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Blod og

HOSPITALSBESØG

et gik ikke stille af, da jazzen kom til Odense. Ungdommen 
var begejstret for Louis Armstrong med sølvtrompeten, hvorimod 
de ældre årgange var mere forbeholdne over for dét man i samtiden 
bl.a. kaldte „negermusik“. Poul Duedahls beretning om Odensea- 
nernes reaktioner på tidens nye toner handler om musik - men og
så om, hvordan man dengang forholdt sig til folk med en hudfar
ve, der var adskillige nuancer mørkere end gennemsnitsdanskerens.

Med etnologen Jeanne Christensen skal vi besøge 1860'ernes 
Kommunehospital. Vi behøver ikke at have blomster med, for det 
kom først på mode et par årtier senere. Madvarer var strengt for
budt, og det samme gjaldt adgang for hunde, hvilket åbenbart var 
nødvendigt at pointere!

Christian Larsen har atter været på tur med sin særlige ven, bi
skop Balle. Den gode biskop var ikke bange for at betræde provin
sen og give sin mening om de lokale skoler og præster til kende. 
Han var heller ikke bange for at sige sin mening om de lærde kø
benhavnere, der efter hans mening tænkte alt for ringe om den 
sjællandske bonde.

I løbet af den forgangne sommer er der sikkert mange, der er 
kørt over Storebæltsbroen og har betragtet Sprogø fra både den ene 
og den anden side. Måske med en vis undren over øens navn? Mu
seumsleder Lisbeth Pedersen fra Kalundborg og Omegns Museum 
har en god forklaring på øens navn. Det var ganske enkelt dér, hvor 
sproget blev til! Lidt feriestemning er der naturligvis også i Lizette 
Albak Nielsens artikel om feriebørn. De første feriekolonier starte
de i 1899 — faktisk som en udløber af storlockouten - og siden er 
generationer af små københavnere er blevet sendt på landet til et 
par uger med sødmælk, sol og eksotiske dyr som køer og grise.

Med den sidste artikel i dette nummer er vi atter i den medicin
historiske verden. I fortidens blodtransfusioner blev der bl.a. an
vendt dyreblod, og fra begyndelsen af 1800-tallet også blod fra 
mennesker. Nogle gange døde patienterne - andre gange kom de 
sig. Før Karl Landsteiner for 100 år siden opdagede, at mennesker 
havde forskellige blodtyper, var blodtransfusioner er noget risika
bel affære, og herom beretter Thomas Oldrup.

God fornøjelse med nummeret!
Charlotte S. H. Jensen, redaktør



Da de to verdensberømte kunstnere Louis 

Armstrong og Josephine Baker i begyndelsen 

af 1930’erne turnerede i Europa, gav de ikke 

alene koncerter i København men nåede også 

en tur ud i provinsen. Her fik de en stormende 

modtagelse af det unge publikum, men sam

tidig en forarget og fremmedfjendsk presse på 

nakken. Her er historien om dengang, da jaz

zen kom til Odense.



Op til midten af 2. verdenskrig var dansk åndsliv gennemsyret af kulturimport 
sydfra. Film og kabaretter blev hentet i underholdningsindustriens metropol Ber
lin. Tyske klassikere var pligtlæsning i danske gymnasieskoler og mange sam
fundsgrupper lige fra socialister over konservative til nazister var præget af tyske 
forbilleder og omgangsformer. I kølvandet fulgte en afstandtagen fra det, der var 
amerikansk. USA var nemlig symbolet på en ung og overfladisk skyskrabernation, 
der blev anset for at være en trussel mod gamle europæiske kulturværdier.

De masseproducerede amerikanske film, grammofonplader, radioudsendelser 
og kulørte magasiner, der i løbet af 1920’erne nåede til Danmark, satte imidlertid 
de gamle værdier, livsformer og virkelighedsopfattelser på en hård prøve. De mest 
vovelystne unge piger begyndte efter amerikansk forbillede at klippe flere centi
meter af hårlængden og kjolelængden, mens de stive tyskeres kropsbevidsthed blev 
udskiftet med påtaget amerikansk skødesløshed. Det mest øredøvende symbol for 
denne kulturrevolution var jazzen, der kom over Atlanten for at blæse de gamle 



Fruen: „Kan De lide Børn?"
Den nye Neger-Kokkepige: „Ja, hvis 

de er godt stegt og mørel"
(Hummel, Hamborg.)

klassiske komponister af banen. De fleste mennesker betragtede dog, som kom
ponisten Carl Nielsen med hovedrysten, „denne dødningeagtige, skeletraslende, 
frække og påtrængende jazzmusik“ som et overgangsfænomen.

A wonderful world?

Et sandt menneskehav modtog Louis Armstrong og hans Hot Harlem Band, da de 
i efteråret 1933 ankom til København. Selv anede han ikke, at han var så populær, 
så da han så de mange mennesker, troede han først, de var kommet for at lynche 
ham.

„Jeg tror, det var den største velkomst, i antal af mennesker jeg nogen sinde havde 
fået“, skrev han siden hen i sine erindringer. „Aviserne i København sagde, at ti tu
sind mennesker hilste os på stationen. Jeg kan bare huske, at et helt ocean af men
nesker brød igennem politiafspærringen og strømmede imod os, så jeg blev bange 
for, at vi skulle blive trampet ned. De gav mig en stor trompet lavet af blomster og 
satte mig i en åben bil og startede en parade. Næste dag havde aviserne billeder af 
mig og store artikler om vores ankomst til Danmark. Man skulle have troet, at jeg 
var en slags nationalhelt for dem“.

Louis Armstrongs heltemodtagelse var dog uden den store entusiasme fra myn
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dighedernes side. Arrangørerne havde søgt Justitsministeriet om tilladelse til at af
holde 12 koncerter, men fik kun bevilget fem. På grund af tilstrømningen kom 
Louis Armstrong dog alligevel give ti forestillinger. Heller ikke pressen var venligt 
stemt. For størstedelen af de danske musikanmeldere stod han nemlig som selveste 
symbolet på den amerikanske underholdningsindustri, der skabte fordummelse, 
fremmedgjorthed og moralsk fordærv. De racistiske undertoner var åbenlyse i kri
tikken, hvor Armstrong blev fremstillet som et „urskovsbrøl“ og hans „jungle
musik“ som selve indbegrebet af alt ikke-europæisk. Og da Armstrongs sceneop
træden i Tivolis Koncertsal blev foreviget til filmen København-Kalundborg, præ
senterede skuespilleren Ludvig Brandstrup ham med digtet:

Det er tropenat i junglen, 
og den sorte brøleabe 
med de store hvide tander 
og de starke gribehander 
kravler rundt i skovens kroner, 
brølende de stygge toner, 
styrter med et hyl fra grenen, 
Louis Armstrong er på scenen.
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Den sorte kunst kommer til byen

Noget overraskende var det midt i al virvaret lykkedes en odenseansk musikhand
ler, Vilh. A. Lang, at skaffe kontrakter med såvel Louis Armstrong som Josephine 
Baker, og de to kunstneres visit i provinsen blev naturligvis genstand for massiv 
omtale: „Den sorte kunst kommer til byen", „Negeren med sølvtrompeten kommer på 
mandag" og „Odense går i dag ind i den sorte uges tegn lød nogle af overskrifterne 
i de lokale aviser.

Forargelsen var åbenlys og blev yderligere intensiveret i de følgende dage. I Fyns 
Venstreblad og Fyns Tidende skrev højskoleforstanderen Ejnar Skovrup fra Kerte
minde et par harmdirrende læserbreve, hvori han tog skarpt afstand fra, at man 
kunne finde på at invitere sådanne individer til Odense. Først og fremmest var vre
den møntet på Josephine Bakers skødesløse påklædning og den tanke, at Fyns For
samlingshus ville blive fyldt af et publikum, der bare skulle „hen og se det dristigste, 
mest udfordrende og sansepirrende, loven tillader".

Fyns Social-Demokrat tolkede dog højskoleforstanderens indlæg som en „nazi
præget raceforarget forfølgelse af ikke-germanske solister pa Fyns Forsamlings
hus“, fordi han angivelig under et offentligt møde skulle have udtalt sig begejstret 
om nazismens velsignelser. Avisen advarede: „Lad dog ikke Hitler-typerne få for 
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meget at sige, de kan ikke tåle det. Bukh går over gevind i syd, Skovrup i nord. 
Hvem bliver den næste, der vil gøre sig bemærket?“

Den næste blev endnu en højskolemand, nemlig G. Damgaard-Nielsen, for
standeren i Ryslinge, der tilskyndede til at „gribe svardet imod de krafter, der — vä
sentlig i forretningsøjemed — søger at forfalske livsvardierne for den unge slagt ogfeks. 
udgiver gøgl for kunst“ idet han opfordrede til „ikke gøre Fyn til en forstad til “ne
ger lands byen,, København!“

Polemikken i Odense skabte forsider i de landsdækkende medier. Dagens Ny
heder bragte bl.a. en opsigtsvækkende artikel, hvori den hævdede, at kirkelige 
kredse på Fyn ligefrem skulle have tilbudt arrangøren en større sum penge, hvis 
han lovede at tage de sorte kunstnere af programmet.

Kattemiav og kedelsmedje

„Politiet skal i anledning af niggerens ankomst på mandag have truffet foranstaltning 
til en omfattende afsparring af hovedbanegården, idet man ikke ønsker lignende be- 
vagede scener, som der blev udspillet ved Armstrongs besøg i hovedstaden“ annoncere
de Fyns Venstreblad i november 1933.

Modtagelsen blev langtfra så prangende, som den havde været det i København. 
Alligevel havde der i banegårdens forhal samlet sig et lille hundrede odenseanere, 
fans og autografjægere som stod på lur eller blot 
stirrede på „den sorte karavane“, da den bevægede 
sig op ad perrontrapperne.

Da Louis Armstrong samme aften gav to koncer
ter på Fyns Forsamlingshus var de konservative 
musikanmelderne dog ikke videre begejstrede: 
„ Vor jernindustri vil, efter at have faet dokumente
ret hvad hr. Armstrong kan tjene på spektakel, have 
uanede muligheder for at forøge sit budget og sin 
udbetaling af udbytter, blot man griber tingene rig
tigt an “ konstaterede Fyns Venstreblad. „Alare og 
respekt for det vejr, der er i ham, og som kan fa hans 
trompet til at tage tonen fra samtlige Chicagos svi
neslagterier, om det skulle vare! Sikkert har han her 
rekord. Sikkert er der ikke mange, der gør ham det 
efter. Men der skal dog mere end det høje C til at la
ve musik, og vi føler inderligt med kantor Hastrup, 
der forlod salen i vild flugt, da Armstrong startede 
sin første stratosfareflugt i messingskalaerne og fik 
samtlige Dronningensgadekvarterets månesyge katte 
til at hyle af misundelse. Musik — nej, ikke foran 20 
gevarmundinger ville jeg gå med til at indrømme, 
at sådan noget er musik“.

Fyns Tidendes anmelder var en af de få gæster, 
der blev siddende til den bitre ende: „Førsteind
trykket var, at man ikke godt kunne tanke sig noget 
mere modbydeligt. Det fremmede urskovsvasen, der 
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var i pant civiliseretjakkesat, var ved at 
forskrakke én. Senere vannede man sig 
til ham og de markelige hase og dybe 
brøl, der sluttede hver krafiprastation. 
Det var et stort barn, der var glad ved 
at lave rytmestøj, rester af urskovstoner
ne“. At en flok unge mennesker hav
de svinget med til musikken mente 
anmelderen dog skyldtes, at der også lå 
„gemt rytme i den hvide race, om end skjult 
under kulturens fernis“.

