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Forord

Susanne Malchau Dietz har i denne bog samlet den eksisterende viden om non-
ner og sygepleje i renæssancens Europa ud fra egen og international forskning. I 
fokus er den tidligste faglærte sygepleje, som den blev formuleret og praktiseret 
af De Barmhjertige Døtres ordenssamfund. 

Bogen gør delvist op med den tidligere historieskrivning, der har kaldt tiden 
efter reformationen for ”sygeplejens mørke periode”. Det var en periode, hvor 
udviklingen til dels stagnerede efter reformationstidens klosternedlæggelser og 
den katolske kirkes modreformation. Indtil Reformationen i 1500-tallet kunne 
syge, gamle og fattige søge hjælp i klostrene. I de reformerte lande i Nordeuropa 
blev klostrene nedlagt, og den omsorg og forsorg, som klostrene havde stået for, 
forsvandt på det nærmeste. Der fandtes enkelte små hospitaler og plejestiftelser, 
men den store del af befolkningen måtte klare sig selv ved sygdom og nød. 

Susanne Malchau Dietz beskriver i bogen, hvordan der i kølvandet på modre-
formation opstod små katolske søsterfællesskaber, der havde til formål at yde 
sygepleje til folk i deres hjem. De Barmhjertige Døtre udviklede sig til en stærk 
klosterorden, der uddannede søstrene til faglærte sygeplejersker med store 
kompetencer, ikke bare inden for sygepleje men også lægegerning. De var de 
første faguddannede sygeplejersker, som for Florence Nightingale blev et af for-
billederne for den moderne sygepleje. 

Bogen fortæller en historie, som de færreste har kendskab til i dag. Inden selska-
bets nedlæggelse fandt Dansk Sygeplejehistorisk Selskab det nødvendigt at gen-
optrykke bogen for at komplettere den danske litteratur om sygeplejens historie 
og dens dybe rødder i både de katolske og de protestantiske søsterfællesskaber. 

Bogen er et genoptryk med enkelte opdateringer af 1. udgaven, der udkom i 
2010 i forlængelse af Dansk Sygeplejehistorisk Museums særudstilling om sy-
geplejen i renæssancen i Renæssanceåret 2006.

Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejeråd
Formand for Dansk Sygeplejehistorisk Museums bestyrelse
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I 1600-tallets Frankrig herskede stor nød og sygdom blandt de fattige. I 
løbet af århundredet opstod der en bevægelse af fromme kvinder, der 
gerne ville yde et næstekærligt arbejde til de nødlidende. De fik på tværs 
af tidens og kirkens regler grundlagt og godkendt en ny form for aktive 
ikke-klausulerede nonneordner, som havde til formål at hjælpe samfun-
det svageste, de fattige og syge. I det projekt indså deres grundlæggere, at 
hvis hjælpen skulle gøre en forskel, måtte kvinderne uddannes i sygeple-
je. Den første orden, der tog denne målsætning til sig, var De Barmhjer-
tige Døtre, som blev grundlagt i Paris i 1633 af Sankt Vincent de Paul og 
Sankt Louise de Marillac. 

Indledning
For en udenforstående er nonner og nonneklostre ofte et mysterium, og nysger-
righeden for at løfte en flig af tæppet har altid været stor. Der findes mangfoldige 
myter og fortællinger om livet bag klostermurerne, og disse er ofte knyttet til 
fænomener som tvang, seksualitet og ulykkelig kærlighed. Sådanne myter har 
det til fælles, at de giver forståelige forklaringer på, hvorfor en kvinde ender i et 
kloster, og hvordan hun heldigvis oftest slipper ud igen. I vor kulturkreds anses 
det nemlig som ganske unaturligt at blive nonne. Tænke sig at fravælge familie, 
ægteskab, børn og ikke mindst jordisk kærlighed og seksualitet (Malchau 2006).

Mit projekt som historiker er at demytologisere sådanne forestillinger og at tage 
nonnerne alvorligt for den livsform, de har valgt. Min indfaldsvinkel er at syn-
liggøre den indsats, nonner og ordenssøstre har ydet i opbygningen af den mo-
derne professionelle sygepleje. Inden for rammen af dette forskningsfelt er der 
skabt grobund for endnu en demytologisering, nemlig at Florence Nightingale 
(1820-1910) ene og alene skabte professionen sygepleje. Florence Nightingale 
var part af en samtid, hvor andre også så nødvendigheden af en faglært syge-
pleje. Dertil var hun i sin sygeplejetænkning inspireret af de katolske sygepleje-
ordner, som blev grundlagt i renæssancen. Det er i renæssancen, den moderne 
sygeplejes vugge skal findes (Malchau 2008).

