
RØNTGENTERAPI OG LYSBEHANDLINGER

Efter opdagelsen af røntgenstrålerne kort før år 1900, bredte der sig hurtigt en 
forhåbning om, at de nye stråler kunne bruges terapeutisk til behandling af et 
bredt udsnit af lidelser. Mange sygehuse fik i perioden 1900-1920 installeret rønt-
genapparter, men det var først efter flere års diskussioner, at Nykøbing Sygehus i 
1923 fik en røntgenafdeling under ledelse af overlæge Jacob Nordentoft. 

Det var hovedsageligt patienter med kræftlidelser, hudsygdomme, tuberkulo-
se, hjernesvulster og leukæmi, der modtog strålebehandling. Der skulle gentag-
ne behandlinger til, før en patient kunne udskrives som helbredt. I gennemsnit 
modtog en patient i 1920’erne fire til fem behandlinger. I 1940’erne var det steget 
til otte til ti behandlinger.

CT-scannerens forløber 
Foruden den terapeutiske behandling, blev det nye røntgenapparat brugt til gen-
nemlysning og fotografering på sygehuset. W. C. Røntgen forudså allerede fra 
starten, at strålerne også kunne bruges til billeddiagnostik af indvendige struk-
turer i ellers uigennemsigtige legemer eller genstande. Det blev startskuddet til 
en lang række metoder for røntgenundersøgelse og behandlinger, der blandt 
andet førte til CT-scanneren i 1972. Modsat de tidligere todimensionelle skygge-
billeder, var det nu muligt at få tredimensionelle billeder af kroppen, hvor orga-
ner, knogler og ydre væv kunne skelnes fra hinanden. 

Sideløbende med røntgenafdelingen, tilbød sygehuset også en lang række lys-
behandlinger med blandt andet kvarts- og kulbuelys. Det var den færøsk-danske 

X-RAYS AND PHOTOTHERAPY 
With the discovery of x-rays in the late 1800s, expectations arose that they could 
be useful for a broad range of therapeutic treatments. Nykøbing Hospital esta-
blished an x-ray department in 1923. Aside from therapeutic treatments, the 
x-ray machine was used for radioscopies and for diagnostic imaging of internal 
structures. This kicked off the discovery of methods for x-ray therapy and treat-
ments, which would lead to the development of the CT scanner in 1972. Nykøbing 
Hospital also offered a range of phototherapy. The effect of light on a range of 
skin diseases was proven by Niels Ryberg Finsen in 1893. Phototherapy became 
immensely popular on Mors, to the degree that a private phototherapy bathing 
establishment became a necessity. 

The phototherapy bathing establishment became a reality in December 1923. In a 
local newspaper report, it was advertised as advantageous for everyone wanting 
to keep and improve their health, vitality, and ability to work. The establishment 
also offered a range of treatments for ill people, including treatments for arthri-
tis, digestive issues, anaemia, cardiac diseases, and diabetes. Doctor’s services 
were available for the elderly as well. The newspaper concluded the report with 
the statement, that the establishment seemed like a torture chamber, with pe-
ople stuffed in phototherapy boxes or laid on beds for concentrated treatments. 
It was never in doubt, however, that the phototherapy bathing establishment 
would have a bright future in Nykøbing – it was operational until 1970.

læge og grundlægger af Finsen-Instituttet, Niels Ryberg Finsen, der i 1893 på-
viste lysets virkning på specielt hudsygdomme. Lysbehandlingerne blev utrolig 
populære på Mors. Faktisk så populære, at det var nødvendigt med en privat lys-
badeanstalt. 

Lysbadeanstalten i Grønnegade 44
Den 10. december 1923 skrev Morsø Folkeblad, at et længe ventet savn nu var 
afhjulpet - der var nemlig kommet en lysbadeanstalt i Grønnegade 44. Det var 
Hr. Chr. Thordsen, der tog initiativ til at åbne en lysbadeanstalt, som med fordel 
kunne benyttes af sunde og raske, der ville bevare og forhøje deres sundhed, 
livskraft og arbejdsevne. Der blev givet alt fra almindelige karbade og saltbade 
til elektriske bade og kulsyrebade. 

