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Tre generationers læge
Viskinge-egnens læge gennem næsten 50 år, læge Jørgen Wraa, har lagt op

   
   Endnu er alt ved det gamle i Viskinge. Konsultationsværelset står som da den sidste patient forlod 
det, og lægetasken står endnu i gangen, men praksis'en er solgt til Claus Andersen, Svebølle, pr. 1. 
januar 1977.
   Det er mærkeligt pludselig at have god tid siger læge Jørgen Wraa, egnens huslæge  gennem 50 år. 
Det har været dejlige år og en afvekslende og spændende gerning at være landlæge, men også 
krævende, fordi patienterne venter, at man skal kunne det hele, oftest mere, end man kan honorere.
   Jeg har efterhånden haft tre generationer inden for de samme familier som patienter. Det er jo 
kolossalt mange mennesker, man har lært at kende på godt og ondt, og det er en kæmpefordel for en 
læge, som også helst skal være sjælesørger for sine patienter.
   Det bør være meget vigtigt for en læge at kende sine patienters forhold, ellers har man ikke spor 
mulighed for at hjælpe dem, for 4 af 5 sygdomstilfælde kan henføres til de forhold, folk lever under.
   Det store husapotek i konsultationen fortæller om en tid, da det var besværligt at få hentet og dyrt 
at få bragt medicin fra apoteket. Det ærgrede mig, at folk skulle have den udgift, siger Jørgen Wraa, 
og jeg sparede kroner og stor ulejlighed hver dag ved at have husapoteket. Nu spiller det ikke mere 
så stor en rolle, hvor apoteket sender bestilt medicin ud flere gange om ugen med vogn.
   Jørgen Wraa stammer fra Skørping og gik i Ålborg latinskole. Det var en fremragende skole, hvor 
der bl. a. blev lagt stor vægt på sprogundervisningen. Så tidligt som i 1912 havde vi 
grammofonundervisning – noget ganske uhørt dengang, fortæller han.
   Den interesse for sprog, der blev vakt dengang, har holdt sig hele livet. Han holder af litteratur og 
læser gerne moderne forfattere på originalsprogene fransk, tysk og engelsk.
   Væggene i lægehjemmet er fyldt med en masse dejlig kunst, malerier, akvareller, tegninger og 
litografier, og selv er Jørgen Wraa en fin tegner med sans for abstrakte og kubistiske kompositioner.
   Interessen for kunst fik han i studietiden i København, hvor han lærte mange kunstnerre at kende, 
bl. a. maleren Martin Kaalund Jørgensen, som malede portrætter både af ham og hans kone. 
Kunstinteressen er også blevet dyrket på mange udenlandsrejser gennem årene og har tilmed givet 
Jørgen Wraa en anden stor hobby, fotografering.
   Nu bliver der tid nok til at dyrke de mange interesser, men man lægger ikke sådan sin tilværelse 
om fra den ene dag til den anden.
   Man slipper ikke på én gang taget i det arbejde, som har fyldt ens tilværelse gennem et langt liv, 
men, men så varmer det også at få at vide, at det arbejde har været påskønnet – og det er strømmet 
ind med gaver og smukke blomsterhilsener fra de mange mennesker, hvis ve og vel har ligget ham 
på sinde.
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