning ude i landet. På 
Diakonissestiftelsen kunne jeg ikke blive. Søster var stadig meget vred på mig. Da 
jeg var kommet så vidt og havde talt med min familie, kom jeg samme dag hjem til 
Diakonissestiftelsen. I min dør sad et brev fra forstander og forstanderinde. De kom 
mig altså i forkøbet. Helt sikkert kan jeg ikke sige, at forstanderinden vidste, jeg ville 
tale med ledelsen, men jeg tror det. Hun ville have mig ud. Hun tålte ikke at se mig. 
Det var en opsigelse. Jeg blev bedt om at udtræde. Den samtale blev aldrig til noget. 
Opsigelsen blev begrundet med flere punkter: 

”At jeg havde misbrugt min stilling som rejsesøster  
At jeg havde agiteret for en reform ude i landet i foreninger og blandt søstrene  
At jeg havde skadet Diakonissestiftelsen mere, end jeg havde gavnet den”. 

Det var hårde og bitre ord. Jeg har ikke den opsigelse mere. Jeg brændte brevet, men 
selvfølgelig kan jeg huske, hvad der stod. Det var sårende og chokerende at læse, 
så det var for ubehageligt at gemme i skuffen. Der var flere, der støttede mig, både 
lægerne og præsterne samt nogle søstre. Der var enkelte, der ville tage sagen op og 
få ledelsen til at ændre sin beslutning. Jeg syntes ikke, jeg kunne blive. Min gerning 
måtte være slut på Diakonissestiftelsen. Forstanderen var meget bedrøvet over, som 
det gik med mig. Han havde dårlig samvittighed over, at den samtale aldrig blev til 
noget, hvor jeg havde vilje til at bilægge striden. 

Jeg besøgte fhv. forstander L.J. Koch et par gange. Da mærkede jeg, der bankede et 
varmt og forstående hjerte bagved. Han havde en forbavsende forståelse for vor sag 
og mente, at tiden var inde til en forandring. Så sagde han noget, jeg aldrig glemmer: 
”Der er gjort uret mod Dem søster Rigmor, men en mægtig hånd griber ind og drejer 
sagen, så der gennem det, der er gjort ilde, kommer noget frem, der kan bære frugt, 
et vidnesbyrd om Guds uforskyldte nåde”. Det var gode ord at starte et nyt liv på. Min 
gerning på Diakonissestiftelsen, som jeg havde taget op af hele mit hjerte, var nu 
virkelig slut. 

Uden for de røde mure 
Hvad nu? Det første år gik jeg vist i en choktilstand over det skete. Et tilhørsforhold 
på 22 år er ikke sådan at ryste af sig. Jeg skulle have hovedet oven vande igen. Jeg må 
ikke forglemme at fortælle om den umådelige støtte, jeg fik af min familie og nogle 
søstre. Trods svagelig, bad min mor forstanderen om en samtale. Det var nok mest 
mor, der sagde noget. Han fik læst og påskrevet, som hun senere sagde. Min ældste 
bror, som er ad vokat, og min svoger, som er forretningsmand, skrev et brev til ledel-
sen og bestyrelsen og anmodede om, at den pension, der var indbetalt og hensat i 
søstrenes pensionskasse, måtte blive overflyttet til Dansk Sygeplejeråds pensions-
kasse. Det blev afslag. Derimod fik jeg 2.000 kr. til at etablere mig for. 

At finde en stilling var ikke så vanskeligt. Haldor Hald, chef for Kirkens Korshær og 
en god ven af min familie, hørte om min udtrædelse. Han ringede til mig og spurg-
te, om jeg kunne tænke mig at fungere i Nicolajtjenesten. Kirkens Korshær havde 
lokaler i Sankt Nikolaj Kirke i den indre by. Her var åbent døgnet rundt for folk, som 
gerne ville have en samtale om deres problemer, eller på anden måde trængte til 
hjælp. Det skulle være om eftermiddagen. Det passede mig godt, fordi jeg havde fået 
et formiddagsjob på psykiatrisk afdeling på Frederiksberg Hospital. Jeg fik lov til at 
bo på mit værelse på Diakonissestiftelsen indtil videre. Det var håbløst at få noget at 
bo i i København. Jeg var således ikke arbejdsløs en eneste dag. 

I Kirkens Korshær fik jeg at gøre med et helt andet klientel. Mange af disse menne-
sker var dem, der, som Haldor Hald sagde, var faldet gennem sikkerhedsnettet. Jeg 
var også på husbesøg i den indre by. Det var ikke helt fremmed. Jeg erindrede de to 
måneder i Trinitatis Sogn. Det var socialt arbejde, så det forslog. 

Efter et halvt år blev jeg flyttet til Århus, hvor der manglede hjælp i Kirkens Korshær. 
I Århus var elendigheden knap så stor som i København. Det var mest mødre og 
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børn, jeg tog mig af. Kirkens Korshær havde i Århus eget hus med store, gode lokaler 
og et hjem for de hjemløse. De fleste af disse var alkoholikere. De ældre havde jeg 
en aften til hyggeaften, hvor nogle frivillige medhjælpere hjalp til. Mødrene kom en 
aften, hvor de kunne få alt det brugte tøj, de ville have at sy om. Hvor var de dygtige, 
og de fik virkelig meget ud af tøjet, selv om det var brugt. 

Det var en meget beskeden løn, jeg fik i Kirkens Korshær. Husleje og faste udgifter 
tog sin part. Derfor tog jeg nogle aftenvagter på Kommunehospitalet for at supplere 
lønnen. Det var så nyt alt sammen, at sørge for, at lønnen slog til også til fødevarer. 
Jeg skulle simpelt hen lære at købe ind, finde billige kjoler, frakke og meget andet. 

Det var en stor forandring at blive assistent på et stort kommunalt sygehus. Jeg hav-
de trods alt været afdelingsleder i 10 år. Jeg tog dette arbejde for at holde mine syge-
plejekundskaber ved lige, for sygeplejerske var jeg til min inderste sjæl. Og jeg ville 
også tilbage til sygeplejen, arbejdet i Kirkens Korshær var kun midlertidigt. Det var 
en helt ny tilværelse. Nedture havde jeg af og til, men de blev sjældnere og sjældne-
re. Jeg vidste, at Gud var med mig i alt det nye. 

Jeg havde i mange år en drøm om at komme til Grønland, under hvilken form vidste 
jeg ikke. Jeg havde i nogle år haft familie på Grønland. En dag besluttede jeg at skrive 
til familien og spørge, hvad de syntes om, jeg søgte stilling som sygeplejerske der-
oppe. De advarede mig. Jeg var trods alt omkring de 50. Alligevel var de positive. Jeg 
kunne da prøve. Jeg ringede til Ministeriet for Grønland og forhørte mig om, hvordan 
chancerne var for en stilling på Grønland. Jo, de ville gerne have erfarne sygeple-
jersker. Alderen var ingen hindring. Der var en stilling i Narssaq i Sydgrønland, jeg 
kunne få den straks. Der var kun to sygeplejersker i Narssaq, den ene skulle hjem på 
ferie. 7 Jeg greb chancen og sagde ja tak. 

Grønland 
En majdag rejste jeg til København. Jeg havde været hjemme i Thy i 14 dage. Min 
mor var på det tidspunkt svag og sengeliggende. Jeg passede og plejede mor i de 
14 dage. Det var meget svært at sige farvel. Jeg vidste, at jeg ikke fik mor at se mere. 
En trøst for mig var det, at mor boede på den gård, som min ældste søster og svoger 
havde. Især min svoger, Kr. Odgård, var ualmindelig god mod mor og virkede så op-
muntrende. 

I København kontaktede jeg sundhedsafdelingen i Ministeriet for Grønland for at af-
tale de praktiske ting. Jeg skulle først have et otte dages kursus på Bispebjerg hospi-
tal for at lære narkose. Et lille snildt apparat kun til æter. Derefter otte dages kursus 
for udsendte til Grønland. Vi var 20, hvoraf tre var ansat i sundhedsvæsenet, nemlig 
tandlægerne Martin og Ulla Rask, som blev mine meget gode venner i Narssaq, og 
jeg som eneste sygeplejerske. Højskolelærer Lidegård var leder. Han havde virket 
på Grønland en lang årrække. Det kursus var værdifuldt. Grønlands historie fik vi 
gennemgået, og forholdene som de var på den tid, vi skulle derop. 

For første gang i mit liv skulle jeg flyve. Det var herligt. Vi skulle mellemlande på 
Island og overnatte på hotel ”Saga”, et meget flot hotel. Vi blev anbragt for os selv i 
spisesalen. En rejsende, som før havde været på Grønland, sagde, at det var, fordi vi 
ikke var fint klædt. Vi havde jo parkacoats, store sweaters og støvler. Den maskine, vi 
skulle med fra Island, så noget slidt ud. Den fløj dog støt og roligt. Da vi fløj over ind-

landsisen, var det solskin og klart vejr, den hvide flade langt nede var imponerende.

 Vi kom godt til Narssarsuak. Maskinen humpede hen over en startbane, som var en 
naturlig slette, som gletcherne i sin tid havde skubbet foran sig. Her i Narssarsuak 
skulle vi overnatte på det primitive hotel ”Arktik’’. Da vi kom over i spisesalen, var der 
ikke mere, der var primitivt. Det var et frokostbord som på Silkeborg Bad. Vi nød det. 

Næste dag sejlede vi med ”Disco”, et ældgammelt skib, som vist snart var udtjent. 
Turen gennem Erik den Rødes fjord var en oplevelse. Høje fjelde til begge sider af 
den smalle fjord. Isfjeldene som stille sejlede af sted. Senere skulle jeg få isfjelde at 
se, der var 50 gange større, og så ragede kun en tiendedel op af vandet. 

Hen under aften nåede vi Narssaq. Der var mange grønlændere og danskere på ka-
jen. Den halve by mødte op, når der kom skib. Tandlægeparret og jeg blev inviteret 
ind på sygehuset til aftensmad. Det forundrede mig, at der var så god mad på bordet, 
og hvad det angik, så var der aldrig smalhans i Narssaq. Vi blev så i sygehusets Lan-
drover kørt til et nybygget højhus og installeret i hver sin lejlighed. Min overraskelse 
var stor, en rummelig dagligstue med alkove, entre, bad og køkken med elkomfur. 
Stuen var møbleret, der manglede intet. Da jeg fik anbragt mine personlige ting, var 
det den skønneste lejlighed, jeg nogensinde havde haft. Og så udsigten med fjorde 
og isfjelde og de grønne fjelde bag ved. 

Næste dag gik jeg over til sygehuset. Der var to kilometer at gå. Jeg blev vist rundt 
og orienteret. Vi var kun to sygeplejersker og en læge, den anden sygeplejerske var 
dr. Orths kone, som satte mig ind i arbejdet. På sengeafdelingen var der 12 senge, 

Sygehuset i Narssaq. I bygningen til højre er der to sygestuer og i bygningen til venstre 
er konsultationen.
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men i reglen 18 patienter indlagt på to stuer. Desuden var der en fødestue, to kon-
sultationsstuer, hvor også operationerne foregik, og et lille røntgenrum. På loftet var 
kontor og laboratorium, desuden medicindepot, et lille venteværelse og køkken. Det 
egentlige køkken og spisestuen var i et hus for sig, ligeledes vaskehus i eget hus. I 
et lille hus i nærheden var der børnehave, hvor det grønlandske personale kunne få 
deres børn passet. Alt sammen var det meget primitivt.

Udfordringerne var store. Det drejede sig om at få sygehuset til at fungere med de 
midler, vi havde. Arbejdsområdet var hele byen, hvis indbyggertal var på 1.800. Ar-
bejdstiden var indrettet sådan, at den ene sygeplejerskes vagt lå fra kl. 8 til 16. Den 
anden sygeplejerske havde vagt fra kl. 16 og så længe, der var noget at bestille. Hun 
havde så tilkaldevagt altid, hvis der opstod en akut situation. Det fungerede udmær-
ket. En fridag om ugen havde vi. Dr. Orth havde aldrig fri. Vi kunne godt tage på tur i 
fjeldet. Vi havde en aftale om, at man en gang imellem skulle gå op på et højt punkt, 
hvorfra man kunne se sygehuset. Hvis der var et hvidt flag hejst, skulle man skynd-
somst komme tilbage. 

Efter et halvt år blev jeg kørende, en brugt Renault, var til salg fra en, der skulle til 
Danmark. Jeg købte bilen for 5.000 kr. Det var en stor lettelse. Somme tider skulle 
jeg over på sygehuset to-tre gange på en dag. Der var en kørevej ud i fjeldet, fem-
seks kilometer lang. Vejen havde amerikanerne anlagt under krigen. For det første 
var der ude i fjeldet nær Narssarsuak bygget et rekreationshjem for flere tusinde 
amerikanske soldater, for det andet var det meningen, at en base skulle bygges der. 
Det blev i stedet i Sdr. Strømfjord. Vejen, hvor vi kunne køre i bil, var nu lagt i en helt 
anden retning. 

Arbejdet på sygehuset bestod mest i at behandle ambulante patienter. Der kunne 
godt komme ca. 50 dagligt. Hidtil var grønlænderne kommet, når det passede dem, 
men dr. Orth fik indført en fast tid til behandling om formiddagen. De fleste skulle 
have behandling for gonorre eller tuberkulose. Gonorreen var meget udbredt i Grøn-
land. Sygdommen blev behandlet med penicillin, TB med streptomycininjektioner. 
Der var enkelte forbindsskiftninger og småskader. Hvis der var komplicerede skader, 
kom patienterne til Julianehåb, hvor der var et større sygehus og flere læger. Var der 
storis i fjorden, hvad der ofte var om foråret, kunne lægebåden dog ikke sejle. 

Der var 30 kvindelige grønlændere ansat, fødselshjælpere hed de dengang. Nu kal-
des de sundhedsmedhjælpere. ”Hvorfor er der så mange ansat på så lille et sygehus”, 
spurgte jeg, jo, det var sjældent, at alle mødte. Hver morgen, når sygeplejerskerne 
mødte, skulle vi rundt og tælle, hvor mange der var kommet, ofte kun fem. Der skulle 
helst komme otte til ti. Så måtte vor eneste portør rundt i byen og kalde på dem. Ofte 
var der en, der sov rusen ud. Halvdelen var ret trofaste. 

