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Uniformen har gennem tiden haft en stærk signalværdi såvel for sygeplejersken 
som for den danske befolkning. Den blev i begyndelsen brugt til at ’brande’ sygeple-
jen som et nyt anerkendt og professionelt fag, og den gav sygeplejersken en stærk 
og klar fagidentitet.

Den signalerede faglig kompetence, disciplin og ordentlighed, og den differentiere-
de sygeplejerskerne fra de ufaglærte grupper, der også arbejdede på hospitalerne 
og i privatsygeplejen.

Stuekonernes uniform
Indtil 1876, da de første sygeplejersker blev uddannet på Københavns Kommune-
hospital, var der to hospitaler i København, Frederiks Hospital og Almindelig Hospi-
tal. I midten af 1800-tallet blev sygeplejen varetaget af en stab af opvartnings- og 
stuekoner, der var ansat på daglejerbasis, senere på ugebasis. Stuekonerne boede 
på sygehuset, ofte i et hjørne af den sygestue, de havde ansvaret for.

Da Kommunehospitalet åbnede i 1863, fik stuekonerne samme form for kjoler, som 
de bar på Almindelig Hospital, som Kommunehospitalet var en afløser for. Stueko-
nerne havde fri arbejdsdragt og fik udleveret to kjoler ved ansættelsen, derefter en 
om året. De var ternede, folderige og rynket til et bærestykke. Vidden kunne holdes 
sammen med et bælte om livet. Disse kjoler blev brugt frem til 1913.

De første sygeplejersker 1876 til ca. 1908
De første sygeplejersker blev uddannet på Københavns Kommunehospital i 1876. 
De første år var det op til sygeplejerskerne selv at finde frem til en passende dragt. 
De ville ikke gå i de samme kjoler som stuekonerne. Dels var deres kjoler ikke sær-
ligt populære, dels ville sygeplejerskerne signalere, at de var hævet over stuekoner-
ne.

De nye sygeplejersker kom alle fra gode hjem og var vant til at følge moden. Den 
første plejemoder på Kommunehospitalet, Athalie Anger, lagde ud med at bruge en 
grå ulden kjole med slæb. Hun erkendte dog hurtigt, at det var upraktisk og klippe-
de slæbet af.

Assistenterne og eleverne blev klædt i grå kjoler, som de kunne kvikke op med små 
private forklæder og fløjlsbånd om halsen med lange ender hængende ned ad 
ryggen. Kjolerne var i starten af uld, men blev snart skiftet ud med vaskbare bom-
uldskjoler i samme facon som stuekonernes, men i blåt. Samtidigt blev der indført 
voksdugsforklæder, kaldet gummiforklæder. 

En sygeplejerske har fortalt, at disse gummiforklæder stadig blev brugt af sygeple-
jeeleverne på Rigshospitalet i 1932. ”… de var tunge og væmmelige, men det var 
kun det første halve år”. Her var kjolerne stadig blå og lange med gummiflip, som 
skrabede på halsen, ”og jeg fik røde mærker” .

Sygeplejerskerne på Kommunehospitalet fandt mange måder at pynte op på uni-
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formen med kraver, sløjfer og bælter. Dorthea Leth skrev i 1925 om tidligere tiders 
pyntesyge: ”Der viste sig en Trang til Forandring i Haab om Forskønnelse; særlig én 
afdeling gjorde Paaklædningen rig paa Afveksling: bred Krave, Kjolens Bærestykke 
bøjet saaledes, at der blev fri Hals; forskellig farvede Bælter af Læder, nogle brode-
rede (Kanevas) med Roser og skønne Ornamenter fra Højskoler. Gule og brune Sko 
saas, grøn, blaa eller anden farve paa Strømper, sjælden sorte Støvler; de hvide vare 
ikke opfundne endnu.

Denne Frihed i Valg af Farver medførte, at den virkelig gode Smag sejrede i en enkel 
Paaklædning”. Først omkring 1910 blev uniformsetiketten mere disciplineret.

Frederiks Hospital i Bredgade bestod indtil 1910, hvor det blev afløst af det nye 
Rigshospital. Sygeplejerskerne bar her uniformer i stil med dem, der blev brugt på 
Kommunehospitalet. Også her pyntede sygeplejerskerne uniformen op med kraver 
og forskellige bælter.

Uniformen i perioden 1908 til ca. 1970
I 1908 var der på Garnisons Hospital i København indført ensartede uniformer for 
sygeplejerskerne. De havde blåstribede kjoler med lange ærmer, der kunne smø-
ges op med en strop og knap. Der var en mørkeblå besætning, der viste, hvor på 
rangstigen sygeplejersken stod. Sygeplejerskerne havde en mørkeblå hals- og ær-
melinning, og oversygeplejerskerne havde derudover en mørkeblå bærekrave. Alle 

Sygeplejersker på Københavns Kommunehospital i 1890. Plejemoder Hansine Lynge ses 
i midten. Bemærk de forskellige bælter, manchetter ved ærmerne og udsmykning ved 
kraverne. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.
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bar hvidt forklæde med smæk, og ”som 
kronen på værket” en hvid kappe. Elever-
ne måtte selv holde sig med kjole og hav-
de ingen mørkeblå besætning. Den skulle 
man arbejde sig op til.