Selv den positivt indstillede anmelder fra Fyns 
Social-Demokrat var i tvivl om, hvorvidt man skul
le kalde Louis Armstrongs musik for kunst eller ra
balder. Under alle omstændigheder: „Rabalderet lå i 
så højt plan, at selv meget kyndige kaldte det for endog 
fin musik, men primitiv musik, urskovsbrøl, hyl fra 
Afrikas jungle, et natur- eller urmenneskes gigantiske 
krafiprastation, som ingen hvid mand, end ikke nazis
ternes største skrålere, kan prastere magen til“.

Den chokoladefarvede Liva Weel

Da sangerinden Josephine Baker et par dage senere kom til Odense for at synge si
ne grammofonsucceser på Fyns Forsamlingshus sammen med sit jazzorkester, de 
16 Baker-Boys, fik hun, til forskel fra Louis Armstrong, gode anmeldelser, og der 
var godt fyldt i forsamlingshusets store sal. Men det var også noget ganske andet 
hun blev bedømt på: „Når hun spillede løs med hele sin bronzekrops fuldendthed og 
sine lange ben, ejede hun selv i de mest groteske løjer en charme og elegance, som ikke 
et eneste øjeblik kunne virke eller virkede fornarmelig“, skrev Fyns Venstreblad. „Hvis 
Josephine Baker havde varet hvid, dansk og en smule svarere, ville hun formodentlig 
vare blevet en folkekar Liva Weel nummer to. Og hvis vor egen Liva var chokolade
farvet, kosmopolitisk i stedet for arkekøbenhavnsk og dertil en smule slankere, havde 
hun gjort Josephine rangen stridig på de internationale storvarieteer. Der er en så ab
solut lighed mellem de tos temperament. De stråler begge to af humør, knitrende lune 
og barokke indfald. Og den ene er aldeles ikke mere “stark,, end den anden. Så skulle 
det da vare Liva, som er en tomme foran ...“.

Josephine Baker havde lukket munden og gjort lykke på dydens apostle. Den 
fynske Gabestok, som var et lokalt satireblad, konkluderede senere samme år ud
faldet af Josephine Bakers optræden med følgende vers:

Da Josephine skulle komme, 
slog flere gave mand på tromme 
imod at narme sig madammen.
Moralen ville bryde sammen, 
når hendes vilde negersange 
i byen lød — men tvende gange 
Forsamlingshusets sal blev fuld, 
og kassen bugnede af guld.
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Goodbye Dolly!
Louis Armstrong, Josephine Baker og deres „negermusikere“ forlod Danmark ef
ter lynvisitterne i Odense. Livet i provinsbyen gik tilbage i sin daglige gænge, og 
mange af byens ældre borgere kaldte ufortrødent jazzen for støj og junglemusik. 
„Der er vist intet, der virker så kraftigt på folk, som det lille ord jazz“, konstaterede 
gymnasiasten Helmer Senstius opgivende i 1934 i elevbladet på Odense Katedral
skole for dog selv samme år at stå bag stiftelsen af byens første jazzmusikforening. 
Det var nemlig ikke førend den tyske krigslykke vendte midt under 2. verdenskrig, 
at det endelige opgør med den germanske kultur fandt sted og blikket rettet mod 
amerikanske værdier. Først da blev den „sorte negerjazz“ den „jødiske niggerope
ra“ - musicalen - stuerene mens nye musikalske unoder udfordrede den nu ældre 
generations trommehinder.

Så da Louis Armstrong vendte tilbage til Odense en lille men
neskealder senere blev han modtaget som en feteret og længe 
savnet verdensstjerne...

Kilder:

Armstrong, Louis: Swing That Music, New York 1936.
Boysen, Terje: Da Louis kom til Odense, i Foreningen for Fynske 
Jazzmusikeres medlemsblad nr. 17, marts 1991, s. 13-17.
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Duedahl, Poul og Johnny Wøllekær: „Urskovsbrølet. Louis Arms
trong i Odense 1933“. Odensebogen 2001, s. 172-188.
Fyens Stiftstidende, Fyns Social-Demokrat, Fyns Tidende og Fyns 
Venstreblad oktober-november 1933.
Hertel, Hans: Det belejrede og besatte åndsliv. I Henrik Detlefsen 
m.fl. (red.): Fra mellemkrigstid til efterkrigstid - festskrift til Hans 
Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998, 1998. 
Punsch. Organ for Odense Katedralskole og Skt. Knuds Gymnasium 
nr. 1-10, 1934.
Wiedemann, Erik: Jazz i Danmark — i tyverne, trediverne og fyrrer
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9



Kommunehospitalet lå oprindeligt udenfor byen i landlige omgivelser. Langs Farimagsvejen fandtes kun ganske lidt bebyggelse samt gartnerier 
og marker. Botanisk Have over for hospitalet var endnu ikke anlagt. For at komme fra byen ud til hospitalet måtte man gå af en sti over vold
terrænet og en mark. Blandt de, der færdedes efter mørkets frembrud, var frygten for at møde „bøller“ på Farimagsvejen stor. Det var de færre
ste besøgende der, som denne dame omkring 1905, havde egen vogn til rådighed, når de skulle på besøg på hospitalet.

På hospitalsbesøg 
i 1863

Af Jeanne Christensen, 
Erik Dauv-Pedersen, 
Henrik Permin

Et af lyspunkterne for hospitalspatienter er at få 

besøg af familie og venner. Reglerne for, hvem der 

kan få besøg og hvordan er både en kilde til kul

tur- og sundhedshistorie. Fx var det i 1860'erne 

åbenbart nødvendigt at forbyde besøg - af hunde!
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Da Københavns Kommunehospital åbnede lørdag den 19. september 1863, blev 
der registret 89 indlagte patienter. Blandt disse var den 37-årige slagter Greis Grei
sen, som blev overflyttet fra Almindelig Hospital. Først næsten et år senere den 29. 
august 1864 forlod han hospitalet efter at være blevet behandlet for syfilis, som 
havde deformeret hans næse.

Slagtermester Greisen havde, som de fleste af patienterne, mulighed for at få be
søg to gangen om dagen, nemlig i tiden mellem kl. 10 og 12 om formiddag og 
mellem kl. 16 og 18 om eftermiddagen. Besøgende måtte som hovedregel højest 
opholde sig på stuen i en Vi time. Besøg udenfor disse tidspunkter krævede særlig 
tilladelse. Selv slægtninge til meget syge eller døende patienter måtte kun kortva
rigt se til patienten udenfor besøgstiden. Denne bestemmelse ændredes dog i 1867 
således, at overlægerne i enkelte tilfælde kunne give tilladelse til længerevarende 
ophold.

Bedste pleje

Kommunehospitalet var ved åbningen et betalingshospital, hvor alle patienter i 
princippet skulle betale for at blive behandlet. Dyrest var det at ligge på enestue, i 
såkaldt bedste pleje, og billigst på 1 O-sengs fællesstue i almindelig pleje. Langt de 
fleste af hospitalets patienter blev indlagt på fællesstue. I alt var der plads til 800 
patienter fordelt på fire afdelinger, en kirurgisk afdeling (1. afdeling), to medicin
ske afdellinger (2. og 3. afdeling) samt en afdeling for hud og kønssygdomme (4. 
afdeling). Hospitalet var kønsopdelt med stuer til hhv. kvinder og mænd.

På enestuerne var der besøgstid fra kl. 10 til 17. En så lang besøgstid levner ik
ke meget tid til stuegang og behandling. Men måske blev behandlingerne tilpasset 
efter den enkelte patients besøg, eller de besøgende blev, sådan som det er tilfæl
det i dag, sendt ud af stuen, når der blev gået stuegang.

Veneriske patienter (dvs. patienter med kønssygdomme) måtte kun modtage

De fleste af Kommunehospita
lets patienter blev indlagt på ti
sengsstuer, såkaldte fælles-stuer 
her afbilledet omkring år 1900. 
Kvindestuerne havde lige og 
mandsstuerne ulige numre. 
Hver seng på stuen havde et 
nummer og det var disse numre 
den besøgende fik opgivet når 
de søgte en patient. At ligge på 
fællesstue kostede 3 mark 8 skil
ling om dagen hvilket svarede til 
den dagløn hospitalet udbetalte 
til en mandfolkevagt (mandlig 
plejer). Patienter som blev for
sørget af fattigvæsenet lå på væ
senets regning. I 1864 udgjorde 
disse patienter ca. 13% af årets 
behandlede.
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„Illustreret Tidende“ bragte 14 
dage før den officielle åbning af 
Kommunehospitalet den 19. 
september 1863, en stor artikel 
om Københavns nye hospital, 
hvorfra denne oversigtsplan 
stammer. I midterpartiet under 
kuplen ses to porte, henholdsvis 
kvinde- og mandsporten. Venstre 
side af hospitalet var forbeholdt 
kvinder, højre mænd. Den min
dre bygning bagerst til venstre 
var cellebygningen, hvor der på 
første sal var celler til krampe
patienter og i stuen til delirister 
(alkoholisk psykose). Bygningen 
bagerst til højre var epidemi
bygningen, hvor især koppe
patienter blev indlagt.

besøg en gang dagligt, i tidsrummet melem kl 16 og 18, og for disses vedkom
mende måtte der gives speciel tilladelse, hvis mænd skulle aflægge besøg på kvin
destuerne, ligesom kvinder ikke uden tilladelse måtte komme på mandsstuerne. I 
løbet af efteråret 1863 opstår der problemer med denne patientgruppe og deres be
søgende. Den 24. december skriver overlæge Engelsted til magistraten og anmo
der om, at besøgstiden for de offentlige fruentimmere (prostituerede), der var ind
lagt med kønssygdomme, blev indskrænket til tirsdag og torsdag mellem kl. 16 og 
18. Man havde store problemer med at holde orden blandt disse kvinder, og det 
var især meget svært at få deres besøgende til at gå.

De besøgende

Hospitalet blev åbnet en lørdag, som dengang var en almindelig arbejdsdag og 
datidens arbejdsdag på 10-12 timer gav ikke de pårørende mange muligheder for 
at komme inden for besøgstiden. Hvor begrænset fritiden var ses bl.a. af ar
bejdsinstruksen for hospitalets stuekoner. Disse ufaglærte stuekoner, der boede i et 
kammer ved siden af sygestuen, varetog den overvejende del af patienternes pleje 
og stod i princippet til rådighed hele døgnet. Stuekonerne havde kun fri hver an
den søndag efter middag og en eftermiddag hver anden uge såfremt overlægen 
godkendte det. Overlægen kunne desuden nægte stuekonerne tilladelse til at for
lade hospitalet i fritiden „deels af Hensyn til Patienterne deels af hensyn til Stuekonen 
selv1.

Bortset fra de veneriske patieter var der ikke specielle regler for hvem, der måt
te besøge patienterne, ligesom antallet af besøgende ikke syntes at være blevet be
grænset. Børn måtte godt besøge indlagte børn, hvilket senere blev ændret. Langt 
op i 1900-tallet var det almindeligt at børn kunne besøge fx indlagte søskende. 
Til gengæld måtte patienterne ikke besøge hinanden på sygestuerne. Hvis en be
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søgende eller en patient ikke overholdt de foreskrevne regler angående besøg, skul
le vedkommende meldes til den daværende overopsynsmand Ørstrup eller til over
opsyns-konen, madam Söberg. Det fremgår imidlertid ikke af kilderne, hvilke 
konsekvenser en sådan anmeldelse havde.