Af danskere, der har været turister på Grønland, hørte og hører jeg ofte, ”Det er dan-
skerne, der har lært grønlænderne at drikke.” Det er helt forkert, selv om der sammen 
med danskerne korn meget øl til Grønland. For ca. 300 år siden drev hollænderne 
og spanierne hvalfiskeri i grønlandske farvande. De sejlede ind til de små bosteder, 
officielt for at handle eller byttehandle. De kom med kobberkogekar, synåle eller 
bomuldsstoffer. Grønlænderne var vant til fedtstenskogekar, bennåle og skindbe-
klædning. Kvinder har vel altid været sådan, at hvad der er spraglet og skinner, er 

tiltrækkende, og de byttede med smukt forarbejdet skindtøj og fedtstensredskaber. 
Men det var især rom på store dunke, de fik i byttehandel, og det var jo en herlig drik. 
Desuden har grønlænderne altid kunnet lave ”Imiak”.

Da danskerne efter krigen tog fat på at bygge Grønland op, var der dårlige boliger, 
dårlige sundhedsforhold og dårligt skolevæsen. Disse tre ting tog Danmark fat på 
for at give grønlænderne samme levevilkår som danskerne. Det er sket gennem 
store vanskeligheder og med megen kritik. Meget har jeg hørt på både deroppe og 
herhjemme. Grønlænderne er blevet bevidste om sig selv og mere selvstændige, det 
kommer af uddannelse og udvikling. Det er noget positivt. De skal mere og mere selv 
styre deres land, det har været meningen hele tiden. Hvad danskerne har nået siden 
krigen, er virkelig en bedre levestandard for grønlænderne, men de har næsten kun 
fået utak. Når danskere råber op om alt det, vi har ødelagt for grønlænderne, der 
skulle være fortsat som fangere i de små bygder, så skyldes det mangel på viden om 
tidligere forhold og om, hvordan epidemier af kopper, pest mm. hærgede. Dertil kom 
misfangst, hvor en bygds befolkning led sultedøden. 

Grønlands største svøbe har nok været tuberkulosen. Befolkningstallet kunne ikke 
komme op på grund af de mange dødsfald. Dronning Ingrids Sanatorium stod fær-
digt i 50’erne. 8 ”Missigsut”, røntgenskibet, begyndte at sejle hver sommer til alle byer 
og udsteder. Befolkningen fik besked, nu kom ”Missigsut”, og de skulle nok komme. 
TB var en sygdom, de havde respekt for. Alle røntgenundersøgelserne foregik på ski-
bet. Hvis de var positive, blev nogle indlagt på det stedlige sygehus. Andre, det var de 
fleste, blev indlagt på ”Sana” i Godthåb, en forkortelse af Dronning Ingrids Hospital. I 
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svære tilfælde kom de til Danmark på sanatorium. I løbet af 10 år var TB-tilfældene 
i Grønland ikke flere end i Danmark. 

Kønssygdommene er sværere at udrydde. Grønlænderne har et andet forhold til 
sex, idet de har flere partnere på en gang, eller på samme tid. Når der på sygehuset 
blev konstateret gonorre eller syfilis, skulle de gå i tænke boks for at huske, hvem de 
havde været sammen med. Det blev ofte til en lang liste. Disse navngivne personer 
skulle så indkaldes til undersøgelse, og hvis de havde sygdommen, gøre rede for alle 
partnere. Sommetider følte lægen og vi to sygeplejersker, at det var håbløst, fordi 
grønlænderne var så ligegyldige. Dette forhold stammer nok fra ældgammel tid. En 
elev kom en dag og sagde til mig, at nu havde hun kun en partner. Det var vidt at 
komme. Hun fik da også en kompliment. 

Det daglige arbejde bestod i meget andet end sygepleje på stuerne eller i konsultati-
onen. Der var også sygebesøgene, hvor jeg så mange grønlænderhjem, de fleste ret 
rene og i grunden hyggelige. Bortset fra de nævnte sygdomme var sundheden god. 
Kosten var rigelig. Selv fangede de meget i fjordene til eget forbrug, også sæl som var 
grønlændernes nationalret ”sase”. 

Næsten alt kunne købes i KGH’s nye butik. 9 Kosten på sygehuset skulle vi sygeplejer-
sker købe ind til og bestemme den ugentlige middagsplan, samt sørge for benzin på 
beholderne og petroleum på kakkelovnen, vandværket osv. Jeg tænkte aldrig på, at 
jeg aldrig havde rigtigt fri. Heller ikke, at der ville gå to år, før jeg kunne komme hjem 
på ferie. Jeg følte mig heller aldrig indespærret på det forholdsvis lille område. Der 
var en grænse for, hvor langt vi kunne komme ud i fjeldene. Jeg havde mange gode 
ture, ofte i følgeskab med en grønlænder. 

Da der var gået et år, kom der en ny læge, dr. Berg og hans kone, som også var læge. 
Desuden fik vi en dansk sygeplejerske, som boede i byen, til at afløse på fridage. Min 
kollega, som jeg arbejdede sammen med i 1½ år, Lilly Christiansen, havde været i 
Narssaq i 10 år. Hun havde megen erfaring og var til god hjælp for mig. 

Af og til havde vi en blindtarmsoperation eller en gynækologisk operation. Så blev 
konsultationsstuen gjort ren fra loft til gulv, instrumenter kogt, autoklaven med ste-
rile dækkeservietter og gazetamponer sat i gang. Lilly skulle assistere lægen under 
operationen, og jeg skulle give narkose. Nervøs var jeg, læste hele afsnittet om æter-
narkose tre gange aftenen før, I -II -III-stadium, det glemmer jeg aldrig. Vi havde al-
drig et eneste uheld eller sårinfektioner, det var opmuntrende. 

Jeg havde fået fortalt, at der i oktober-november kunne kom syd-ost. Det var fønvin-
den. Det var orkan, så man kunne blive blæst omkuld, biler vælte og tage blæse af 
husene. Orkanen kommer som et lyn. Jeg havde vagt.

Klokken var 18, pludselig ruskede det i alle sammenføjninger af huset. Patienterne 
skreg, børnene hylede, flaskerne faldt ned fra hylderne på loftet og gik i stykker. Jeg 
skyndte mig at give patienterne beroligende piller. Telefonen ringede, det var piger-
ne fra køkkenhuset: ”Krivitok er her”, skreg de. Det nyttede ikke at fortælle dem, at de 
skulle lade være at være overtroiske, og at de skulle blive, hvor de var. Jeg havde nok 
at gøre med patienterne, kakkelovnen og alle de andre installationer. Ofte har jeg 
sendt en bøn op til Vor Herre i en presset situation, også denne gang. Kl. 21 kom min 

kollega kravlende ind ad døren. Hun boede fem minutters gang fra sygehuset, men 
det tog hende 20 minutter at komme over. Det er farligt at gå oprejst, man kan blive 
kastet langt og ramle ind i et eller andet. Hun var helt sort i hovedet af støv. Jeg fik 
hende op på lejet og vasket ren, hun var helt chokeret. ”Du skulle ikke være alene”. 
Da fik jeg godt nok tårer i øjnene. Kort efter kom Lillys mand, som var elektriker, og 
så efter overalt. Vi snakkede om, at lægen burde være kommet over, han havde dog 
en tung Landrover at køre i. Kl. 22 var stormen overstået, og jeg gik over til pigerne 
og fik dem sendt hjem. Jeg blev på sygehuset om natten. 

Næste morgen var vi ude at se på skaderne. Huset havde flyttet sig på soklen to tom-
mer. Det var et under, at kakkelovnen ikke sprængtes, så var der gået ild i huset. GTO 
kom straks og byggede to stålwirer over huset og støbte dem ned i fjeldet på begge 
sider af huset. 10 Der blev sendt telegram til ministeriet for Grønland med en ansøg-
ning om et nyt sygehus, som straks blev bevilget, det var sendt for længe siden.

Disse storme havde jeg respekt for. En dag kom jeg hjem fra vagt og stillede bilen 
på læsiden af huset. Syd-osten var netop begyndt. Da jeg kom om hjørnet, blev jeg 
grebet af vinden og kastet over i en grusdynge, jeg kravlede langs huset op til min 
indgang. Da jeg fik frakken af, kunne jeg se at venstre arm drev af blod, og der sad 15 
små skarpe sten boret ind i huden. Jeg ringede til Nakorssak, lægen, at jeg ikke kun-
ne komme over, hvis der skete noget. Jeg var kommet til skade. Han ville godt komme 
over. Jeg syntes dog, han skulle blive på sygehuset. Jeg skulle nok få de sten pillet 
ud. Jeg havde en god pincet, og alle sten blev pillet ud. Jeg jodede og lagde stram for-
binding om, og holdt armen opad. Blodet standsede, og et par timer efter var der ro. 

Den storslåede natur i Grønland imponerer gang på gang, hvidt og blåt. Der var nog-
le fjelde ved Narssaq, som havde et lilla skær, når solen stod lige på om aftenen. Om 
foråret var der flest isfjelde. Kæmpestore tinder, som kunne ligne kirketårne. Når de 
kælvede, var det som tordenbrag ind over byen. 

Det andet år kunne jeg få en rigtig hel fridag. Så var jeg på tæerne for at komme 
med en fiskekutter, der kun skulle på dagtur. Som regel lykkedes det. En dag var jeg 
med Reje-Bent (dansk) i Bratalid, Erik den Rødes fjord. I det hele taget har der været 
tæt beboet af nordboerne i disse dale i de 500 år, de var på Grønland. På fjeldturene 
fandt jeg næsten altid en tomt, rodede lidt og fandt også en dag en vævesten. 

Grønlænderne var nemme at samarbejde med, de var tillidsfulde og troede, vi kun-
ne helbrede enhver sygdom. Sommetider var jeg udsat for, at de betragtede os i 
sundhedsvæsenet som supermennesker. Det brød jeg mig ikke om, vi kendte vore 
begrænsninger. En nytårsaften kom en grønlænder ind på sygehuset. Han havde 
været i slagsmål, i den slags kaster de med sten. Der var en flænge fra øjenlåget op 
mod øjenbrynet. Jeg ringede til Nakorssak, som sagde, hvordan jeg skulle behandle 
det. Jeg mente, det ville blive pænest, hvis flængen blev syet, men det havde jeg ikke 
lært. Jeg skulle sætte klemmer i eller fluer. Det kaldes også sommerfugle. Det var 
svært at få såret til at holde sammen, fordi der jo er en bøjning der. Pænt blev arret 
ikke, men heldigvis havde øjet ingen skade taget. 

Sproget var ikke noget problem, ikke fordi jeg lærte at tale det. Kun nogle få sæt-
ninger, men der var altid en tolk til stede, hvis patienten ikke kunne forklare sig på 
dansk. De unge kunne tale nogenlunde dansk. Det måtte jo læres, hvis grønlænder-
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ne skulle have en uddannelse. Grønlands sprog er svært at lære, men det er dansk 
også. 

I de snart 20 år, der er gået, siden jeg var på Grønland, har forholdet mellem dan-
skere og grønlændere forandret sig meget. Det gode forhold fra dengang os imellem 
findes næsten ikke. Man skal langt ud til et fjernt udsted, hvor det gamle fangersam-
fund endnu råder, for at møde den gode gamle gæstfrihed og venlighed. I de senere 
år er en hadefuld stemning pisket op mod danskerne. Den er kommet sammen med 
selvstændigheden, bedre uddannelse og hjemmestyre. Hvis ansvaret for deres eget 
land i stort og små og deres eget liv er det væsentlige, så er det godt nok. 

Jeg var på ferie i Narssaq for et par år siden og mærkede modstanden, skønt vi turi-
ster bare var der på ferie og gerne ville nyde den skønne natur. Englænderne kunne 
slet ikke forstå al den uvenlighed. Det vil tage generationer, inden grønlænderne 
forstår, hvordan de skal styre et selvstændigt land, og at de altid vil være afhængige 
af den øvrige verden. Det har altid været meningen fra dansk side, at grønlænderne 
skulle overtage ansvaret for deres eget land. Nok er der begået fejl fra dansk side 
især i begyndelsen. Det at grønlænderne har været tilskuere til opbygningen af lan-
det. Det har taget tid at uddanne grønlænderne i de mange forskellige fag, men især 
at lære dem fast arbejdstid, at møde til tiden og at arbejde effektivt. Udviklingen er 
nok gået for hurtigt. 

Jeg var faldet godt til i Narssaq og glad for arbejdet. Det var aldrig stresset, på syge-
huset gik alt så roligt. Tiden nærmede sig, da jeg skulle hjem på ferie, og jeg skulle til 
at gøre op med mig selv, om jeg ville blive i Narssaq eller til Nordgrønland, for et par 
år mere ville jeg gerne have i Grønland. Det blev Egedesminde. 

Egedesminde 
En augustdag fløj jeg atter til Grønland. Denne gang til Sdr. Strømfjord, hvorfra der 
nu gik helikopter til byerne langs kysten. Da jeg kom ud af flyet, var det vidunderligt 
at indånde den rene, friske luft, som er på Grønland. Der var stor forskel på Nord- og 
Sydgrønland. Klimaet var strengere. Egedesminde var en stor by efter grønlandske 
forhold. Sygehuset var nybygget og tidssvarende med plads til 80 patienter på fire 
blandede afdelinger, hvoraf den ene var en børneafdeling, hvor jeg blev afdelings-
leder. 

Alt var forskelligt fra det primitive sygehus i Narssaq, men hvor var det lille sygehus 
charmerende og spændende. Vi var her i Egedesminde 11 ansatte sygeplejersker. De 
tre var på ambulatoriet. Der var tre læger. Ellers var der fødselshjælpere og elever. 
Eleverne fik en to-årig uddannelse og kaldtes så sundhedsmedhjælpere. Hvis ele-
verne ville have sygeplejeuddannelse, skulle det foregå på et dansk sygehus. Der var 
flere, der rejste til Danmark for at uddanne sig. Ofte blev de gift med en dansker og 
blev i Danmark. Meningen var, at de skulle tilbage til et grønlandsk sygehus, så der 
efterhånden kunne ansættes grønlandske sygeplejersker i stedet for danske. Selv 
om en grønlandsk pige er færdiguddannet i Danmark, så kniber det med at tage et 
ansvar. De tør ikke. 

Jeg havde en toværelses lejlighed med bad og køkken. Der var en kantine, hvor alle 
kunne spise. Vi fik røget eller kogt laks to gange ugentlig, så vi kunne ligefrem blive 
trætte af det, og vi fik rensdyrsteg hver anden uge om søndagen. Og mens jeg skriver 

om laks, så var der et vældigt privat fiskeri i elve og fjorde af både danskere og grøn-
lændere. Jeg kunne købe laks på havnen og brugte som julegave at sende en frossen 
laks til familien hver især i Danmark. Laksene kom altid til adressatens dør i frossen 
tilstand. 

Jeg var glad for børneafdelingen. Grønlandske børn er dejlige, og jeg havde gode 
medhjælpere. Jeg blev bedt om at undervise eleverne i almindelige sygeplejefag og 
praktik, hvad der ikke var mig fremmed. Men det gik meget tungt med sproget. En 
ting er almindelig snakken på dansk, en anden at undervise på dansk. Det gik meget 
langsommeligt, og det kneb med at komme igennem stoffet.