Man kunne ligeledes komme for at forhøje sin sundhedstilstand, øge sit velbe-
findende og få mere energi og handlekraft. Syge og lidende kunne behandles 
for gigt, fordøjelsesforstyrrelser, nervøsitet, nervesvækkelse, blegsot og blodfat-
tigdom, hjertesygdomme og kredsforstyrrelser, sukkersyge og andre stofskifte-
lidelser. Ældre og gamle kunne derudover modtage lægepleje for at bevare de-
res ungdom længst mulig, og besejre de forstyrrelser i livsprocesserne, der ofte 
fejlagtigt blev kaldt for alderdomssvagheder. Afslutningsvis anførte Morsø Fol-
keblad, at lysbadeanstalten mest af alt lignede et moderne torturkammer, hvor 
folk blev sat ned i lyskasser eller blev lagt på leje til lokalbehandling, alt efter 
ønske. Men der var ingen tvivl om, at anstalten ville få en lys fremtid i Nykøbing.
Der var lysbadeanstalt i Grønnegade helt frem til 1970. 

Nykøbing Mors fik sin første røntgenafdeling i 1923. Siden da har den tekno-
logiske udvikling ført til bedre apparater til røntgenundersøgelser. Her ses en 
nyere røntgenafdeling på Nykøbing Sygehus med mere avanceret udstyr. 

Nykøbing Hospital established an x-ray department in 1923. Since then, tech-
nology and equipment have improved. This is a more recent photo of the x-ray 
department, showing more advanced equipment.

Her ses en del af personalet fra sygehuset i Østergade i starten af 1900-tallet, formodentlig før 
der blev indrettet røntgenafdeling på Nykøbing Sygehus. De nye muligheder indenfor rønt-
gen- og lysbehandling i starten af 1900-tallet fik stor betydning for behandlingen af kræft og 
hudlidelser op igennem det 20. århundrede.  

Some of the staff from the hospital in Østergade in the early 1900s.

Flere og flere blev op igennem det 20. århundrede behandlet med røntgenterapi frem for at 
komme en tur på operationsbordet, da de ioniserende røntgenstråler kunne gå direkte ind og 
dræbe de ondartede celler.

During the 20th century, the use of x-ray therapy found favour over surgery, as the ionised rays 
could kill the affected cells directly.



DET KIRURGISKE INDGREB

THE SURGICAL PROCEDURE 
The discovery of bacteria in the 1860s was revolutionising for surgical procedures. 
Previously, surgery had high mortality rates due to infections. With the increas-
ing knowledge of bacteria and hygiene, however, the mortality rate decreased 
significantly. This caused an increase in admissions, which in return created a 
need for additional space at the hospital and staff to assist at either surgery or 
aftercare. The hospital in Østergade was expanded in the early 1900s. 

The decades after World War II saw a significant development in surgical pro-
cedures, mostly caused by new ways to administer anaesthesia and machines 

to monitor the patient. This made it possible for specialised doctors to perform 
more and more complicated procedures. 

One of the most feared infectious diseases in the 20th century was polio. Polio is 
also known as infantile paralysis as it mostly strikes children. Denmark was one 
of the first countries to introduce the polio vaccine, which is still given to chil-
dren today. However, the large polio epidemic that struck Copenhagen in 1952 
became known world-wide for one particular reason: doctors began using respi-
rators for the first time. This became the start of anaesthesiology. 

Polio medførte nye anæstesiredskaber 
I lang tid foregik bedøvelsen inden en operation ved simple metoder. Et meget 
udbredt redskab var ståltrådsmasken, der var overtrukket med stof over patien-
tens næse og mund, hvor der blev dryppet æter nedover indtil patienten var 
bedøvet. I slutningen af 1930’erne blev flere af de gamle metoder dog gradvis 
fortrængt af mere moderne apparater.

En af de mest frygtede infektionssygdomme langt op i det 20. århundrede var 
polio, der med jævne mellemrum ramte Danmark som en epidemi. Polio er en 
virussygdom, som rammer hjernen og rygmarven, og medfører en total lammel-
se i løbet af ganske få timer. Sygdommen kaldes også for børnelammelse, da 
den hovedsageligt rammer børn. 

