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Et langt liv
Lægeklinikken på Steno Museet har tilhørt Dr.
Matthias Jensen Agerley født i Sønderjylland i 1883.
Han blev student fra Flensborg og læste medicin i
Berlin og flere andre tyske byer. Efter sin medicinske
embedseksamen i 1909 var han medicinsk praktikant
på forskellige hospitaler i Tyskland. Han fik sin
medicinske doktorgrad i Kiel i 1910 med afhandlingen:
Zur Symptomatologie und Pathologie der Tumoren der
grossen Ganglien.
Agerley slog sig ned som praktiserende læge i
Augustenborg på Als i 1911. Han deltog i Første
Verdenskrig som tysk læge. Han fortsatte sin praksis til
han døde som 95-årig i 1978. Agerley havde
sygekassepatienter lige til det sidste.
Dr. Agerleys klinik
På billederne ses Agerleys skrivebord med den hånddrevne centrifuge fastspændt på bordet til venstre og
holderen til stempler til højre. Kalenderen midt over
bordet er fra 1927. Det ene foto på væggen viser
Agerley som værnepligtig soldat i tysk uniform, og på
det andet foto ses hele hans studenterhold med sorte
kasketter. I reolen er en del af hans mange lærebøger
og journaler. Det hvide vaskemøbel indeholder en
vandbeholder bag spejlet for oven og en spand til
opsamling af vand i det nederste skab.
På instrumentbord og i de to skabe, der hører til i
klinikken, er alle hans instrumenter og medicin. Han
har placeret et kranium på toppen af instrumentskabet
til venstre (ses ikke på billederne).

Træbriksen forsynet med fodstøtter og blev brugt til
såvel gynækologiske undersøgelser som til små
operationer. Læderbetrækket på briksen er repareret
flere gange – bl.a er en lang flænge holdt sammen med
en bane hæfteplaster. ”Jeg skal lige se om hæfteplasteret er der endnu” sagde dr. Agerleys datter, da
hun engang besøgte museet ”min fader var lidt
sparsommelig”.

Da tiden gik i stå
Klinikken står som et typisk eksempel på en
praktiserende læges klinik fra 1920-30’erne.
Mærkværdigvis foretog Dr. Agerley ikke mange
ændringer i klinikken efterfølgende. Klinikken står
derfor som et næsten autentisk billede på en svunden
tid.

Til glæde for fremtiden
Lægeklinikken blev efter hans død i 1978 skænket til
Sønderjyllands Lægekredsforening, og i forbindelse
med bygning af Steno Museet i 1994 blev hele
lægeklinikken deponeret på Steno Museet til stor glæde
for de mange besøgende.
Af inventaret og instrumenterne i klinikken kan man
se, at Agerley udførte mange slags mindre operation,
bistod ved fødsler og trak tænder ud – alt hvad en
almindelig praktiserende sygekasselæge skulle kunne
varetage for sine patienter i en lille dansk by gennem
næsten 70 år.
Inden nedtagning af klinikken blev der taget fotos af
klinikken. Af disse fremgår det, at Agerley dog havde
ophængt et par nye plakater med reklamer for sund
kost. Disse er ikke hængt op i museet, da man har
ønsket at lade klinikken fremstå som en klinik fra
mellemkrigstiden.
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