De sygdomme, børnene var indlagt for, var de almindelige børnesygdomme, be-
handling for TB, meningitis i få tilfælde, eller der var sociale grunde. Der var flere 
socialt dårlige hjem her end i Narssaq. 

Der blev ansat en dansk sundhedsplejerske i byen. Det var et vanskeligt job. Som i 
ulandene blev alt nyt modtaget med mistænksomhed. At lære en grønlandsk mor 
almindelig hygiejne med børnene var svært. Børnedødeligheden i Grønland har til 
alle tider været stor, og den er stadig stor, men forholdene er nok bedret, siden jeg var 
der. Jeg kan fortælle om en skik, mødrene havde. Når barnet havde 1 års fødselsdag, 
var der stor fest i hjemmet. Åbent hus hele dagen med kaffemik, bjerge af kager, og 
den lille var klædt i fineste stads. Der stod en tallerken i gangen, hvor alle gæsterne 
lagde en krone. Jo, når barnet blev et år, skulle det nok overleve. 

Fridagene blev planlagt af oversygeplejerske Esther Balle, som talte grønlandsk. 
Sproget kunne hun, fordi hun var opvokset på Grønland. 

Som i Narssaq havde vi danskere mange festlige sammenkomster. Det var ligesom, 
vi var mere på lige fod end i Danmark. Der var kun den underholdning, vi selv tilret-
telagde, men ikke i fællesskab med grønlænderne. De havde deres egne sammen-
komster. Dog lørdagsmik i forsamlingshuset kom vi ind imellem til. Det var festligt. 
Gang på gang gik det op for mig, at her var der to kulturer, der stødte sammen. Vi 
danske piger stiftede en strikkeklub. Ægtefællerne kunne ikke forstå, at strikketrø-
jen aldrig kunne blive færdig, for vi spillede kina og kort, og naturligvis fik vi en 
drink efter kaffen. Når vi gik hjem, sang vi gerne danske sange. Det lød vist nok kønt, 
og i den frostklare luft kunne det høres over den halve by, og grønlænderne så meget 
forundrede ud.

Både sommer og vinter tog vi ud på fjeldture. De høje fjelde som i syd var der ikke i 
Egedesminde, heller ikke de dybe dale, men lave fjelde og mange søer. Om vinteren, 
så snart der var sne nok, og søerne var frosset til, begyndte hundeslæderne at køre. 
Jeg har prøvet et par slædeture. Det var ubehageligt. 

Vi var to danskere, der gik en lang tur på slædevejene, der er så faste som en asfal-
teret vej. Da vi gik hjemad, kom to grønlandske piger og et barn på hundeslæde. De 
spurgte. om vi ville køre med hjem, og det ville vi gerne. Jeg sad med barnet i armen, 
min kollega ved siden af. Den ene pige stod på mederne, den anden løb ved siden af 
med pisken. Pludselig gav slæden et hop, og min kollega faldt af, den ene af pigerne 
ville hjælpe, men faldt af og kom ind under slæden, hundene løb bare videre. Den 
anden pige slap tømmerne for at hjælpe dem, der var faldet af. Nu sad jeg alene med 

160 161



barnet - bange for, at det også skulle falde af. Der var et par kilometer til Egedesmin-
de. Hundene løb i skarpt trav - jeg var bange som en hare. 

Da vi nærmede os byen, stod en flok mænd og snakkede - de stirrede. En enlig dansk 
dame på en hundeslæde, aldrig havde de set noget lignende. De løb hen til slæden 
og fik hundene standset og barnet bragt ind i et hus. Jeg råbte, at tre piger var fal-
det af slæden, og at jeg skulle tilbage. Jeg løb, alt hvad jeg kunne, forestillende mig 
brækkede ben og hjernerystelse. Inden jeg skulle over en bakketop, kunne jeg høre 
nogen, der snakkede og lo. Jeg erindrede, at når grønlændere havde været i fare, så 
lo de højt og støjende. Jeg nåede op på bakken, og der kom alle tre tilsyneladende 
uskadte. Hende, som slæden var kørt over, tog jeg med på sygehuset. Hun havde 
ondt i mellemgulvet; jeg blev bange for, at milten havde taget skade, men røntgen-
undersøgelsen viste, at der intet var sket. 

Vi danske sygeplejersker skiftedes til at komme med lægebåden på udstedsture. En 
læge og to sygeplejersker var gerne med, og vi var ude en uge og kunne nå fire-fem 
udsteder. Det var naturligvis sundhedstilstanden, vi skulle undersøge. 

Spædbørnene blev bragt på sygeplejestationen, hvor en eller to sundhedsmedhjæl-
pere var ansat. Navnet blev indført, mens jeg var i Egedesminde. 

Skolebørnene blev undersøgt på skolen. De blev stetoskoperet, der blev foretaget 
hæmoglobin- og urinundersøgelse, de blev målt og vejet. Det væsentligste var dog 
undersøgelsen for lus og fnat. Et sted var ud af 60 børn de 50 befængt med de to ting. 

Børn ved skoleundersøgelse på udstedet Kanamiut

At behandle og rense dem skulle vi nå på tre dage. Den første dag blev håret smurt 
ind i et lusemiddel, og de blev smurt over hele kroppen med et fnatmiddel, ”nuani” 
sagde de, det betyder dejligt, dvs. at kløen forsvandt. 

Næste dag skulle alle børn i bad, som foregik på ølgende måde: I et stort vaskehus 
blev gruekedlen fyldt med vand. Der blev tændt under den, og der var snart varmt 
og rigeligt med varmt vand. Der kom tre grønlandske mødre og hjalp til. Håndklæder 
og sæbe havde vi selv med. Alle blev vasket fra top til tå. Som børnene morede sig! 
Jeg har nogle meget morsomme dias med de nøgne leende piger. Bagefter var det 
drengenes tur. Vi kunne se på børnene, hvor de følte sig veltilpasse. 

De voksne blev bedt om at komme til sygeplejestationen, hvis de fejlede noget, Nar-
korssak var der om formiddagen. 

På lægebåden var et lille køkken. Vi var på egen kost. Hvor var det dejligt oven på 
dagens gerning at få mad og kaffe og et hvil i køjerne. Næste dag et nyt udsted og 
hele processen igen. 

Fra Sundhedsstyrelsen kom en anmodning om, at alle de udstedsmedhjælpere, som 
var ansatte, skulle komme til hver sit distriktssygehus og gennemgå et otte dages 
kursus i sygdomslære og hygiejne - det sidste var meget nødvendigt. Når sundheds-
medhjælperne kom tilbage, skulle de samle alle mødrene og lære dem, hvordan de 
kunne holde børnene fri for lus og fnat. Der kom virkelig forbedringer. Gonorre var 
heldigvis en sjælden sygdom på udstederne. 

Sådan gik de to år alt for hurtigt. Jeg tænkte en tid på at blive på Grønland til pen-
sionsalderen, men jeg var bange for, at jeg skulle blive fremmed for min familie, og 
bare et par år endnu, så ville det nok blive vanskeligt at få en stilling på Vejle Syge-
hus. Jeg havde nemlig tænkt mig at bosætte mig i Vejle, hvor jeg havde købt et hus. 
Det blev hjemrejse. 

De fire år på Grønland er de bedste, jeg har haft som sygeplejerske. Jeg havde Grøn-
land med hjem, idet jeg havde taget ca. 300 dias, som jeg glæder mig over at se en-
gang imellem. 

Da jeg havde været i Danmark i nogen tid, sendte en bekendt mig disse vers:

”Om du har set det, glemmer du det aldrig,  
om du har elsket det, er du fortabt.  

Et landskab i dit sind, en drøm i dit blod,  
og længsel synger evigt i dit hjerte.”

Amtssygehuset i Vejle 
Det blev en stor overgang at komme tilbage til Danmark. Det var lettere, da jeg rejste 
til Grønland, at vænne mig til de nye forhold, end da jeg kom tilbage til Danmark. Det 
var i 1967. Jeg syntes, der var så meget, der var forandret. Skønt der var høj velstand 
i befolkningen, klagedes der som aldrig før. Høje skatter, indkomsten kunne ikke slå 
til, folk skulle bare bruge og smide væk - bruge og smide væk! Levefoden var blevet 
for høj i forhold til indkomsten. Jeg kunne ingen lejlighed få, så derfor købte jeg et 
parcelhus. I det kvarter kom man ikke hinanden ved. Jeg savnede det gode forhold 
og hjælpsomheden danskerne imellem både i Narssaq og i Egedesminde. 
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Jeg fik en assistentstilling på amtssygehuset i Vejle. Der var sket en enorm udvikling, 
siden jeg sidst havde været på et dansk sygehus. Der var trods alt gået 10 år. Jeg blev 
ansat på en kirurgisk afdeling i dagvagt det første år, og ved god hjælp af assistenter-
ne lært op i alle de nye behandlingsformer og -teknikker. Det var stresset, og jeg var 
dødtræt. Jeg syntes ikke, jeg kunne holde til det. 

Amtssundhedsplejersken for Vejle Amt havde også været på Grønland, og vi kendte 
hinanden godt. Jeg klagede min nød til hende, og hun foreslog mig at blive skolesy-
geplejerske i Kolding, da stillingen var ledig. Det kunne jeg godt tænke mig. Men så 
kom forstanderinden en dag og tilbød mig en stilling som aftensygeplejerske hver 
anden uge på X6 og X7. Forstanderinden var meget forstående, og jeg sagde ja til 
tilbuddet. 

Nok var jeg betænkelig ved at have ansvaret for to kirurgiske afdelinger med 30 pa-
tienter på hvert afsnit. Der var en sygehjælper på hver afdeling. De havde været læn-
ge på afdelingen, så de var ret rutinerede. Efterhånden vænnede jeg mig til de nye 
forhold både i arbejdet og privat. 

Aftenvagten skulle først have rapport, derefter gik jeg gerne rundt på alle stuerne for 
at orientere mig om, hvordan patienterne havde det. 

I besøgstiden kunne der blive en pause i køkkenet med kaffe. Mange pårørende kom 
og spurgte til den syge. Det kunne tage sin tid. Natmedicinen skulle jeg rundt med 
til 60 patienter. Hvis der så kom afbrydelser, intravenøse drop der skulle skiftes, for-
bindsskiftninger mm., så kunne det blive sent, inden den sidste patient fik sin sove-
pille. 

I reglen var vi færdige nogen tid, før nattevagten kom og skulle have rapport. Der 
kunne blive tid til en kop kaffe. Så fortalte jeg ofte om min tid på Grønland. Sygehjæl-
peren sagde: ”Du får altid julelys i øjnene, når du fortæller om Grønland”. Der var da 
også en sygeplejerske, der rejste derop i to år. 

Jeg nød at have fri hver anden uge, kunne bedre klare mit arbejde på den måde. Jeg 
havde hus og have, og noget af familien havde også bosat sig i Vejle. Efterhånden fik 
jeg en lille bekendtskabskreds. Det var lykken, når mine venner fra Grønland kom på 
besøg, så gik snakken om Grønland og minderne.

I 1972 solgte jeg huset. Jeg var utryg ved at bo alene. Der skete så meget i kvarteret 
med tyverier, banken på yderdøren sent om aftenen og anonyme opringninger. Jeg 
var altid bange for at komme sent hjem fra aftenvagten, fik hurtigt sat bilen ind og 
set huset efter inde og ude, så kunne jeg falde til ro. Vi var tre enlige kvinder, der 
flyttede i løbet af 1972. Det siger vist alt. Jeg var så heldig at få en lejlighed i vor pen-
sionskasseejendom i Vejle. Det var meget bedre. Jeg købte et sommerhus. Det var 
endnu bedre, og der var vældig fredeligt i hele sommerhusområdet, og der var gode 
naboer, som blev mine venner. 

Jeg blev meget glad for mit arbejde på sygehuset. Det var selvstændigt og tilfredsstil-
lende. Årene gik så hurtigt, at jeg skulle til at forberede min pensionisttilværelse, om 
jeg kunne udfylde tiden og få et livsindhold. 

Da jeg kom hjem til Danmark efter min tid på Grønland, blev jeg af mine elevkamme-

rater opfordret til at deltage i Diakonissestiftelsens årlige elevstævne, hvor alle ,der 
er uddannet på Diakonissestiftelsen, kan komme. Jeg var ikke særlig positiv over for 
opfordringen, fordi det stadig sad i mig, at ledelsen (der var godt nok kommet ny 
ledelse) ikke havde et godt sind mod mig, ligeledes nogle af søstrene. Jeg overvandt 
min uvilje mod at mødes med søstrene. 

Jeg kunne have sparet mig mine bekymringer. Jeg blev meget godt modtaget, føl-
te det så tydeligt, at der var noget, der skulle gøres godt. Det var som om søstrene 
kappedes om at gøre det sådan, at jeg følte mig hjemme. Jeg fik det bedste gæste-
værelse. Det store var dog, at den forhenværende forstanderinde kom hen til mig, 
tog min hånd og spurgte, om de uoverensstemmelser, der havde været mellem os to, 
var glemt. Jeg sagde, at der for længst var groet græs over, hvad der havde været os 
imellem, og ”Jeg har aldrig følt bitterhed mod dig eller søstrene”. Jeg tror det lettede 
for hende og for mig også 

Den nye forstander sagde til mig: ”Kom så ofte, De har lyst at besøge os, og De kan 
også bo her”. Jeg kom i hvert fald hvert år til elevstævnet og følte og føler mig hjem-
me. Den forhenværende forstander var pensioneret. Da han fyldte 70, sendte jeg en 
flaske vin og fik et godt takkebrev. Han havde sagt til en søster, at nu vidste han, at 
søster Rigmor havde tilgivet ham.
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Rigmor Hoppe, noter 
1. Judith Vang var forstanderinde for Rigshospitalets sygeplejeskole fra 1910 til 

31.8.1932. 

2. Eli Magnussen efterfulgte Judith Vang som forstanderinde. Denne post beklæd-
te hun til 1. april 1955, hvor hun blev ansat som forstanderinde for Sundheds-
styrelsens sygeplejeafdeling. Eli Magnussen havde indtil da været tilknyttet 
Sundhedsstyrelsen som tilforordnet sygeplejerske siden autorisationslovens 
ikrafttræden den 1. januar 1934. 

3. Rigshospitalet, der blev indviet i 1910, var opført efter pavillonsystemet. Pavillo-
nerne erstattedes med de nuværende højhuse, hvoraf de første indviedes 1972.

4. Oxford-bevægelsen var en religiøs vækkelsesbevægelse, der opstod i 1921. Dens 
skaber var den amerikanske præst Frank Buchmann. I Danmark fik bevægelsen 
medvind i årene 1935-38. 

