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1910 - Et Foredrag som aldrig blev holdt 

Dansk Sygeplejehistorisk Museum: Personsag 04.01 Charlotte Munck  

 

Baggrund 

Charlotte Munck kom hjem som nyuddannet og statseksamineret sygeplejerske ved 

Presbyterian Hospital i New York i december 1909. Hun fik en systematisk 3-årig teore-

tisk og praktisk uddannelse, der overgik alle de meget forskellige sygeplejerskeuddan-

nelser, der blev givet i Danmark på det tidspunkt.  

Hendes rejse til New York var en del af Dansk Sygeplejeråds arbejde på at få etableret 

deciderede sygeplejeskoler herhjemme, der på sigt kunne føre til statsautorisation af 

uddannelsen. Henny Tscherning, formand for DSR 1899-1927, og Margrethe Koch, der 

var uddannet på Presbyterian Hospital i New York 1897-99, var på udkig efter en vel-

begavet ung kvinde af god familie, der ville og kunne tage en sygeplejerskeuddannelse 

i udlandet – med henblik på at komme hjem og bygge en tilsvarende sygeplejeskole op 

herhjemme.  

Dette foredrag er ifølge Charlotte Muncks egen håndskrevne overskrift aldrig blevet 

holdt. Vi ved ikke, i hvilken anledning hun skrev det – kun at det skete i 1910, kort tid 

efter at hun kom hjem som nyuddannet sygeplejerske.  

Målgruppen for foredraget er den danske lægestand.  

 

 

 

Naar jeg i Aften vover mig frem for at tale her, er jeg taknemmelig for, at jeg staar over-

for Verdens loyaleste Stand, den Stand, der aldrig formener hinanden noget af deres Vi-

den eller Fremskridt, og som derfor i alle civiliserede lande staar paa et nogenlunde egalt 

videnskabeligt Trin. Dette giver mig nemlig det Haab, at jeg vil finde Forstaaelse i alt 

Fald for én Side af mine Meninger, den at jeg ønsker, at min Stand herhjemme faa Del i 

alt, hvad der af Fremskridt, Anseelse og gode Kaar er tillagt den paa adskillige Steder i 

Udlandet.  

Jeg er bange for, min næste Paastand vil vinde deres Mishag; men jeg vil forme den saa 

kort som muligt: ”De danske Sygeplejersker staar langt tilbage i Uddannelse for de en-
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gelske og amerikanske, og jeg tror det for en stor Del er de danske Lægers Skyld”. Her 

maa jeg indskyde, at jeg har Respekt for haardtarbejdende, praktisk dygtige danske Sy-

geplejersker, og jeg bøjer mig dybt for, hvad de sammensluttede Sygeplejersker har 

gjort under Mangel paa Forstaaelse og Anerkendelse for at skaffe sine Medlemmer bedre 

Kaar og en højere Standard. Men det er min fulde Overbevisning, at skal vi naa frem til 

at blive den Stand, som vort Arbejdes Natur kræver, en Stand, som kan bevare sin Selv-

agtelse, saa maa vi have de danske Lægers Sympathi og hvad der næsten er endnu vig-

tigere, deres Tillid.  

De maa ikke se paa vore Anstrengelser for at skaffe en mere systematisk Uddannelse 

med mere theoretisk undervisning og dybere Indgaaen i de forskellige Grene af vort Fag 

som et Forsøg paa at fuske Dem i Haandværket, saa vilde vi i Sandhed skade den Viden-

skab, som vi skylder, mere end nogen andre, den største Respekt, nej, vore Anstrængel-

ser gaar i Virkeligheden ud paa at skaffe Lægen en lydig, observerende, vel oplært, men 

mindre automatisk Medhjælp, som netop i Kraft af sin Viden forstaar, hvor hendes Felt 

hører op og Lægens begynder. En Sygeplejerske kan ikke stille en Diagnose; men er det 

ikke hende, der stadig er om Patienten, der ved sine objektive Iagttagelser, bør under-

rette Lægen om alt, og derigennem hjælpe ham til det rigtige Resultat. – 

Her er det imidlertid min og heldigvis for mig, mange erfarne og dygtige Kvinders 