Hundebesøg forbudt

En gruppe havde dog forbud mod at komme i hospitalet: hunde. Umiddelbart kan 
det synes besynderligt, at man i 1860erne har følt sig nødsaget til at lave retnings
linjer for hundebesøg, men på dette tidspunkt var skødehunde begyndt at blive 
populære blandt borgerskabet, og rabies (hundegalskab) var en almindelig sygdom 
blandt hunde.

I patienternes journaler findes generelt få oplysninger om besøg, men slagters
vend Valdemar Bentzen forklarer til journalen, da han bliver indlagt med syfilis, at 
„ være blevet smittet her i hospitalet, hvor han besøgte et Fruentimmer (Frederikke Lar
sen) der led af Slimpap ler i Mundhulen og som han under besøgene kyssede“. Valde
mar besøgte Frederikke tre søndage i træk. Der er intet som tyder på, at de to har 
været gift eller forlovet, så ud fra samtidens moral har de foretaget en anstødelig 
handling. Det var stuekonernes pligt at påse, at patienterne optrådte „sømmeligt“, 
ligesom hun skulle sørge for, at der var ro og orden på stuen. Det var op til den en
kelte stuekone at definere, hvad der mentes hermed, da der ikke fandtes forskrif
ter herfor. Der er dog næppe tvivl om, at det var de samme regler, der gjaldt for 
god opførsel og moral i borgerskabet udenfor hospitalet, der også kom til at gæl
de her.

Havde man råd, kunne man lade sig 
indlægge på en af hospitalets 50 ene
stuer. Prisen for at ligge her var over 
dobbelt så høj som på fællestuerne. 
Enestuerne lå på særlige gange kaldet 
officiantgange. Denne betegnelse er 
formodentlig opstået, fordi der på disse 
gange fandtes sygestuer, hvor den del af 
personalet, som blev kaldt officianter, 
kunne indlægges under sygdom. Til 
denne gruppe hørte det ikke-lægelige 
personale af højere lønklasser såsom 
kontorbetjente og overopsynspersonale. 
Personale med mindre end tre måneders 
opsigelse havde ikke ret til gratis be
handling på hospitalet. Den unge pige 
på billedet, som var indlagt omkring 
1910, har fået blomster på stuen, noget 
der først vandt rigtig frem i 1880erne.
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Besøg på stuen
Kommunehospital havde i begyndelsen 
ingen opholdsstuer for patienter og på
rørende. Men opholdsstuer var kendt 
fra hospitaler i udlandet, og den fransk 
læge Maxime Vernois undrede sig 
under et besøg i 1865 bl.a. over mang
len på opholdsstuer til oppegående pa
tienter. Hospitalets første besøgsstue 
blev formodentligt indrettet i 1884 på 
4. afdelings mandsside.

Besøg må derfor først og fremmest
Kommunehospitalet behandlede 
hundebid, som det eneste hospital 
i København. I instrukserne for 
flere af de ansatte med bopæls
pligt på hospitalets indskærpes 
det, at de ikke må holde hund. 
Men måske gjaldt forbudet ikke

have foregået på stuen. På fællesstuerne hørte der til hver seng en stol, men he
rudover fandtes der ikke andre stole. At besøgende benyttede sengen til at sidde på 
har næppe været tilladt og påklædte patienter måtte heller ikke sidde på eller ligge 
i sengen. For de besøgende til enestuepatienter var forholdene ganske anderledes, 
idet disse enestuer var forsynet med polstrede stole og sofaer.

Besøg i hospitalshaverne
for hospitalsdirekcøren, som boede 
i den ene af hospitalets to villaer, 
som ligger ud til Farimagsvejen. 
Hospitalsdirektøren med familie 
er her afbildet omkring år 1900, 
og datteren sidder med en hund 
på skødet.

Kommunehospitalet rådede over to store flotte haver, en for hvert køn, så det vil
le være nærliggende at tro, at besøg kunne finde sted her. Men patienterne havde 
kun adgang til haverne efter tilladelse fra lægerne og måtte da kun spadsere på den 
„dem anviste spadsereplads“. Sådanne spadsereture blev ligefrem ordineret af læger
ne som en del af behandlingen. Det var bl.a. tilfældet for skrædder Hans Bræstrup, 
der i længere tid havde lidt af opkastninger, og hvor lægen i journalen ordinerer 
„ Gåe i Luften

Der var desuden en helt praktisk hindring for patienternes brug af haverne. Pa
tienterne blev ved indlæggelsen iført patienttøj og frataget deres eget tøj herunder 
også fodtøj. De fik i stedet udleveret tøfler og havde derfor ikke fodtøj, som egne
de sig til udendørs brug. Først fra 1871 får patienterne mulighed for at få udleve
ret sko og støvler, så de kunne spadsere i haverne hele året.

Hospitalsledelsen har næppe tilskyndet patienterne til at modtage besøg i ha
verne. Patienterne kunne her slippe for den omfattende kontrol, som eksisterede 
„indenfor murerne“, fordi de var sværere at overvåge her, og fordi personalet næp
pe har haft pligt eller ressourcer til at varetage denne funktion. I april 1864 vedtog 
lægerådet, at patienter fra 4. afdeling, hvor bl.a. flere prostituerede var indlagt, ik
ke måtte modtage besøg i haverne.
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Men begrænsningerne i patienternes ophold i haverne skyldes ikke kun be
handlings- eller opsynsmæssige hensyn. Kommunehospitalets haver og omgiven
de grønne arealer var for en stor del nyttehaver. Herfra blev leveret grøntsager til 
hospitalets husholdning samt i beskedent omfang solgt græs og frugt. I 1860ernes 
København fandtes der ca. 3000 køer, så frisk fodergræs var en salgsvare.

Forbud og begrænsninger

Som besøgende var man underlagt forskellige forbud og regler for såvel ophold, 
som for, hvad der måtte medbringes til patienterne. Der var især to ting, det var 
streng forbudt at medbringe: nemlig mad og drikke. Dette påbud blev håndhævet 
allerede i porten, hvor portnerne „nøje skulle påse at der ikke tilbringes patienterne 
spise eller drikkevarer'. Stuekonerne skulle ligeledes passe på, at der ikke blev bragt 
mad til patienterne, idet disse kun måtte indtage det, som blev serveret på hospi
talet, eller som lægerne havde ordineret. Men forbudet er næppe blevet håndhæ
vet strengt. I 1870 så lægerådet sig nødsaget til at forbyde besøgende at medbringer 
„vindruer appelsiner, saftevandm.v“ til patienter på fællesstuer. Når disse ting har 
kunnet finde vej til sygestuerne, kunne det skyldes, at de i befolkningen nærmere 
blev anset for at være „fornøjelsesspiser“ på linje med konfekt og søde sager og ik
ke blev opfattet som værende egentlig mad. Derfor kunne portneren se gennem 
fingre med, at de besøgende medbragte disse spiser. Det kan dog undre, at besø
gende til patienter på fællesstuer havde råd til at købe disse i datiden dyre spiser. 
Størstedelen af fællesstuepatienter og dermed nok også deres besøgende, var arbej-

Der eksisterede besøgsregler for 
såvel patienterne som personale. 
F.eks. måtte stuekonerne kun i 
deres fritid, som var en eftermid
dag hver anden uge samt hver 
anden søndag, modtage besøg af 
slægtninge og bekendte på det 
værelse ved siden af sygestuen, 
som hun boede. Det var de ufag
lærte stuekoner, som indtil 1876, 
da Kommunehospitalet indførte 
sygeplejen, forestod størstedelen 
af patienternes pleje. Besøgsregler
ne for de nye sygeplejersker var 
endnu begrænsede og efter, at der 
i 1909 var blevet opført en syge
plejebolig, måtte besøg kun finde 
sted i dennes opholdstue. Når 
assistent Obelitz kunne besøge sin 
forlovede på et af sygeplejeværelser
ne skyldtes det at han, som ansat 
på hospitalet, havde faet dispensa
tion.
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Hospitalets porte blev indtil i 
1970erne holdt lukkede indtil 
besøgstiden begyndte, og 
besøgende samlede sig på 
pladsen foran, mens de vente
de på, at portene blev åbnet. 
Med tiden udviklede der sig 
her en form for handelsplads. 
I de brede nicher til kælder
vinduerne tog især blomster
koner opstilling og falbød 
deres varer. At der kunne 
samle sig en anselig folke
mængde op til besøgstiden, 
fremgår af dette postkort fra 
omkring år 1900.

dere, tyende eller fattiglemmer hvor det at have penge nok til de basale daglige for
nødenheden ofte var et problem.

Flødeudsalg i porten

For portneren var der et ekstra incitament til at hindre besøgende i at indføre mad 
og drikkevarer. Portneren havde tilladelse til at have udsalg af mælk og fløde, te, 
kaffe, sukker, hvedebrød og øl. Men han måtte ikke sælge noget til patienterne, 
ligesom han i lighed med de øvrige ansatte ikke måtte skaffe patienterne ting ude
fra mod betaling. Sælgekoner og lignende handlende samt bladbude har ikke haft 
adgang til hospitalet.

Endnu en ting, som besøgende heller ikke måtte medbringe, var tøj til patien
terne. De skulle være iført hospitalets tøj. Men på sygestuerne måtte der højeste 
være en temperatur på 14 grader og selvom man dengang var vant til lavere tem
peraturer i husene, var hospitalstøjet ikke tilstrækkeligt. For hospitalets første pa
tienter har der sikkert været ekstra koldt, da huset endnu ikke var rigtigt tørt og 
gennemvarmet. I november 1863 bliver det besluttet at indkøbe underbenklæder 
og tørklæder til kvindelige patienter, men kun til patienter på de medicinske af
delinger. Kvinderne på afdelingen med kønssygdomme fik ikke underbukser, men 
på det tidspunkt var det nu heller ikke en almen udbredt beklædningsgenstand. 
Den begrænsede varme kan samtidig have gjort besøget til en kold fornøjelse, men 
det er jo selvfølgelig også en måde at begrænse besøgene på.

Forbudet mod at medbringe tøj kan muligvis været begrundet i, at patienterne 
ikke måtte forlade hospitalet under indlæggelsen uden særlig tilladelse.
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Opbyggelig læsning

Hospitalsindlæggelser og de dermed forbundne behandlinger var ikke populære 
blandt den brede befolkning. Der eksisterede en udbredt angst for at blive indlagt 
på hospital, fordi indlæggelse ikke uden grund blev anset for den lige vej til døden. 
Det kan være en af grundene til, at patienter ville forlade hospitalet. Det har der
for nok været svært at få gennemført behandlingerne uden et vist element af tvang. 
Denne tvang blev så begrundet i, at det var til patienternes eget bedste.

De besøgende måtte godt medbringe læsestof til patienterne, men det måtte ik
ke være anstødeligt, ligesom der heller ikke måtte forekomme anstødelige billeder. 
Det blev i så fald konfiskeret af stuekonen. Hospitalet havde fra starten et læsebi- 
bliotek, hvorfra der stilledes bøger til rådighed for patienterne. Bogbestanden be
stod, for en stor del, af moralsk opbyggelige og religiøst inspirerede bøger, den så
kaldt opbyggelige læsning. Disse bøger blev anset for god læsning, der kunne på
virke og opdrage læserne i en bestemt gunstig retning. Enkeltpersoner og for
eninger søgte gennem boggaver til institutioner at påvirke folkeånden. Man kan 
næsten sige, at der blev udført en slags åndelig filantropi, f.eks. modtager sam
lingen i 1865 fra adjunkt Carø „99 Bøger og 40 Hefter af gudeligt Indhold'. Lidt 
mere munter er en gave fra en af hospitalets leverandører, bogbinder Rasmussen, 
der giver 12 morskabsbøger.