5. Den danske Diakonissestiftelse blev grundlagt i 1863 efter forbillede af stiftel-
sen i Kaiserswerth. Diakonissestiftelsen havde først til huse i Smallegade nr. 43, 
og dens første forstanderinde var Louise Conring. I 1865 flyttede Diakonissestif-
telsen til Smallegade nr. 50.

6. 1873 nedlagdes grundstenen til Diakonissestiftelsens nuværende bygning på 
Peter Bangs Vej, men den kunne først tages i brug 1875.

7. Narssaq blev oprettet som egentligt lægedistrikt i 1955. Indtil da havde distriktet 
hørt under Julianehåb lægedistrikt, og der havde på stedet kun været statione-
ret en sygeplejerske. 

8. Tuberkulosesanatoriet ”Dronning Ingrids Hospital” i Godthåb (Nuuk) blev taget 
i brug 1954.

9. KGH , Den Kongelige Grønlandske Handel, var et dansk statsdrevet handels-
selskab, der 1776-1950 havde eneret på handel med Grønland. Fra 1950 havde 
KGH alene forsyningspligt, og i 1986 blev det overtaget af det grønlandske hjem-
mestyre og videreført under navnet Kalaallit Niuerfiat.

10. GTO, Grønlands Tekniske Organisation blev oprettet i 1950 som en afdeling i 
det samtidigt oprettede Grønlandsdepartement i Statsministeriet. GTO overgik i 
1987 til Grønlands Hjemmestyre og fik navnet Nuna-tek.

Testrup Højskole    1938 

Kommunehospitalet i København  1938

Sundby Hospital    1938-42

Sct. Hans Hospital    1942

Blegdamshospitalet    1942-43

Rudolph Bergs Hospital    1943

Sundby Hospital    1943-45

Børnesanatoriet v. Vordingborg   1945

Amtssygehuset i Næstved   1945-46

Rogaland Sykehus    1946-47

Ellen Jepsen,  
f. Hansen (f. 1916)

”Man kom i god kontakt med patienterne’’
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Lidt om min opvækst og ungdom. 
Jeg hedder Ellen Jepsen, f. Hansen, og er pensioneret sundhedsplejerske. Jeg er født 
i 1916 og efter eget ønske førtidspensioneret efter det fyldte 60. år. Født i Skovhuse, 
Øster Egesborg sogn, det hedder nu Langebæk kommune.

Min mor hed Dorthea Kristine Hansen, f. Jensen, født den 13.11.1867 i Skovhuse i 
samme hus, hvor mine søskende og jeg senere blev født. 

Far hed Christian Martin Hansen, han var født i Bahe skov, Kalvehave Sogn, nu også 
Langebæk kommune. 

Da mine forældre blev gift, overtog de min mors fødehjem. En lille landejendom på 
ca. 12 tønder land, ensomt beliggende, omgivet af skov på tre sider af jordarealet. 
Skoven tilhørte Lilliendals gods. En ca. 1½ km lang privat dårlig markvej førte til 
byen. 

Min mormor og morfar blev boende sammen med os, der efterhånden blev til fire 
søskende, hvoraf jeg er den ældste. En søster et år yngre, en bror tre år yngre og en 
søster syv år yngre end mig. 

Min morfar døde der i hjemmet efter lang tids sengeleje, cancer ventriculi. Jeg var 
vist otte år dengang. Det var mit første møde med døden. Det gjorde vist ikke så me-
get indtryk på mig, at han døde. De sidste dage var han bevidstløs, og der blev talt 
med os om den uhelbredelige sygdom. Men jeg syntes, det var meget synd for ham, 
at han lå i sommervarmen i en seng ude i haven, og vi skiftedes til at holde fluer og 
myg væk fra ham. 

Da jeg var omkring 12 år, købte min far en næsten dobbelt så stor ejendom oppe i 
byen, vist nok på tvangsauktion. Den var yderst forfalden, og jorden udpint. Huset 
var lidt større i omfang, men der var ikke flere rum. Mormor flyttede med, og nogle 
år senere kom min farfar dertil. Han havde boet alene i mange år. Farmor døde, da 
min far var fire år. Vi nød selvfølgelig at komme til et mere beboet område og få nær-
mere til skolen, Brugsen og legekammeraterne. Senere har jeg tænkt på, at daglig-
dagen vist var noget besværlig for mor og far. Den ældre generation enedes ikke alt 
for godt, økonomien var stram. Så efterhånden som vi nåede konfirmationsalderen, 
kom min søster og jeg ud som ung pige i huset. Farfar og mormor boede i hver sit 
værelse, men den øvrige familie boede eller sov alle i samme værelse i de første år. 

Både farfar og mormor døde der i huset med års mellemrum, begge over 80 år gam-
le. 

Begge mine forældre havde været på højskole i ungdommen og var kirkeinteres-
serede. Mor var på et tidspunkt medlem af menighedsrådet. De var medlemmer af 
Venstres vælgerforening. Far var i mange år regnskabsfører i brugsforeningen. De 
havde kortklub med naboer og god kontakt med familie og naboer. 

Vi lærte tidligt at bede aftenbøn og var af og til med i kirke. Skolen var om ikke strå-
tækt, så dog noget i den retning. Der var kun en lærer, og vi gik kun hver anden dag 
i skole. Lilleklasse var de første tre årgange og storeklasse de følgende fire årgange. 
Jeg ville gerne have gået længere i skole - jeg gik der kun 6½ år. Vi havde skiftet læ-
rer to gange i den tid og skulle igen have en ny. Derfor kunne forældrene søge om 

udmelding det sidste halve år. Jeg skulle hjælpe i mark og have og samtidig gå til  
konfirmationsforberedelsen hos præsten. 

Jeg blev konfirmeret den 9. oktober og kom derefter ud på en gård fra 1. november. 
Det var hos en 70-årig kone med en ugift søn, ca. 40 år gammel. Det var ret strengt 
for mig. Jeg boede i et lille kammer ude bag køkken og bryggers. Døren var låst ind 
til det øvrige hus, og der var mus. Dem havde jeg stiftet bekendtskab med tidligere 
under høstarbejde og tærskning. Den dag i dag er jeg bange for mus. Jeg skulle vaske 
mælketransportspande dagligt ude i gården i koldt vand og fik også forfrysninger i 
hænder og fødder. Jeg lærte ikke så meget i husholdningen, det var et gammeldags 
hjem. 

Efter ca. 1½ år kom jeg til Langebæk præstegård. Der var 15 værelser og fem børn, 
hvoraf de to var på Herlufsholm Kostskole, men kom hjem i weekenden med snavset 
tøj. De skulle have rent tøj med tilbage og kagekasserne fyldt. To andre børn gik i 
almindelig skole, og den mellemste pige var gået ud af skolen. Hun var på min alder, 
ca. 16 år, hun skulle dele arbejdet med mig og fik samme løn (25 kr. om måneden). 

Desuden var der præsteparret og fruens mor. Mange liggende gæster, møder, have-
arbejde osv. gjorde dagen meget travl. Vi sled i det fra morgen til aften bortset fra 
min jævnaldrende medhjælp, hun kom nemt om ved det med sine pligter. På min 
fridag hver anden søndag skulle jeg helst med i kirke om eftermiddagen. Der var to 
kirker. Derefter med hjem og servere kaffe, og man skulle helst være hjemme igen 
ved 22-tiden.

Mormor havde værelse ved siden af mit, så hun hørte altid, hvornår man kom hjem. 
Det var en lærerig plads, og trods alt var jeg glad for at være der. Jeg kom godt ud af 
det med børnene. 

Derfra kom jeg til en større gård med flere karle, en forvalter og en fodermester. 
Der lærte jeg meget om madlavning og husførelse og passede to småbørn. Derfra 
til Præstø Apotek hos den kendte Aarsleff-familie. Apotekeren var død, så familien 
bestod af ”den gamle frue” og to ugifte døtre, frk. Gudrun og frk. Ingeborg. 

Jeg var stuepige, og så var der en kokkepige, som havde været der ca. 10 år, og en 
gårdskarl og havemand - det var en helt ny tilværelse, et stille og fint hjem. Efter et 
års tid døde fruen. Hun døde også i hjemmet. I den sidste tid var der en privatsyge-
plejerske, så der oplevede jeg lidt af en slags sygepleje. 

”Frøknernes” bror var kontorchef i København og boede med familien i Rungsted. 
Der var fem børn. De havde undertiden været på besøg i Præstø, og de manglede ofte 
en ung pige og gjorde det også, da fruen i Præstø døde. Man spurgte derfor mig, om 
jeg kunne tænke mig at flytte derop, da de egentlig ikke havde brug for mig mere. Jeg 
ville gerne se noget andet og rejste derop. 

Det var en stor villa med en dejlig have. Der var fem dejlige børn. Fruen var tidligere 
lærer, fantastisk dygtig og hurtig til alt,  deltog i alt husarbejde og læste med børnene. 

På et tidspunkt kunne vi ikke rigtigt enes om den ret strenge og travle dagligdag. Jeg 
var også klar over, at jeg ville have en anden uddannelse, men jeg havde ikke helt 
taget stilling til, hvad der havde mest interesse - engang havde jeg tænkt på at blive 
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gartner. Vi havde som børn været med i landøkonomisk ungdomsarbejde, det vil 
sige, at  vi havde et stykke jord derhjemme, hvor vi dyrkede forskellige grøntsager og 
solgte til far og mor eller andre. Regnskab og pasning af jord og planter blev ledet og 
tilset af en konsulent. 

Den sidste plads i huset blev på Frederiksberg i en villa. En datter af denne familie 
var fuldmægtig på Aarsleffs kontor. Hun var ugift og boede hos forældrene, et ældre 
ægtepar, han var kontorchef i Frihavnen og fruen hjemmegående. Det var igen et 
helt andet miljø. Fruen læste engelsk med mig. Vi tog tit om formiddagen i Frederiks-
berg have, Dyrehaven eller lignende med frokostpakke og hyggede os der. Jeg kom 
med i teateret og biografen. 

Desuden lærte jeg en masse om økonomi der. En bekendt, som kom der ofte, lyttede 
meget, når jeg talte om at blive barneplejerske. Det havde hun selv været og rejst 
som sådan i USA og England. Hun rådede mig til at blive sygeplejerske i stedet for. 
Det andet var der efterhånden ikke så megen fremtid i. Familien støttede hende, 
men mente egentlig ikke, det lige var sagen, da jeg ikke kunne tåle at se blod, men 
jeg beslutte de at prøve det og søgte optagelse på Testrup Højskole. I april 1938 be-
gyndte jeg derovre på nogle dejlige måneder som optakt til den egentli ge uddannel-
se på Sundby Hospital. 

Højskole -Forskole
Tiden på Testrup Højskole 1 - fem måneders kursus for vordende sygeplejeelever 
og senere seks ugers forskole på Københavns Kommunehospital før den egentlige 
sygeplejerskeuddannelse på Sundby hospital, der endnu ikke havde selvstændig 
forskole. 

Den 1. april 1938 startede jeg på Testrup Højskole. Jeg husker ikke hvor mange vi 
var, men en stor del af os havde stiftet bekendtskab på færgen Kalundborg-Århus. Et 
forrygende stormvejr på den tur fik rystet alle godt sammen. Mange rejsende skulle 
netop den søndag have været til konfirmationsfest på Samsø. Færgen måtte imidler-
tid opgive at gå ind i havnen der, og alle måtte fortsætte til Århus mere eller mindre 
søsyge, mange næsten hjælpeløse.

Testrup Højskole blev den gang ledet af frk. Maren Grosen 2 og hendes dygtige med-
hjælp frk. Ingrid Kaae. 3 De var begge et par store personligheder, hver på sin måde. 
De var både myndige og milde, meget forstående, når man kom til dem med proble-
mer. Min mormor døde, mens jeg var der, også det tog de del i og syntes, jeg skulle 
rejse hjem til begravelsen. 

Så vidt jeg husker, fik jeg statsstøtte til dette ophold og ellers hjælp hjemmefra. En 
lille opsparing havde jeg vel også selv. Det blev til fem dejlige måneder med godt 
kammeratskab og mange gode oplevelser. Vi boede to-tre stykker sammen på me-
get gammeldags værelser. En jysk pige og jeg boede nu i en lærerbolig, og der fik vi 
lydmæssigt overværet en hjemmefødsel, da lærerfamilien fik deres første barn. På 
holdet var der enkelte med studentereksamen. En af de første dage blev vi inddelt i 
hold, blandt andet efter en dansk stil. Jeg havde den glæde at blive flyttet på holdet 
med disse studenter. Mit dansk må åbenbart have været ret godt trods den korte 
skolegang. En enkelt elev rejste ret hurtigt efter eget ønske, ellers gik vi alle igennem 
kurset. 

Testrup Højskole

Langs ad vejen drøftedes de forskellige uddannelsessteder, og dem var der jo mange 
af dengang. Jeg ville gerne til København, jeg havde en del familie på Amager. Noget 
af den grund blev det måske Sundby Hospital, jeg skrev ansøgning til. Det gjorde 
vi derovre på skolen, og man var meget spændt på at høre resultatet. Dengang gik 
der rygter om, at på Bispebjerg hospital tog man helst præstedøtre og andre med 
højere skoleuddannelse. Kommunehospitalet blev betragtet som lidt gammeldags 
og strengt skolemæssigt. Jeg blev antaget på Sundby, men skulle altså opleve Kom-
munehospitalet i forskolen. 

Højskoleopholdet gav jo et godt indblik i, hvad sygeplejen gik ud på Vi havde mange 
øvelser i praktisk arbejde, rengøring, sengeredning, forbinding osv. De boglige fag 
bestod af dansk, regning, anatomi, fysiologi, lidt medicinlære, kemi og fysik. Nogle 
ting blev afsluttet med en slags eksamen. Opholdet der vil jeg næsten sammenligne 
med vore dages børnehaveklasse i folkeskolen - en blid indslusning i den egentlige 
skole. 

Forskolen på seks uger syntes jeg var ret hård, næsten barsk. Der blev slebet mange 
kanter af. Et par gange i den periode strejfede tanken mig, om man skulle springe 
fra. Aldrig senere havde jeg den tanke. Vi havde en speciel forskoleuniform med en 
sløjfe i stedet for flip. Den sløjfe skulle sidde på en ganske særlig måde. Længden på 
kjolen blev omhyggeligt tilpasset. Kappe havde vi ikke på, men vi brugte megen tid 
på at lægge den rigtigt og sætte den rigtigt. Strømperne skulle være grå mercerise-
rede og sorte sko. Håret skulle være passende kort eller sat op - ikke farvet. Der var 
en af eleverne, hvis hår var ”tonet”. Det blev påtalt, og håret blev vasket af institu-
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tionssygeplejersken. Morgenmåltidet blev indtaget sammen med forstanderinden 
og instruktionssygeplejersken. De sad for bordenden, og vi skulle flytte en plads op 
imod dem hver dag. Hver anden dag måtte vi tage en underkrydder og ellers en over-
krydder. 