I det følgende beskrives først baggrunden for klostervæsenet og de reformer, det 
undergik i forbindelse med reformationen og modreformationen i 1500-tallet. 
Dernæst vendes blikket mod Frankrig i 1600-tallet og mod den første og mest be-
rømte sygeplejeorden Les Filles de la Charité (De Barmhjertige Døtre).  Fokus er 
lagt på denne ordens grundlæggelse og organisation, samt søstrenes uddannel-
se og virke som sygeplejersker frem til ca. 1645. I en epilog føres læseren ajour 
med de katolske sygeplejeordners etablering i Danmark i moderne tid med spe-
cielt fokus på de franske sygeplejeordener Sankt Joseph Søstrene af Chambéry 
og De Barmhjertige Døtre, der i Danmark var kendt under navnet Sankt Vincent 
Søstrene.
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De Barmhjertige Døtre plukker forskellige urter og planter, for senere at tilberede dem som 
lægemidler. Gengivet med tilladelse af ”The Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul”, 
Paris. Ukendt kunstner og år. 
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Benedikts Regel
Grundlaget for klostervæsenet i den vestlige kirke kan dateres tilbage til Be-
nedict af Nursia (ca. 480-547). Han grundlagde i 529 en munkeorden i Monte 
Cassino i Italien, og hen imod midten af 500-tallet nedskrev han Regula Sancti 
Benedicti (Den hellige Benedikts Regel). I reglen formulerede han ideen bag et 
livslangt klosterliv levet på klosterløfterne om stabilitas (i klosteret), conversatio 
(klosterlig levemåde under en regel), og oboedientia (lydighed under en abbed). 
De måske mere velkendte klosterløfter om fattigdom og kyskhed er underfor-
stået i løftet conversatio, altså i den monastiske livsform, som reglen påbød. En 
anden forskel fra senere klosterordner var, at benediktinske munke og nonner 
ikke var flytbare. Løftet om stabilitas indebar, at de indskrev sig i et og samme 
kloster for livet (Jensen 1998).

Med reglen som fundament indebar den benediktinske livsform, at man af-
sondret fra verden levede i en konstant søgen efter Gud gennem bod og bøn. 
Rent praktisk foregik det gennem en nøje balancering mellem bøn og arbejde; 
hver ting til sin tid på den måde, at de nok hørte sammen, men de måtte ikke 
spilles ud mod hinanden. Det velkendte benediktinske motto Ora et Labora (bed 
og arbejd) står ikke i reglen, men det afspejler på udmærket vis ånden i den 
(Jensen 1998).

En væsentlig forskrift i Benedikts Regel var, at munkene påtog sig pleje og be-
handling af syge og andre nødlidende. For at leve op til reglen blev det derfor 
praksis, at klostrene havde et hospitium (herberg for syge rejsende) og et hospi-
tale pauperum (herberg for fattige, syge og nødlidende). Bygningerne til disse 
formål var placeret uden for klausuren, som det f.eks. er beskrevet om det klo-
ster, Hildegard af Bingen (1098-1179) grundlagde 1150 i Rupertsberg, Tyskland.
Omkring år 600 grundlægges det første benediktinske kvindekloster i England 
(New Catholic Encyclopedia 1979, Kjærulff 2001). 

De følgende århundreder var klostergrundlæggelserne meget omfattende i hele 
den vestlige verden. I Danmark begyndte grundlæggelserne omkring år 1100, og 
velkendte ordner som Cistercienserne, Birgittinerne, Franciskanerne og Domini-
kanerne etablerede sig i landet. I senmiddelalderen var der ca. 30 nonneklostre 
i Danmark (Langkilde 2000).

Tridentinerkoncilet: Nonner sættes under klausur
Med tiden undergik klostersamfundene ændringer, som var betinget af sam-
tidens kulturelle, politiske og kirkelige forhold. For nonneordnernes vedkom-
mende blev disse ændringer radikale i renæssancen.1 Det var reformationens 
og mod-reformationens tidsalder2, og i 1500-tallet kom nonneklostrene under 
stærk overvågning af de kirkelige myndigheder. Livet i klostrene var med tiden 
blevet meget lidt klosterligt, for nonnernes individuelle behov, magt og rigdom 
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fyldte betydeligt mere end kontemplation og åndeligt fællesskab. Der skulle 
strammes op, og en disciplineringsproces blev iværksat gennem den katolske 
kirkes store reformkoncil i Trient, som fandt sted over tre separate perioder fra 
1545-63. 