Danmark var særligt i 1950’erne ramt af store polioepidemier. Derfor var Dan-
mark også det andet land i verden til at indføre poliovaccinen i 1955. En vaccine 
små børn stadig får i dag. Imidlertid skulle den sidste store epidemi, der ramte 
København i 1952, blive kendt verden over. Her forsøgte lægerne nemlig at ven-
tilere de lammede patienter, og der blev for første gang anvendt respiratorer. 
Dette blev starten på det medicinske speciale, anæstesiologi, der i dag omfatter 
bedøvelse og intensiv behandling. 

I takt med at man fik mere viden om bakterier og hygiejne, blev kirurgien væ-
sentlig forbedret op igennem det 20. århundrede. Udviklingen førte ligeledes til 
nye redskaber og teknikker, der har gjort operationsstuerne mere og mere ef-
fektive, og ikke mindst fyldt dem med en masse avanceret udstyr. Her ses ope-
rationsstuen på Nykøbing Sygehus i 1990’erne.  

Massive developments and improvements were made in surgery as new know-
ledge about bacteria and hygiene spread. New procedures and instruments 
were also developed, and operating rooms were made more efficient. This is 
the operating room at Nykøbing Hospital in the 1990s.

Med opførelsen af det nye sygehus i 1962, fik morsingboerne nu en behandlerbygning med en 
separat operationsafdeling med fire operationsstuer, der havde fjordudsigt.

When the new hospital was built in 1962, it included an operating ward with four operating 
rooms.

Selv om lægerne tidligt begyndte at bruge hjælpere til at assistere i laboratorierne, gik der 
lang tid, inden der kom et reelt laborantfag. I takt med at behandlingerne blev mere og mere 
avancerede, gjorde laborantanalyserne det også. Siden da har laboranter været fast inven-
tar på sygehusene. Her ses laboratoriet på Nykøbing Sygehus i 1990’erne. 

As treatments at the hospital became increasingly complicated, the need for medical labora-
tory assistants became apparent. This is the laboratory at Nykøbing Hospital in the 1990s.

Opdagelsen af bakterier i 1860’erne kom til at få en revolutionerende betydning 
for kirurgien. Før var et kirurgisk indgreb forbundet med stor livsfare for patien-
ten, når kirurgen skulle behandle sårinfektioner. Kirurgien havde på dette tids-
punkt et meget dårligt ry, og det var sjældent, at folk lod sig indlægge for at blive 
opereret. Men i takt med at man fik mere viden om bakterier og hygiejne omkring 
århundredeskiftet, var det nu muligt at komme mange infektioner til livs, og dø-
deligheden faldt betydeligt. Det betød samtidig en stigning i indlæggelser, og det 
krævede mere plads og et større personale, der både kunne assistere ved ope-
rationen, og efterfølgende tage sig af sygeplejen. Det gjorde sig også gældende 
for sygehuset i Østergade, der begyndte at vokse i starten af det 20. århundrede, 
både med mere personale, og en separat operationsstue. 

Generelt fik hygiejnen en kæmpe betydning i arbejdsgangene på sygehuset, der 
krævede uddannelse i sterilisationsteknikker, infektionsbehandling og viden om 
smitteveje hos både læger og sygeplejersker. 

I en rivende udvikling
Det var dog først i årtierne efter Anden Verdenskrig, at der for alvor begyndte at 
ske en udvikling inden for kirurgien. Det var blandt andet de nye teknikker til at 
give anæstesi til patienterne, som skabte grobund for denne udvikling. Foruden 
bedre bedøvelsesteknikker, kom der desuden flere og flere maskiner til elektro-
nisk overvågning af patienten, samtidig med, at lægerne begyndte at kunne hol-
de åndedræt og kredsløb kunstigt i gang. Alle disse nye redskaber og teknikker 
gjorde, at der nu kunne udføres mere og mere komplicerede operationer. Siden 
hen er lægerne også blevet mere og mere specialiserede, hvilket gør, at der i dag 
kan udføres langt flere, og ikke mindst langt bedre og mere effektive operationer 
end for hundrede år siden. 