Vi boede på den anden side af gaden i nogle lejede lejligheder. Der havde vi ren-
gøringstimer, vaskede og pudsede vinduer, fodpaneler og døre. Sengeben osv. var 
næsten uden maling af al den rengøring. 

Efter den første uges tid skulle vi på afdelingen to timer om morgenen, og der var 
næsten ikke grænser for, hvad der skulle nås på den tid - ordne blomster, pudse bæk-
kener, ordne termometre og undersøge uriner for albumen og tage bækkener.

Jeg glemmer aldrig det første bækken, jeg kom ud for. En tredjeårselev havde givet 
lavement til en ældre herre, en stor og tung mand, der heldigvis så det fra den ko-
miske side. Der var god virkning efter lavementet, da han ringede, og damen, der 
havde givet det, havde vist en anelse om det, da hun med et grumt smil sendte mig af 
sted. Vi havde lært meget om fremgangsmåden, et bækken måtte aldrig komme på 
gulvet, der skulle låg på, helst omgående osv. Det var en tolvsengs stue, så publikum 
manglede ikke, men vi overlevede og oplevede alle. Jeg vistnok meget rød i hovedet. 
Jeg lærte i hvert fald, at man aldrig skulle sætte en yngre kollega i samme situation. 
I den periode var det ingen fordel at være student, da de så ikke havde været i meget 
praktisk arbejde. Jeg havde megen gavn af tiden med husligt arbejde af forskellig art. 

Vi skulle naturligvis være hjemme, næsten helst i seng til en bestemt tid hver aften. 
En søndag var jeg inviteret til en barnedåb hos noget familie i Sydsjælland og bad 
om tilladelse til at deltage og evrntuelt overnatte til mandag morgen. Det kunne der 
ikke være tale om. Den slags måtte man kunne give afkald på, hvis man ville være 
sygeplejerske. 

Nå, men de seks uger fik også ende, og vi på Sundbyholdet tog afsked med de fleste, 
der skulle fortsætte på Kommunehospitalet. Dog var det ikke afsked for altid, nogle 
kom derud på børneafdelingen senere, andre mødte man på andre hospitaler - Kom-
munehospitalet, Blegdamshospitalet, Rudolph Berghs Hospital, Sankt Hans Hospi-
tal med flere - desuden sås vi i elevforeninger og privat. 

Et nyt kapitel begyndte på Sundby Hospital, for mit vedkommende på medicinsk 
børneafdeling. Hvorledes og hvordan man fordelte os på afdelingerne, ved jeg ikke, 
vi var en 10-12 stykker, og hvordan de fordelte os til at bo sammen to og to, ved jeg 
heller ikke. 

Elevtiden - den første afdeling 
Da vi startede på Sundby Hospital som sygeplejeelever, kom vi i de rigtige forklæder, 
der kunne skilles i smæk og nederste del. Kjolelængden, strømpefarve (grå), sko osv. 
blev også her nøje inspiceret, ligeledes hårlængde, frisure og make-up. Ingen smyk-
ker, heller ikke armbåndsure. Glatte ringe måtte også for uddannede sygeplejerskers 
vedkommende bæres i lommen i en kæde om halsen eller andre skjulte steder. At-
mosfæren var noget mildere her, men dog ret streng. 

I hele elevtiden boede vi to og to sammen på pæne men små værelser, der lå på gan-
ge om sygeafdelingerne. Beboerne var blandede, assistenter, afdelingssygeplejer-

sker og elever på samme gang med et tekøkken og et eller to badeværelser med toilet 
til ca. 20 beboere. Det bevirkede, at eleverne kom sidst til i køkkenet og undertiden 
måtte stå meget tidligt op for at komme i bad. Det forløb alligevel ret gnidningsløst 
på de fleste gange. 

For elevernes vedkommende var der specielle sovestuer for nattevagter, men hvis 
man kunne enes med ”sluffen” om at sove i ens eget værelse, var det tilladt. Mandli-
ge gæster, også forloveder, måtte kun modtages i en fælles opholdsstue. Der skulle 
indhentes tilladelse, og de skulle gå senest kl. 22. Man måtte ikke være gift i elevti-
den og slet ikke have barn. Ens fortid skulle være pletfri i den retning. 

Skulle man i tekøkkenet i fritimerne (altid delt tid) eller over gaden hos bageren, 
måtte det gøres med uniform på, men så skulle kappen også være på hovedet. 

Vi skulle være De’s med det øvrige personale, også eleverne indbyrdes i hvert fald 
uden for værelset, selv om det kunne være to veninder eller søstre. Langt senere hen 
i min tid som sundhedsplejerske blev det svært for mig at komme over i du-formen 
med hvem som helst. 

I sommerferier, samlede fridage efter nattevagter osv. kunne man få kostpenge. 
På de enkelte ugentlige fridage kunne man få morgenmad serveret på sengen. Det 
var en fryd først at høre de andre myldre på arbejde og så senere få kaffen med 
rundstykker bragt. 

Ofte hyggede vi os flere sammen på et værelse. Vi måtte tage brød, fløde og sukker 
med op til aftenkaffen. Der skulle også læses lektier, skrives stile mm. 

Selve skoletimerne foregik i fritimerne. I nattevagterne måtte man stå op og møde til 
timerne to gange to timer ugentligt. Undervisere var forstanderinden, instruktions-
sygeplejersken og to reservelæger. 

Som før nævnt kom jeg på medicinsk børneafdeling som nybegynder, det var nok 
en blid start.Afdelingen blev den gang ledet af overlæge Fredericksen og to reser-
velæger. På afdelingen var der en oversygeplejerske, som tog sig af det meste skri-
vebordsarbejde. Afdelingen var inddelt i modtageafsnit og fire andre afsnit, to med 
spæde børn og to med de større indtil 12 år. 

På de spædes afsnit lå blandt andet de såkaldte ”aborter”. Det var børn fra Rigsho-
spitalets fødeafdeling, for tidligt fødte og børn med lav fødselsvægt. Kuvøsen kendte 
vi ikke dengang. De lå i ilt- eller damptelte, skulle have flaske meget ofte, vejes før og 
efter alle måltider. På afdelingen var der en eller to ammer. Det var ganske unge pi-
ger, der havde fået et barn. De kunne få ophold med børn på afdelingen i et forholds-
vis lille værelse i ca. ni måneder, såfremt de havde godt med mælk og ellers kunne 
affinde sig med visse krav. Vi malkede mælk ud flere gange i døgnet med maskine. 
Den blev fordelt til de mindste og svageste. Deres eget barn fik lidt i begyndelsen. De 
fik kost, logi og dagligtøj og børnene ligeså. De skulle passe deres egne børn, holde 
værelset og hjælpe lidt i mælkekøkkenet om formiddagen. Skulle de i biografen eller 
lignende, blev deres børn selvfølgelig passet. Men de skulle være tilbage og passe 
udmalkningen nogenlunde til tiden - en ret bundet tilværelse. De blev der som regel 
tiden ud, og deres børn fik en tryg start. 

172 173



Barneplejeelever fra Mariaforbundet 4 havde et kort ophold på afdelingen som et 
led i deres uddannelse. Der var i det hele taget en mægtig stab af personale på den-
ne afdeling i forhold til patientantallet. Alligevel havde vi meget travlt, og alt skulle 
udføres hurtigt. 

Om eftermiddagen skulle et barn for eksempel vaskes eller bades grundigt, tem-
peraturen skulle måles, ører, næse og negle skulle efterses. Tøjet skulle skiftes og 
sidde ordentligt. Sengen skulle redes pænt, en masse sikkerhedsnåle hørte til seng 
og påklædning. Det hele skulle helst gøres på 20-25 minutter, og det kunne gøres 
efterhånden, men der var ingen tid til kærtegn. Besøgstid en time om søndagen og 
en time en gang om ugen.

Et specielt mælkekøkken hørte til afdelingen, ledet af en afdelingssygeplejerske. 
Der blev de forskellige mælkeblandinger: kærnemælkssuppe, Eledon og byg- og 
havrevand lavet. Madebørnenes kost og de stores diætmad kom fra det almindelige 
køkken. Om eftermiddagen var det mælke køkkenets personalet på to personer, der 
først lavede plan over næste døgns mælkeblandinger og arbejdet der i køkkenet. 
Desuden skulle der laves vattamponer, servietter mm. 

Kom der nye børn til indlæggelse, påhvilede det dem også at hjælpe ved journalop-
tagelse, anbringelse på den rigtige stue, skrive diverse sedler og få barnet i seng. 
Det kunne være en meget travl dag, men tiden der var en variation af det andet 
afdelingsarbejde. Det var aften-og nattevagterne jo også. Lige i begyndelsen af min 
elevtid var der endnu 12 timers nattevagt. Det var den sidste afdeling der på hospita-
let, hvor det endnu ikke var ændret til 8-timers vagt. 5 Jeg fik prøvet det et par gange, 
og når man ikke havde prøvet de kortere vagter, føltes det ikke særligt belastende. 

Man sad ikke meget ned i vagterne, vi var fire personer på afdelingen, en uddannet 
sygeplejerske og tre elever. Enkelte af de skrappe assistenter lærte man at kende fra 
en helt anden side i nattens atmosfære, og når man så havde udsigt til tre-fire dages 
ferie efter en 14 dages nattevagt, var det alt i alt en god afbrydelse i dagens arbejde. 
De ni måneder på denne afdeling gik hurtigt og godt, en masse dejlige børn blev 
raske der, og nu var det spændende at komme videre andre steder i huset. 

Medicinsk kvindeafdeling ca. 1. juli 1939 - 30. juni 1940
1. juli 1939 begyndte jeg på medicinsk afsnit, kvindeafdelingen. Dengang var 
mands- og kvindeafdelingerne skarpt adskilte med hver sin oversygeplejerske og 
andet menigt personale, men med samme lægestab.

Afdelingen bestod af fem afsnit med hver sin afdelingssygeplejerske, en eller to ud-
dannede sygeplejersker og en eller to elever om dagen, en person på hver afdeling 
om aftenen og natten, men der kunne tilkaldes assistance. Undertiden var der fast 
vagt til en dårlig patient. 

De to afsnit, hvor jeg var den næste tid, havde fælles patientdagligstue, fælles køk-
ken og hver sit baderum, skyllerum, medicinskab mm. Afdelingssygeplejerskerne 
havde deres skrivebord (kontor) på gangen. Kun oversygeplejersken havde et afluk-
ket kontor.

Det var en meget stor forandring i det daglige arbejde. I den første tid var jeg ene 
elev, og derfor alene om det grove arbejde i skyllerum og på stuerne. På børneafde-

lingen var vi næsten altid flere i samme rum og havde trods travlhed tid til snak og 
lidt pjatteri. 

Klokken syv begyndte dagen med uddeling af morgenmad, kaffe, the og mælk og 
brød - alt kom fra det store køkken, men blev anrettet fra en vogn. Opvask af service 
mm. foregik i afdelingskøkkenet. På afdeling nr. 5, hvor jeg var ansat, regerede en 
husassistent, frk. Petersen. Hun havde været der i mange år, var proper og dygtig til 
arbejdet, mundrap og skrap, meget larmende, undertiden syngende, ofte skrålende 
til højre og venstre. Selv en henstilling fra husets høje chef, professor Gram om at gå 
mere stille med dørene, overhørte damen. 

Vi elever undrede os, for vi lærte at gå næsten lydløst, trykke kontakter ned uden 
klik, lukke døren uden knirken, gå, ikke løbe, tale sagte osv. Det var selvfølgelig mest 
med henblik på natte- og aftenvagt. Samme frk. Petersen fik en gang en kollega og 
undertegnede kommanderet op af vores nattevagtssøvn og ned på afdelingen for at 
vaske fliser af i køkkenet. Vi havde bagt pandekager til kaffen, vendt dem i luften og 
sprøjtet lidt.Vi var ellers forsigtige med at aflevere hendes køkken i fin stand. - Nå, 
men frk. Petersen var et sidespring. 

Når patienterne havde fået morgenmaden ned, skulle sengene redes, hvilket vi altid 
var to om. Nogle skulle sengebades eller hjælpes med vask, - der var en meget fin 
hudpleje der, de lå jo længe i sengen dengang og kunne let få liggesår både her og 
der, det var både ubehageligt for patienten og noget af en skandale for personalet. 
Så der blev gnedet og masseret grundigt på udsatte steder. 

Prøvemåltider, urin taget med kateter og mange andre ting foregik på stuerne. De 
var sekssengs- eller tosengsstuer, ofte med en ekstra seng midt på gulvet. Så stillede 
man bare en skærm omkring, der hvor det foregik.

Dødsfald skete dog sjældent på en flersengsstue, hvis ikke det kom meget overra-
skende. 

Når stuegangen kom, var alle i fineste orden, jeg havde nær sagt, alle havde en gri-
masse, der kunne passe. En patient sagde en gang: ”Vi ligger som sardiner på et fad!” 
Professor Gram kom vistnok et par gange eller tre om ugen med hele staben efter 
sig. De to oversygeplejersker tilbragte mange timer af deres tilværelse med at stå på 
vagt ved dørene fra mands- til kvindeafdeling. Når chefen kom, lukkede de døren op 
og næsten nejede, han mumlede god morgen og ”skred” på stuegang. Der blev ikke 
mælet mange ord til patienterne og slet ikke til eleverne, vi var så vidt muligt med 
på stuegang, skulle lukke øjne og ører op, hente ting, der manglede, og række ting. 
Der var tavler ved hver seng, hvor der blev skrevet med kridt, sære tegn, forkortet 
diagnose, vægt/højde, temperatur mm. Når stuegangen var nået midtvejs, skulle der 
ude på det omtalte skrivebord stå en bakke med et glas kold mælk og en underkryd-
der, som var delt på langs og tværs, altså fire stykker med tykt smør (det blev tyndere 
under krigen) på. - Mælken og det ene stykke blev så fortæret af professoren, mens 
alle de øvrige så sultne ud, og senere, når det gik videre, opstod der et stille slagsmål 
om resterne. Professor Gram var en meget rolig og stille mand, virkede meget dygtig, 
men højt hævet over en sølle elev. Jeg husker, at han aldrig henvendte et ord til mig 
i elevtiden. Senere var jeg en kort tid indlagt der. Da tror jeg nok, der var et lille smil 
og et venligt ord. 
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Tidligt vænnede jeg mig til at betragte mine foresatte fra forskellige vinkler, forestil-
lede mig for eksempel, hvordan den eller den mon kunne være som privatmenneske. 

