Stuegang på sygehuset i Østergade i 1950’erne. Her ses overlæge Borch Madsen i midten med henholdsvis reservelægen til højre og sygeplejersken til venstre med lægejournalerne i favnen, samt en elev, som ellers var
hende, der normalt bar journalerne.
Ward rounds at the hospital in Østergade in the 1950s. Chief physician Borch Madsen is in the middle, with the
resident on the right, and the nurse and student nurse on the left.

STUEGANG I 1930’ERNE

Selve stuegangen var en af dagens helt store højdepunkter. En normal stuegang
på sygehuset i Østergade i 1930’erne forløb således, at oversygeplejersken åbnede døren for overlægen, som var den øverste i hierarkiet. Inde ved patienten
stillede sygeplejersken sig overfor lægen, og begyndte herefter at beskrive patientens tilstand. Patienten blev altså sjældent spurgt om, hvordan han eller hun
havde det. Samtidig måtte sygeplejersken ikke flytte sig fra sin plads, så hvis der
skulle hentes noget, var det sygeplejeeleven, der løb efter det. Der lå også et vist
pres på sygeplejeeleven, da det var forventet, at hun på forhånd opfattede, hvad
der manglede, så det på den måde ikke var nødvendigt at udveksle ord imellem
lægen, sygeplejersken og eleven. Efter overlægen havde undersøgt patienten,
skulle han vaske hænder, mens sygeplejeeleven stod parat med et håndklæde til
ham. Sygeplejeeleven bar desuden lægejournalerne for reservelægen, der forinden havde skrevet alle overlægens bemærkninger og beslutninger ned.
Der er ingen tvivl om, at patienten de sidste hundrede år er blevet meget mere
involveret i sin egen behandling, både før, under og efter en indlæggelse. Blandt
andet er det første lægen spørger om i dag, hvordan patienten selv føler han eller hun har det.

Sengeleje var den bedste pleje
Der er ligeledes sket store forandringer inden for, hvor lang tid en patient er indlagt på sygehuset. Det skyldes blandt andet mere effektive metoder inden for
behandling, men også, at man førhen anså sengeleje som en vigtig del af selve
behandlingen. I 1930’erne lå en patient i gennemsnit otte til ti dage i sengen efter en blindtarmsoperation, mens en fødsel krævede ni til ti dage i sengen.
I 1930’erne var patienterne i gennemsnit indlagt i 26 dage. Når patienten endelig
måtte komme op af sengen, opholdt vedkommende sig for det meste kun på sin
stue eller på sygehusgangen, da der ikke fandtes egentlige opholdsstuer i første
halvdel af 1900-tallet. På sygehuset i Østergade havde patienterne dog stor gavn
af den smukke sygehushave, der blev flittigt brugt, når der var godt vejr. Ellers
blev tiden brugt på at spille, snakke med de andre patienter eller vente på, at
der kom besøg hjemmefra. Det var først med det nye sygehusbyggeri i 1962, at
der kom en opholdsstue med en åben altan til hver etage i patientbygningen, så
patienterne samtidig kunne nyde lidt frisk luft uden at skulle ned i det store haveanlæg.
I dag vant er vi vant til, at det gælder om at komme så hurtigt op af sengen som
overhovedet muligt efter en operation, da bevægelse mindsker risikoen for komplikationer, og patienten derved kommer sig hurtigere. I dag er vi i gennemsnit
kun indlagt i tre dage på sygehuset.

Her ses sygehusets bibliotekar Cecilie
Bang med bibliotekets bogvogn. Hun var
initiativtager til oprettelsen af sygehusbiblioteket i 1949, og var sygehusbibliotekar til hun som 67-årig, i 1974, tog sin
afsked fra biblioteket. Cecilie havde vognen med rundt til patienterne, så de kunne låne bøger af hende. Derved kunne de
mange dage i sengen blandt andet bruges på at læse.
This photo shows the hospital librarian,
Cecilie Bang, with the hospital book cart.
Cecilie Bang established the hospital library in 1949. The patients could borrow
books to read during their days of hospitalisation.