Koncilet kom til at præge de næste 400 års kirkehistorie. Det mobiliserede mod-
reformationen og gennemførte talrige reformer; blandt disse var en række de-
kreter vedrørende klostervæsenet og dets beboere.

Koncilets dekreter satte nonner under streng klausur,3 og det ændrede med et 
slag livet i nonneklostrene. Hvor nonner hidtil havde haft tilladelse til at bevæge 
sig frit ud og ind af klostrene, blev det nu bestemt, at de kun måtte opholde sig 
inden for klausuren (klosterområdet). At det gik sådan, skal ses på baggrund 
af, at vi er i reformationens tid. Her blev protestanternes skyts mod den katol-
ske kirke bl.a. hentet i tidens mange rygter og beretninger om de umoralske til-
stande, som herskede i nonneklostrene. Den kritik skulle der dæmmes op for, og 
koncilets svar blev et dekret om, at alle nonner efter aflæggelse af løfter skulle 
under streng klausur. Det betød, at en nonne efter aflæggelse af ordensløfter 
under ingen omstændigheder måtte forlade klosteret, end ikke grundet sygdom. 
Således låst bag klostermure måtte hun heller ikke modtage besøg eller på an-
den måde have kontakt til den verden, der var uden for klostrets mure. 

For at sikre dekretets gennemførelse blev det bestemt, at der skulle være streng 
kontrol med, hvem der fik adgang til klostrene. I klosterkirker, hvor offentlighe-
den havde adgang, skulle der opsættes gitre imellem nonnernes del af kirken og 
menighedens, så nonnerne var usete. Samme forhold gjorde sig gældende med 
klostrets taleværelse, hvor et gitter skulle adskille nonnen fra nødvendige besø-
gende, som f.eks. hendes skriftefader. En nonne måtte hverken ses eller berøres, 
og hvis en mand alligevel tog sig friheden dertil, faldt straffen i form af landsfor-
visning eller fængsel. Eksisterende klostre, der ikke kunne imødekomme disse 
krav gennem ombygning, blev lukket, og nonnerne overført til andre klostre.

Dekretet om streng klausur havde omfattende sociale og politiske konsekvenser 
for de kvinder, der befandt sig i eller var på vej ind i klostrene. Det var overklas-
sens - aristokratiets – døtre, og det var oftest ikke ad frivillighedens vej, at de var 
havnet i et kloster. Disse kvinders livskurs var i den tid forudbestemt enten til 
ægteskab eller indtrædelse i et kloster. De kvinder, der endte i klostrene, havde 
før Tridentinerkoncilet haft frihed til at bevæge sig ud og ind af klostret. De kun-
ne besøge familien, modtage gæster og på mange måder fortsætte det materiel-
le og sociale liv, der hørte til deres klasse. Derfor gik dekretet om streng klausur 
som en chokbølge gennem klostrene, for præmisserne for manges kvinders ac-
cept af at gå i kloster var borte (Malchau 2006).4

På et individuelt niveau fik den enkelte (overklasse)kvinde altså med et slag 
ændret vilkårene for den eneste socialt acceptable livsform, hun havde ud over 
ægteskabet. Det var ikke til det bedre, eftersom hun fik frataget alt kontakt og 
kommunikation med omverdenen og blev underlagt en streng, regelstyret livs-
form. På et samfundsmæssigt niveau var dekreterne en social katastrofe, fordi 
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nonneklostrene blev frataget muligheden for at fortsætte deres hidtidige praksis 
med at drage omsorg for og hjælpe samfundets fattige og syge (Malchau 2006, 
Dinan 2001).

Sådanne tilstande herskede i alle de katolske lande, og det gjorde der også 70 
år senere i Frankrig i årene omkring 1633. Her begyndte en gruppe af fromme 
kvinder at tilbyde de syge og fattige hjælp. De kaldte sig ikke nonner, men de 
dannede fællesskaber og havde en religiøs livsform, som svarede til de traditi-
onelle nonneordners med den undtagelse, at de ikke levede under klausur. De 
kom på få år til at danne forbillede for grundlæggelse af andre lignende ordner. 
De brød kirkens regler ganske åbenlyst. Hvordan var det muligt?