Da Bispebjerg Hospital blev indviet i 1913, 
bar sygeplejerskerne blå- og hvidstribede 
kjoler, hvidt smækforklæde og hvid kappe. 

Det blev omtalt i Tidsskrift for Sygepleje, 
hvor det blev bemærket, at sygeplejersker-
ne var klædt i en dragt, som gav et ”festligt 
og sirligt indtryk af blåt og lysende hvidt”.

Charlotte Munck var ansat på Bispebjerg 
Hospital som den første forstanderinde i 
landet. Hun var uddannet på Presbyte-
rian Hospital i New York, og hun tog tra-
ditionen med uniform og kappe med sig 
til Danmark. De første år var kapperne på 
Bispebjerg Hospital en tro kopi af kappen 
på Presbyterian Hospital.

Dansk Sygeplejeråd anbefalede i 1911, at 
sygeplejerskerne skulle bære en fælles 
dragt for at øge sygeplejerskens autoritet 

og vække patienternes tillid. Med til dragten hørte kappen ”at bære indendørs”. Den 
gav, blev det hævdet, sygeplejersken et tiltalende præg og havde den fordel, at den 
regulerede mulige tendenser til alt for moderne frisurer.

Dansk Sygeplejeråd foreslog derfor uniform og kappe som en del af det kontraktlige 
ansættelsesforhold for sygeplejersker i hele landet, og det blev med tiden tilsynela-
dende efterkommet på landets sygehuse.

De ensartede uniformer blev først indført i København, mens det gik lidt trægere 
i provinsen. En provinssygeplejerske beskrev i 1925, hvordan sygeplejerskerne på 
provinssygehusene gik med kjoler, der var forskellige, hvad farve, stof og syning 
angik.

Uniformering var et middel, der skulle styrke standens autoritet og anseelse i kam-
pen for statsautorisation. Men der var delte meninger om uniformeringen blandt 
sygeplejerskerne. Nogle mente, at det fik sygeplejerskerne til at skille sig ud i en tid, 
hvor kvinder ikke skulle vække opsigt.

Kappe og slør
I det 18. århundrede var det almindeligt, at kvinder dækkede deres hår med et slør, 
en kyse eller hat. Det var utænkeligt, at en ærbar kvinde bevægede sig udendørs 

Sygeplejeelev Grace Iversen på Bispebjerg 
Hospital 1913. Foto: Dansk Sygeplejehisto-
risk Museum.
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uden hovedbeklædning. For eksempel er Florence Nightingale afbildet som privat-
person med en lille kniplingshue.

De første sygeplejersker i Danmark var diakonisserne. Den Danske Diakonissestif-
telse blev stiftet 1863 efter forbillede af diakonissestiftelsen i Kaiserswerth. Deres 
dragt og hovedbeklædning skulle signalere beskedenhed, og dragten som helhed 
var designet til at forhindre forfængelighed.

Da de første ’verdslige’ sygeplejersker i Danmark blev uddannet på Københavns  
Kommunehospital, bar de ikke kappe før ca. 1913. Så vidt vides, blev kappen ind-
ført på Garnisonshospitalet, hvor Cecilie Lütken var oversygeplejerske. Hun har for-
mentlig medbragt kappetraditionen fra Tyskland, hvor hun var uddannet.

I 1913 fulgte Charlotte Munck efter på Bispebjerg Hospital og indførte en ameri-
kansk inspireret kappe, der dog hurtigt fik en mere enkel udformning.

På nogle sygehuse signalerede kappen, hvor sygeplejersken stod i hierarkiet. På 
Rigshospitalet blev rangordenen markeret med et sort bånd på kappen for  oversy-
geplejersker og afdelingssygeplejersker.

På nogle sygehuse bar sygeplejerskerne ikke kappe, men slør. Andre steder bar 
eleverne slør og sygeplejerskerne kappe. Oversygeplejersken bar nogle steder ikke 
kappe for at markere sin rang.

I bruddet med uniformen op gennem 1960’erne blev også kappen og dens betyd-

Sygeplejeelever med slør i 1933. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.
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ning sat til debat. ”Er den ikke uden praktisk betydning?” blev der spurgt. Dansk Sy-
geplejeråd havde dog ikke i sinde at afskaffe kappen, ”Kappen er kronen på værket. 
Den hører absolut med til en korrekt uniformering og har alle dage sammen med 
lampen været sygeplejens særlige symbol. Den vil vi ikke af med.”