Når der var godt vejr fik patienterne på Nykøbing Sygehus lov til at komme ud og ligge i haven og få lidt frisk luft. Her ses sygeplejerske Frk. Krogh sammen med patienterne Vera og Ida
i 1932.
When the weather allowed, patients could get fresh air in the hospital garden. This is nurse
Krogh with the patients Vera and Ida in 1932.

Med de lange indlæggelser førhen, var det ikke så ualmindeligt, at der opstod nære relationer mellem patienten og personalet. Her sidder Kathrine Jensen sammen med en af sygeplejerskerne, som hun fik en tæt relation til under sit ophold på sygehuset i 1914.
Being hospitalised for days gave patients the opportunity to become friends with the staff.
Kathrine Jensen, who was hospitalised in 1914, developed close friendships with her nurses.

WARD ROUNDS IN THE 1930S
Ward rounds at the hospital in Østergade was the high point of the day in the
1930s. The doctor, a resident, a nurse, and a student nurse were present. The
nurse would describe the condition of the patient to the doctor and the student
would help out, which would include holding the towel for the doctor, when he
washed his hands after attending the patient. The student nurse would also carry the records, which were kept by a resident. At that time, the patient was not
consulted during ward rounds, but these days, the patients are actively involved.

There has been another marked change in attitude concerning the duration of
hospitalisation. In the 1930s, bed rest was considered an important part of treatment. The patient often spent days in hospitals for procedures that today would
require only hours of hospitalisation. This change is partly due to the discovery
that movement reduces the risk of complications. Despite the amount of time
spent in the hospital, there were no lounges - something that was rectified when
the new hospital was built in 1962.

Den øverste leder for hele sygeplejepersonalet havde titlen oversygeplejerske. Derudover havde hver afdeling
deres egen afdelingssygeplejerske. Her ses frk. Maren Søndergård fra Ø. Jølby, der i 1936 som nyuddannet blev
ansat på Nykøbing Sygehus. I 1949 blev hun udnævnt til afdelingssygeplejerske på den medicinske afdeling B i
Østergade, og senere på medicinsk afsnit A3 på det nye sygehus, hvor hun var, indtil hun gik på pension i 1970.
The head nurse was responsible for the entire nursing staff, but every ward was managed by a charge nurse.
This is miss Maren Søndergaard from Øster Jølby on northern Mors, who became a nurse at Nykøbing hospital
in 1936. She became a charge nurse in 1949, a position she kept until her retirement in 1970.

SYGEPLEJERSKEN

I Danmark blev den første sygeplejeuddannelse indført i 1876 på Københavns
Kommunehospital. Sygeplejefaget blev hurtigt et godt alternativ for ugifte kvinder fra middelklassen i 20-30-årsalderen, da de kunne opnå økonomisk uafhængighed i en tid, hvor kvindeidealet ellers var lig med ægteskab og et liv som husmoder. Efter Anden Verdenskrig var der dog stor mangel på sygeplejersker rundt
om i landet, og i 1951 optog man for første gang mandlige sygeplejersker på Rigshospitalet. Det var dog ikke helt uden komplikationer, da det ikke var alle, der
mente, at mænd hørte til i faget. Derudover foreskrev loven, at autorisationsbeviset kun kunne tildeles en ’hun’. Loven blev dog ændret i 1956, så sygeplejefaget
nu ikke længere var tilknyttet et bestemt køn.
Siden er der kommet en lang række forbedringer i uddannelsen, blandt andet
med uddannelsesreformen i 1957, hvor det blev et krav, at sygeplejerskerne, foruden sygeplejeforskolen, skulle igennem en treårig uddannelse på en godkendt
sygeplejeskole. Uddannelsen kunne nu ikke længere tages på det enkelte sygehus. I stedet blev der oprettet 34 nye sygeplejeskoler, hvoraf den ene blev placeret på Thisted Sygehus i samarbejde med Nykøbing Mors Sygehus. Derved kunne
de to sygehuse fortsætte med at uddanne sygeplejersker lokalt, som man havde
gjort i årtierne forinden.

