Overlæge Sølling fylder 65

Overlæge, Dr. med. H. A.
Sølling ved sit arbejdsbord
Horsens Kommunehospitals meget "

ling, fylder paa Onsdag den 19. April 65

ste Dag har han været og er fortsat
Midtpunktet for Menneskers Ængstel- se
og Forhaabninger.
Selvfølgelig sætter en saadan Livs-

Aar. Vi har ved tidligere Lejligheder

gerning sit Præg paa en Personlighed.

beskæftiget

Stilfærdigt og uprætentiøst, men med

afholdte Chef gennem næsten 30
Aar, Overlæge, Dr. med. H. A. Søl-

os

med

Overlægens

Data og skal derfor ikke genopfriske

en usvigelig Samvittighedsfuldhed røgter

dem her, blot notere, at Overlægen i

Overlæge Sølling sit ansvarsfulde Kald,

1915 udnævntes til Overlæge Guldbergs

og kun faa Læger har deres Patienters

Efterfølger, og Aaret efter tog han den

Tillid

medicinske Doktorgrad med en Af-

undergivnes Hengivenhed som han,

handling om den basedowske Syge.
Indtil 1938, da Overlæge, Dr. med.

og

deres

Medarbejderes

hvilket han ogsaa vil faa Beviser paa i
Dag 8 Dage, naar Overlægen runder

Hans Kjærgaard udnævntes til medi- det »halvrunde Tal«.
cinsk Overlæge ved Kommunehospitalet, var Overlæge Sølling Eneleder af
den store og stadigt voksende Institution. Og Overlæge Sølling har været
Horsens Kommunehospital en god
Mand. Talrige Mennesker i Byen og i
Horsenslandet, ja langt videre ud føler
sig i Taknemlighedsgæld til Overlægen,
thi ingen Gerning er saa ansvarsfuld
som Kirurgens, ingen arbejder som
han med Liv og Død som Indsats, og
man ved om Overlæge Sølling, at han
ikke alene er den dygtige og sikre Læge, men at han med hele sin Person
tager Del i sine Patienters Skæbne.
Hans Gerning er opslidende og har ogsaa været det, for desværre har Overlægens Helbred ikke været saa godt
som ønskeligt i de senere Aar, men
Kirurgens Gerning er ogsaa en Kilde
til megen Glæde, Menneskers Sorg og
Fortvivlelse er kommet Overlæge Sølling nærmere ind paa Livet end de
fleste, men i endnu højere Grad Menneskers Befrielse og Lykke. Overlæge
Sølling har i Aarenes Løb foretaget
Tusindvis af Operationer, og hver ene-

og