Sidste besøgsdag

For patienter indlagt på Kommunehospitalet var den gennemsnitlige liggetid i 
1863-64 på 26 dage. Under indlæggelsen var patienterne nærmest lukket inde på 
sygestuerne, idet ophold i korridorer, andre sygestuer, i haverne eller udenfor hos
pitalet kun kunne ske efter særlig tilladelse fra lægerne. Besøg må have været en 
kærkommen afveksling. Men for slagtermester Greisen var det tvivlsomt, om han 
overhovedet fik besøg under sin lange indlæggelse. Hospitalet modtog foruden pa
tienter fra København også patienter fra provinsen, disse måtte dog erlægge en høj
ere betaling. Greisen var fra Ringsted, så eventuelle besøgende derfra måtte fore
tage en lang og besværlig rejse fra Ringsted til København, gerne i hestevogn, da
tidens almindeligste befordringsmiddel. En sådan tur lod sig dårligt gøre uden ud
gifter til overnatning, såfremt de besøgende ikke have privat overnatningsmulig
hed i København. I det år, han var indlagt, har hans kontakt med familie og ven
ner nok mest bestået i brevveksling, selvom brevskrivning i 1860'erne endnu ikke 
var almindelig udbredt blandt den almene befolkning.

Sidste besøgsdag på Københavns Kommunehospital var onsdag den 24. okto
ber 2001. På denne dag forlod den sidste patient hospitalets psykiatrisk afdeling - 
den sidst fungerende afdeling på det nu nedlagte hospital.

Artiklen er et af resultaterne af en tværfaglig undersøgelse af forholdene ved Kommu
nehospitalets åbning i 1863forestået afen arbejdsgruppe bestående af etnolog J. G. 
Christensen, H:S Institut for Sygdomsforebyggelse, tidligere hospitalsapoteker E. 
Dauv-Pedersen og overlæge, dr. med. H. Permin, Rigshospitalet.
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HVOR SPROGET BLEV TIL
I løbet af den nu forgangne sommer er der utvivlsomt 

mange, der har taget turen frem og tilbage over Storebælts

broen, der forener de danske landsdele. Men ser man på 

alle de biler, der bærer bogstavet J samt Danmarkskort 

uden øer, så skulle man tro, at landet tværtimod er delt. 

Den slags markeringer mellem naboområder er også en del 

af den gamle historie om, hvordan Storebæltsøen Sprogø 

fik sit navn.

Af LISBETH Pedersen lille ø midt i det danske rige har i år-
hundreder haft et ganske særligt ry. Et rygte der 
ofte knytter sig til den særlige status Sprogø har 
haft, først som udkigspost, senere som nødher
berg for isbådstransporter i strenge vintre og 
sidst men ikke mindst som et isoleret hjem for

kvinder, der var kommet på kant med loven, ti
dens moral eller som var kendt umyndige på 
grund af evnesvaghed.

Gid du sad på Sprogø!

Kendt er således udtrykket „Gid du sad på 
Sprogø“. Det bliver brugt, når nogen ønsker sin 
uven noget ondt eller ubehageligt. Talemåden 
blev nedfældet på skrift så tidligt som i 1671. 
Ludvig Holberg søgte i 1709 at afveje, om den 
nu også fortjente dette dårlige ry som talemåden 
udtrykte, efter at han havde haft et ufrivilligt op
hold på øen. På fornøjelig vis beskrev han øens 
hovedstad midt på øen, hvor der til daglig kun 
kunne bo to familier. Her var et større rejsesel
skab tvunget til at overnatte og måtte tage til tak
ke med strå og halm, da der kun var én seng til 
rådighed. Af mad serveredes der kun kogte og 
stegte ænder. For kost og logi forlangte værten 
den høje pris af to rigsdaler af alle de rejsende, så
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Kvindehjemmet på 
Sprogø set fra Fyrtårns
banken. Tidligere opfat
tede mange øen som en 
lidt uhyggelig, fjern ud
post, der kun kunne 
iagttages fra forbipasse
rende færger. Herfra så 
passagererne kvinde
hjemmets gule bygning
er, hvor kvinder fra 1922 
og til 1961, isoleret fra 
det øvrige samfund, drev 
Den Kellerske Anstalt 
som en landbrugsejen
dom.
Foto: Lisbeth Pedersen.

Holberg lod forstå, at et ophold på Sprogø kun 
var noget, man nødtvungent indlod sig på, og at 
den derfor levede op til sit dårlige rygte.

Også betydningen af selve navnet forekom
mer der flere specielle forklaringer til. Således 
blev øen i den såkaldte Kong Valdemars Jorde- 
bog fra ca. 1230 betegnet som sprowæ, der kan 
betyde spejde. Dette giver god mening, når man 
tænker på Valdemar den Stores befæstede tårn på 
øen og dens strategiske betydning i 1000 og 
1100 årene.

I J.L. Heibergs vaudeville Kong Salomon og 
Jørgen Hattemager fra 1825 forklarer den fatti
ge jøde fra Hamborg, Salomon Goldkalb, at øen 
hedder Sprogø, fordi man her begynder at stu
dere sproget, dvs dansk, når man måtte nødlan
de som følge af vanskelig vind. Også Hans Hart

vig Seedorff tillægger øens navn en sproglig be
tydning, når vi i den muntre vise Tjin-tjin-Juan- 
ita fra omkring 1930 synger „Men formedelst 
min vugge har stået på Sprogø har jeg lart både 
svenska og pidgin og fransk".

Det bedste dansk

Der findes desuden en glemt beretning, der for
klarer navnet Sprogø med, at det var her sproget 
blev til. Den er skrevet af M. Wilnau i et nytårs- 
hæfte for 1854. Fortælleren nævner, at det er en 
historie, han havde hørt på Fyn som barn, så 
synsvinklen er helt klart fynsk. Den er henlagt til 
at foregå i en fjern fortid, hvor de danske kong
er fra tid til anden opholdt sig på Nyborg Slot. 
Dengang opstod der mellem sjællænderne og

Fyrtårnsbanken på Sprogø anno 1868. Ude på isen strider et par isbådstransporter sig ind mod øen, der i år
hundreder var nødherberg for rejsende over Storebælt, når is, strøm og sne gjorde det umuligt at krydse bæltet. 
Sprogø blev derved for mange rejsende et nødvendigt men ikke altid lige behageligt pusterum. L. Both.
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Holger Jakobæus’ rejse
bog. Er af de ældst 
kendte billeder af Sprogø 
forekommer i professor 
Holger Jakobæus’ rejse
bog fra 1671. Teksten på 
billedet lyder: „I 
Bælthavet, mellem Korsør 
kyst og Nyborg på Fyn, ses 
øen Spraagø, hvorom 
haves ordsproget. „ Gid du 
sad på Sprow og Sprow 
stod i brændende lue“.
Den sidste del af talemå
den kan betyde noget i 
retning af - og gid du 
måtte rådne op. fynboerne - som ellers altid plejede at kunne 

enes - en strid om, hvem der talte det bedste 
dansk. Uenigheden bølgede frem og tilbage, 
hver gang de mødtes ved pæremarkeder i Roskil
de eller til Sankt Knuds markeder i Odense. 
Sprogstriden blussede især op, når den blev an
fægtet ved glasset eller kruset, og den udartede 
sig altid til voldsomme slagsmål, der gav blodige 
pander. Til slut blev det kongen for meget, og 
han besluttede at gøre en ende på sagen. Parter
ne måtte vælge en person, der hver for sig over 
for en udpeget voldgiftsmand skulle forsøge - 
alene ved sprogets magt - at overtale dommeren 
til at tage sig med hjem. Dagen blev fastsat til 
Skt. Hans dag, og voldgiftsmanden skulle være 
en jyde. Den klogeste af alle jyder var dengang 
præsten i Ebeltoft på Mols.

Ved solopgang blev præsten sejlet over i et 
kongeligt fartøj til en lille, unavngiven og øde ø 
midt i Storebælt. Her steg han i land og besigti
gede øen, der dengang hverken havde fyrtårn, 
telegraf eller gæstgiversted. Præsten nød i begyn
delsen opholdet og fandt på det højeste punkt 
behag i udsigten ud over bæltet til slotstårnet 
„Folen“ i Kalundborg, Antvorskov Slot ved Sla
gelse, herregården Tårnholm ved Korsør samt 
Svindinge kirke og godset Holckenhavn på Fyn.

Rådden fisk til middag

Men glæden varede ikke længe. Det blæste op til 
storm med regn, torden og lyn, og præsten måt
te snart søge ly i de uhyggelige ruiner af den 

borg, som sørøveren Marsk Stig ifølge folkeover- 
leveringen havde opført i det 14. årh. Som tiden 
gik, blev præsten voldsomt sulten. Uheldigvis 
havde han ikke medbragt proviant; og på øen var 
der intet spiseligt, kun skallerne af vibeæg, rådne 
fisk og fordærvede muslinger. Præsten, som var 
vant til at spise godt, blev mere og mere bekym
ret, fordi ingen kunne sætte over med mad, så 
længe vejret var dårligt. Det eneste, han kunne 
proviantere sig med, var vand fra en lille fersk
vandsdam i dalen, hvor der boede frøer, tudser 
og firben. Endelig den følgende morgen, da ho
risonten spejlede sig purpurrød i de blanke bøl
ger, fik præsten, der nu var „sulten som en skole
lærer, der ikke havde de normale fem og tyve“, øje 
på et sejl fra Sjælland. Utålmodigt tog han imod 
sjællænderen på stranden og spurgte, om han 
medbragte noget mad. Sjællænderen, der heller 
ikke havde belavet sig på noget længere ophold, 
tilbød præsten sin tarvelige mellemmad, der var 
indsvøbt i en pjalt af en gammel klud. Utålmo
digt gjorde sjællænderen sin veltalenhed gælden
de og bød på mad hjemme på Sjælland. Præsten 
turde dog ikke tage af sted, for fynboen var end
nu ikke mødt, og den humpel brød og den dram 
sjællænderen trakterede med lovede heller ikke 
godt. Sjællænderen så sin plan strande og forlod 
stærkt misfornøjet øen.

Ikke lang tid efter indfandt fynboen sig. Igen 
ilede præsten ned til stranden og spurgte straks 
efter noget at spise. Fynboen bød præsten stige 
om bord, og mens han blev beværtet med salt
mad, røget skinke, lækre pølser, ost, dejlig svine-
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fedt og sigtebrød med smør, udmærket øl fra 
Odense og gammelt mjød fra Gierslev, lagde 
fynboen lige så stille fra og sejlede mod Nyborg. 
For sent opdagede præsten, hvad der var på fær
de og blev modtaget på skibbroen af en jublende 
folkemængde. Herfra gik han straks op til kon
gen på slottet og fremlagde sin afgørelse. Dog 
vogtede han sig for at fortælle, at det var hans 
mave, der havde afsagt dommen. Kongen lod 
derefter udsendinge bekendtgøre dommen i 
sprogstriden over hele landet. Den skulle være 
urokkelig, og den hårdeste straf skulle ramme 
den, der vovede at modsige kendelsen. Samtidig 
befalede kongen, at øen, hvor afgørelsen var 
truffet, fremover skulle hedde Sprogø.

