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Den personlige hygiejne under besættelsen var ikke god. Kulde og koldt vand kom-
bineret med dårlig og rationeret sæbe gjorde sit til, at lus og fnat blev almindelige 
plager i store dele af befolkningen. Specielt fnat blev en større opgave for sygehu-
sene, der indrettede deciderede fnatambulatorier eller specielle rum til behandlin-
gen. Sygeplejeeleverne hadede den opgave, og nogle af dem blev smittet med fnat 
op til flere gange. 

Sæbe var som nævnt rationeret, og den blev gennem de fem besættelsesår strakt, så 
den til sidst indeholdt 80% ler, der fik det til at føles som sandpapir.1,2 Anna Sofie Holm 
på Skive Sygehus prøvede at vaske hår i det, hvad hun ikke skulle have gjort, ”Det så 
frygteligt ud. Da afdelingssygeplejersken kom ned og så mig, sagde hun, ”Nå, De har 
nok vasket hår i dag”. Det var så stridt, at jeg ved ikke hvad. Det var, som om der var 
ler i det”.3 

Dårlig sæbe og koldt vand var opskriften på en generelt dårlig personlig hygiejne, og 
utøj som lus og fnat havde kronede dage. Patienter blev ved modtagelsen rutinemæs-
sigt afluset med sprit og tættekam. Nogen havde så mange lus, at der skulle mere til, 
som her på Haderslev Amtssygehus, ”En gang havde vi en patient med lus, der skulle 
i fnatkælderen. Hun var kommet i badekarret, og overfladen blev sort, så mange lus 
havde hun. Det varede ikke så forfærdelig længe, for da lusene var væk, da døde ”bed-
ste””.4

Under 2. verdenskrig blev specielt fnat et udbredt problem som følge af den mang-
lende hygiejne. Hele familier kom til ambulant behandling på sygehusene. Fnat skyl-
des en hudmide, der borer sig ind under huden og fremkalder en ulidelig kløe, specielt 
om natten. Det smitter ved kropskontakt, så ofte blev hele familier angrebet. Ifølge 
både lærebøgerne og det, de interviewede sygeplejersker fortæller, var der to forskel-
lige kure for fnat under krigen, enten indsmøring med brun sæbe efterfulgt af påsmø-
ring af benzylbenzoat, eller en svovlleversalve, Kathiolan, der skulle smøres ind over 
hele kroppen.5,6 

Kuren med brun sæbe blev indledt med et varmt karbad, hvor patienten blev smurt 
ind i blød brun sæbe. Efter aftørring blev huden omhyggeligt penslet med benzylben-
zoat-liniment, der skulle sidde et døgn, hvorefter det blev vasket af. Kuren var ikke 
100% effektiv, og man kan spørge sig, hvor de skulle få den brune sæbe fra. Måske er 
det derfor, at den anden kur ser ud til at have været den mest brugte. 

Kathiolan-behandlingen bestod i, at patienten blev smurt ind fra top til tå, hovedet 
undtaget, i Kathiolan, en svovlleversalve, der lugtede kraftigt af svovlbrinte. Salven 
skulle sidde et døgn, hvorefter den blev vasket af.6 På Bispebjerg Hospital indrette-
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de man ligefrem et helt fnatambulatorium, hvor de uheldige patienter kom ind iført 
gammelt tøj. Næste dag kom de igen til et grundigt bad, medførende rent tøj. Man 
kunne på lang afstand genkende de indsmurte fnatpatienter, fordi den klæbende salve 
fik dem til at gå med skrævende ben og strittende arme. En vis svovllugt kunne også 
spores. Det eneste offentlige trafikmiddel til hospitalet var sporvognslinje 10, som i 
folkemunde gik under navnet ”Fnatmiden”.7

Fnat var en flov lidelse for de fleste, selv om det ramte alle socialgrupper. Åse Feldt-
haus skulle på Vejle Amts og Bys Sygehus en gang behandle en hel fodermesterfamilie 
og dens herskab. ”Det var ret almindeligt, at folk fik fnat. Der kom en fodermester-
familie, og så skulle herskabet jo også med. Det var de ikke glade for, for de kunne jo 
være smittet af fodermesterfamilien. Herskabet, bonden og hans familie var meget, 
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meget flove, for de skulle jo ikke have fnat. Det var noget, fodermesterfamilien kunne 
have”.8

Kathiolan-salven lugtede så vedholdende, at ”hvis man skulle ud om aftenen, ville 
man gerne bytte vagt. Man kunne ikke komme nogen steder, hvis man første havde 
smurt med det der. Salven var gullig, ligesom olieagtig, den stank”.3 Ind i mellem trak 
eleverne lod om, hvem der skulle i fnatkælderen.9 Ganske vist stod der i lærebøgerne, 
at man skulle bruge en bred pensel eller handsker til at smøre ind med, men eleverne 
gjorde det med de bare hænder. Nogle blev smittede og måtte selv igennem kuren op 
til flere gange.8

Fnatkurene fyldte meget for eleverne, og de hadede det. Også Bodil Marie Ryborg på 
Statshospitalet i Sønderborg, ”Hvis der var noget, jeg nåede at lære i min elevtid, var 
det at give fnatkure. Føj, man fik jo lede ved det. Det ramte også helt almindelige folk, 
hele familier. Det smittede meget. Hvor der var mange børn, lå de sommetider et par 
stykker i samme seng, så fik de det alle sammen. De skulle smøres helt ind, og de fik 
hvide handsker på. Folk vidste, at når man kom ud fra sygehuset med hvide handsker 
på, så havde man fnat. Nogle patienter valgte derfor at tage handskerne af og smide 
dem væk, så snart de var uden for sygehuset. Jeg fortalte nede i badeafdelingen, at en, 
der lige havde fået en fnatkur, havde taget handskerne af og nu gik udenfor. Det var der 
ikke noget at gøre ved. ”Så kommer hun jo nok igen”, sagde de”.9

Fnatbehandlingen kunne også være en grænseoverskridende opgave for de unge ele-
ver. Fnatmiderne holder gerne til på hænderne, i armhulerne og på kønsdelene, men 
kan i øvrigt brede sig til det meste af kroppen. Det var derfor vigtigt, at absolut hele 
kroppen blev smurt ind. Det var der nogle mænd, der ikke kunne stå for. ”Så kneb det 
for eleverne, når de skulle… Vi skulle smøre dem ind over det hele. De der mænd, de 
kunne ikke altid styre sig. Så blev det sådan, at mændene selv måtte smøre deres køns-
dele ind, så vi ikke skulle stå og nulre dem der”.10

På Horsens Kommunehospital ydede man en speciel service til ”landevejsbumser-
ne”, der kunne komme og blive gjort rene engang imellem. Det var Inga Nielsen med 

Fnatmide og fnatgang. 
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til som elev. ”På badeværelserne var der terrazzogulve, som vi gjorde meget våde og 
bad dem om at smide tøjet der. Så kunne utøjet jo ikke leve, ellers var vi også fyldt med 
lus. Tøjet blev sendt med portørerne over til desinfektionsovnene. De fik et bad og blev 
kæmmet, og så fik de deres tøj tilbage og trak i det. Så var de blevet renset. Vi smurte 
dem ind, og så fik de en båre at ligge på og en kappe til at tage over al den her smørelse. 
De kom ind i en opholdsstue eller på gangene, og den næste dag fik de et bad. Så skulle 
fnatten være kureret. Deres tøj blev autoklaveret. Jeg synes, alle havde fnat”.11