Livet på sygehuset
En af årsagerne til, at det blev mere og mere udbredt blandt ugifte piger at blive sygeplejerske i starten af 1900-tallet var, at der var bopælspligt på sygehuset,
hvor mad og logi var en del af lønnen. Alle måltider foregik i fællesskab, og ens
fritid blev ofte brugt sammen med de andre sygeplejersker, hvilket skabte tryghed og fællesskab. Samtidig var sygeplejerskerne altid i nærheden af patienterne, hvis der pludselig opstod behov for hjælp, også uden for arbejdstiden.
Sygeplejerskens mange roller
Igennem tiden har sygeplejerskens arbejdsopgaver forandret sig meget, og i den
første halvdel af 1900-tallet kom sygeplejersken ofte ud for lidt af hvert. Meget
af det arbejde som sygeplejerskerne klarede førhen, bliver i dag udført af portører, social- og sundhedsassistenter og fysio- og ergoterapeuter. Der var heller
ikke nogen lægesekretærer, så hvis lægen ikke skrev journalen, skulle sygeplejersken gøre det. Derudover var laboranter sjældne, så sygeplejersken foretog
ofte laboratorieanalyser, specielt ude på de mindre sygehuse. I takt med at flere
og flere faggrupper begyndte at få indpas på sygehusene efter krigen, skiftede
sygeplejerskens rolle, og hun blev mere og mere specialiseret. Sygeplejerskerne
fik gradvist en større rolle inden for undersøgelser og behandling af patienterne,
og der kom desuden både operations-, røntgen- og anæstesisygeplejersker.

Bopælspligten på sygehuset gjorde, at sygepersonalet næsten altid var sammen, både på
og uden for arbejdet. Det skabte et helt særligt fællesskab. I løbet af 1950’erne begyndte flere
og flere sygeplejersker at bo uden for sygehuset, men det havde den konsekvens, at de blev
trukket i løn for mad og logi. Efter lange forhandlinger, kunne sygeplejerskerne fra 1958 frit
vælge om de ville bo på sygehuset. Dette trådte først i kraft i 1959 i provinserne, herunder i
Nykøbing. Her ses personalet fra sygehuset i Østergade i starten af 1950’erne med afdelingssygeplejerske Maren Søndergaard stående som nummer to fra venstre.
The residency requirement meant that the nursing staff also socialised outwith work. During
the 1950s, more and more nurses found lodging away from the hospital, and the residency requirement was abandoned in 1958. The photo shows the staff at the hospital in Østergade in
the early 1950s.

For de fleste sygeplejersker var arbejdet på sygehuset mere end blot et arbejde. Mange så det
som et kald, og specielt i den første del af 1900-tallet var sygeplejefaget et godt alternativ for
ugifte kvinder. Her er et par af de unge sygeplejersker fra børneafdelingen i Østergade.
For most nurses, their work was their vocation. It was also a great alternative for unmarried
women in the early 1900s. The photo shows a couple of young nurses from the children’s ward
at the hospital in Østergade.

THE NURSE
The first nursing degree programme in Denmark was introduced in 1876. Being a
nurse offered financial independence for middle class women. After World War II
there was an acute shortage of nurses, and in 1951, male students were accepted at the national hospital. New nursing schools were established, including one
at the hospital in Thisted.

In the early 1900s, nurses were required to live at the hospital, with board and
lodging included in the salary. Thus, nurses were always available for emergencies. Nursing duties have changed since then; porters and health care assistants
taking over some of them, and secretaries and laboratory assistants taking over
others. Nurses have become more involved with the examinations and treatments of patients, and other nursing functions have become specialised.

Her ses jordemoderboligen i Erslev omkring 1910. Jordemoder Marie Haack Mikkelsen, der ses til venstre i billedet, var jordemoder i Erslev i 33 år. I døren står hendes mand Kristian Haack Mikkelsen.
Marie Haack Mikkelsen, who was a midwife in Erslev on northern Mors for 33 years, is on the left in this photo
from 1910. Her husband is standing in the background, in the doorway of their home in Erslev.