Frankrig og reformation 
Konteksten for de nye ordenssamfund var 1600-tallets Frankrig, som på davæ-
rende tid kan karakteriseres som Europas katolske midtpunkt og førende magt 
politisk og kulturelt. Landets egentlige leder var i begyndelsen af århundredet 
kardinal Armand-Jean du Plessis de Richelieu (1585-1642), der fungerede under 
kong Ludvig 13. af Frankrig (1601-1643). De to efterfulgtes af Solkongen, Lud-
vig 14. af Frankrig (1638-1715), der regerede med kardinal Jules Mazarin (1602-
1661) ved sin side. Ved Mazarins død i 1661 erklærede kongen, at han ville være 
sin egen førsteminister, og det kongelige enevælde var dermed en realitet (Lau-
sten 1997).

Datidens Frankrigs magtfulde position var ikke etableret uden omkostninger. 
Renæssance og reformation havde været en omskiftelig og vanskelig periode. 

Bartholomæus-massakren på protestanter (huguenotter) i Paris 1572. Samtidigt maleri af 
Francois Dubois der selv var huguenot. (The Granger Collection, New York.)
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Udadtil var landet bestandigt i krig med Habsburgerne, der regerede Østrig, Spa-
nien og Norditalien. Indadtil var landet præget af blodige religionskrige mellem 
protestanter og katolikker (med kongehuset på sidstnævntes side), fordi refor-
matorernes lære havde fundet mange tilhængere, og protestanterne (huguenot-
terne)5 opnåede da også en betydelig politisk magt. I 1598 blev der sluttet fred 
gennem Nantes-ediktet,6 hvor det blev stadfæstet, at protestanter og katolikker 
var ligestillede i Frankrig. Dog ikke mere, end at ediktet hjalp katolikkerne med 
at udbrede deres tro ved at forbyde nye protestantiske kirker i de katolske områ-
der. Da Ludvig 14. af Frankrig fik regeringskontrol i 1661, genoptog han forfølgel-
serne af protestanterne, og mange af dem flygtede til udlandet (Lausten 1997).   

Følgerne af årtier med krige satte sit eget bitre mærke på den civile befolkning, 
der måtte betale en høj pris. Soldater havde hærget overalt og taget bøndernes 
afgrøder. Skatterne blev øget for at finansiere krigene og tog befolkningens mid-
ler. Konsekvensen var, at sygdom, hungersnød og fattigdom nåede et katastro-
falt niveau. Folk flygtede fra land til by i et forsøg på at få et levebrød, men de 
blev ikke budt velkommen (Dinan 2006).

De eksisterende systemer til fattigforsorg slog ikke til. Der blev derfor udviklet 
en taksonomi for, hvem der var berettiget til hjælp, og fænomenet ”de værdigt 
og de ikke værdigt trængende” blev introduceret. Baggrunden var, at Kong Fran-
cis I. af Frankrig (1494-1547) i 1536 udstedte forbud mod tiggeri og befalede de 
lokale myndigheder, at ”værdigt trængende” fattige (f.eks. børn, gamle, gravide 

Dødens triumf. Maleri af Peter Breugel den Ældre, 1562. (The Granger Collection, New 
York.)
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og kvinder med småbørn) skulle sættes i arbejde. For at holde justits med de 
fattige blev et system af socialkontorer (bureaux de charité) og fattiggårde (hôpi-
taux-généraux) oprettet, som i løbet af 1600-tallet blev udviklet betragteligt og 
kom til at spille en stor rolle i fattigforsorgen. Fattiggårdene var anstalter, hvor 
man hjalp ”værdigt trængende” og holdt ”uværdigt trængende” (mest mænd), 
som vagabonder og tiggere, indespærret. De blev stemplet som dovne og umo-
ralske - at de var fattige, var deres egen skyld (Dinan 2001 og 2006, Jones 1985).

Dette var en ganske ny tilgang og holdning til samfundets fattige. Igennem 
middelalderen var fattigdom ikke blevet opfattet som et problem, men som et 
middel for de velstillede til at udøve ”gode gerninger” og dermed sikre egen frel-
se. Det havde været en dyd at være fattig, fordi Kristus jo også havde levet sit 
jordiske liv som fattig. Det var ikke en dyd mere. Det var et problem, der skulle 
fjernes (Dinan 2006).

