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En onsdag formiddag sad jeg i forhallen på Esbjerg Sygehus.  

Sidder der alene og ser på alle de mennesker der kommer og går.  

Nogle humper på et ben med en krykke under armen, én kommer stille gående bag sin rollator, en anden 

med en mappe under armen, stiler målbevidst efter en af afdelingerne, så kommer et ungt par med en lille 

størrelse i barnevognen, med røde forgrædte øjne.  

Forskellige mennesker – forskellige skæbner.  

Men pludselig blev min opmærksomhed vakt, ind af døren kom en ung lærer(inde) med 10 elever, - det er 

mit gæt, at det var en klasse, med deres lærer.  

Da de var kommet ind, tyssede hun lidt på dem, så blev der ro, og hun samlede dem om sig. Disse elever 

tror jeg var en 14-15 år, nok en syvende eller ottende klasse, et par af knægtene var et hoved højere end 

hende. Hun spurgte dem så, om de alle havde været på et sygehus før, alle fingre røg i vejret, derefter om 

det var på besøg eller de selv havde været indlagt.  Nogle svarede, én havde besøgt en moster, én sin far, 

en anden var det en kammerat, men to havde selv været indlagt, hun spurgte igen om det var på grund af 

en sportsskade, men hvad svaret var, kunne jeg ikke høre. Derefter gik hun hen til tavlen med 

afdelingsoplysningerne på, hun sagde til ungerne, vi skal denne vej, hen ad den lange gang til højre og hen 

til de 4 elevatorer, så var de ude af mit høre- og synsfelt.  

Jeg sad med en tanke om, at det nok var en idrætslærer, som måske havde en aftale med en læge eller 

sygeplejerske, som ville fortælle sådan en flok unge om sports- og idrætsskader.  

Måske er det min fantasi der løber af med mig, men jeg fik det godt med at se og høre den måde hun talte 

til klassen på og den interesse og lydhørhed eleverne viste.  

Efter sådan et øjebliksbillede, tror jeg ikke hun har de store problemer med sin klasse, og en idrætstime kan 

også bruges på denne måde.  

Det er kun et gæt. ……  ??Tanke - Efter mange diskussioner i radio og TV om lærernes styr eller manglende 

styr på eleverne. 

  

 