NÅR BØRNENE KOMMER TIL VERDEN

Lige så længe der er blevet født børn, ligeså længe har der også været ydet fødselshjælp. Men det var først omkring 1800-tallet, at fødselshjælp, også kaldes obstetrik, blev anerkendt som et selvstændigt lægeligt fagområde. Allerede i 1713
oprettede man dog Jordemoderkommissionen i Danmark, der siden hen blev
lagt inder under Sundhedskollegiet, i dag kaldet Sundhedsstyrelsen. Året efter,
i 1714, kom den første forordning for jordemødrene, og op igennem 1700-tallet
blev det i højere grad lægerne, frem for kirkens præster, der tog sig af undervisning af jordemødrene. I 1787 trådte det første reglement for jordemoderskolen i
kraft, hvilket pålagde kvinderne et halvt års oplæring.
Gifte kvinder og enker
Oprindelig havde det været kvinder, der selv havde født, enten fra den fødende
kvindes egen familie eller en nabokvinde, der bistod fødslen. Der udviklede sig
dog ret tidligt en form for jordemodergerning, hvor kvinder med erfaring, både
fra egen fødsel, samt fra mange andres, tilbød deres hjælp. Derudover var det indtil midten af 1700-tallet kun gifte kvinder og enker, der kunne være jordemødre.
Det blev dog ændret omkring 1750, så også ugifte kvinder kunne oplæres som
jordemødre.

følgende i Nørhaa i Thy, slog familien sig ned i Rakkeby i 1868 med deres to børn,
da Kirsten Marie havde fået tildelt erhvervet som distriktsjordemoder af Thisted
Amt med ansvar for fødsler i Tæbring, Outrup, Fjallerslev, Mollerup og Rakkeby.
Dertil fulgte gratis logi i jordemoderboligen, hvor Kirsten Maries mand ligeledes
kunne dyrke det tilhørende jordstykke.
I de første mange år forløb jordemodergerningen som den skulle, men den 22.
februar 1879 bistod Kirsten Marie fødslen hos gårdejer Peder Kristian Sørensen
Kjærgaard, hvor barnet desværre var dødfødt. Hurtigt gik der rygter om, at skylden lå hos Kirsten Marie. Jordemoderen svarede igen med annoncer i øens aviser med en erklæring fra distriktslæge Nyrup, der understregede at intet tydede
på fejl i forbindelse med fødselshjælpen.

Jordemoderen fra Rakkeby
Der er ingen tvivl om, at det har været et betroet erhverv, da jordemoderens kunnen havde afgørende betydning for udfaldet af fødslen. Ikke kun for det ufødte
barn, men også for den gravide kvinde. Det var langt fra ualmindeligt, at der gik
noget galt under fødslerne i 1800-tallet, og i nogen tilfælde endte skylden da
også med at blive rettet mod jordemoderen.

Kirsten Marie hørte heller ikke mere til sagen indtil to år senere, hvor hun igen
blev anklaget. Denne gang var det husmand Peder Sørensen fra Rakkeby, der anklagede Kirsten Marie for at have troet alt for meget på sin egen dygtighed under
hustruens fødsel året før. Barnet havde ligget forkert i maven, og Kirsten Marie
fravalgte at tilkalde en af øens læger. Barnet overlevede, men skulle efterfølgende indlægges på Nykøbing Sygehus, hvilket havde været en omkostningsfuld affære for familien. Kirsten Marie gik igen til forsvar i avisen, hvor hun denne gang
blev bakket op af både distriktslægen og den fungerende læge Faartoft. Husmanden var dog ikke overbevist om jordemoderens uskyld, og håbede, at sagen
kom for amtsrådet. Det gjorde den ikke, men kritikken fortsatte i nogle måneder
herefter. Det fik beboerne i Fjallerslev til at bakke op om deres højt værdsatte og
dygtige jordemoder. Efterfølgende gik kritikken i sig selv.

I 1865 stod den kun 25-årige Kirsten Marie Pedersen klar til at bestride hvervet
som jordemoder på Mors efter et par års oplæring, muligvis hos den fungerende
jordemoder i Nykøbing, Marianne Bisgaard. Efter et kortere ophold i Vils og efter-

I 1908 anmodede Kirsten Marie Pedersen amtet om at måtte gå på pension efter 44 år som jordemoder på Mors, hvilket blev imødekommet. Under et år efter
døde den 69-årige jordemoder.