RADIOAKTIVITET, RADIUMNÅLE OG RADIUMSTATIONER

I 1895 opdagede W.C. Röntgen grundstoffernes stråling, der senere fik navnet 
røntgenstråling. Samtidig arbejdede den unge polsk-franske kvinde Marie Curie 
videre med den nyopdagede radioaktivitet. Sammen med sin mand Pierre Curie 
fandt hun i 1898 to radioaktive grundstoffer. Først polonium og senere samme 
år det stærkt radioaktive stof radium. Der gik ikke længe inden lægerne begynd-
te at eksperimentere med røntgenterapi med de to stoffer mod sygdomme som 
kræft og tuberkulose.

Lægerne blev hurtigt klar over, hvilken effekt radium havde på forandringer i hu-
den ved hudsvulster, og i 1903 blev den første kræftpatient helbredt med radium 
i Skt. Petersborg. Året efter, i 1904, behandlede man for første gang patienter 
med de stærkt radioaktive radiumnåle, der blev stukket direkte ind i huden, hvil-
ket blev en meget udbredt metode i de følgende år. 

Danmark får de første radiumstationer 
I 1912 kom den første radiumbeholdning på 125 mg til Danmark på privat initiativ 
af en mand, hvis kone havde fået diagnosen gynækologisk kræft. Initiativet blev 
imidlertid bakket op fra en uventet kant, nemlig den nyligt afdøde Kong Frederik 
den VIII, hvis mindefond gik til at stifte Radiumfondet i 1912. 

Radium udvindes af mineralet begblende, og der skal godt 7 tons begblende til 
at fremstille 1 gram radium. Det var altså en utrolig dyr affære at indkøbe radium. 
Derfor var Radiumfondets hovedopgave at samle penge ind til indkøb af radium, 
samt oprette radiumstationer, hvor kræftpatienterne kunne komme og modta-
ge behandling. I 1913 blev den første radiumstation etableret i lånte lokaler i Det 
Kongelige Frederiks Hospital i København, og derfra gik det hurtigt. Odense og 
Århus fik hver deres radiumstadium i 1914, og radiumbeholdningen blev udvidet 
med 400 mg. I 1921 blev beholdningen udvidet endnu engang med 1750 mg ef-
ter en landsindsamling, der gav 1,5 millioner kroner til Radiumfondet. Det næste 
større indkøb fandt sted i 1929-1930, men denne gang var det Kræftens Bekæm-
pelse, som stod bag indsamlingen.

Allerede i 1905 var der blevet oprettet en komité, Lægeforeningens Cancerko-
mite, hvis arbejde bestod i at behandle og bekæmpe kræft sideløbende med, at 
Radiumfondet samlede ind til radium. I 1928 valgte man at lægge de to organi-
sationer sammen, og Landsforeningen for Kræftens Bekæmpelse så dagens lys. 

RADIOACTIVITY AND RADIUM 
X-rays were discovered in 1895 by W.C. Röntgen, and in 1898 Marie and Pierre 
Curie discovered two radioactive elements. One of these elements was radium. 
The doctors quickly realised the benefits of using radium in cancer treatments, 
and in Russia in 1903, the first cancer patient was cured through radium treat-
ment. From 1904, radium was administered through needles, and it became a 
common procedure in the following years.

Radium was first imported to Denmark in 1912 on a private initiative, but it was 
unexpectedly supported by a royal foundation, which led to the establishment 
of the Radium Foundation. Radium is extracted from the mineral uraninite, but it 

takes about 7 tonnes to produce 1 gram of radium. The main purpose of the Radi-
um Foundation was to raise money to buy radium and establish radium stations. 
The first station was established in Copenhagen in 1913. The Radium Foundation 
was merged with the Cancer Association in 1928, becoming the Danish Cancer 
Society. 

On Mors, a new chief physician, Jacob Nordentoft Thomsen, had been hired for 
the hospital in 1922. His speciality and main area of interest was cancer treat-
ment, including radiology and radium therapy. He had reached international 
recognition in his field.

