
SYGEPLEJERNE 

 

De danske soldater under Første Verdenskrig aldrig kom i krig. Alligevel var der brug for læger 

og sygeplejere. På de forter hvor soldaterne boede var der ofte koldt og fugtigt og soldaterne boe-

de tæt. Mange soldater blev derfor syge. Samtidig modtog Danmark under krigen mange syge og 

sårede krigsfanger fra udlandet, hvor der hverken var mad eller medicin nok til at pleje dem. An-

tallet af syge og sårede under Første Verdenskrig var enormt, da de nye våben, der blev brugt var 

meget ødelæggende. Som for soldaterne Danmark var det dog ikke kun våben, der var farlige. Her 

fortæller en læge fra England om andre farer. 

Ved at gennemtænke Tingene greb jeg mig selv i at gruble over, hvorvidt det i Grun-

den staar klart for os alle, hvor stor en Rolle i den moderne krig Problemerne om in-

fektion spiller. Dersom en Kugle eller et stykke af en bombe ikke gør nogen øjeblik-

kelig Skade (…) er der ingen større Ulykke sket, og den saarede Mand kommer sig 

snart. Det er en stor Forskel, naar Saarene er bleven infiserede (...) Bacillen af den 

dødelige Sygdom, Stivkrampe findes i Jorden og er ofte saarede Soldaters Ødelæg-

gelse (...) I Krig maa vi ikke glemme, at vi bliver stillet overfor (…) Katastrofer. 

Mange af disse kommer fra de usunde Forhold, som ledsager Tropperne, Tyfus og 

Kolera kan brede sig med forbavsende Hastighed, naar de først har vundet Fodfæste. 

(…) Den vigtigste Faktor paa et senere tidspunkt er en omhyggelig, og omstandig 

pleje i sunde Omgivelser; af særlig Betydning er det at holde Patienten i Ro og at 

give ham rigelig frisk luft (…) Derfor er det sygeplejerskens vigtigste Opgave at sti-

mulere Patienten, tilføre ham Næring og hjælpe ham paa bedste Maade til at spare 

sin kræfter? 

 

Uddrag fra Nogle tanker ved Krigen af Knyvett Gordon i Tidsskrift for Sygepleje, no. 19, 

oktober 1914.  

 

  

 SPØRGSMÅL: 

  Hvorfor var der brug for læger og sygeplejesker i Danmark? 

 Hvad var sygeplejerskernes og sygeplejernes opgave? 

 Hvad var det farligste for soldaterne i krigen udover våben? 