Desværre findes der ikke nogen billeder af Kirsten Marie Pedersen. Her ses til gengæld jordemoderboligen i Øster Assels omkring 1923. Mange af landsbyerne på Mors havde i starten af
1900-tallet deres egen jordemoder tilknyttet, ofte med en jordemoderbolig, så de altid var
tæt på, når byens kvinder skulle føde.

Jensine Gade, der ses til venstre på billedet, blev som ung uddannet til jordemoder i Thy, og
fungerede i en del år som jordemoder i Hurup. I 1945 flyttede hun sammen med sin mand, Albert Gade, til Mors. I 25 år var hun jordemoder i Hvidbjerg, indtil hun i januar 1970 gik på pension. Hun døde nogle måneder senere i en alder af kun 60 år. På billedet ses desuden børnene
Vera og Hanne samt Jensines mor og Albert Gade. Hvidbjerg, 1948.

The midwife’s home in Øster Assels on southern Mors around 1923. Many villages on Mors had
a midwife in the early 1900s, which made it easier for help to arrive quickly for women in labour.

This photo from 1948 shows Jensine Gade on the left, with her two children, her mother, and
her husband Albert Gade. Jensine was the midwife in Hvidbjerg on southern Mors from 1945
until her retirement in 1970.

OBSTETRICS AND MIDWIVES
Midwifery has existed as long as women have birthed children, yet not until
around 1800 did obstetrics become an independent medical field. However, a
midwife commission was established in Denmark in 1713, and during the 18th
century, doctors began teaching midwifery. It had often been women with personal experience of childbirth that would assist during labour, but an actual expertise at midwifery slowly developed with certain women, whose experience
could be crucial for the outcome.

In 1865, 25-year-old Kirsten Marie Pedersen became district midwife for several
parishes on southern Mors. She was generally successful at her work, but still
had to deal with public slandering after having delivered a stillborn child in 1879.
However, she responded with statements from the district health inspector. She
had to deal with a similar incident a few years later, though this time the child
survived, and Kirsten Marie Pedersen was amply supported by her parish. She
retired in 1908, after serving as midwife for 44 years.

Kredslæge Vogel i gang med at undersøge et hold elever
på lærerværelset på Kommuneskolen i Grønnegade omkring 1930, vel at mærke cirka 16 år før det blev indført
ved lov, at alle skoler skulle have en skolelæge ansat.
Health inspector Vogel examines a class of students at
the public school in Nykøbing, circa 1930. This was about
16 years before such exams became mandatory.

PLEJE I HJEMMET

Hjemmeplejen har efterhånden eksisteret i nogle århundreder, men det var først
i slutningen af 1800-tallet, at det blev institutionaliseret sammen med det resterende sundhedsvæsen. I dag er hjemmeplejen den primære del af det danske
sundhedsvæsen sammen med sundhedsplejen, der trådte i kraft i 1937. Ens for
dem begge var, at de sørgede for omsorg, pleje, tilsyn og oplysning i hjemmet.
Men mens det i høj grad handlede om nybagte forældre og deres barn i det 20.
århundrede, er hjemmeplejens arbejdsopgaver i dag udvidet til i ligeså høj grad
at dække pleje og tilsyn af den voksende ældre befolkningsgruppe.
Sundhedsplejersken
Omkring år 1900 døde hvert tiende barn inden de var fyldt ét år. Den høje børnedødelighed begyndte dog at falde væsentligt i de efterfølgende årtier. Det fik
politikerne til at igangsætte et forsøgsprojekt i 1929, hvor de første sundhedsplejersker blev sendt ud til småbørnsfamilier for at rådgive om ernæring, hygiejne og barnets behov, for derved at mindske børnedødeligheden yderligere.
Forsøgsordningen viste så gode resultater, at Folketinget i 1937 vedtog loven om
Bekæmpelse af Sygelighed og Dødelighed blandt Børn i det første Leveår.
Det gav kommunerne mulighed for at få op til 50 pct. i statsstøtte ved ansættelse
af særlige sundhedssygeplejersker. De skulle tilse børnene mindst 10 gange i deres første leveår, og give de nybagte mødre viden og råd om pleje og næring. Der
var dog tale om en frivillig ordning, og det var ikke alle kommuner, som gjorde
brug af den. På Mors kom den første sundhedsplejerske først i 1947. Til gengæld
blev det i 1973 pålagt alle kommuner at indføre sundhedsplejeordninger. I dag
er der, foruden den fysiske udvikling, i ligeså høj grad fokus på barnets sociale og
psykiske udvikling.

