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VEJLE SYGEHUS
FEJRER 125ÅRS
JUBILÆUM
Jubilæet bliver markeret
med denne folder, som
giver fem nedslag i syge
husets historie fra 1890
og op til i dag.
Jubilæumsdagen er lør
dag den 28. november,
men vi fejrer jubilæet
mandag den 30. novem
ber med lag, udstilling i
forhallen på Vejle Syge
hus og chokolade til alle
patienter, pårørende og
ansatte.
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Den 28. november 1890 bliver det nye ”Vejle Amt og bys syge
hus” på Kabbeltoft indviet. Indtil da var Vejle Sygehus blot ind
rettet i en bygning ved Nicolai Kirke, men dengang havde Vejle
også kun 9000 indbyggere.
Siden er der sket en eksplosiv udvikling – både i antallet af
indbyggere i Vejle, med lægevidenskaben og størrelsen på
Sygehuset.
Den eksplosive udvikling i byen skyldtes industrialiseringen ef
ter indvielsen af havnen med en gravet kanal i 1827 og jernba
nen, som fra 1868 forbandt byen med Horsens og Fredericia.
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“Vejle Sygehus 125 år: 1890 
2015”, november 2015

I 1907 udbrød der skarlagensfeber i Vejle, og det udviklede
sig til en epidemi. Der var slet ikke sengepladser nok til alle
de syge og derfor blev der rejst et ilttelt fra militæret på
gårdspladsen, som i dag er pladsen bag ambulatoriebygnin
gen. Teltet blev siden beklædt med brædder og fungerede
som barakbygning i mange år.
I 1918 var den gal igen. Der rasede den spanske syge, det
var en verdensomspændende inluenza, som kostede mange
menneskeliv. Igen slog kapaciteten på sygehuset ikke til og
man indrettede derfor interimistiske sygestuer, blandt andet
ovenpå Svaneapoteket på Nørretorv.
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DE STORE EPIDEMIER

1945

FOTO: OSKAR JENSEN/ VEJLE STADSARKIV

TERRORDRAB PÅ TO OVERLÆGER
Mod slutningen af 2. verdenskrig begik den tysk/danske terrorgruppe Peter
gruppen en lang række drab og bompesprængninger over hele landet. Det var
kontrasabotage, og de fungerede som håndlangere for Gestapo. I Vejle havde
modstandsbevægelsen skudt en stikker foran Grand Hotel – han blev reddet
af lægerne på Vejle Sygehus, men modstandsbevægelsen vendte tilbage og
dræbte ham på sygehuset. Petergruppen likviderede derfor de to overlæger
Johannes Buchholtz og Paul Fjelborg tidligt om morgenen den 26. marts 1945
i deres hjem – Fjelborg boede i villaen, som i dag huser ITafdelingen.
De to overlæger blev begravet den 29. marts og på billedet herover ses det
store begravelsesfølge, som er præget af de mange enlige sygeplejersker.
Dengang var alle sygeplejersker ugifte frøkener.
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Johannes Buchholtz (til venstre) og Paul
Fjeldborg. Der er rejst en mindesten for de
to overlæger til venstre for hovedindgangen
til Vejle Sygehus.
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Sygeplejerske Esther Jacobsen arbejdede på Medicinsk Afdeling i ire eftermiddags
timer hver dag. Hendes mand læste til lærer og kunne som regel nå hjem og overtage
pasningen af sønnen Peter og ellers havde de en 15årig skolepige, der passede
sønnen.

I løbet af 1960’erne kommer kvin
derne ud på arbejdsmarkedet. Men
det blev et dilemma for mange kvin
der, at der endnu ikke var ordentlig
mulighed for at få passet deres børn.
Derfor var mange sygeplejersker nødt
til at stoppe med at arbejde, når de
ik børn, og det gav mangel på syge
plejersker.
I en artikel fra Vejle Amts Folkeblad
fra 1965 bliver der sat fokus på pro
blemet. Som der står: ”Dansk Syge
plejeraads medlemskartotek viser,
at langt over halvdelen af de yngre
sygeplejersker er gift, men at mange
af dem tvinges over i de passives
rækker, naar de faar børn, simpelthen
fordi de ikke har mulighed for at faa
børnene passet”.
Et par år senere blev der etableret en
børnehave ved sygehuset i Vejle.
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KVINDERNE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET

FØRSTE SYGEHUS MED TALEGENKENDELSE

Vejle Sygehus har haft en stærk vision om at være med helt forrest i ITudviklingen.
Det betød, at sygehuset allerede i 1997 som et af de første sygehuse i Danmark
indførte EPJ: Den Elektroniske Patientjournal.
I 2002 udvikler sygehuset den første danske talegenkendelse i samarbejde med
Kodak og MaxManus, en norsk diktafonvirksomhed.
At Vejle Sygehus er fremme i skoen på ITområdet hænger uløseligt sammen
med de effektive patientforløb, i daglig tale kaldet pakkeforløb og sammedags
forløb, som sygehuset er blevet kendt og anerkendt for i hele Danmark. Det er
blevet så stor en succes, at det har fået navnet ”Vejlemodellen” og er blevet
kopieret af mange sygehuse i landet.
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VEJLE SYGEHUS SET FRA OVEN
Vejle Sygehus’ hvide bygninger er et markant
kendetegn og ixpunkt for byen. Sygehuset
beskæftiger omkring 2500 mennesker, og
er syv år i træk kåret som landets bedste
mellemstore hospital.
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