Paastand, at en saadan Uddannelse og Undervisning af Sygeplejersker ikke kan lægges 

tilrette af Læger alene1, som i Følge Sagens Natur maa se derpaa som Læger og ikke 

som Sygeplejersker, og derved mangler Forudsætninger for at se Opgaven i det rette 

Lys, se hvad Sygeplejersker enten gennem Kundskab eller gennem Savn af Kundskab 

har udfundet at være nødvendigt for den tilfredsstillende Uddannelse. – Er det ikke na-

turligt, at vi som dagligt har det menneskelige Legeme under behandling, dog ønsker at 

vide noget om dets Bygning og endnu mere om dets Physiologi; hvis det ikke er Tilfæl-

det, venter jeg mig ikke videre godt Arbejde af den Sygeplejerske. – Er det ikke natur-

ligt, at vi som hver Dag tager Del i Kampen mod Bakterier, ønsker at vide noget om de-

res Natur og Virksomhed. Hygiejne er jo ret umuligt uden denne Viden, og hvorledes skal 

vi kunne vogte vore Patienter og os selv, hvis vi ikke kender lidt mere end de aller-

simpleste Forholdsregler. – Vi som hver Dag giver Medicin, skal vi tilfældigt opsnappe, 

hvad det eller det er godt for, eller hvorfor det gives, eller hvilke symptomer der skal 

iagttages, eller hvad Virkning, der kan ventes, nej, vi er i vor fuldeste Ret til at fordre, at 

det ikke bliver en mekanisk Uddeling af mere eller mindre giftige Stoffer, som vi bliver 

sat til, men at vi véd, hvad vi gør. Det er ikke at ville dele Ansvaret med Lægen, eller at 

                                           

1 Ordet ”alene” er tilføjet med blyant 
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ville efterse, hvad han giver; men det er at ville arbejde som Mennesker, ikke som Au-

tomater.  

Vi, som hver dag uddeler Maden til alle Patienter, burde vi ikke vide hvad den bestaar af, 

hvorfor vi trænger til Æggehvidestof, Fedt og Kulhydrater, hvorledes Fordøjelsen gaar for 

sig osv., og burde vi ikke ogsaa som Sygeplejersker paa grundlag af denne Viden lære at 

arbejde praktisk og lære at tillave virkelig Diætmad.  

Saa er der ogsaa, hvad jeg vil kalde ”Theorien”af den praktiske Sygepleje, hvor trænger 

vi ikke til at hjælpes til Forstaaelse af vort daglige Arbejde, saadan at selv de simpleste i 

en Uendelighed gentagne Ting kan blive vigtige, fordi vi gør dem rigtigt, og ved, at de 

fortjener vor Interesse. Skal vort praktiske Arbejde afhænge af, hvem vi tilfældigvis har 

over os, og hvor megen Interesse vedkommende vil tage i vor Uddannelse, eller skal den 

være baseret paa en Undervisning i at gøre alt rigtigt og godt. Maaske vor Uddannelse 

kunde komme til at afhænge af vor egen Iver alene, jeg tænker her paa en Sygeplejer-

ske, der havde været rundt paa forskellige Hospitaler, og som for kort Tid siden fortalte 

mig, at hun under sin Uddannelse atter og atter havde mindedes denne Verselinie: Og 

spurgte jeg, svarede der mig ingen! 

Saa er der ”last, but not least”, Sygeplejeethik, noget som ingen i Danmark endnu har 

søgt at bibringe Sygeplejersker, og dog synes det mig, at Mennesker, der i den Grad er 

udsat for at komme i alle Slags Forhold, hvad enten det nu er paa en stor Hospitalsstue 

eller i en privat Familie eller i en travl Menighedspleje, de har Krav paa at vide, hvad de-

res Stand forlanger af dem i ethisk Henseende, og saa se at komme saa nær op ad Idea-

let som muligt. Takt, Optræden, god Selvtillid, Selvfornægtelse, Selvbeherskelse og 

mange andre gode Ting er jo ikke noget, alle har i Vuggegave, men at der dog ved Paa-

virkning hjælpes til en del deraf, det vil vist alle de i alt Fald indrømme, som har haft den 

