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i befinner oss i »polikliniksal
för män», nyinredd 1904 i en

tillbyggnad till kirurgiska kliniken
från år 1868.

En stor elektrisk taklampa spri-
der ljus över behandlingsbordet,
som är av vitlackerad metall. Borta
är den gamla tidens fotogenlampor
och träbord. I behållaren under bor-
det samlas alla gasbindor och kom-
presser som sedan skall tvättas, rul-
las och återanvändas. Sjuksköters-
keeleverna saknade inte arbetsupp-
gifter! 

Sex män väntar på sin tur att  bli
behandlade. Fem står och en sitter.
Kanske har han skadat sig i benet,
eftersom han har en käpp  med sig.
Patienten på behandlingsbordet har
ett sår på benet. Den ena skon och
skärmmössan har han tagit av sig in-
för behandlingen.

Ingen av sköterskorna bär Lun-
dauniformen, som senare blev ett
tecken på att de utbildats vid Södra
Sveriges Sjuksköterskehem (SSSH).
Just detta år, 1905, utexaminerades

de fem första sjuksköterskorna där-
ifrån. En elev vid denna skola tar
hand om patienten till höger på bil-
den. Sjuksköterskan till vänster har
gått en något kortare utbildning som
fanns före SSSHs tillkomst. De
långa kjolarna visar den tidens upp-
fattning om arbetsdräkten; det var
viktigt att inte visa för mycket av be-
nen.

Den enda personen på bilden som
inte är anonym är doktorn. Hans
namn är Gustaf Petrén. Han tillhör-
de en stor syskonskara från en präst-
gård i Skåne. Fem av dessa blev så
småningom professorer, Gustaf
själv i kirurgi vid Lunds universitet
1921. 

När bilden togs var han under-
läkare vid kirurgiska kliniken i
Lund. Fotografen var AW Rahmn i
Lund.
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