På den baggrund trådte tidens humanisme i karakter, og en bevægelse for at 
hjælpe samfundets nødlidende udviklede sig. En del af denne bevægelse var 
grundlæggelsen af en ny type ikke-klausulerede nonneordner, der havde til for-
mål at hjælpe samfundets fattige, syge og marginaliserede grupper.

Vincent de Paul og Louise de Marillac
Den første og til dato mest velkendte af de nye nonneordner var De Barmhjerti-
ge Døtre, som blev grundlagt i 1633 af præsten Vincent de Paul og enken Louise 
de Marillac. Det blev begges livsopgave at afhjælpe den nød og fattigdom, der 
rådede i samfundet (Dinan 2006).

Vincent de Paul

Vincent de Paul blev født i 1581 i landsbyen Landes i Gascogne i det sydvestlige 
Frankrig. Han var søn af en bonde og voksede som sådan op i en hårdtarbej-
dende familie, hvor voksne, såvel som alle familiens seks børn, havde mange 
pligter. Vincents opgave var at vogte kvæget. Den unge dreng viste sig hurtigt 
at være udsædvanlig godt begavet. Det blev opdaget af en lokal sagfører, og på 
hans mellemkomst blev Vincents fremtid bestemt. Det lå i kortene, at Vincents 
uddannelse skulle varetages i kirken, for uden en adelig baggrund var der ikke 
andre muligheder. Som 16-årig begyndte Vincent med faderens tilladelse at stu-
dere teologi. Han blev i første omgang undervist i et nærliggende franciskaner-
kloster, og derpå forsatte han sine studier i Dax og Toulouse. Som 19-årig blev 
Vincent præsteviet, men han studerede fortsat teologi de følgende år. I 1605 var 
den unge præst på en skibsrejse til Marseilles, og her blev han udsat for en dra-
matisk hændelse: skibet blev angrebet af tyrkiske sørøvere. Han blev taget til 
fange og tilbragte to år som slave i Tunis, inden han undslap og vendte tilbage til 
Frankrig (Purcell 1989).  

I 1612 blev Vincent de Paul ansat som præst og huslærer ved den indflydelses-
rige Gondi-familie, ægteparret Francoise-Marguerite de Gondi (1584-1626) og 
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general Philippe-Emmanuel de Gondi (1581-1662). Madame de Gondi var kendt 
for sit store engagement i velgørenhedsarbejde. Hun involverede Vincent de 
Paul, der blev skriftefader for lokalbefolkningen, som han prøvede at lede ind 
på troens rette vej. Han fik også adgang til general Gondis galejslaver, som han 
fik forbedret forholdene for, og ”han vandt deres hjerter” og fik mange af dem til 
at konvertere (Purcell 1989, Jones 1989a).

Vincent de Paul blev efterhånden klar over, at velgørenheden burde organiseres, 
og i 1617 grundlagde han De Barmhjertige Damer (Confrérie de la Charité)7 i 
Paris som en lægforening af velstående kvinder, der ydede næstekærligt arbejde 
og udbredte evangeliet blandt fattige og syge i Paris. Et problem med denne or-
ganisering var, at det ikke var socialt acceptabelt, at overklassens kvinder påtog 
sig et sådant arbejde. Deres mænd støttede ingenlunde deres virke i næstekær-
lighedens tjeneste, og modviljen blev kun forstærket af, at pesten med jævnlige 
mellemrum hærgede byens fattige kvarterer. Den risiko skulle fruerne ikke ud-
sættes for. Damernes egen løsning var at sende deres tjenestepiger i stedet for. 
Og på de præmisser bestod ordningen. Hverken Vincent de Paul eller Damerne 
var særligt tilfredse med denne løsning (Dinan 2006, Jones 1989a).

I 1625 grundlagde Vincent de Paul en mandlig missions-orden La Congregation 
de la Mission de Saint-Lazare, der havde til formål at missionere i de fattige land-
distrikter. De blev kendt som Lazaristerne efter byen Saint-Lazare, hvor deres 
første seminarium blev placeret. Ordenen havde stor succes, og der blev i Vin-
cent de Pauls egen levetid oprettet elleve seminarier til uddannelse af Lazari-
ster. Lazaristerne samarbejdede med De Barmhjertige Damer og foranledigede, 
at der blev grundlagt flere lokalafdelinger af Damer (Dinan 2006, Jones 1989a).