Kræftspecialisten på Mors
På Mors havde sygehusinspektionen imidlertid ansat en ny ledende overlæge 
i 1922 på sygehuset i Østergade, Jacob Nordentoft Thomsen. Nordentoft, der 
havde afsluttet sin medicinske eksamen i 1906, fattede hurtigt interesse for radi-
ologiens muligheder inden for behandling af blandt andet kræft. I 1907 tog han 
en tre år lang efteruddannelse ved flere af de københavnske hospitaler, samt ved 
rejser til udlandet, for hele tiden at blive klogere på røntgen- og radiumterapi. 

I 1908 og 1909 var han i Hamborg, og efterfølgende tre gange i Paris i 1910, 1911 
og 1922. I 1918 opnåede han specialistanerkendelse i radiologi og kirurgi, og blev 
medlem af det tyske Röntgengesellschaft. Nordentoft blev hurtigt anerkendt 
blandt kollegaer i både ind- og udland, på grund af sine resultater med radium-
behandling, både i sin private praksis og efterfølgende på Nykøbing Sygehus.

 Sygehuspersonalet på Nykøbing Sygehus i årene 1932-1933. Det var i denne periode, at an-
tallet af radiumbehandlinger for alvor steg. På forreste række i midten sidder overlæge Nor-
dentoft, der stod i spidsen for sygehuset fra 1922 til 1951, og var specialist inden for radiolo-
gi. Ved sin side har han oversygeplejerske frk. Hornstrup.

The staff at Nykøbing Hospital, 1932-1933. In the middle of the front row is chief physician 
Nordentoft, who was in charge of the hospital from 1922 to 1951 and a specialist in radiology.

Det stærkt radioaktive grundstof radium 
blev i 1898 opdaget af Marie Curie og hen-
des mand, Pierre Curie. Denne opdagel-
se kom til at få stor betydning for kræftbe-
handlingen langt ind i det 20. århundrede.  

The highly radioactive radium was discov-
ered in 1898 by Marie Curie and her hus-
band Pierre. The discovery would become 
important in cancer treatments for much of 
the 20th century. 

I starten blev behandlingen med radium foretaget på separate radiumstationer, der fik øko-
nomisk støtte fra Radiumfondet. En af dem var radiumstationen i Odense. Her ses den nye ra-
diumstation i Odense fra 1935. 

Radium treatments were initially conducted at radium stations. This is the new radium sta-
tion in Odense in 1935.

Jacob Nordentoft Thomsen kom til 
Mors i 1922 som 41-årig. Inden da hav-
de han brugt 15 år på at efteruddan-
ne sig som specialist i radiologi, inden 
for hvilket han efterfølgende opnåe-
de enestående resultater, som gjorde 
ham kendt i både ind- og udland. 

Jacob Nordentoft Thomsen arrived 
on Mors in 1922 at age 41. He had pre-
viously spent 15 years specialising in 
radiology and achieving exceptional 
results, earning him recognition both 
domestically and abroad. 
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NORDENTOFTS KAMP MOD KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Efter Nordentoft kom til Mors i 1922, blev kræftpatienterne på Mors de første 
par år behandlet med Nordentofts egen private radiumbeholdning hjemme i 
hans egen praksis. Det var først i 1927, at den første behandling blev foretaget 
på sygehuset. Radiummet tilhørte på dette tidspunkt stadigvæk Nordentoft selv, 
men i 1923 havde han indgået en aftale med Radiumfondet om at få stillet en  
radiumemanation til rådighed, der supplerede hans beholdning. Problemet var 
dog, at emanationen kun var radioaktiv i ganske få dage inden det henfaldt, og 
det gav Nordentoft meget kort tid at behandle i. 

I perioden 1927-1931 blev der kun foretaget ganske få radiumbehandlinger på 
sygehuset, hvilket i 1929 gav anledning til en diskussion om, hvorvidt Mors skul-
le have sin egen radiumstation og en større mængde radium. Med Nordentoft i 
spidsen som en af landets førende specialister, mente morsingboerne, at de hav-
de en god chance. Det blev imidlertid ikke imødekommet af Landsforeningen for 
Kræftens Bekæmpelse, da de ønskede en centralisering, hvor radiummet blev i 
de større byer. 

