
Siden opførelsen i 1863 havde Kommunehospitalet en badeafdeling 

eller fysiurgisk afdeling, som den kom til at hedde. Her kunne 

patienter og betalende gæster få hygiejniske renselsesbade, der 

skulle styrke kroppen. Senere udviklede det sig mod en mere  

fysio- og ergoterapeutisk afdeling. 

Ved oprettelsen af hospitalet blev badeanstalten etableret i to 

områder. Et for de kvindelige patienter og et for de mandlige. på 

badeafdelingerne var det muligt at få russisk dampbad, karbad og 

styrtebad. Badene var tilgængelige, selv om man ikke var patient 

på hospitalet, og de var utroligt populære blandt den københavnske 

befolkning. Medlemmer af Borgerrepræsentationen og hospitalets 

ledelse havde gratis adgang. 

 

Afdelingen voksede hurtigt, og allerede i 1880 blev en fast massø-

se ansat ved kvindernes badeafdeling til massage behandlinger af 

patienter med muskelsmerter. I 1891 blev der ansat en badekarl til 

at varetage massagen i mændenes bade afdeling. 

 Omkring år 1900 blev badeafdelingen bygget om til en egentlig 

medicinsk badeanstalt og fra 1912 var den ledet af en bade- og 

massagelæge. 

Efter 2. Verdenskrig blev afdelingen udvidet med egen klinikbygning, 

med massagepladser, genoptræningsarealer, bade og svømme-

bassin. Efter inspiration fra bl.a. USA blev der udviklet nye metoder 

til behandling af patienter med muskel- og ledsmerter. Klinikken 

spillede derfor en væsentlig rolle under den store polioepidemi i 

1952-53.Personalet skiftede i 1950erne navn til fysioterapeuter 

og ergoterapeuter.
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❞Jeg husker en 
dag under besættelsen,

 hvor mands badet havde besøg af
hospitalsborgmester Julius Hansen, 

hospitalsdirektør K.M. Nielsen, kontor
chef Falster og ingeniør Danstrup, der 
var medlem af Borger repræsentationens

 hospitals ud valg. Det mindede lidt om 
badene i det gamle Rom... en ufor  

plig tende, gensidig orientering i 
damp badets tåge, der kunne få 
vanskelige sager til at glide❝

Overlæge Svend Clemmesen,

chef for badeafdelingen

❞Selve 
badebehandlingen – 

varme og kolde pakninger, 
slampakninger, fyrrenåle og 

saltbade – blev givet af massøser 
assisteret af „badeopsynet“. Som 
massøse blev man almindeligvis 

ansat i badeafdelingen, og det kunne 
vare flere år, før man „rykkede 

op“ til at gøre tjeneste ved 
massageklinikken❝

Overfysioterapeut Astrid Krogh, 

badeklinikken

Fysiurgisk Afdeling

FySIUrgISK AFdElIng, SVøMMEBASSInEt, 1985 

FySIUrgISK KlInIK, dAMPtøndEr, CA.1956 MASSørEr FrA MASSAgEKlInIKKEn, 1920