I den forbindelse var der en lille sjov regel på medicinsk afdeling. Det skete nu og da, 
at en patient blev indlagt med bændelorm - de fik en meget skrap kost aftenen før 
med masser af salte sild med løg og nogle kapsler med et kraftigt udrensningsmid-
del. Om morgenen fik de fastende nogle stærke lavementer. Hvis ormen efter den 
behandling kom ud med hovedet, (det lykkedes ikke altid ved første indlæggelse), 
så gav professoren kaffe og surbrød med smør, ost og grøn agurk til hele personalet 
på det afsnit. Alle indtog kaffen samlet i afdelingskøkkenet. Den stakkels patient 
fik intet - kun glæden over, at befrielsen var lykkedes. Ellers skulle vedkommende 
indlægges seks uger efter til ny kur. 

1. reservelæge dr. Thune Andersen var en mand med humor, han var også funktio-
nærlæge, og der var mange pudsige episoder, når man skulle konsultere ham med 
et eller andet problem. Instruktionssygeplejersken var altid til stede som anstands-
dame. Hun var flink, men meget formel.

Når stuegangen var overstået, skulle patienterne have øllebrød, havregrød og drik-
kevarer. Vi andre skiftedes også til at gå i spisestuen, og eleverne skulle måske på 
fritimer. Ellers oprydning efter prøvemåltider, urinprøver og lignende.

Hver ugedag havde et ekstraarbejde, for eksempel rengøring af patientborde, vask 
af sengebund, og tøjskabe og andre skabe skulle støves af. Så kom der middagsmad, 
derefter bækkener til alle, middagssøvn, derefter kaffe og the igen, besøgstid, deref-
ter igen vask, temperaturtagning, sengeredning, aftensmad osv. 

Der var mange forskellige diæter også dengang. Diabeteskosten var uhyre streng 
og kedelig. Overvægt var der meget af, de fik en ”basalkost”, den var også kedelig, 
afvejet og udregnet i hvert tilfælde - alt sammen foretaget i det store køkken, men vi 
havde tabeller og andet og kunne følge med i det. 

Tiden gik godt, de forskellige vagter gik planmæssigt. En særlig vagt var noget, der 
hed flyvevagt, hvor man mødte kl. 4.30 om morgenen og fløj rundt her og der og 
hjalp nattevagten, hvor det kneb med tiden. Den var ret eftertragtet, da man så var 
færdig ved tolvtiden. 

En sådan vagt var jeg i den 9. april 1940. Vi havde nok i travlheden bemærket en del 
uro og mange flyvemaskiner. Først da der kom en del udeboende dagvagter til ste-
de, gik alvoren op for os. - Den formiddag blev nærmest kaotisk. Alle patienter blev 
underrettet af overlægerne, og alle, der ønskede at komme hjem, blev udskrevet, 
så vidt det var forsvarligt. Alle, der var fastboende på hospitalet, måtte ikke forlade 
stedet den dag. Der skulle på en eller anden måde mørklægges for alle vinduer og 
døre. Luftalarmberedskab skulle sættes i system, og meget andet var pludselig ble-
vet virkelighed. I tiden, som fulgte, kom der mere system i noget, og andre problemer 
fulgte.

Ferietiden begyndte 1. maj. De yngste elever skulle have ferie først eller sidst på som-
meren. Forstanderinden besluttede det år, at de, som skulle til Jylland, kunne vente 
lidt. Man så jo tiden an. Jeg skulle hjem til Sydsjælland, men dagen før min hjemrejse 
blev det meddelt, at elever kun måtte rejse 20 km fra hospitalet, og en ferieadresse 

skulle man jo lægge. Jeg gjorde det ulovlige at lægge adressen på en farbror i Hede-
husene og stak så hjem til Sydsjælland. Derefter var min tid på medicinsk afdeling 
gået, og gået godt med en masse oplevelser, og jeg havde lært meget, syntes jeg. 

Krigen gik sin gang og lagde på mange måder et vist pres på tilværelsen. Der kom ra-
tionering af mad og tøj, og der kom luftalarmer, mest om natten. Så havde man mø-
depligt på afdelingen for at få patienterne i beskyttelsesrum. Der blev set gennem 
fingre med vores påklædning på det tidspunkt, det skulle jo gå hurtigt og undertiden 
to gange på en nat. 

Alt illegalt arbejde var strengt forbudt for elevernes vedkommende. Heller ingen 
samkvem med værnemagten måtte finde sted. Alt blev ikke overholdt, og man fik 
kedelige oplevelser. Nogle stykker af os blev vidner til, at vores meget lidt afholdte 
oldfrue blev skudt ned lige uden for hospitalet. Hun var for gode venner med tyske 
officerer. 

Kirurgisk kvindeafdeling - juli 1940 - juni 1941 
1. juli 1940 flyttede jeg til kirurgisk afdeling, det blev også kvindeafdelingen, hvilket 
var lidt af en skuffelse. Flere af mine kammerater talte om, hvor meget nemmere 
mandlige patienter var at passe. Jeg trøstede mig med, at der sikkert var flere interes-
sante kvindesygdomme i kirurgien, og på det tidspunkt var jeg næsten klar over, at 
den medicinske sygepleje var mere mit fag. Patienterne lå så længe der, at man kom 
i god kontakt med mange af dem. Jeg lyttede gerne til deres forskellige livsskæbner 
og andet. Egentlig afsked med de tidligere afdelinger behøvede heller ikke at finde 
sted, vi måtte gerne besøge både patienter og personale engang imellem.

Atmosfæren var helt anderledes, patienterne udskiftedes oftere, selv om de lå læn-
gere for næsten alle indgreb end nu til dags. Operationsstuen virkede ikke tiltræk-
kende på mig, men seks uger af de 12 måneder skulle man være der, dog kun som 
tilskuer, det hed ”kassevognselev”. Mange små forbindinger blev skiftet på stuerne, 
tråde og klemmer blev fjernet og ofte mindre gipsbandager. Derfor skulle denne 
kassevogn og elev følge stuegangen, række instrumenter, sterile servietter, ønskede 
diæter mm. og bagefter ordne disse ting og fylde op i bøtterne. 

Under operationerne var man så vidt muligt kun tilskuer. Man kunne komme til at 
støtte et ben, som skulle amputeres, eller holde en kapsel med urene ting. Man var 
ikke vasket eller iført sterilt tøj. Professoren var en opfarende og ilter herre og kunne 
blive meget vred, hvis man under stuegang tabte en tang eller rakte noget forkert. 

Men han havde dog også en blidere side, som må nævnes. Der var en ottesengs bør-
nestue med patienter af begge køn. En lille toårig dreng var først indlagt, fordi han 
havde drukket loddevand, hvilket gav ham en ætsning af mavemundsmusklen. Men 
på grund af opkastninger blev operation overvejet, men ved bedring blev det opgi-
vet. Kort tid efter blev drengen igen indlagt, nu havde han slugt en 10-øre, og den så 
ikke ud til at kunne passere det skadede sted. 

Mange andre mærkværdige ting sejlede ofte fint gennem fordøjelseskanalen. Ope-
ration var igen på tale, og professoren stod flere gange ved sengen og legede med 
drengen. Til sidst smuttede mønten ned, og alle var lettede, Han døde nu året efter 
på medicinsk børneafdeling af en lungebetændelse. 
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Natte-og aftenvagterne kunne være strenge med indlæggelser, akut operation, døds-
fald, nyopererede patienter osv. - mange uforudsete oplevelser. Det var i det hele 
taget meget anderledes end medicinsk afdeling Alligevel gik tiden hurtigt og godt, 
børnestuen var jeg meget på. Den syntes jeg også allerbedst om. Afdelingssygeple-
jerskerne var flinke og dygtige, en af dem blev senere forstanderinde på Stege Syge-
hus. Oversygeplejersken på den afdeling tilbragte også megen tid på at lukke døre 
op for stuegang. 1. reservelæge var vores underviser i blandt andet anatomi, han var 
en ligevægtig og glad mand. 

Når vi sluttede på en afdeling, gik der vidnesbyrd til forstanderinden. Hvis der ikke 
var direkte klager, hørte man ikke noget om, hvorledes man stod. Der var en lille 
årsprøve hvert forår både i teori og praktik, og ellers så man bare hen til den egent-
lige eksamen. 

I begyndelsen af mit tredje elevår kunne man mærke på de helt nye forskoleelever, 
at de ikke ville blive så nemme at arbejde med fremover. Vi havde megen rengøring i 
dagligdagen. Et par stykker af de nye erklærede, at de skulle ikke lære til rengørings-
kone og forsvandt efter få dages slid. 

De 12 måneder var knap nok gået, da forstanderinden bad en kammerat og mig, om 
vi ville tage på Københavns kommunale fødeklinik i to måneder. Klinikken var for 
kort tid siden åbnet, 6 vist nok som et forsøg, i en stor gammel villa beliggende ud 
til søerne. Jeg husker ikke navnet på vejen. Eleverne boede i en mindre villa overfor, 
den havde tidligere været ejet og beboet af skuespiller Johannes Poulsen med fami-
lie. Begge villaer var gamle, gammeldags indrettet og skulle langs ad vejen sættes 
i stand. Normalt var det tredjeårselever, som skulle supplere barselpleje, hvis det 
overhovedet skulle være i elevtiden. 

De forskellige kommunale hospitaler skulle besætte et vist antal elevpladser, og her 
var det lige ved eksamenstiden. Vi to udtagne syntes også, det var vældig spænden-
de, mest om de ældre elever derude ville overse os. Det gik udmærket, der var ingen 
problemer. Stedet var som sagt nylig startet, en treetagers gammel kasse, fødestuen 
på 2. sal og patienter, køkken og badeværelse nedenunder. Der manglede altid rent 
tøj og grej i det hele taget. Et stiklagen måtte skubbes frem og tilbage og undertiden 
vendes, inden der kom rent tøj. Der kunne ikke foretages kejsersnit på stedet, det var 
nu også et meget sjældent indgreb dengang og krævede en rigtig operationsstue. 
Her foregik almindelige fødsler og ikke så sjældent tangforløsninger. Jeg oplevede 
slet ikke at se et kejsersnit i elevtiden. Man kunne ellers få lov til at tage hen på et af 
de andre kommunale hospitaler og overvære et sådant indgreb. 

Her var mest tresengsstuer, så vidt muligt fyldt op med mødre, som havde født i sam-
me døgn. 10-12 dages ophold var almindeligt. De blev som regel passet af den sam-
me elev om dagen, og var man så heldig, at de kunne udskrives den samme dag, alle 
tre med børn uden røde haler og mødrene uden diegivningsproblemer, så fik man 
en halv ekstra fridag. 

En særlig oplevelse står stadig for mig. En 50-årig kvinde blev indlagt som første-
gangsfødende. Svangerskabet var konstateret meget sent, og hun havde haft det 
godt hele tiden. Hun blev indlagt en uges tid før forventet fødsel, men gik oppe og 
undertiden hjem en tur om dagen. Fik altid bækken om aftenen efter sengetid. En af-

ten havde hun bedt om det sædvanlige godnatbækken og ringede straks efter igen. I 
bækkenet lå der en stor velskabt søn til en stolt mor. Jordemoderen var sur over ikke 
at være tilkaldt i tide, men ingen havde en anelse om fødslens begyndelse. 

Efter disse to måneders ophold og afslutning på kirurgisk afdeling kom jeg på 
øre-næse-halsafdeling på Sundby Hospital. Halvdelen af patienterne var børn med 
svælgproblemer - polypper, mandler og den slags. 

Oversygeplejersken på øreafdelingen boede på den samme gang som vi andre. Hun 
var en sød og elskelig ældre dame. Hun lavede næsten daglig mad der i tekøkke-
net, altid dampende på en stor cigar. Vi så hende vist aldrig i spisestuen. Vi fik ofte 
smagsprøver eller rester af hendes kage eller bagekunst, men måtte også ofte vige 
pladsen i køkkenet. 

Tiden der (seks måneder) blev lidt længere, da vi til foråret 1942 skulle have den 
treårige eksamen afsluttet.

Lidt før jul 1941 blev øreafdelingen inficeret med fåresyge. Flere af børnene fik det, 
og jeg og senere flere elever fik en omgang. I den periode var der et par yngre læger 
på Blegdamshospitalet, som var ved at skrive en afhandling om celleforandring i 
rygmarvsvæsken under fåresyge. Jeg blev som materiale for dem kørt derud i am-
bulance og indlagt. Senere fulgte flere ofre. Jeg var der ca. 10-12 dage på en lille 
tosengsstue sammen med en ung pige ude fra byen. Vi havde det meget sjovt, var 
ikke dårlige mere end et par dage. 

Vi skulle have taget rygmarvsprøve to gange, og jeg havde lovet hende, at jeg skul-
le være den første, mens hun så på. Jeg kendte gangen i det. Prøven gik fint uden 
smerter eller andet galt, men hun nægtede at blive behandlet på den måde og blev 
så udskrevet. Jeg fik nu lidt efterveer. På Sundby lå patienterne uden hovedpude et 
døgn efter prøven, men her skulle man stå op med det samme. Jeg fik hovedpine, 
svimmelhed og kvalme, når jeg kom op.

Jeg blev udskrevet og lå nogle dage på værelset tilset af en utålmodig forstanderin-
de, men blev indlagt en uges tid på medicinsk afdeling og oplevede dermed julen 
som patient. Det var meget hyggeligt, og jeg fik det hurtigt godt igen. 

Selve øreafdelingen optog mig ikke så meget, men nu læste man måske også mere 
på lektierne, og lidt flere skoletimer var der også. Selve eksamenstiden var vist over-
stået på fire-fem dage, dels med praktiske prøver såsom at lægge forbindinger og 
stille frem til prøvemåltid for eksempel, dels med skriftlige prøver i medicinske og 
kirurgiske sygdomme og mundtlige prøver i anatomi, fysiologi osv. Vi havde haft fire 
undervisere, to læger, instruktionssygeplejersken og forstanderinden, og nu var der 
så en indkaldt censor. Den 9. april 1942 var alt overstået godt og heldigt måske. Vi 
fik overrakt emblemer og bevis den samme eftermiddag ved en lille festlighed i dag-
ligstuen. 