Førstedagskuvert, Vatikanstaten 1960, med Sankt Vincent de Paul’s og Sankt Louise De Ma-
rillac’s portrætter på frimærker. (Privateje)
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Louise de Marillac

Louise de Marillac var resultatet af en udenomsægteskabelig forbindelse mel-
lem adelsmanden Louis de Marillac og en tjenestepige (antages det). Hun kom 
til verden 1591 i en periode, hvor faderen stod mellem to ægteskaber. Hendes 
moder vides der ikke meget om, men hun døde formentlig tidligt. Det var utæn-
keligt, at den lille Louise kunne blive medlem af faderens husstand, men han 
tog på anden måde ansvar for sit uægte barn. Da han i 1595 giftede sig igen, 
anbragte han den nu 3-årige datter i et kongeligt dominikaner-kloster, hvor en 
grandtante var nonne. Da Louise mistede sin fader som 13-årig, placerede fa-
milien hende i en beskeden pension, hvor hun lærte husførelse og skulle forbe-
redes til ægteskabet. Louise store ønske var dog at blive nonne, og som 15-årig 
søgte hun om optagelse i et nonnekloster under den strenge Kapucinerorden.8 
Hun blev afvist på grund af et skrøbeligt helbred, men spørgsmålet er, om hen-
des baggrund som uægte ikke var den afgørende faktor for afslaget. At blive op-
taget som novice i et nonnekloster var nemlig betinget af, at man var ægtefødt 
(LaFleur 1996, Dinan 2006).

Louises onkler havde andre planer for hende, og i februar 1613 foranledigede 
de, at den 22-årige Louise indgik ægteskab med Antoine le Gras. Han var sekre-
tær for den regerende dronning Marie de Medici (1575-1642). I oktober samme 
år blev ægteskabets eneste barn født, en søn, der fik navnet Michel Antoine le 
Gras. Louise var nu fuldt beskæftiget som hustru og mor. Men livet ændrede sig, 
da hun i 1625 blev enke i en alder af 34 år. Muligheden for at forfølge andre 
mål var nu inden for hendes rækkevidde. Enkestanden satte hende nemlig fri af 
den magt, familiens mandlige overhoveder indtil nu havde haft, eftersom enker 
i datidens Frankrig havde det privilegium at være selvbestemmende over eget 
liv (LaFleur 1996, Dinan 2006).

I disse år kom Louise de Marillac i forbindelse med Vincent de Paul, der blev 
hendes åndelige vejleder og inspirator i 1624. Hendes tidligere ønske om at blive 
”traditionel” nonne var tilsyneladende opgivet, men hun havde ikke opgivet at 
leve efter klosterlivets regler. Under sin mands lange sygepleje havde hun aflagt 
det såkaldte enkeløfte om at tjene Gud og leve i overensstemmelse med kloster-
løfterne: fattigdom, kyskhed og lydighed. Hendes kald skulle være at tjene sam-
fundets svageste. 

Grundlæggelse og kirkens godkendelse
Med støtte fra Vincent de Paul forfulgte Louise de Marillac sit kald. I 1627 an-
bragte hun sin 13-årige søn Michel på en kostskole, og hun begyndte at assistere 
Vincent de Paul i ledelsen af De Barmhjertige Damer. I 1629 varetog hun sin før-
ste selvstændige mission med at supervisere Damerne i byen Montmirail. Flere 
opgaver fulgte og blandt disse grundlæggelse af en lang række foreninger af 
Barmhjertige Damer. Vincent de Paul og Louise de Marillac blev på den måde 
bragt i et tæt samarbejde. Sammen fandt de løsningen på de problemer, som 
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havde vist sig i organiseringen af De Barmhjertige Damer, der som nævnt ikke 
havde mulighed for at være tæt på dem, de hjalp. 