Diskussionen var startet, og i 1971 bekendtgjorde Direktoratet for Københavns 
Hospitalsvæsen, at direktoratet i princippet kunne tilslutte sig det flertal blandt 
sygeplejerskerne, der ville af med kappen som en obligatorisk del af uniformen. 
Den tjente ikke noget praktisk formål. Hvis nogle sygeplejersker fortsat ville gå med 
kappe, kunne de få engangskapper af papir.

Afskaffelsen af kappen bredte sig over hele landet, og i den første halvdel af 
1970erne forsvandt den næsten helt. Enkelte ældre sygeplejersker blev dog ved 
med at bruge kappe i årene frem. Herefter er det kun personalet på operationsafde-
lingerne, der fortsat dækker håret af hygiejniske årsager. 

De første mandlige sygeplejerskers uniform
De første mandlige sygeplejersker startede på Rigshospitalet i 1951. Det blev be-
tragtet som et eksperiment, og der var tvivl om de kunne opnå autorisation, da der 
i lovgivningen ikke var taget højde for mandlige sygeplejersker. På autorisationsbe-
viserne var der forskrevet ”hun”. Det blev dog i 1954 løst ved, at Sundhedsstyrelsen 
valgte at strege ”hun” over og med blæk skrive ”han” ovenover.

Da de mandlige elever startede på skolen, kunne de først ikke få udleveret uni-
former, fordi der havde været mange overvejelser om uniformens udformning. 
De måtte hverken ligne læger eller portører. Det blev løst med en uniform med 
skrålukning og knapper, en uniform som de var ”ganske tilfredse med”.

Oprør mod uniformen
Omkring 1950’erne begyndte sygeplejerskerne at reagere mod den strenge uni-
formsetikette. Den nye teenagebevægelse begyndt at gøre sig gældende med egen 
tøjmode, frisurer og teenagekultur. Pigerne begyndte at gå med stivede underskør-
ter eller i den helt nye buksemode.

I 1958 beklagede Helga M. Hansen, oversygeplejerske på Odense Amts og Bys Syge-
hus, at det var et problem at få sygeplejerskerne til at ’holde en passende uniforme-
ring’. Hun efterlyste uniformsreglementer, de steder hvor der ikke var et.

”… men jeg er dog stadig af den formening, at sygeplejerskepersonalet må være lige 
så reglementeret påklædt i spisestuen som på afdelingen og ikke møde op uden 
kappe, uden forklæde (hvor dette hører med til uniformen) og med bælte på kjolen 
i én eller anden afvigende farve, eventuelt af et helt andet materiale - eller med en 
kulørt strikket trøje”.

1958 blev på mange punkter et vendepunkt for sygeplejens udvikling. I 1956 var 
Kgl. Anordning for sygeplejerskeuddannelsen blevet vedtaget, og det betød, at der 
med effekt fra 1. januar 1958 skulle oprettes sygeplejeskoler i stedet for de mange 
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spredte uddannelsessteder på sygehusene.

Samtidigt ændrede kvinderollen sig efter 2. verdenskrig. Kvinderne fik en ny dob-
beltrolle som udearbejdende og samtidig forpligtet overfor husarbejdet og fami-
lien. Nogle af de gifte sygeplejersker, der traditionen tro var trådt ud af faget ved 
giftermålet, valgte at komme tilbage til jobbet i deltidsstillinger.

På sygehusene trådte en ny faggruppe til i form af sygehjælperne, der blev intro-
duceret for at afbøde mangelen på sygeplejersker. Sygehjælperne blev rekrutteret 
fra arbejderklassen, mens sygeplejerskerne traditionelt kom fra mellemklasserne, 
og de overtog meget af den grundlæggende sygepleje, som sygeplejerskerne havde 
haft patent på.

Sidst i 1960’erne opstod en ny lillepigekultur i moden, Twiggy-kulturen med meget 
korte skørter, og sygeplejerskeuniformen blev også langsomt kortere. Det skete ikke 
altid med de ledende sygeplejerskers og oldfruens velsignelse.

Den hvide kunststofuniform
I 1969 blev der på Glostrup Hospital præsenteret nye uniformer til alt hospitalsper-
sonale og også nyt tøj til patienterne.

Kitlerne var i et nyt kunststof, der var let at vaske, og som ikke skulle stryges, og de 
blev indført af rationelle og økonomiske årsager. Det nye kunststof skulle senere 
give anledning til klager og diskussioner, og gør det den dag i dag.

De gamle og traditionsrige uniformer forsvandt som ved et trylleslag over hele lan-
det sidst i 1960’erne og i begyndelsen af 70’erne for at blive erstattet af stort set ens 
hvide kitler i kunststof (23).

Nutidens sygeplejerskeuniform. Foto: Lena Rønsholdt.
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