Den samme aften havde vi en hyggelig fest i Lorry, vi var 10-12 elever. Kun holdet og 
vore lærere deltog i en middag med sange og taler. En dejlig aften, men lidt malurt 
dryppede i bægerne, idet flere ældre sygeplejersker kritiserede os meget bagefter 
for, at vi netop den 9. april skulle holde fest. Økonomien var jo også lidt stram, 70 kr. 
om måneden rakte ikke så langt. Jeg fik dengang startet en konto i Magasin.
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Da vi den 26. april fik papir på autorisationen, så syntes vi alligevel, at meget var 
opnået. Nu blev vi kaldt supplerende sygeplejersker, for der var jo en god tid af den 
praktiske sygepleje tilbage. Gagen steg, så vidt jeg husker til 95 kroner om måneden. 
Det var jo med kost, logi, uniform og vask iberegnet. Vi havde en elevforening, hvor 
der var fester og anden underholdning af og til. Blandt andet husker jeg underhold-
ning af Mogens With og senere Bodil Kjær. De må have gjort det næsten gratis, for 
endnu senere forlangte Nina og Frederik 2.000 kr. for et kvarters underholdning, og 
det kunne vi ikke tillade os. Der var et godt sammenhold blandt eleverne, meget få 
holdt sig for sig selv. 

De forskellige supplerende uddannelser
Efter eksamen måtte vi ud af huset for at fuldføre uddannelsen. Tre-fire af os var så 
heldige at komme til Sct. Hans Hospital den sommer. Der var dejlige omgivelser, og 
det var en fin sommer. 

Tyskerne have en stor lejr lige udenfor, men der var pigtråd mellem os, så naboska-
bet gav ikke de store problemer. Jeg fik en slags afløserrute - to dage på to forskellige 
kvindeafdelinger og to dage på mandsafdelingen, den femte dag var fridag. Enkelte 
afbrydelser med en nattevagt nogle få gange. På kvindeafdelingen var der slet ikke 
mandlige plejere dengang. I starten fik man lidt knubs, indtil man lærte at begå sig, 
det var lukkede afdelinger med en del fiksering af patienterne, det vil sige bælter og 
sjældnere handsker. Mange af dem gik alligevel på arbejde i gartneri, have og værk-
steder af forskellig art. Nogle syede eller strikkede på afdelingen eller ude i en lille 
have, som hørte til hver afdeling. Altid under opsyn, for de kunne blive meget ueni-
ge. Medicinsk behandling var ikke meget brugt dengang. Der blev givet elektrochok 
og insulinchok som behandling, men man havde indtryk af, at det nærmere var for-
søg, man gjorde. Jeg oplevede ikke at se nogen blive udskrevet til hjem eller familie. 

Vi fik nogle forelæsninger i psykiatri af en reservelæge, og vi fik lov til at læse jour-
nalen. Afdelingssygeplejerskerne var ældre og havde for de flestes vedkommende 
været der i årevis, de var præget af det og de ældre plejere ligeså. Man mærkede næ-
sten på patienterne, at det var et frisk pust, når der kom nye unge sygeplejersker. Det 
mærkedes for øvrigt også på plejerne, som kunne drille meget. De kunne sætte pa-
tienterne lidt op mod en, så man skulle holde sig nogenlunde gode venner med dem. 

Den sommer fik vi lov til at gå uden strømper, som det efterhånden var vanskeligt 
at skaffe, og de var dyre. Det vakte megen modstand hos de ældre sygeplejersker, og 
især måske her på stedet. Alle patienterne lagde straks mærke til de bare ben. Nogle 
ville gerne røre ved dem, blandt andet når vi undertiden sad i beskyttelsesrum med 
dem. Det kunne næsten bruges som lokkemiddel for nogens vedkommende. Der 
måtte ofte bruges megen overtalelse for at få dem med på fredelig vis. Det hændte, 
at der blev indlagt en ”patient” om eftermiddagen, næste morgen kunne vedkom-
mende være væk. Det var folk, som blev lempet til Sverige. 

Vi boede i en næsten ny funktionærbolig med eneværelser, og trods krig og ratione-
ring levede vi godt. Jeg tog flere kilo på den sommer, cyklede ellers til København på 
fridage og hjem til Sydsjælland i ferien.

Sommeren gik hurtigt og godt trods den tunge atmosfære både uden og inden for 
murene. 

I oktober flyttede jeg og fem andre til Blegdamshospitalet for at snuse til epidemiske 
sygdomme. Forinden var vi vaccineret mod difteri. Jeg så kun et tilfælde med denne 
sygdom, der allerede var ret sjælden.

Det var en stor forandring fra sommerens ophold. Hospitalet bestod af gamle utætte 
træbarakker, hvor vinden peb omkring hjørnerne. Man færdedes meget på terræ-
net - til spisestuen, til laboratoriet og til omklædningsrum, skiftede kitler, masker 
og fodtøj mange gange daglig. En del af os, der supplerede, boede i byen ude ved 
Grundtvigskirken. Der havde hospitalet eller kommunen lejet et par opgange i noget 
nybyggeri. Her boede vi fire til seks stykker i hver lejlighed, vi fik sporvognskort. Det 
hændte, at der blev luftalarm, lige når man skulle af sted på aften- eller nattevagt, 
og så måtte man gå til hospitalet. Det var ikke så hyggeligt, men ude i lejlighederne 
havde vi det frit og sjovt. 

Kosten blev efterhånden mere og mere rationeret. Sukker, æg og smør fik vi en til-
deling af hver uge, så måtte vi selv holde hus med det. Jeg holdt op med at bruge 
sukker i kaffe og the. Mætte blev vi selvfølgelig alle, både patienter og personale. Når 
vi for eksempel havde aftenvagt, fik vi madpakke med hjem til næste dags morgen 
og frokost. Ofte havde de hjemmeværende lavet natmad, når vi kom hjem. Der blev 
fundet på mange ”lækkerier” i de dage.

Børnebarak på Blegdamshospitalet omkr. 1920
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Jeg startede i en barak med kighostebørn, alle i et stort rum. Sygdommen var streng 
dengang, ofte med dødelig udgang. De små fik ofte lungebetændelse samtidig. Den 
eneste behandling var ilt eller at holde dem oprejst, til de fik luft efter anfaldene. Det 
var en meget streng nattevagt. Man var alene med ca. 20 børn, hvoraf der næsten 
hele tiden var et par stykker med anfald. 

Der var en natoversygeplejerske, der kunne ringes til, og hun kom på uanmeldt be-
søg et par gange i løbet af natten. Morgentemperatur og vask skulle nås. Man måtte 
begynde i god tid, ofte ved 2-tiden og snyde lidt med et og andet. En anden afdeling 
med skarlagensfeber var noget lettere. Der var en del unge mennesker og store børn. 
De var ikke særligt dårlige, men skulle isoleres i flere uger dengang. De kunne være 
svære at holde styr på, men vi kunne også hygge os med dem med kortspil, aften-
kaffe og andet.

På alle de afdelinger, hvor jeg oplevede julen, synes jeg, der blev gjort umådeligt 
meget af det. Der var overdådigt pyntet op, og maden var også fin. Juletræ og fest-
ligheder afvikledes i besøgstiden juleaftensdag, alle måtte have længere besøg osv. 
Under uddannelsen havde jeg flere gange aften- eller nattevagt i julen. Det var altid 
festligt. Selv her i en træbarak var der julehygge og -stemning. 

Men foråret 1943 kom, og i maj måned havde jeg ferie og begyndte derefter pinse-
morgen på Rudolph Berghs Hospital i Tietgensgade. Stedet var gammelt og meget 
primitivt, men egentlig hyggeligt - beliggende tæt ved Tivoli, så vi havde gratis musik 
og anden underholdning derfra. 

Hud- og kønssygdomme gav huset et specielt patientmateriale, vist nok særlig spe-
cielt i de år. Der var en del, især søfolk, som havde været udsat for minesprængnin-
ger. De led frygteligt, når der skulle skiftes forbindinger, de måtte tit have morfin 
forinden. En del bukkede under for så udbredte beskadigelser af hudoverfladen. 

Jeg gjorde min entre denne pinse på en mandsafdeling med kønssygdomme, blandt 
andet en sekssengsstue med sømænd i behandling for gonorre, den mest almindeli-
ge sygdom. De var nok i samme fase alle seks med betændelse i testiklerne, hvilket 
blev behandlet med varme omslag tre gange daglig.

En sød ældre afdelingssygeplejerske sendte mig derind den første morgen for at 
lægge den første omgang omslag. Jeg var noget betænkelig og uvidende om frem-
gangsmåden. Omslag havde jeg vredet, men ikke til det formål. Klog som hun var, 
forklarede hun, at det var bedst, jeg gik derind selv og opførte mig, som jeg aldrig 
havde bestilt andet, bare vride omslaget godt og slå dampen af, placeringen foretog 
de selv og pakkede til. De opførte sig også yderst hjælpsomt, ynkedes endda over 
mig, da jeg efter få dage havde sår i hænderne af alt det varme vand.

Der var en hudafdeling med forskellige forfærdelige eksemer og andre hudlidelser. 
De blev smurt med mange forskellige stærkt farvede væsker i salver og tjærepræpa-
rater. De var ildelugtende og farvede tøj og sengelinned i gyselige farvetoner. 

Forbindssager var en mangelvare, vi vaskede bind og klude på afdelingerne og tør-
rede dem i badeværelset. Sengene var nogle mærkelige kanelignende kasser. De vir-
kede smalle, men kunne alligevel ikke komme gennem dørene, uden at man måtte 
vende dem på siden. 

Den etiske lov om forbliven i sin seng seks timer efter dødens indtræden medførte, 
at de øvrige patienter måtte være i stue sammen med den døde i det tidsrum. Sen-
gen blev afskærmet, og der var ingen som kritiserede det. 

En meget speciel afdeling var ”tyskerpigernes” domæne. De blev som regel indlagt 
seks til otte stykker ad gangen ledsaget af politi, der ofte foretog en razzia på hotel-
lerne. Fandt de der nogen uden arbejde, kom de med i puljen. Andre var anmeldt 
som smittekilde af deres tyske venner. De havde næsten alle hovedlus og blev be-
handlet for det samme dag. Næste dag kom de alle til gynækologisk undersøgelse, 
omtrent på samlebånd. 

Aflusning og varme udskylninger var næsten den eneste behandling, de fik. De var 
der en eller to uger. De var ikke syge, så de skulle selv rede senge og holde stuen pæn. 
Det gjorde de også og fik også besøg af soldater af både høj og lav rang. Det var ikke 
kedelige historier, de diskede op med, hvis man for eksempel sad ude på gangen om 
aftenen.

Deres appetit, også på madens område, var stor. Om eftermiddagen før aftensma-
den skulle de sende en seddel ud i køkkenet med, hvor mange stykker hver især 
kunne spise. 16-18 stykker var ikke ualmindeligt. Vi smurte selv maden af en ration, 
som kom fra fælleskøkkenet, og der blev ikke beregnet pålæg til så mange stykker. 

De burde have haft en rådgiver. Der blev ikke talt med dem om deres tilværelse. 
Nogle var nu ældre garvede ludere, men der var også ganske unge piger, mest fra 
provinsen. Jeg husker kun et par forældre, som kom fra Jylland og hentede deres 
datter hjem. Når de ellers bare skulle udskrives som raske, blev de igen afhentet af 
politiet og kom til forhør på politigården. 

Hospitalet havde også en poliklinik til ambulant brug. Der blev også brug for en sær-
lig afdeling. Der var kommet en masse fnatlidelser i den private befolkning, sæben 
var dårlig og rationeret, vandet var koldt og boligerne måske også kolde, og hygi-
ejnen var elendig. To dage om ugen kom der hele familier, vel nok henvist af egen 
læge, til behandling for fnat. De måtte af med alt tøjet og blev smurt ind i en stærkt 
orangefarvet salve. Det foregik med en stor pensel - kun hovedet og håndfladen måt-
te gå fri. En del af salven trak hurtigt ind i huden, men den forblev farvet. Derfor 
skulle der papirbind på de steder, hvor tøj, der ikke var vaskbart, kom i berøring 
med huden. Papiret var groft, næsten raslende. Tape kendte man ikke til, så det gik 
let i stykker. De var ikke stolte af en sporvognstur hjemad. Tre dage efter skulle de 
komme til eftersyn og bad. 

Vi selv boede på små ret hyggelige kvistværelser oven over afdelingerne. Det faste 
personale boede i en tilstødende fløj. I vore værelser var der små sjove vinduer, som 
man kunne vride sig ud af for at tage solbad på en lille platform, hvilket ganske vist 
var forbudt. 

Vi spiste middag i to hold. Første hold sammen med forstanderinden. Maden blev 
serveret, og hun fik selvfølgelig først. Hun spiste meget hurtigt, og når hun var fær-
dig, sagde hun, ”Velbekomme”, og så var alle færdige. En ældre mundrap husassi-
stent råbte højt, hvis vi for eksempel tog marmelade til ostemad. Smørret slap jo 
hurtigt op.
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Det var en god sommer med mange oplevelser. og nu kom jeg hjem til Sundby Ho-
spital igen for at slutte med tre måneder på modtagelse og skadestuen der. Alle pa-
tienter, som skulle indlægges, gik igennem modtagelsesafdelingen. Her blev de gjort 
i stand og kom i hospitalstøj. Deres eget blev lagt i en pose og sendt med på afde-
lingen. De første papirer blev udfyldt osv. Der kunne være stor rengøring, eventuelt 
aflusning mm. 

Skadestuen kunne være meget stille. Men der kunne pludselig blive stor travlhed 
med forskellige ulykker - slagsmål eller meget andet. Om aftenen kom der meget 
ofte nogen af dem, som lavede svejsearbejde ved sporvejene. De fik let små metal-
partikler i øjnene, de glemte vist at bruge briller og skærm. De var meget forpinte og 
meget lettede, når de kunne undgå øjenlæge. 

Den 31. januar 1944 var min uddannelse slut. 5½ år var gået siden start. Det var vid-
underligt, og jeg tror også, jeg havde udviklet mig meget, var blevet mere moden og 
mere sikker. Nu skulle jeg prøve kræfter og efterhånden finde ud af, i hvilken retning 
jeg ville begive mig. Nogle enkelte ville tage et sabbatår og lave noget andet. Det 
var der ikke rigtig råd til, så jeg valgte at søge et ferievikariat på børneafdelingen på 
Sundby. Dermed var ringen foreløbig sluttet.

Min tid som sygeplejerske 
Efter at være helt færdig med elevtiden og de forskellige suppleringer blev jeg et år 
på Sundby Hospitals børneafdeling som vikarassistent. Det vil sige, at man afløste 
som leder på de forskellige afsnit i ferier, sygdomsperioder og på fridage. Det gav et 
vist ansvar og også et indblik i hele afdelingens ledelse. Hvilken vej, jeg ville gå, var 
jeg heller ikke klar over endnu. Der skulle gøres nogle erfaringer først. Et var sikkert: 
jeg ville se andre steder. Enkelte af de ældre sygeplejersker havde aldrig været uden 
for uddannelsesstedet. 