En klassisk historie

Ruinerne af borgen på 
Sprogø. De består i dag 
af kampesten lagt i kalk
mørtel. Borgen blev an
lagt af Valdemar den 
Store i 1160 som led i et 
system af rigsborge, kon
gen og hans tro mænd 
opførte ved Kalundborg, 
Nyborg, Korsør, Vor
dingborg og København 
for at værne mod 
vendiske sørøvere og for 
at sikre forbindelserne 
mellem landsdelene. 
Foto: Anders Fischer.

Sprogø haft sit navn. Det hedder sig, at fynboer
ne taler det bedste dansk, og erindringen om 
præstens genvordigheder på øen har fremkaldt 
talemåden „gid du sad på Sprogø“.

Historien består i virkeligheden af en række små 
pointer, og den har ikke nogen egentlig vinder. 
Sjællænderen er for utålmodig, fynboen listig og 
snakkesalig, mens jyden lader maven træffe af
gørelsen. Beretningen hører til de klassiske his
torier, der spiller på karakterforskelle mellem be
folkningsgrupper - i dette tilfælde mellem sjæl
lændere, jyder og fynboer. Den er nedfældet i et 
skrift kaldet Epimetron, der er afledt af det græs
ke ord Epimythion, der betyder den lære der kan 
uddrages af en fabel.

Fremtiden må så vise, om det seneste årtis store 
anlægsprojekter, Storebæltsforbindelsen og Øre
sundsbron, vil komme til at svække eller skærpe 
de forskelle i karakterer, som fablen påstår, der 
forekommer mellem landsdelene - nuværende 
som forhenværende.

Lisbeth Pedersen er museumsinspektør på 
Kalundborg og Omegns Museum.

Litteratur:

M. Wilnau 1853. „Epimetron“. Nytårsgave for 
1854. Stiftsbogtrykkeriet, Aarhus.

L. Pedersen, A. Fischer og B. Aaby 1997: „Storebælt 
i 10.000 år. Mennesket, havet og skoven“. Store
bælt Publikationerne. A/S Storebæltsforbindelsen.

Fynboen kunne dog ikke holde mund ret længe, 
og snart kom det kongen for øre, hvordan sagen 
egentlig hang sammen. Han blev vred, men 
præsten slap imidlertid for videre tiltale, da han 
var kommet meget syg hjem fra turen og var 
sengeliggende. Det er dog vist, at præsten svor 
en dyr ed på aldrig mere at ville beskæftige sig 
med sprog eller litteratur. Siden den dag har

Matrikelkort fra 1819. Borgen er markeret på Slots
banken. Grundridset af et firkantet tårn og en ydre 
mur svarer til de fundamenter, som blev delvist un
dersøgt i 1867, 1893 og 1896. Det må være her vor 
stakkels præst i beretningen søgte ly for uvejret.
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For 100 år siden måtte københavnske arbejderbørn ofte tilbringe sommeren på stenbroen, 

fordi deres forældre ikke havde råd eller fri til at rejse på ferie med dem. Før 8-timers dagen 

holdt kun hver femte ansat fri et par dage uden løn, og først Ferieloven i 1938 gav alle arbej

dere ret til to ugers lønnet ferie. Nogle af de børn, som ikke kunne sendes til egen familie på 

landet for at få lys og frisk luft, kom på koloni eller fik ferieplads i private landbohjem.

Af Lizette Albæk Nielsen
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Så er der afgang for pigerne med de (fikse?) 
D.U.I-sommerhatte på vej til feriekolonien 
omkring 1930.
Foto: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Starten på den allerførste feriekoloni kom i 1899, hvor storlockouten skabte 
nød i arbejderhjemmene, og en kreds af københavnske lærere tog initiativ til 

at sende en lille gruppe drenge på ferie for at samle kræfter, få sund mad, lys og 
luft. Pengene til to uger på Emdrupborg Højskole, hvor man lejede sig ind, stam
mede fra „Børnenes Kontor“ og dagbladet Politikens indsamling. De næste to år 
fortsatte turene på andre højskoler med det samme antal drenge. Opholdene blev 
privat finansieret af kommunelærere og avisens læsere, men i 1902 kom arrange
menterne ind i mere faste administrative rammer under „Kjøbenhavns Kommu
nelærerforening“ (K. K.). Foreningen modtog driftstilskud fra den første „Børne
hjælpsdag“ i 1904, og året efter blev kommunen økonomisk involveret.

„Kjøbenhavns Kommunelærerindeforening“, koncentrerede sig særligt om pi
gerne, og senere stiftede „Foreningen Nora Mortensens Minde“ til erindring om 
en kommunelærerinde på Haderslevgades Skole, som arrangerede ture på landet 
for sine elever, to kolonier — én for drenge i Liseleje og én for piger i Karrebæks
minde.

Lodsedler med ferierejser

Efterhånden tog andre foreninger, institutioner og arbejdspladser tråden op. 
Hovedstadsaviserne Berlingske Tidende, Social-Demokraten, National Tidende, 
Kristeligt Dagblad og Dagens Nyheder indsamlede og donerede penge til at sen
de feriebørn på landet. Politikens engagement blev udvidet med oprettelsen af 
svagbørnskolonien „Wesselsminde“ for begge køn. „Børnenes Kontor“ afholdt 
kolonier for både drenge og piger og ekviperede de mest trængende, ligesom pri
vatpersoner gav penge eller naturalier til kolonierne, der var lærerforeningens er
klærede hjertesag og endte med at blive en hel folkesag.

Social-Demokraten bragte fra maj til juni 1919 notitser og reportager med foto-

Orkesteret fra D.U.I's feriekoloni 
„Strandmøllen“ er opstillet til fotografe

ring. Flere lejre havde musikalske indslag 
og tilbud af denne type. „Strandmøllen“ 

holdt til ved Klampenborg. 
Foto: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 
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er fra „Børnehjælpsdagen“, der var en festlig
københavnerbegivenhed med optog i gaden, 
boder, tombola, underholdning og dans. For
eningens rejseaktivitet, der havde ligget stille 
på grund af verdenskrigen, blev genoptaget, 
og man opfordrede forældrene til at købe me
re end én lodseddel for at sikre deres barn en 
ferie på børnerejserne, hvor 20 drenge rejste 
til Nordjylland og 20 piger til Sønderjylland. 
Samtidig trykte avisen bønskrivelser fra for
skellige organisationer om hjælp til at fa bør
nene afsted. „Børnenes Kontor“ appellerede 
kraftigt med følelsesladede digte, illustratio
ner og opråb til folks dårlige samvittighed. 
Baggårdsbørnenes tilværelse blev den 15. ju
ni sammenlignet med landliggernes: „Alle 
Velhavere er flyttet paa Landet i den dejlige fri 
Natur. Bourgeoisiets Damer nyder i fuldt Maal 
Naturens Glader. Se paa Billedet den elegante 
unge Dame i den straalende Blomsterhave. 
Hun er sorgløs, glad og lykkelig, uberørt af Li
vets Skyggesider. Hun tanker mindst af alt paa 
de mange Skolebørn inde i Storstadens Fattig
kvarterer, i de skumle Gaarde, i de skidne Ga
der og mørke Boliger, hvor en Solstraale vanske
ligt tranger ind. Men alle disse Børn burde dog 
langt snarere have Adgang til at komme paa 
Landet i Ferien for at hente Sundhed, Livsgla
de, straalende Øjne og brune Kinder. Alle 
Mand og Kvinder, der laser disse Linjer, og som 
har den rette Hjertefølelse for disse mange fatti
ge Børn, bør yde et Bidrag til Børnenes Kontor, 
saa at Børnene kan faa Tøj og komme paa Lan
det i Ferien “ Kort efter stod velhaverne igen 

Gabriel Jensens ferieudflugter 
var et kærkomment tilbud til de 
børn, der ikke kom på egentlig 
ferie. Der var ture til skov og 
strand, men også udflugter af 
mere oplysende karakter som 
her, hvor nogle børn i 1953 far 
lejlighed til at se en rigtig flyve
maskine.
Foto: Arbejderbevægelsens 
Bibliotek og Arkiv

for skud i artiklen „Idyllen i Hornbæk“, der 
gør brug af simple, effektive billedmodsætninger for at vise, at mens de nød lyk
ken i sommerlandet „i deres pragtige Villaer ved den friske Strand“, måtte arbejder
nes børn blive i storbyens dystre stenkasserner:“ men alle de mange blandt vore La
sere, der har bevaret Karligheden til Børnene, til alle disse Smaa, paa hvem vort Lands 
Fremtid og Lykke beror, vil med Glade yde en Skarv til Børnenes Kontor“. En bøn var 
særskilt rettet til kvinderne, som blev anset for altid at have haft omsorg og med
følelse for de små, forladte og ulykkeligt stillede.

De øvrige foreninger var mere afdæmpet og mindre moralske i opråbene. „Feri
ebørns Landophold“ skrev midt i juni, at adskillige trængende børn ventede læng
selsfuldt på en plads, og til beroligelse for interesserede garanterede man, at kun 
dem, der havde vist god opførsel blev sendt ud, og samtlige medbragte ernærings
kort. Bagefter argumenterede „Fælleskommitéen for københavnske Skolebørns 
Landophold“ i „Hjælp og glæd et Barn“ konkret med, at dyrtiden havde været 
slem for mange hjem. Derfor ville det være en økonomisk lettelse, at barnet fik en
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ferieplads, og et gode at det kom ud i den landlige luft hos forstående mennesker. 
Alle, der havde evne og lyst, kunne skabe sundhed og glade minder ved at melde 
sig som ferievært. Værterne måtte fremsætte ønsker for køn og alder, men drenge
ne var åbenbart sværere at få afsat, fordi kommitéen bad om, at drengene ikke blev 
glemt.

Nogle tog sig specielt af de svageste børn blandt andet „Komiteen for Værne
børnenes Feriehjem og Friluftsskole“, som fra 1913 skaffede landophold til sko
lens elever, som det var umuligt at sende til private hjem eller almindelige kolonier.

Modsat disse ordninger fungerede „Børnehjælpsdagens Friluftskoloni“, der blev 
skabt på en gård nær København i 1905 for midler fra „Børnehjælpsdagen“ sådan, 
at børnene var der i dagtimerne og overnattede hjemme. Opholdet strakte sig over 
otte uger, og undervejs modtog de en smule undervisning, skønt hovedformålet 
var frisk luft og nærende kost.

Feriekolonier og svagbørnskolonier

K. K. fik snart behov for at udvide og eje sine egne huse, så det ikke længere var 
nødvendigt at leje eller låne sig ind på højskoler, skoler og i forsamlingshuse. For
eningen satte byggerier i gang og opkøbte egnede bygninger i form af gamle feri
epensionater og rigmandsvillaer, husmandssteder, rømmede tyske soldaterbarak
ker, nedlagte lazaretter og karantænehuse.

Hvem skal have ekstra portion? 
Især blandt drengene er der nogen der 

stadig er brødflove på denne Gabriel 
Jensen-tur fra 1950’erne. 

Foto: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
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På landet oplever man hele 
tiden noget nyt. Hvad er mon 
det for et bær?
Foto fra ca. 1960.
Foto: Arbejderbevægelsens 
Bibliotek og Arkiv

Kolonierne lå spredt over hele landet ved skov, sø og strand. Bygningerne var 
vidt forskellige, men der var mange fællestræk i indretningen. De havde allesam
men en spisesal, sovesal, skole- og opholdsstue. På svagbørnskolonierne var der 
bedre sanitære og hygiejniske faciliteter, plus sygeværelse og køkken under ledelse 
af et faguddannet personale.

