Referat af LHF´s foredrag om Sæby Sygehus af Henning Bonde
Træk af historien om Sæby Sygehus
Mandag d. 16. Februar var der igen fuldt hus på Høng Bibliotek, hvor
bestyrelsesmedlem Henning Bonde holdt et spændende foredrag om
”Sygehusfejden”, hvor både politikere og befolkning gennem 110 år
kæmpede bravt, både om at få og beholde Sæby Sygehus.
De godt 80 tilhørere fik en udførlig gennemgang af
Sygehusets omtumlede tilværelse gennem alle årene, hvor
Henning Bonde med billeder og anekdoter sørgede for, at
det ikke blev spor ”tørt” – tværtimod!
Lige fra, hvorfor det kom til at ligge i Sæby og ikke i
hverken Ruds Vedby eller Dianalund, til hvilke læger, der
gennem tiden sørgede for at give Sygehuset et ry, der blev landskendt som
Danmarks bedste og billigste sygehus.
Sæby blev valgt, fordi her lå et apotek, og fra at være et blandet sygehus, hvor alt
(næsten) kunne behandles, udviklede det sig gennem årene til et særdeles
effektivt specialsygehus (”sæbymodellen”)!
Henning Bonde berettede også levende om de politiske slag, der blev udkæmpet.
Bølgerne gik højest i 1958-60, hvor to fætre, begge med navnene Johannes
Frandsen, men med helt modsatte holdninger til sygehusvæsen og –drift, kom
meget tæt på at få sygehuset lukket. Henning Bonde havde fundet frem til, at når
de to herrer skulle til familiesammenkomster, måtte der sørges for at anbringe
dem meget langt fra hinanden.
Befolkningen og lokalpolitikerne i Løve Herred støttede imidlertid så kraftigt op,
at det lille sygehus fik lov at eksistere i endnu 40 år.
Sygeplejersker kunne også blive uddannet på det lille sygehus, og siden 1946
kunne de sætte den fineste nål på uniformen. Disse nåle skulle markere, hvor
eleven havde fået sin uddannelse. HAS står for Holbæk Amts sygehusvæsen,
Sæby for stedet med en smuk svømmende svane på blå baggrund.
Hvis nogen skulle kende til, hvem der tegnet nålen, vil Foreningen meget gerne
have det at vide.
Alle kunne i øvrigt både se og høre, da de store reoler har fået hjul, så de kunne
skubbes til side – en meget stor hjælp for både personale og foredragsgæster!
Kaffe og kage blev i pausen nydt i hyggeligt samvær, hvor snak, spørgsmål og
erindringer blev vendt og drejet – der var nemlig igen rigtig mange tilhørere, der
havde enten været indlagt eller arbejdet på Sæby Sygehus.
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