Besættelsestiden fortsatte med luftalarmer, mørklægning, spærretider og meget an-
det. Derfor fik jeg lyst til at se, hvorledes det foregik uden for København. 

Jeg søgte en stilling, også som vikarassistent, på Nationalforeningens børnesanato-
rium ved Vordingborg, og ankom 1. februar 1945 i snestorm og frostgrader. Ih, hvor 
jeg frøs den første tid dernede. Tuberkulosepatienter skulle dengang leve i en vis 
kulde og frisk luft. De blev vasket for åbne vinduer, lå på åbne liggehaller et par gan-
ge daglig, gik ture i snevejr og koldt vejr. 

Patienterne var børn fra ½ - 15 år. De var ret dårlige og længe indlagt, ofte både hele 
og halve år. De fleste var fra København, men de faldt forbavsende hurtigt til der-
nede. Miljøet var også varmt og godt, bortset fra stuetemperaturen. Hospitalet var 
ret nyt med dejlige lyse afdelinger, spisesale og opholdsstuer. 7 Funktionærboliger 
og værelser var også fine. Det hele var anbragt i en dejlig natur med skov og strand, 
store haveområder med legepladser, boldbaner m.m. 

Der var luftalarm, mørklægning og meget andet også der. Enkelte gange klirrede 
ruderne, når der blev bombet i Nordtyskland. Hele atmosfæren var alligevel friere 
end i hovedstaden. 

Børnenes største problem var næsten deres dårlige appetit, ja nærmest madlede. 
De fleste fik en medicin i hvert fald i perioder, som gav kvalme. De ældste spiste i 

spisesalen, de mindreårige spiste på afdelingen. De blev madet, tigget og tryglet og 
undertiden truet til at tygge og synke. Helt galt var det om søndagen, når der var helt 
kød, kogt eller stegt - højt smørrebrød osv. 

Den daglige kost, en leverpostejmad eller lignende gled bedre ned. Efter min me-
ning fik de også serveret alt for store portioner. Syv år senere var jeg dernede igen. 
Da var der kommet ganske andre kostvaner. Her i 1945 var der heller ikke ansat en 
lærer eller børnehavepædagog. Børnene legede på gangene og stuerne. Men dagen 
var jo også inddelt i mange afsnit. Ophold på liggehal en til to gange dagligt. Nogle 
skulle gå tur en par gange - det tog tid med af- og påklædning. Der var ugentlige 
badedage med eller uden hårvask. De blev vejet to gange ugentlig - stuegang, rønt-
genundersøgelser og laboratorieundersøgelser. Besøgende var der ikke så tit, for der 
var transportvanskeligheder under krigen. 

Alt får jo en ende, og det fik besættelsen også. Den 4. maj 1945 var en uforglemmelig 
festaften eller nat, og den 5. maj om morgenen var næsten alle på plænen, flaget 
blev hejst, og vi sang og råbte hurra. Alt var fryd og gammen, men allerede om efter-
middagen kom der rygter fra Vordingborg om klipning af tyskerpiger, anholdelse af 
tyskervenlige folk og den slags. Freden var så som så, men det var sommer og sol og 
en helt ny fornemmelse alligevel. 

En nattevagt om sommeren dernede var en dejlig vagt. I pauser kunne man sidde 
ude på de omtalte liggehaller og se solen stå op. Harekillinger kom ud fra skoven og 
legede på plænen. Der lå nogle fiskerbåde i skovbrynet. De tøffede ofte af sted, når 
solen stod op, eller de kom hjem ved den tid. 

Børnesanatoriet i Vordingborg 1942-43
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Der var kun ca. 10 km til mit hjem derfra, men under besættelsen gik lokaltoget fra 
Vordingborg til København kun tre gange ugentlig og ikke flere gange frem og tilba-
ge. Min cykel og mange andres havde ”faste” dæk. Det vil sige et dæk, der var skåret 
ud af gamle bildæk. De almindelige dæk var næsten umulige at få og meget dyre. 
Det andet gik også nogenlunde. Cyklen blev meget tung, og dækkene kunne falde af. 
Alt i alt var det en sommer med mange forskellige oplevelser. 

Den 1. oktober 1945 flyttede jeg til Næstved på Præstø Amtssygehus, på en blandet 
medicinsk og kirurgisk afdeling. Også som vikarassistent. Præstø Amtssygehus, som 
det hed dengang, var ikke ret stort, og det var gammelt. 8 Børneafdelingen var vist 
noget af det ældste, den var ikke ret stor med ca. 18-20 børn og som regel et par 
voksne patienter på en lille stue. Det var en vældig stor forandring at komme fra det 
ret nye og moderne sanatorium her til stedet. Skyllerum, køkken og kontor virkede 
næsten primitivt. Afdelingssygeplejersken havde aldrig været beskæftiget med sy-
gepleje andre steder. Der havde hun lært, og der endte hun også senere sine dage. 

De uddannede sygeplejersker boede ude i byen. Eleverne boede på stedet, og vi spi-
ste alle i spisesalen. Lige på det tidspunkt begyndte ordet sygehjælper at opstå. 9 Der 
var stor modstand blandt de ældre sygeplejersker. Selv eleverne følte sig dengang 
højt hævede over de andre ”uden uddannelse”. Min afdelingssygeplejerske på bør-
neafdelingen var nu sød, nærmest moderlig over for alle. Der blev drukket meget 
kaffe og snakket hyggesnak i hendes køkken. 

Overlæge Tønnesen var en dygtig kirurg. Det var mest kirurgiske patienter, vi havde 
på børneafdelingen og mest almene tilfælde. De svære ting blev ofte sendt til Køben-
havn. Et enkelt sjældent tilfælde husker jeg: En 2-årig pige blev indlagt til observati-
on for blindtarmsbetændelse. Ved operationen viste det sig at være spolorm, ca. 24 
stk. blev der fjernet, og et par stykker kvitterede hun ad naturlig vej inden hjemrej-
sen. Hele familien havde en snert af lidelsen og måtte have ormekur.

Efter krigens afslutning var det blevet populært blandt sygeplejersker at søge til Sve-
rige, seks måneders ophold kunne man få. Jeg sendte også ansøgning ind, men på et 
tidspunkt blev der sagt stop fra Sverige, så Dansk Sygeplejeråd kunne i stedet tilbyde 
et ophold på Grønland eller i Norge. Jeg valgte Norge og fik job på Rogaland Sykehus, 
et amtssygehus lidt uden for Stavanger. Det var 1. december 1946. Rejsen derop var 
lang og trang. Først en nat med båd fra København til Oslo og den følgende nat med 
tog til Stavanger. Allerede på båden var vi fire, som havde samme rejsemål. Det var 
meget hyggeligt. 

Under et par dages ophold i mit hjem inden afrejsen var jeg blevet belemret med en 
voldsom nældefeber med udslet og hævelser de mest utrolige steder. Læberne var 
opsvulmede, ørerne strittede, vabler under fødderne og  i munden. For at jeg kunne 
rejse til tiden gav den lokale læge mig et par kalkinjektioner. Turen var derfor streng, 
men udbruddet var nogenlunde gået i ro ved ankomsten til Rogaland.

Der var fem danske sygeplejersker deroppe. De skulle rejse et par måneder senere. 
De norske var alle Røde Kors-søstre - vi blev også kaldt søster Ellen osv. De var ret 
religiøse, bad bordbøn ved alle måltider og holdt søndagene meget som helligdage. 
Vi andre, lidt mere lunknee, kunne finde på at stryge eller vaske en ting i en fritime 
søndag formiddag. Det blev venligt henstillet til os at gøre det på værelset, hvor vi 

vi boede to og to sammen, hvis det var aldeles nødvendigt at gøre det på en søndag. 
Heller ikke håndarbejde i dagligstuen var velset en søndag. 

Sproget kneb det lidt med i starten. Patienterne kom ofte ude fra bygderne med for-
skellige dialekter. Selve personalet gik det lettere med. 

Det var et blandet medicinsk og kirurgisk sygehus med fødeafdeling. Blandt andet 
kom de fødende patienter til ude fra en lille ø og havde været på rejse et døgns tid, 
sommetider i flere forskellige både. De var ofte næsten i fødsel ved ankomsten. En 
enkelt havde født på turen. 

De første dage følte jeg mig træt og dårlig og gav nældefeberen skylden, men træthe-
den tog til, og der kom kvalme til og smerter hen over maven. Da der så efterhånden 
kom en gulfarvning af huden og mørk urin, måtte jeg gå til ”oversøsteren”, en streng 
dame, næsten en nonneagtig type, og sige det som det var. Hun havde nu gjort sine 
iagttagelser og mente nok, at jeg havde haft sygdommen med hjemmefra, hvad der 
jo nok heller ikke var tvivl om. 14 dage efter ankomsten blev jeg altså indlagt med 
gulsot og leverbetændelse. 

Da jeg kom i ro i en seng og kom i behandling med diæt, havde jeg det ret godt, først 
på enestue, ellers på en tosengsstue, smerterne og kvalmen hørte op. Alle var søde 
og hjælpsomme. 

Overlægen, der var vældig flink, sagde, at det så ud til at blive langvarigt, men hvis 
jeg ville, kunne jeg søges om at få opholdet forlænget svarende til sygdommens va-
righed, som blev til tre måneders sengeleje og en måneds re kreation. Jeg oplevede 
derfor 10 måneder deroppe, dels som patient og dels som sygeplejerske. 

Først i marts 1947 blev jeg udskrevet og var på et rekreationsophold i Bergen. Det var 
et sneeventyr deroppe i fjeldene. Ski kom jeg dog ikke i nærheden af, da mine ankler 
og fødder var meget stive i starten. Nogle af de danske sygeplejersker kom derop på 
en lille ferie, det var meget skønt. Helbredet var så godt igen, og foråret var kommet. 
Da det var så kort tid siden, krigen var hørt op, og Danmark havde sendt hjælpepak-
ker derop under krigen, så var man endnu uhyre taknemmelige deroppe, og det nød 
vi godt af. Tøj, uldgarn, kaffe, røgvarer mm. var på mærker eller ”punkter”, som de 
kaldte det. Vi fik rigelig ration og kunne også få uden mærker, fordi Danmark havde 
hjulpet tidligere. 

Kød var stærkt rationeret. På sygehuset fik vi kun kødretter om søndagen, fisk alle 
søgnedage. Det var fin fisk og mange variationer. Køkkenet var i kælderen under 
afdelingerne, så der lugtede af fisk på trappegangene. Der var rigeligt med fisk. Blev 
man inviteret på aftenbesøg, var serveringen altid først smørrebrød med pølse, le-
verpostej eller fiskepålæg, dertil varm chokolade, bagefter kaffe med fede konditor-
kager. Den samme servering fik patienter og personale på kongens fødselsdag og 
andre nationaldage. 

I omegnen af Stavanger boede der en del danskere. De havde næsten alle en fjeld-
hytte, hvortil vi ofte blev inviteret på fridage eller weekendophold. Vi kunne også 
være heldige at få en endagstur med små fragtbåde ud i skærgården, det var storslå-
ede naturoplevelser under primitive former. 
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Jeg fik også anskaffet mig en cykel deroppe i stedet for den hjemlige med faste ringe. 
Vejene var nu dårlige, men cyklen skulle også se brugt ud for at komme med hjem. 

Normalt syntes vi, at der blev ødslet med elektrisk strøm. Lamper og kogeplader blev 
der sjældent slukket for, men den sommer var der en lang tørketid, således at mange 
elve var udtørret, så blev det pludseligt sparetid. I aften- og nattevagt havde vi kun 
en lampe på kontoret. På stuerne havde vi lommelygter. Kun ved operation, fødsel 
eller andet akut, blev der lukket op for strømmen. Ude i byen var der også mørke i 
et bestemt tidsrum. Opholdet deroppe var absolut lærerigt, for mit vedkommende 
både som patient og som sygeplejerske. 

I Norge fik vi en pæn gage, oven i købet lønforhøjelse, mens vi var der, med tilbage-
virkende kraft, så jeg fik også løn i sygdomsperioden. Vi måtte ikke tage ret mange 
rede penge med hjem, men da man også kunne få mange ting deroppe, som ikke var 
kommet på markedet herhjemme endnu, var det ikke noget stort problem. 

En af mine sidste dage deroppe knækkede jeg en fortand i en flødekaramel. De sid-
ste penge var næsten brugt op til billet og andet, og jeg skulle flyve hjem. De havde 
stor mangel på bloddonorer deroppe. Man fik ellers penge, når man gav blod. Af 
nød og trang meldte jeg mig, trods det jeg havde haft leverbetændelse og vidste, at 
herhjemme kunne man ikke være donor. Det så de stort på der, og jeg fik 50 kr. til 
tandlægen til en stifttand. Det var en lille ekstra oplevelse. Vi var vist alle lidt vemo-
dige ved hjemrejsen, vi var blevet forkælede deroppe. 

Det var et dejligt bekendtskab med Norge og nordmændene. 

Den 15. september rejste jeg hjem og havde fået en stilling på Finseninstituttet på et 
lysambulatorium for børn med tiltrædelse 1. oktober 1947. 

Ellen Jepsen, noter 
1. Dansk Sygeplejeråd erhvervede Testrup Højskole i 1927 med det for mål, at et 

ophold der kunne tjene som indslusning til selve sygeplejer skeuddannelsen. 

2. Maren Grosen var forstanderinde for Testrup Højskole 1927-47. 

3. Ingrid Kaae var lærerinde på Testrup fra 1927, og 1947 overtog hun stillingen 
som forstanderinde.

4. Mariaforbundet stiftet i 1914. 

5. I løbet af 1934 førtes en række forhandlinger mellem repræsentanter for Amts-
rådsforeningen, foreningen af Sygehusbestyrelser, Den danske Købstadsfor-
ening og Dansk Sygeplejeråd, hvorved der fastlagdes retningslinier for en ned-
sat arbejdstid for sygeplejersker. Herefter måtte der forhandles om de enkelte 
sygehuse, således at 8-timers dagen gradvis indførtes.

6. I 1924 lejede Københavns kommune et lille antal sengepladser i dr.med. Axel 
Blads fødeklinik, Martinsvej 8. I 1941 udvidedes klinikken til ca. 60 sengeplad-
ser og stilledes i sin helhed til rådighed for fødepati enter fra Københavns kom-
mune.

7. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelses børnesanatorium ved Vor-
dingborg blev opført i årene 1936-38. 

8. Det første amtssygehus i Næstved fra 1817 erstattedes af et nyt omkring 1880. 
Der foretoges en del om· og nybygninger i 1920erne og -30erne. 

9. Et af Indenrigsministeriet nedsat udvalg til behandling af sygeplejerskemang-
len afgav i 1949 en betænkning med det første forslag til ud dannelse af syge-
hjælpere.
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