Hver sommer afgik særtog fra Hovedbanegården fyldt med feriebørn, og der 
blev ydet frirejser for at egenbetaling ikke hindrede deltagelse. Social-Demokraten 
gav den 28. juni 1919 et øjebliksbillede af stemningen, når der blev vinket farvel: 
„Fra alle Byens Kanter kommer de Smaa fulgt af Forældre og Søskende mod Bane- 
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gaarden, hvor der de sidste 20 Minutter før Togets Afgang er et myldrende Liv. Under 
jublende Hurraraab og Vifen med Lommetørklæder glider endelig Togene fa Bane- 
gaarden ud mod det „forjættede“ Land. Herude, i Sol og fisk Luf skal de smaa Kø
benhavnere tilbringe de kommende Uger, ogforhaabentlig vinde ny Friskhed ogMod- 
standskrafi til at gaa den lange Vinter mellem de høje Huse i møde“.

Svagbørnskolonierne blev oprettet kort efter 1. Verdenskrig, da man erkendte, 
at et kortvarigt ophold på en normal feriekoloni ikke var nok til at styrke de mest 
udsatte børn, som trængte til at blive restituerede ovenpå sygdom og fejlernæring 
eller for en tid komme væk fra familieproblemer og dårlige boligforhold.

Forældrene kunne selv søge om en plads, ligesom læreren via skolelægen og se
nere skolepsykologen, havde mulighed for at anbefale et ophold. Børnene gen
nemgik en helbredsundersøgelse for at udelukke smittefare, desuden krævedes det, 
at de var vaccineret og uden utøj. Inden afrejse fik forældrene en liste over, hvad 
børnene skulle medbringe af tøj, toiletsager m.m. Eleverne kom fra forskellige sko
ler og blev fordelt efter alder. Opholdene varede et par måneder udenfor sommer
ferien, og der var undervisning enkelte timer dagligt for at modvirke, at de kom 
bagud i forhold til klassekammeraterne. De oprindelige svagbørnskolonier ophør
te med udgangen af 80’erne.

Hvor mange børn kom på ferie?

Siden det første feriehold med 50 drenge gennemførtes steg antallet af børn, som 
K. K. sendte på ferie- og svagbørnskolonier støt indtil 1915, hvor det faldt en smu
le til 1.400 for igen at øges til 2.235 i sommeren 1919. Derefter gik tallet uafbrudt 
i vejret og nåede i -39 op på godt det dobbelte. Den tyske besættelse bremsede den-

Sommeren kunne blive lang 
for de børn, hvis forældre 

ikke havde mulighed for at 
tage dem med på ferie.

Mange var henvist til leg på 
gader og i baggårde, som 

småpigerne, der „hønser“ på 
trappen en gang i 1940'erne.

Foto: Arbejderbevægelsens 
Bibliotek og Arkiv
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En rigtig ko! Feriebørn be
tragter nysgerrigt de uvante 
dyr i sommeren 1950. En 
særligt modig pige er endda 
kravlet op for at få bedre 
udsyn. Måske har hun været 
der før og kender forholdene? 
Foto: Arbejderbevægelsens 
Bibliotek og Arkiv

ne udvikling, og udsendelserne faldt markant som følge af krigsudbruddet. I løbet 
af Besættelsen var der en stigning med periodiske udsving, idet antallet gik op 
1941- 43 og den sidste krigssommer atter ned på knap 5.000. Trods forældrenes 
forsigtighed med at sende deres børn væk hjemmefra i en usikker tid, transport
problemer, beslaglæggelse af bygninger, varemangel og rationering, fortsatte ud
sendelserne i stort tal.

I -45 ejede K. K. 23 ejendomme og havde råderet over en håndfuld. Under Be
sættelsen var længden af et ophold afkortet til to uger for at skaffe ekstra pladser, 
og nu fik man mulighed for at øge det til et såkaldt halvferieophold. Målet var dog 
at kunne tilbyde plads i hele skoleferien.

Omfanget af kolonibørn steg frem til sidste halvdel af 50’erne og begyndelsen 
af 60’erne, hvor udsendelserne toppede, og et tilbageslag satte ind. Slutningen af 
60’erne til 80’erne var en nedgangstid, men i 90’erne spores en stigning med 
ventelister. Lærerforeningen foreslog, at en del af nedgangen skyldtes et ændret fe
riemønster og mindre årgange.

Lige før årtusindskiftet var K. K. ejer af 30 ejendomme på landsplan, og fra 
1998 har der været mulighed for at komme på temakolonier indenfor idræt, bil
ledkunst, teater, dyr, miljø og natur, hvilket cirka en tredjedel af børnene benytte
de sig af. Den øverste aldersgrænse for at deltage er steget ganske som den skole
pligtige alder. Eleverne kønsopdeles ikke længere, og kriterierne for at få et ophold

37 



har delvist ændret sig - i dag sendes ingen afsted for at blive opfedet, rekrutte
ringen er bredere, og andelen af det samlede elevtal var i -98 fire gange større end 
i 1918.

Fagbevægelsen

„Københavns Kommunelærerforenings Feriekolonier“ (K. K. E) måtte fortsat sø
ge om tilskud til driften af ferie- og svagbørnskolonierne hos andre institutioner. 
„Bryggeriarbejdernes Fagforening i København“ gav i en årrække penge som svar 
på opfordringen om, „at de igen i år — helst sammen med mange nye — vil sende os 
deres bidrag. Der er mange ansøgere, — vi beder Dem: Lad så fa som muligt blive skuf
fede!“ (1957). „Frederiksberg Kommunelærerforenings Feriekolonier“ bad også 
om hjælp til en indsamling, der var startet i 1950 til fordel for en småbørnskolo- 
ni, som næsten stod færdig. Der blev argumenteret for, at foreningen året før af
holdt udgifter til at anbringe godt 2 Vi tusinde børn i 34 svagbørns- og feriekolo
nier udover private hjem; bryggeriarbejderne bevilligede dem et mindre beløb.

Arbejderne på bryggerierne Carlsberg og Tuborg havde deres egne feriehuse, 
hvor de ansattes børn fra 7-13 (14) års alderen kunne holde sommer et par uger. 
Carlsbergs arbejdere overlod deres feriehjem vederlagsfrit til Arbejdernes Fællesor
ganisation og Fællesorganisationens Bladudvalg , når skoleferien var slut, til 14 da
ges ture for små børn, som ikke havde fået en børnehaveplads, og hvis forældre var 
ude af stand til at skaffe dem en rejse. De to organisationer appellerede i 1961 for 
syvende gang i en skrivelse stilet til en række organisationer og arbejdspladser om 
at sponsorere ét eller flere „glemte“ børn gennem dagbladet Aktuelt. Pengene skul
le gå til mad, tøj, transport og pasning. Uden bidragene ville børnene ikke kom
me afsted, og især tøj udgifterne var stigende: „Mange af dem har jo kun det tøj, de 
står og går i, når vi overtager dem. Og dem må vi nødvendigvis ekvipere således, at de 
på lige fod kan fardes ude sammen med deres små kammerater... Disse oversete børn 
interesserer vi os brandende for. Vi kender dem, og vi ved i hvor høj grad mange af dem 
tranger til luftforandring  for en tid“.

Ferie i private hjem

Kolonierne kunne ikke alene dække hele behovet. Der eksisterede foreninger, som 
arbejdede på at skaffe bybørn ferie i landbohjem, og begge ordninger supplerede 
hinanden. „Kommiteen for københavnske Skolebørns Landophold“, hvor K. K. 
var repræsenteret, formidlede kontakten til bønderne ved hjælp af lokale lærere og 
annoncer i pressen. Fra 1933 og i mere end et kvart århundrede var lederen og 
frontfiguren lærer Østrup, som satsede på at øge antallet af pladser ved at bruge 
utraditionelle midler med plakatopsætning på jernbane- og rutebilstationer, opråb 
til landbohjem i dag- og ugeblade, radioudsendelser, hvor man for eksempel lod et 
børnekor synge en tak til ferieværterne, som også fik julehilsner og indslag i fjern
synet, da det kom frem. I folkemunde hed turene „Østrups Rejser“, og en lang pe
riode var han sideløbende medlem af „Foreningen Provinsbørns Ferieophold i Kø
benhavn“. Den sidste sommer under Besættelsen sendte man 7.900 børn ud til 
nye pladser. Siden kom en nedgangsfase, og i -60 var det kun ca. 1.100. Hvad de 
officielle tal delvist skjuler er, at nogle feriebørn årligt vendte tilbage til den sam
me værtsfamilie, som ofte knyttede tætte, varige bånd til barnet.
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En skov af filantropiske foreninger
Koloni- og ferieordningerne skal ikke ses isoleret, tværtimod indgik de som ele
menter i en række private og offentlige sociale projekter, der opstod i tiden om
kring den danske arbejderbevægelses fødsel og fortsatte med øget kraft op gennem 
1900-tallet. Initiativerne viste sig at være livskraftige og stabile. Flere blev bare 
transformeret og eksisterer i moderniseret form. Mange af projekterne grundlag
des oprindelig på privat initiativ inden 1. Verdenskrig og blev hen ad vejen over
ført til kommunalt regi. Kvinderne var særligt aktive i det frivillige filantropiske 
hjælpearbejde, og skolelærerne var som faggruppe af indlysende årsager ofte igang
sættere, da den daglige kontakt med eleverne gav dem indsigt i problemernes art 
og omfang.

Fælles for foreningerne var, at de opfyldte et samfundsbehov, og arbejdet var bå
ret af social indignation, et stærkt engagement og omsorg for svagtstillede børn og 
unge. Idémæssigt spændte organisationerne vidt (socialistiske, borgerlige, religiø
se osv.) og påtog sig efter deres egen mening hygiejniske-, sociale- og pædagogiske 
samfundsgavnlige opgaver. K. K.’s foreningslov fra -45 fastslog, at ét af hovedfor
målene var „at deltage i socialt Arbejde til Gavn for Børn i de københavnske Kom
muneskoler“.

Til de børn, som ikke fik en plads, fandtes i hovedstaden „Gabriel Jensens Ferie
udflugter“. G. J. F. opstod som endnu et lærerinitiativ, der tilbød gratis dagture om 
sommeren. 11919 var 10.000 børn indtegnet. Årets første udflugt gik som før til 
Zoologisk Have og sluttede med et mindre traktement i Petersens Familiehave på 
Frederiksberg. Arrangementet blev gentaget, indtil alle børnene, der var opdelt i 
store drenge- og pigehold, havde været med. Den anden tur afhang af midlerne, 
og arbejderne blev indtrængende opfordret til at sætte indsamlingslister i gang på 
virksomhederne. Institutionen lever stadig i bedste velgående med det samme 
koncept, selvom der er sket ændringer og justeringer. Kønnene adskilles ikke læng
ere, der er adgang til faste væresteder og mulighed for at give den enkelte flere tu
re. Før fritidshjemmene fremstod som reelle pasningstilbud prøvede man også i 
„Københavns Legepladsforening“ at få børnene væk fra gaden og ind i trygge ram
mer ved at bemande offentlige lege- og sportspladser i sommerhalvåret.

Lizette Albak Nielsen, cand. mag..
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En blodig HISTORIE
Det var på baggrund af 

hundreder af års ihærdige og 

forgæves forsøgen sig frem, at 

Danmarks første blodtransfusion 

fra menneske til menneske i 

1848 fandt sted på Københavns 

fattighospital. Om patienten 

overlevede og om den lange, 

bizarre vej over åreladninger og 

dyreblod til den første blodbank 

handler denne artikel.