90 milligram radium i 50-års fødselsdagsgave 
På den baggrund tog morsingboerne sagen i egen hånd, og lavede en indsam-
ling til ære og gavn for deres højtelskede overlæge i anledningen af hans 50-
års fødselsdag. Allerede i 1929 var det kommet frem, at det ville koste omkring 
25.000 kroner at oprette en privat station, og i februar 1931 blev der gjort alvor 
af snakken. Den 27. februar, dagen før Nordentofts fødselsdag, kunne morsing-
boerne læse i Morsø Folkeblad, at der blev iværksat en indsamling i anledning 
af Nordentofts fødselsdag. Der var tale om en mindre komité bestående af 28 af 
øens mænd, herunder sparekassedirektør Alstrup, Guldsmed Cortsen og læge 
Friis-Rasmussen. 

Da beskeden blev sendt ud, havde den lille komité allerede fået tilsagn på 
10.000 kroner fra konsul og bestyrelsesformand for Morsø Jernstøberi, James W.  

THE STRUGGLE AGAINST THE DANISH CANCER SOCIETY 
The first few years after Nordentoft came to Mors, he treated cancer patients at 
his house, using his own stash of radium, but he moved the treatments to the 
hospital in 1927. He had made a deal with the Radium Foundation to receive ra-
dium emanations to use in his treatments. They, however, were only radioactive 
for a few days. 

In 1929, it was discussed whether Mors should have its own radium station. But 
the Danish Cancer Society rejected the idea, wanting instead a centralisation in 
the larger cities. Because of this stance from the Society, the locals started their 

own fundraising campaign in 1931 in honour of their beloved chief physician’s 
50th birthday, hoping to raise 25,000 kroner. By April 1931, almost 29,000 kroner 
had been raised, and almost all of it was used to buy radium. 

The Danish Cancer Society actively opposed Nordentoft and the desire for a ra-
dium station on Mors. Nordentoft then attacked the Danish Cancer Society with 
specific examples of the Society denying him access to radium. For months the 
locals tried to reach an accord with the Society. Eventually, a local cancer society 
was established, which today is a division of the Danish Cancer Society. 

Sammen med morsingboerne, kæmpede Nordentoft og resten af sygehuset for at få oprettet en radiumstation på 
Mors grundet Nordentofts ekspertise. Men Landsforeningen for Kræftens Bekæmpelse foretrak en centralisering. 
Her ses overlæge Nordentoft sammen med oversygeplejerske Hornstrup og læge Francis i 1932, året efter morsing-
boerne samlede 28.794,30 kroner ind til indkøb af radium. 

Nordentoft and the hospital, amply supported by the locals, fought to get a radium station on Mors. The photo shows 
Nordentoft, head nurse Hornstrup, and doctor Francis in 1932, the year after the fundraising campaign for radium.

Foto af en af de originale bankkvitteringer fra indkøbet af radium i 1931. Radiummet blev 
købt hjem fra Belgisk Congo i samarbejde med Biofysisk Laboratorium ved Københavns Uni-
versitet.

An original receipt from the purchase of radium in 1931. The radium was purchased from Bel-
gian Congo in collaboration with the biophysical laboratory at the University of Copenhagen.

Antallet af radiumbehandlinger på Nykøbing Sygehus i perioden 1920-1960. Der skete en  
markant stigning efter 1931, hvor morsingboerne samlede penge ind til radium til deres over-
læge og sygehus. Efter overlæge Nordentoft gik på pension i 1951 skete der dog et markant 
fald af behandlinger frem mod 1960. 

Radium treatments at Nykøbing Hospital from 1920 to 1960. There was a significant increase 
in treatments after 1931, when the locals bought radium for Nordentoft. After Nordentoft re-
tired in 1951, there was a notable drop in treatments.

Christensen i Rungsted, der ønskede at bekæmpe kræften på sin fødeø. Indsam-
lingen varede en uge i slutningen af marts, hvor der blev udleveret indsamlings-
lister til hver enkelt by, og den 11. april 1931 overrakte indsamlerne 28.794,30 
kroner til sygehusinspektionen. Næsten alle pengene blev brugt til indkøb af ra-
dium. Men på trods af, at morsingboerne nu selv havde tilvejebragt radium til 
deres læge - i øvrigt den største beholdning af radium, der befandt sig i Danmark 
uden for radiumstationerne - blev det aldrig til til en reel radiumstation på Nykø-
bing Sygehus. Kulminationen på den manglende anerkendelse kom i 1935, hvor 
Landsforeningen for Kræftens Bekæmpelse gentagne gange modarbejdede Nor-
dentofts og morsingboernes ønske om en station.  