Her ses forældrene Rosa og Kresten Kirk fra Frøslev med deres førstefødte datter Else Marie i
1952. Familien kunne meget vel have haft besøg af Elna Lund, der blev den første sundhedsplejerske på Mors, da hun blev ansat i 1947.
This photo shows Rosa and Kresten Kirk from Frøslev on mid-Mors with their firstborn daughter Else Marie in 1952. The family could well have been visited by the first health visitor on
Mors, Elna Lund.

Læger og sygeplejersker på skolen
Generelt skete der meget inden for sundhedsområdet efter krigen. I 1946 blev
det påbudt alle skoler at ansætte en skolelæge. Skolelægeloven gav desuden
skolerne statsstøtte, hvis de samtidig ansatte en skolesundhedsplejerske. Hendes primære arbejde bestod i at undervise børnene i hygiejne, samt assistere
skolelægen. Skolesundhedsplejersken kendes dog allerede tilbage fra omkring
år 1900, hvor hun blev kaldt for lusefrøkenen, da hendes primære arbejde bestod
i at rense børnene for utøj, heriblandt lus. I 1940’erne var der dog i højere grad
fokus på bekæmpelse af tuberkulose, hvilket i 1950'erne skiftede til bekæmpelse af børnelammelse, også kaldet polio, der var en meget udbredt infektionssygdom på det tidspunkt. I dag foretages der undersøgelser i 0., 1., 4., 5., og 8. klasse, hvor børnene blandt andet vejes og måles, samt kommer igennem en høre-,
syns- og farvetest. På de højere klassetrin informeres der desuden om kroppens
forandringer i puberteten.
Hjælpen kom på cykel
I mange år var hjemme- og sundhedsplejerskernes arbejdsplads udelukkende
deres cykel og patienternes hjem. De arbejdede ofte alene, og både før og efter
Anden Verdenskrig var cyklen meget udbredt blandt hjemmeplejerne. Flere begyndte dog i 1950’erne at anskaffe sig en bil, hvilket gjorde arbejdsdagen betydelig nemmere. En af dem der fortsatte rundt på cykel, var Elna Lund, som blev
ansat som den første sundhedsplejerske på Mors i 1947.
Du kan høre hendes fortælling i høretelefonerne ved siden af.

Sygeplejerske Marie Nørgaard ved sin gasgeneratorbil som hun brugte til at køre rundt til
sine patienter i Solbjerg-området, ca. 1945.
Nurse Marie Nørgaard with her car around 1945. She used the car to visit her patients in the
Solbjerg area on northern Mors.

HOME CARE
The concept of home care has existed for a few centuries, but it was institutionalised in the late 1800s. Today, home care is one of the primary functions of the
Danish public health care system. In 1929, a pilot project of health visitors was
initiated for new parents, which eventually helped reduce the infant mortality
rate. The project was so successful that the government implemented a new law
in 1937, which offered financial support to municipalities that hired health visitors. On Mors, the first health visitor was employed in 1947. The initiative became
mandatory in 1973.

Other initiatives were implemented after World War II, including school doctors
and nurses. The position of school nurse already existed, but the duties changed
from inspecting the children for vermin to assisting the school doctor and teaching hygienics. Some of the issues the nurse helped with in the 1940s was fighting
tuberculosis, in the 1950s it was polio. Today the nurses mainly help with basic
sensory tests and teaching about puberty.