Af Thomas Oldrup
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En ung officer ligger for døden på Alminde
ligt Hospital - Københavns fattighospital i 

Amaliegade. Lægerne står stort set magtesløse 
overfor hans alvorlige tilstand. Han har fået am
puteret et ben og er stærkt medtaget af infektion 
og blodforgiftning. Lige meget hvad de gør, er 
der intet, der lader til at hjælpe. En af lægerne re
fererer at han har læst at en engelsk læge er be
gyndt at praktisere transfusioner af blod fra 
menneske til menneske. Det er muligvis be
handlernes sidste chance for at redde en mand, 
der allerede ligger på dødens rand. Med en sprøj
te giver lægerne ham dels friskt, ubehandlet do
norblod, dels blod, der er pisket, så det mister 
evnen til at størkne - og de holder vejret i spæn
ding - vil denne teknik redde ham?

Det gør den ikke. Officeren dør fire dage efter, 
uden nogen bedring. Det er ikke til at vide om 
han var død alligevel af blodforgiftningen - eller 
om det er transfusionen, der slår ham ihjel.

For vi skriver 1848. Skønt man har eksperi
mentet ihærdigt med forskellige behandlinger 
med blod i flere hundrede år, er det som om man 
ikke rigtig kommer nogle vegne. Patienterne dør 
i cirka halvdelen af tilfældene og behandlerne 
aner ikke hvorfor.

De danske læger, der foretog Damarks første 
blodtransfusion fra menneske til menneske, har 
nok hørt om englænderen James Blundell, som 
30 år forinden foretog den første humane blod
transfusion. 11818 havde han med frisk blod fra 
tyve forskellige donorer, behandlet en londonsk 
patient, der lå for døden med mavekræft. Gan
ske vist overlevede heller ikke denne patient, 
men Blundell fortsatte alligevel sit arbejde med 
en videnskabelig nøjagtighed, der var ret usæd
vanligt for perioden. I løbet af de næste ti år fore
tog han en halv snes nye transfusioner, hvor om
kring halvdelen af patienterne overlevede.

Den skelsættende opdagelse, man endnu 
mangler at når frem til, er at der eksisterer for
skellige blodtyper. Det finder tyskeren Landstei
ner først ud af i starten af 1900-tallet, og indtil 
da er udfaldet af alle transfusioner næsten så tro
værdige som at spille russisk roulette. For hvis 
man giver en patient en type blod, der ikke er 
forenelig med patientens eget, vil blodet klumpe 
sammen og i de fleste tilfælde vil det medføre 
døden.
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Blodets symbolik og betydning

Der har altid knyttet sig en særlig symbolik og 
kraft til blodet. I mange kulturer har man ment 
at det havde religiøse og magiske kræfter og i 
nogle folkeslag herskede den opfattelse, at man - 
ligesom ved kannibalisme - kunne overføre 
kræfter ved at drikke et dyrs eller et menneskes 
blod. Angiveligt skulle det i det antikke Rom væ
re almindeligt, at tilskuerne efter en gladiator
kamp løb ind i arenaen og drak blodet fra de dø
ende dyr og gladiatorer.

Man mente altså, at blodet havde en form for 
kraft i sig, som man respekterede, og som både 
knyttede sig til psyken og til legemet. Nysgerrig
heden over hvad der kunne ske, hvis man „juste
rede“ mængden af blod, er opstået tidligt, for 
man har jo altid kunne se, at en person der mis
tede for meget blod døde.

På den baggrund opstod de første eksperi
menter med åreladninger. Man drænede en per
son for en bestemt mængde blod. Forsøgene var 
baseret på de teorier, som tilskrives lægekunstens 
grundlægger Hippokrates, der mente at kroppen 
havde fire væsker: blod, urin, gul galde og sort 

galde. Hver af disse væsker havde en funktion og 
gav en person sine egenskaber og personlighed. 
Man mente, at mange sygdomme skyldtes, at 
fordelingen mellem de fire væsker var i uorden. 
Blodet var den vigtigste af de fire væsker - det var 
her, lidenskaben lå. Sindssyge kunne kureres ved 
åreladning, for med blodet at fjerne noget af den 
lidenskab, der skabte uligevægten. (Se faktaboks)

Blodtransfusioner fra dyr

Man var altså klar over den kraft der ligger i blo
det og tidligt har man nok fået idéen om at man 
kunne overføre denne kraft fra person til person. 
Eller fra dyr til menneske... For blodtransfusio
nens historie går ikke direkte fra åreladning til 
transfusion mellem mennesker. Der er et bizzart 
mellemled, hvor man rask væk eksperimentere
de med at overføre blod fra dyr til mennesker... 
Ingen er helt sikre på, om det var engelske eller 
franske videnskabsmænd, der først fandt på at 
give dyreblod til mennesker, for inde for viden
skaben bekrigede de to lande hinanden heftigt, 
for at få lagt navn og nation til de nye opdagelser, 
der kom så mange af sidst i 1600-tallet.
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Syd for Den Engelske Kanal tappede Solkongens 
livlæge i 1667 en midaldrende brandstifter Mau
roy, der var kendt for at være brutal og ofte ban
ke sin kone. Lægen gav den rå håndværker en 
kopfuld blod fra en kalv. Han mente, at ved at 
overføre den blide kalvs blod overførte han også 
dets milde egenskaber og derved kunne han ku
rere Mauroy for hans brutalitet. Eksperimentet 
lykkedes - nogenlunde. Mauroy klagede ganske 
vist over brændende smerter i armen, blev be
vidstløs og fik sort urin, men han overlevede. 
Dog blev han nok mere syg, end han blev blid 
som en kalv.

Samtidig, nord for Den Engelske Kanal, ek
sperimenterede man med at tappe blod fra kvæg, 
lam, hunde og heste, og indgive væsker som vin, 
øl, mælk og urin i stedet! Englænderen Harvey 

havde opdaget blodets cirkulation: At blodet bli
ver transporteret fra hjertet via arterier og til 
hjertet via vener. Konsekvensen af den opdagelse 
var, at hjertet - der hidtil havde været sæde for 
bl.a. kærligheden og troen - nu blev „reduceret“ 
til et stykke vitalt maskineri. Det var en stor op
dagelse for videnskabsmændene. Stikker man en 
kanyle (der dengang var lavet af sølv) ind i en ve
ne, der fører blodet til hjertet, er der intet tryk 
på, og blodet størkner i nålen. Hvis man gør det 
samme i en arterie, er der masser af tryk på og 
blodet sprøjter ud. Hos modtageren af blodet 
skal det naturligvis gøres omvendt. (Dengang 
havde man brug for det tryk, der er i arterierne, 
for at kunne gennemføre en transfusion. I dag 
kan man ved at lægge en gummislange om over
armen tappe fra venerne, hvilket er langt mindre 
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dramatisk. Når blodposen hænger under donor, 
løber blodet alligevel af sig selv.)

Ironisk nok er det sikkert på grund af den 
manglende viden på præcist dette punkt, at 
mange mennesker faktisk overlevede at modtage 
blod fra dyr. Dyreblodet er som udgangspunkt 
dødeligt, men fordi blodet simpelthen størknede 
i nålen kom det aldrig ind i patientens blodårer 
og det må være grunden til at der faktisk var folk 
som overlevede transfusionerne!

Landsteiners tigerspring: 
A, B, AB og 0

Som skrevet indledningsvis fandt de første hu
mane blodtransfusioner sted i England 1818 og 
i Danmark 1848. Der var dog ikke tale om at 
man med ét slag gik over til denne nye „vid
underkur“, for resultaterne af transfusionerne 
var som sagt endnu meget uberegnelig på grund 
af den manglende viden om blodtyperne. Og i 
slutningen af 1800-tallet blomstrede brugen af 
dyreblod ved transfusioner op igen efter at have 
ligget stille i mange år. Den foretrukne donor var 
nu et lam. Der var ingen begrundelse for valget 
af lammet, men man kan have en mistanke om, 
at der lå religiøse motiver bag: Det milde lam er 

et ældgammelt symbol på Jesus. Man havde sto
re problemer med at skaffe tilstrækkeligt med 
menneskelige donorer, og lammene sagde jo ik
ke nej. Nogle hospitaler oprettede sågar fårestal- 
de, så der altid var donorlam ved hånden!

En af foregangsmændene, der advarede mod 
at give dyreblod til mennesker, var professor Pe
ter Ludvig Panum (1820-1885), der senere lag
de navn til Panum Instituttet i København.

Som skrevet var resultaterne af transfusioner
ne forudsigelige som slaget med en terning - 
bl.a. fordi man ikke var klar over, at mennesket 
har forskellige blodtyper, og at blod fra to perso
ner derfor kan være uforligelige. Hvis donor og 
patient ikke har samme blodtype kan patienten 
risikere at dø. Derfor kom det suverænt vigtigste 
tigerspring i transfusionens historie i 1901 med 
tyskeren Karl Landsteiners opdagelse af mennes
kets forskellige blodtyper. I 1909 klassificerede 
han menneskeblodet i de i dag så velkendte 
blodtyper A, B, AB og 0 (nul) og påviste, at det 
er katastrofalt at blande blodet mellem visse af 
typerne. Landsteiner fik Nobelprisen i Medicin 
for opdagelsen af menneskets blodtyper.

Med denne opdagelse uddøde eksperimenter
ne med dyreblod til mennesker langt om længe 
og det blev meget sikrere at modtage en blod
transfusion.

Fremskridt i forbindelse med 
verdenskrige

Man kan sige meget grimt om krige - og det bør 
man så sandelig også - men de store krige har 
også været baggrunden for eksperimenter og 
fremskridt indenfor mange forskellige områder, 
herunder blodtransfusion.

Den første mobile blodbank blev således op
rettet i forbindelse med 1. verdenskrig, etableret 
af den engelske hær på slagmarken i Frankrig. 
Flere forskere havde - mere eller mindre uaf
hængigt af hinanden - i årene 1914-1916 udvik
let en væske bestående af vand, salt, citrat og 
sukker, som man kunne tilsætte donorblodet, så 
det ikke størknede. Det banede vejen for opbe
varing af blodet, så man ikke længere behøvede 
at overføre det direkte fra donor til patient. På 
slagmarken i Frankrig kunne man således opbe
vare blodet i 10-26 døgn, før det skulle bruges.
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Også på slagmarken under 2. verdenskrig blev 
blodtransfusioner benyttet og i fredstid vendte 
læger hjem fra fronten og havde set hvor meget 
gavn blodtransfusion kunne gøre for sårede sol
dater. På grund af lægernes gode erfaringer, som 
de bragte med sig ud i det civile liv, blev der i 
efterkrigstiden oprettet blodbanker verden over. 
Den første egentlige blodbank i Danmark åbne
de i en ledig barak fra folketuberkulose-undersø- 
gelserne ved Bispebjerg Hospital den 2. april 
1951. Opbevaringen af blod blev gjort endnu 
lettere ved indførslen af den robuste blodpose af 
plastic i 1953. Indtil da opbevarede man blodet 
i glasflasker, der var svære at transportere og let 
gik i stykker. Anvendelsen af blodposer gjorde 
det også muligt at centrifugere blodet og derved 

dele en portion blod i dens enkelte bestanddele.