Morsingboerne får deres egen kræftforening
Trods opsigtsvækkende resultater med radiumbehandling, ville Landsforenin-
gen til Kræftens Bekæmpelse stadig ikke støtte Nordentofts arbejde. Det fik Nor-
dentoft til at gå til angreb mod foreningen, da han mente, at de flere gange havde 
nægtet at støtte hans radiumbehandling af kræftpatienter. Nordentoft under-
støttede det med et eksempel om en ældre kvinde, som han havde helbredt, ef-
ter de i København havde erklæret hende uhelbredelig. I månederne der fulgte 
forsøgte morsingboerne og Landsforeningen flere gange at nå til enighed, med 
den klausul, at hvis Nordentoft forlod Mors, ville radiumbeholdningen tilfalde 
Landsforeningen. Men efter et løftebrud fra Landsforeningens side, valgte man 
på Mors den 25. maj 1935 at stifte sin egen kræftforening, der støttede op om 
Nordentofts arbejde. 

Morsø Kræftforening fik 22 år at leve på, inden det i 1957 på en ekstraordinær 
generalforsamling blev vedtaget, at foreningen skulle nedlægges på grund af en 
skrantende økonomi. Medlemmerne blev i stedet meldt ind i Landsforeningen.  
I dag har Mors, ligesom mange steder i Danmark, sin egen underafdeling til Lands-
foreningen for Kræftens Bekæmpelse. 



MORSINGBOENS OPERATION, DER BLEV LANDSKENDT

Tirsdag den 24. februar 1955 skrev Morsø Folkeblad, at der om kort tid ville ven-
de en morsingbo hjem, som i København havde fået foretaget en operation, der 
var helt enestående af sin art. Operationen havde krævet uhyre tålmodighed, og 
ikke mindst et stykke af patienten, men man formodede, at resultatet havde væ-
ret det værd. 

Det var en entreprenør fra V. Jølby Maskinstation, Laust Kibsgaard Bech, der si-
den fødslen havde haft ganespalte, og som syvårig havde fået indsat en kunstig 
gane. Efter 25 år havde den kunstige gane dog forvoldt ham så mange proble-
mer, blandt andet når han skulle spise og tale, at han i en alder af 32 år havde 
besluttet sig for, at der måtte gøres noget ved det. Laust Kibsgaard Bech blev 
henvist til Finsen-Instituttet i København, hvor lægerne besluttede sig for at gøre 
det næsten umulige - nemlig at erstatte den kunstige gane med en naturlig en. 

Operationen varede flere måneder
Det var langt fra nogen ukompliceret operation som lægerne gik i gang med. 
Operationen kom desuden til at vare flere måneder. Første del af operationen 
bestod i at løsne et lille stykke hud fra Kibsgaards arm, der dannede en hudpøl-
se. Herefter blev han sendt hjem i tre uger. En måned senere blev Kibsgaard ind-
lagt igen, hvor den ene ende af hudstykket blev løsnet og syet ind i overmunden. 
Armen blev nu fastgjort til munden med gips, for at hudstykket kunne gro fast i 
overmunden, og derved danne en ny gane. Det var dog ikke uden besvær for pa-
tienten. I fjorden dage måtte han nemlig ligge på ryggen med armen fastgjort i 
denne stilling, som spærrede for munden. Det betød, at han var nødsaget til at få 
monteret et rør gennem halsen til luftrøret for at kunne trække vejret, mens han 
fik flydende mad gennem et rør i næsen. 

AN OPERATION OF NATIONAL IMPORTANCE 
In February 1955, the local newspaper reported that a local would soon return from 
Copenhagen after undergoing a unique surgical procedure. A procedure that re-
quired immense patience but would hopefully worth it.