Lykke at blive opdraget i et udviklet og dannet Hjem. Og jeg mener, at Sygeplejersker 

har Krav paa og Trang til dette under deres Uddannelse. Vi ønsker en rén Stand, det er 

sandt, en stab af gode, dygtige Kvinder, der virkelig kan blive en Kraft i vort Fædreland, 

men her vil vi gerne følge den moderne Lægevidenskabs Eksempel og bruge den profy-

laktiske Methode, saa vi ikke senere skal rense ud, fordi vi ikke i Tide gav tilstrækkelig 

Modgift for Standens, jeg indrømmer det, mange og store Fristelser. 

Det er underligt i en Tid som vor, hvor Kvinderne begynder at faa Del i det offentlige Liv 

og maaske om ikke ret længe endog skal tage del i Storpolitik, at den Stand, som virkelig 

som en Helhed indtager en Stilling i samfundet, hende byder man Lænker i hendes egen 

Borg, hun faar ingen Medbestemmelsesret, naar det angaar hele Standens Fremtid. Jeg 

tænker her paa det alvorlige Mistillidsvotum, som blev nedlagt mod hele Sygeplejestan-

dens Repræsentanter, da der endelig kom en Lejlighed, hvor de bad om Indflydelse, og 
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hvor man syntes, at her burde det ikke nægtes. Ja, saa foregik der et hemmeligt Valg til 

Forstanderinde paa Rigshospitalet, selve Valget har jeg ingen Grund eller Ret til at kriti-

sere; men skal det blive til Fremgang for Sygeplejen i det store og hele, saa, ja det gør 

mig ondt at maatte sige det til saa mange dygtige og lærde Herrer, saa har Lykken i 

Sandhed været bedre end Forstanden2.  

Noget andet er det jo, at man synes, det hele ser ud som der blev sagt: Nu beholder vi 

det gamle, det vil sige al Bestemmelsesret, men tager en Topfigur for dog at ligne det 

moderne, og saa gør det ikke noget, om vi giver hele Sygeplejerskestanden et Slag i An-

sigtet. Hvis det er ”die Absicht”, saa kan det vel ikke undre Dem, mine Herrer, at en Sy-

geplejerske bliver ”verstimmt”.  

Hvorfor vil De ikke have Tillid til os og i alt Fald prøve paa et virkeligt Samarbejde med 

os udover det, som ligger i det daglige Arbejde ved Sygesengen, vi har Kvinder iblandt 

os, der kan tage Sagen op, og vi tror og haaber, at vort Arbejde paa vor Stands Udvikling 

vil drage mange flere af de gode og dygtige i ud i vor Kreds, som tilkommer os; men som 

vi ikke netop paa Grund af vort Arbejdes praktiske og ethiske Betydning kan tiltvinge os. 

Jeg appellerer her til Deres Retfærdighedssans, Deres moderne Tænkemaade og Deres 

Respekt for det Arbejde, som Kvinder allerede har gjort og stadig udfører i baade Hjem-

mets Kreds og i den stor Familie, som hedder Samfundet.  

 

                                           

2 Da det nye Rigshospital blev etableret i 1910 som en afløser for Frederiks Hospital i Bredgade, 
blev der etableret en såkaldt sygeplejeskole, som Rigsdagen havde bevilget midler til. Der var dog 

ikke tale om en sygeplejeskole, som Dansk Sygeplejeråd opfattede det – eller som eftertiden gjor-
de det. Det var mere en forskole, hvor eleverne lærte den mest grundlæggende sygepleje, hvoref-
ter de blev sendt ud i en 3-årig praktisk turnus, der var helt underlagt den enkelte plejemoders 
(oversygeplejerskes) forgodtbefindende. Stillingen som forstanderinde for denne forskole blev 
hverken slået op eller konfereret med Dansk Sygeplejeråd. Stillingen gik til Judith Vang (1874- 
1951), der var uddannet på Frederiks Hospital.  

Kilde: Margrethe Koch. Dansk Sygeplejeraads Historie. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1944 


