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Byen lænker. 
Hvis jeg vil hore Gig/i synge, sætter jeg mig hen i en Biol(raf, h\"is jeg vil hore 

ham synge mere, gaar jeg ind igen til næste Forestilling, maaskc til to Fore
stillinger endnu I hvem kan reagere paa det? jeg lever i en Storby, jeg er ikke 
undergi\·et mine :'liedmenneskers Kontrol - o, gyldne HandJcfriJ1ed. 

Har man arbejdet som Elev en Aarrække paa et ar Storbyens Hospitaler i 
de gode, gamle Dage, h,·or aldrig noget kunde gaa stærkt nok, saa sidder man 
nu inde med et jagende, nervost Temperament, et Temperament, der efter vor 
egen :\lening kun i Storbyens Rytme finder sil rette Element. Hvor har cl saa
danl Temperament det bedre, end naar del befinder sig paa en Cykle, klemt 
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i11<lc mellem klimpende SporYogne, \'ognmandshesle son1 ikke kan komm(' frem 
og næsvise Cyklebude; vugger ikke hele vor Sjæl med i denne Rytme? Hvad 
kan vel ru:age og fastholde os mere, end delle al være lige i Hjertel af alt pul
seren,1e Liv. Her sker der noget, og det kan il,ke gaa slærkt nok t Storbyen 
drager illenneskene, den fastholder os, og den lænker os I 

Vi skal ikke gaa i Detailler med, h\'ad som lænker. Vi ved alle. at Storbyen 
har skonne Parker, brede Iloulevardcr, Iluntmagerbutikker med nedlagte, gar,ede 
Rr�ve og Viktualieforretninger med Spegeskinker. Ogsna Hytmen fra en Rcgn
veJrsdag er os velkendt. Vi drejer ned ar Sidegaderne ind i de K varlerer, hvor 
Sanermg endnu ikke er kom mel lil Udfoldelse: Kælderhalse og Baggaarde, :\lug 
og Skarnbasser og smaa blegsotige Unger. Taler ikke ogsaa her Storbyens Rytme 
til del l1cll ægte i vort Sygeplejerskelemperamcnt: - Her er noget at rive i 
sundhedsmrcssigl set I og her skal du ned og revolutionere i Morgen! - i\len 
del bliver aldrig den i\lorgen, hvor vi gaar ned og revolutionerer. Byens Rytme 
har talt til vort Hjerte, men næste Dag siger den samme Rytme os, at al del 
r�volulionercde Arbejde har vi jo en Uorgerrcpræsenlalion til at lage sig af, og
v1 eykler videre utl i Dagen, ud i de nye [ndlryk og maaske bort fra Besværet! 

Storbyen lænker, men lwjt oppe -paa Ccmtc Sal i et af Byens Yderk\'orlerer 
sidder den I Iængclaas som holder Lænkens Ender sammen, saa fast, al der skal 
stærk Vilje . og Muskelkraft til ror al bryde ud. Hængelansen er vor Lejlighed! 

En hrng Elevtid med Forbud og Leveregler, hvor man som eneste Fristed 
kun kendte ecl Værelse, der ogsaa ,·ar en andens, blev en Dag aflosl af en Selv
slænclighedsperiode, hvor Fristedet blev Lil en lille Lejlighed med Alt:111 og Blom
sterkasser, var ikke hermed Porten til Himmeriges Rige naaet? 

I de sidste Maaneder, maa jeg tilstaa, har der op til mil Himmerige� Port 
hver Uge sneget sig en ny Rytme - den bliver brutalt smidt inrl igennem min 
Brevkasse, det sker, naar Budet hringer mig Ticlskrift for Sygepleje. Jeg har 
læsl delle Blad flere Gange, og nu kender jeg Rytmen: Sog de ledige, fas le Stil
linger - Arbejdslosheden vuggrr i Horisonten. 

- Jeg er ligeglad, jeg kan lade være at læse Uladel. Jeg skal ikke ud pna 
Landet. Jeg egner mig ikke for at passe sindssyge Patienter. Jeg elsker min By, 
og jeg vil leve ,·idere i dens Rytme. 

Nu, som saa ofte før, vil r>ansk Sygeplejeraad protestere mod den 
her skitserede Tankegang. Hensigten med ,·or Uddannelse li! Sygeplej
erske var ikke al skabe cl Grundlag, hvorpaa vi kunde dyrke vor egen 
Magelighedstrang. Med den humane Sygeplejes �!oder, Florence 1yigh
linga/c som Forbillede sætter alle danske Sygeplejersker under alle 
Livets Forhold de ideelle Krav og Pligter øverst. 

Derfor nrna de unge, københavnske Sygeplejersker nu bryde Lænken, 
som binder - de maa rejse ud i Lande!, de maa søge de ledige Stil
linger ved Statens Sindssygehospitaler. 
Alle arbejdsledige, unge Sygeplejersker. Meld Dem til Dansk Syge

plejeraads Arbejdsanvisningskontor, Fensmarkgade 1. Kbh. N. 

Universitetskursuset afsluttet. 

Kursus Yed Aarhus UniYersilel for Sundhedsplejersker og for 
ledende og undervisende Sygeplejersker afslullede den 30. �laj 
sit tredie Kursus. 
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·42 Sygeplejersker har her i de forløbne 9 Mar.neder fuldl'ørl
deres Uddannelse, og fra Universitetets Side betegnes det som 
el ualmindeligt dygtigt Hold, der blev dimillerel. 

Næste Kursus paabegyndes i September l\Iaaned, dette Kursus 
vil faa en Tilslutning paa ca. 40 Sygeplejersker. 