The patient was Laust Kibsgaard Bech from Vester Jølby on western Mors, who was 
born with a cleft palate. At age 32, he had decided to have surgery to replace the 
artificial palate he had had since childhood with a natural one.

This surgery was an extremely complicated step-by-step procedure, which would 
take months. It included Bech having a tracheotomy and being tube fed through 
the nose. Bech was the first person in Denmark to undergo surgery for a cleft palate.

Today, about 130-140 children in Denmark are born with cleft palates, about half 
of which are a cleft lip and palate combination. In the case of the latter condition, 
surgery is performed when the child is two months old. With cleft palates, surgery 
is performed when the child is 12-14 months old.

Efter de to uger var gået, kunne den anden ende af hudlappen nu syes fast i over-
munden, og Laust Kibsgaard Bech havde fået en ny gane. Han var selv henrykt 
over resultatet, da alle nu kunne forstå, hvad han sagde. En uges tid efter den 
veloverståede operation, kunne patienten udskrives og han tog straks til Statens 
Institut for Talelidende i Aarhus, hvor han fik en tandprotese med nye tænder in-
den turen gik hjem til Mors. Laust Kibsgaard Bech var den første i Danmark til at 
få en ganespalteoperation, som der forinden kun var blevet foretaget ganske få af 
i udlandet. Morsø Folkeblad tilføjede da også afslutningsvist, at en ny triumf nu 
kunne tilføjes de mange, som den moderne lægevidenskab opnåede i disse år.

Den kvindelige plastikkirurg
Bag operationen stod plastikkirurgen Grete Olsen, der havde været den sidste 
elev under Sir Harold Gillies, som betegnes som grundlæggeren bag den moder-
ne plastikkirurgi. I 3,5 år var hun plastikkirurgisk afdelingslæge i England, og op-
nåede under krigen vigtig erfaring, som hun tog med sig i sit videre virke, både 
som konsulent inden for plastikkirurgi i Belgien, og fra 1951 som plastikkirurg 
ved Bispebjerg hospital, herunder ved Finsen-Instituttet og på radiumstationen. 

I dag fødes der i gennemsnit 130-140 børn årligt med læbespalte eller ganespalte 
i Danmark. Det er lidt mere end 2 ud af 1000 fødsler. I næsten 50 pct. af tilfælde-
ne er der tale om en kombineret læbe-ganespaltning. Her bliver der foretaget to 
operationer, allerede når barnet er to måneder gammel, og igen ved syv måne-
ders alderen. Ved ren ganespaltning foretages operationen, når barnet er 12-14 
måneder gammel. 

 I 1955 var det ikke muligt at udføre en ganespalteoperation på sygehuset i Østergade, og derfor måt-
te Laust Kibsgaard Bech til København. Da det nye sygehus i 1962 stod klar med det nyeste inventar, 
der kunne fås på markedet, var det nu muligt at foretage endnu flere komplicerede operationer. Dog 
var ganespalteoperationen stadig forbeholdt specialister i de større byer. 

The hospital in Østergade was not equipped to perform cleft palate surgery in 1955. Thus, Laust 
Kibsgaard Bech had to go to Copenhagen for surgery. Even with the new hospital built in 1962, cleft 
palate surgery was still only performed by specialists in the larger cities.

Til behandlerbygningen hørte også en række undersøgelseslokaler, hvor patienterne kom ind 
til en forundersøgelse, for eksempel inden de skulle opereres. 

The building would also have several examination rooms. These could be used for prelimi-
nary examinations before surgery.

Undersøgelseslokalet var ligesom operationsstuen fyldt med en masse udstyr. Her ses des-
uden det meget sterile udtryk som blev kendetegnende for sygehusene i anden halvdel af 
1900-tallet, og stadig er det i dag. Det sterile kliniske udtryk er et resultat af den viden om hy-
giejne og bakterier, der omkring år 1900 blev en af de største lægevidenskabelige opdagelser 
igennem historien. 

The examination rooms were well-equipped. Yet they still have a sterile expression, which be-
came characteristic for hospitals in the second half of the 20th century. The expression is the 
result of the knowledge of bacteria and hygiene that has become one of the greatest medical 
discoveries to this day.