Spejdernes og Væbnernes 
Frivillige Bloddonorkorps

Som næstformand i Det Danske Spejderkorps 
besøgte Tage Carstensen (1897-1985) i sine 
unge år udenlandske spejderkorps, fordi interna
tionalt spejderarbejde interesserede ham. I 1930 
vendte den dengang så kendte og karismatiske 
spejderleder og senere landsretssagfører tilbage 
fra en rejse til England med en idealistisk idé: 
Han havde på sin tur set, hvordan voksne engel
ske spejdere - „Rovere“ - gav blod. Oplevelsen 
gjorde et stort indtryk på ham, og da han kom 
hjem, snakkede han med sine kammerater om
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maj 1932. Allerede året efter var der dannet 
korps i 12 byer i provinsen. Mange flere fulgte, 
og det var tydeligt at der var et behov.

I 1932 var der 53 bloddonorer i Danmark, og 
man mente, at 200 måtte være nok til at dække 
det fremtidige behov for blod! Men med tiden 
steg antallet af blodtransfusioner, og hospitaler
ne fik brug for flere donorer, hvilket skete i et 
nært samarbejde med humanitære organisatio
ner som bl.a. Spejderne. Omkring 2. verdens
krig foregik blodtapningen på det sygehus, hvor 
der var behov for blodet. På alle tider af døgnet 
indkaldte lægen en donor, tappede blodet i glas
flasker og overførte det med det samme til pati
enten, der ofte blot lå bag en skærm.

Organisationen hedder i dag Bloddonorerne i 
Danmark, men bygger fortsat på de oprindelige 
principper om anonym, frivillig og ubetalt blod- 
givning. I dag er der ca. 250.000 bloddonorer i 
Danmark, der hvert år giver ca. 350.000 portio
ner blod.

Thomas Oldrup er tidligere informations
medarbejder hos Bloddonorerne i Danmark, 

har udgivet bogen „Dit blod!“ der bl.a. handler 
om blodtransfusioner ud fra historisk, medicinsk 

og samfundsmassig synsvinkel.
Bogen koster 50 kr. og kan bl.a. købes via 

foreningen Bloddonorerne i Danmark.

det og i april 1932 tog Carstensen kontakt til da
værende reservelæge på Bispebjerg Hospital, Jens 
Foged, og i juni holdt de et møde i „Tilsynsraa- 
det“ med de to herrer i spidsen og „Spejdernes 
Frivillige Donorkorps i Danmark“ var en reali
tet. Siden skiftede de navn til det heller ikke vi
dere mundrette navn „Spejdernes og Væbnernes 
Frivillige Bloddonorkorps“. Arbejdet foregik i et 
snævert samarbejde de tre ildsjæle imellem: Tage 
Carstensen, som tog sig af den daglige drift, dr. 
Jens Foged, som var ansvarlig for undersøgelsen 
af donorerne, samt direktøren for Statens Serum 
Institut, dr.med. Thorvald Madsen, som tog sig 
af blodtypebestemmelsen og indkaldelsen af do
norerne.

Ifølge protokollen var Tage Carstensen selv 
den allerførste til at lægge sig på briksen. Den 
første frivillige, uegennyttige og ubetalte blod
donation i Danmark fandt således sted den 21.
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B I S KO P PEN

OG BONDEN
Af Christian Larsen 11999 blev Sjællands biskop N.E. 

Balles visitatsbog 1799-1807 publi

ceret. Udgivelsen er nu blevet fulgt 

op af biskoppens visitatsindberet- 

ninger fra 1780’erne og 1790’erne, 

hvor man kan læse om biskoppens 

opfattelse af den sjællandske bonde.

Allerede fra sin tiltrædelse i 1783 begyndte 
N.E. Balle (1744-1816) at visitere det store 

stift, og i løbet af sin 25-årige embedsperiode 
kom biskoppen stiftet rundt 4/2 gang (jfr. tidli
gere artikel i Siden Saxo). Sjællands Stift - med 
Bornholm - havde over 250 kirker og hen ved 
500 skoler, som Balle besøgte i løbet af sommer
halvåret, en imponerende indsats, datidens 
transportmidler taget i betragtning.

På hver visitatstur førte Balle et „ordentligt 
Dag-Register over al min Forretningpaa Visitatio
nerne“. Visitatsbogen 1799-1807 er bevaret, 
mens visitatsbøgerne 1783-98 er gået tabt. Ind
beretningerne, der er skrevet på grundlag af dag
bøgerne, er dog bevaret og kan i dag give os et 
billede af Balles indtryk af den sjællandske bon
de, som han mødte på sine mange visitatser.

De kloge københavnere

Oplysningstiden træder tydeligt frem fra og med 
1785. I 1784 kom der en mere liberalt indstillet 
regering med kronprins Frederik (6.) i spidsen, 
der afløste Ove Høegh-Gulbergs konservative 
regering. Balle var af natur konservativ og kom 
derfor på mange måder til at stå fremmed over 
for den nye regering. Dog var især J.O. Schack- 
Rathlous afgang i 1788 et hårdt slag. Schack- 
Rathlou havde som Danske Kancellis præsident 
været den „eneste Tilflugt for agte Christendoms 
reene Lare — eneste Varn mod den fordærvelige 
Nyeheds-Syge, som ødelagger al Grundighed og 
Orden, forstyrrer al gavnlig Indflydelse af vores 
dyrebareste Religion “.

Allerede i 1785 følte Balle sig nødsaget at for
syne sin visitatsindberetning med en stor, afslut
tende bemærkning, „en vidtløftigForsvarings-Ta- 
le“, som han kaldte den. Han skrev, at han var 
„ojfentligen i trykte Blade ... bleven fremstillet til 
Spot og Haanelse, som en Mand, der ikkun stand
ser Almuens Oplysning og lader sig nøye med 
Udenads-Plapper“. Balle imødegik senere kraftigt 
påstande om, at stiftets landbobefolkning levede 
i „en barbarisk Vankundighed“. Blot fordi bon
den „klader sig i Vadmel“, var han ikke en tåbe, 
og biskoppen pointerede, at der på landet blev 
oftere hørt nøjere efter præstens prædiken end i 
købstaden!

Det var ganske tydeligt, at Balle ikke havde
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meget tilovers for Københavns lærde debattører 
og andre, der efter hans mening kom med nega
tive udsagn om den sjællandske bondes kund
skabsniveau — og dermed indirekte angreb kir
ken. Selv kronprinsesse Marie anførte „Sjæl
landsk Bonde til Eksempel paa Dovenskab og 
Dumhed“.

Bonden skulle omgås med 
varsomhed

Her kunne Balle høste af sine erfaringer fra visi- 
tatserne: „ Vore kloge Kiøbenhavnere skulde dog 
engang hore de saakaldte dumme Bønder at giøre 
Rede for praktisk Christendom“. Man får dog let 
det indtryk, at de to parter talte forbi hinanden. 
Hvor „de kloge Kiøbenhavnere“sandsynligvis kla
gede over bondestandens almindelige kundskabs
niveau, forsvarede biskoppen bondens religions
kundskaber - og derved var man jo nået lige 
vidt.

Selvom Balle stolt fremhævede bondens gode 
åndelige kundskaber, vidste han imidlertid også, 
at bonden skulle omgås „med Faderhuld i en 
sagtmodig Alvorlighed“ og „ Varsomhed“. Den go
de biskop måtte således sig se overrasket over 
bondens lyst til hævn, hvis denne følte sig for
urettet. Balle måtte altså konstatere, at hans el
skede bonde både havde positive og negative si
der.

Biskop Balles Visitatsindberetninger 1783-1793 
ved Christian Larsen. Kildeskriftselskabet 2002. 
277 s.
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Kongen af Salling -
-En bagsideføljeton af Thomas Høvsgaard

50

I sommeren 1838 kom en ung land
brugskandidat ved navn Johan Jacob 
Rink gående til den gamle borg Spott
rup i Salling. Rink var på vandring 
gennem Jylland og nåede via Viborg og 
Skive til Spottrup. Spottrups ejer, den 
legendariske Nis Nissen, Kongen af 
Salling var på det tidspunkt midt i 
tredserne og een af Jyllands rigeste 
mænd. Han brugte det meste af sin tid 
på studedriften på gården; en drifts
form Nissen havde drevet til perfek
tion. På sine gamle dage kom han sjæl
dent udenfor Spottrups jorder, og da 
Rink ankom, blev han også mødt med 
meget mistænksomhed af den gamle 
mand: „Hr. Nissen, som er berømt i hele 
Jylland paa Grund af sine Stude og sin 
Rigdom, traf jeg spadserende med sin 
Hustru og sin Svigerinde paa sin Mark 
langs Rakkerne af sine vel drevne Stude. 
Det kneb med at forklare ham Grunden 
til mit Besøg, og hvad det skulle betyde, 
at jeg gik med Tornyster, hvis uskyldige 
Salhundeskind øjensynlig forekom ham 
meget mistankeligt.“ Det lykkedes dog 
Rink at fa Nissens mistro til at for
svinde, og han blev budt indenfor i 
den gamle borg. Det er ganske interes
sant at se, hvorledes apotekersønnen 
Rink fra Helsingør beskrev godsejeren 
Nissen og hans hjem. Borgen gjorde 
ham eksalteret; den „virkede magisk 
paa mig og satte mig tilbage til Middel
alderens Tidsalder. "Og så tilføjede 
Rink: „Blot Skade at ikke Borgens Perso
nale svarede dertil. “ Om Nissen skrev 
Rink, at han er en jævn mand, der le
ver afsondret på sin borg, „og skønt han 
ikke har nydt nogensomhelst Uddannelse, 
saa har han dog gennem Låsning erhver
vet sig allehaande overfladiske Kundska
ber. “ Og om indretningen af borgen 

fortæller Rink, at alle de mange ubebo
ede rum „var fyldte med en broget Blan
ding af de forskelligste Genstand, som al-, 
le - i det mindste efter Hr. Nissens Me
ning - var afhøj værdi, og aldrig har jeg 
i Sammenstillingen set større smagløshed 
og stärkere følt de jordiske Skattes For
krænkelighed. "På trods af Nissens be
grænsede lærdom og det småkitschede 
hjem havde den unge Rink dog intet at 
udsætte på Nissens gæstfrihed: „Især 
var hans Vin fortræffelig, og jeg lærte 
deraf Sandheden af den Paastand, at 
Vestkysten er det egentlige Vinland her 
hjemme, idet Beboerne her faar deres 
Vin fra de indstrandede Skibe. "Nissen 
og Rink underholdt sig ved bordet.
Værten var meget interesseret i borgen^ 
historie og fortalte gerne sin gæst he
rom. Rink fik også forevist godsarkivet, 
som siden er gået tabt.

Efter Dagens Anstrengelser sov jeg her
ligt, og da jeg vaagnede næste Morgen, 
varede det noget, inden jeg kom rigtig til 
Besindelse. Den store Himmelseng, den 
gamle hvælvede Sal og Udsigten gennem 
Vinduet til en Bastion virkede ejendom
meligt paa mig og først ved at høre Stu
denes Brøl blev det mig klart, hvor jeg 
var. "På andendagen af Rinks besøg ta
les videre om borgens historie, og land
brugskandidaten fik en rundtur på jor
der og i stalde og gjorde sig nogle bar
ske kommentarer i sin dagbog om fæs
tevæsenet og den umoderne studedrift. 
Endelig rejste gæsten videre og afslutte
de sine notater fra Spottrup således: 
„løvrigt maa jeg sige, at jeg egentlig syn
tes ganske godt om Hr. Nissen. Han hør
te i det mindste ikke til Dusin-mennes
kene. “ - Måske er det derfor, Nissens 
navn lever endnu