Løsningen var, at Louise de Marillac omkring 1630 åbnede sit hjem for unge 
piger fra landet (døtre af håndværkere og landarbejdere), der ønskede at vie 
deres liv i praktisk tjeneste for de fattige. Disse piger havde modsat adelens og 
overklassens kvinder en naturlig kontakt til de fattige og mulighed for at forstå 
disses vanskelige livsbetingelser. De var vant til hårdt arbejde og en beskeden 
livsstil, og de var motiverede. Pigerne blev sendt ud for at pleje de fattige syge i 
deres hjem, og de turde modsat Damerne bevæge sig rundt i de berygtede kvar-
terer. De Barmhjertige Damers opgave blev herefter afgrænset til at supervisere 
de unge pigers - med tiden søstres - arbejde (LaFleur 1996, Dinan 2006).9

I 1633 gav Vincent de Paul tilladelse til, at Louise de Marillac måtte give de unge 
piger, hun husede, åndelig vejledning og praktisk uddannelse i sygepleje. Dette 
initiativ blev markeringen af søstersamfundets grundlæggelse. Det fik navnet 
Les Filles de la Charité - De Barmhjertige Døtre (Dinan 2006, Jones 1989a).10

Den første søster i det nye ordenssamfund var Marguerite Naseau (1594-1633).  
Hun var en fattig, uuddannet hyrdinde fra landet, men hun besad de kvaliteter, 
som Damerne manglede. Hun var en forbilledlig model på kvindelig fromhed og 
dertil kompetent inden for madlavning og sygepleje og en tålmodig lærerinde. 
Ordensgrundlæggerne havde fået øje for hendes kvaliteter omkring 1630.

Lad mig [Vincent de Paul] vide om den gode unge kvinde fra Suresnes, der tidli-
gere har besøgt dig [Louise de Marillac] og som har brugt sin tid på at undervise 
piger, har holdt sit løfte om at besøge dig igen sidste søndag? (LaFleur 1996, s. 48).

Marguerite Naseaus virke som søster blev desværre kun kort. Hun døde i 1633, 
fordi hun blev smittet af en pestramt ung pige, som hun plejede. Men hendes be-
tydning blev stor, fordi hun i eftertiden blev symbolet på En Barmhjertig Datter 
(Dinan 2006, Jones 1989a, Vincentian Encyclopedia 2009).

Kirkens godkendelse

På trods af den katolske kirkes restriktive regler om klausur af nonneordner 
havde Vincent de Paul og Louise de Marillac grundlagt en nonneorden uden 
klausur. Det skete ikke uden politisk snilde for at få den katolske kirke til at an-
erkende dette. 

Tridentinerkoncilet bestemmelser om klausur af nonner stod stadig ved magt i 
1633, og nonneordner, der ikke levede op til den bestemmelse, blev nedlagt eller 
omstruktureret af kirken. Det er der talrige eksempler på. Netop Vincent de Paul 
havde observeret og støttet adskillige forsøg på grundlæggelse af nonneordner 
uden klausur, og han må have opnået en ikke ubetydelig ekspertise i, hvor ”mi-
nefelterne” lå. Den erfaring anvendte han nu i den lange godkendelsesproces af 
De Barmhjertige Døtre. 

Der kan med rette spørges, hvorfor det var vigtigt med kirkens godkendelse? 
Kunne kvinderne ikke blot danne en lægforening? Nej, det kunne de ikke, for 
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Den første Barmhjertige Datter Marguerite Naseau. Ukendt kunstner.
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det var et religiøst fællesskab i lighed med nonners, som de ønskede, og det var 
på det grundlag deres spiritualitet og virksomhed gav mening. Dertil var der de 
sociale implikationer, der gjorde, at et religiøst fællesskab var den eneste måde, 
man kunne tilbyde pigerne en socialt respekteret livsform.

Et væsentligt aktiv for Vincent de Paul var, at han var en anerkendt og respek-
teret person i samtiden, i kirkelige, såvel som royale og politiske kredse. Netop 
omkring 1630 angives han at være en af tidens mest indflydelsesrige personer 
i modreformationens Frankrig. Han var ganske tæt på samfundets magthavere 
som rådgiver for den magtfulde kardinal Richelieu, og han blev støttet og re-
spekteret af kongehuset - både Ludvig 13. og den unge Ludvig 14. Han var i aktivt 
samarbejde med adelens indflydelsesrige kvinder, der udgjorde De Barmhjerti-
ge Damer. Netop erfaring, magtfulde positioner og indflydelsesrige venner var 
de ingredienser, der skulle til for at løse den i princippet umulige opgave: at få 
De Barmhjertige Døtre formelt godkendt af kirken.

I 1645 anmodede Vincent de Paul ærkebiskoppen af Paris om bispedømmets 
godkendelse af De Barmhjertige Døtre som et religiøst ordenssamfund med 
henvisning til søstrenes imponerende resultater. En hjælpende faktor for udfal-
det var, at henvendelsen gik gennem ærkebiskoppens assistent (og brodersøn) 
- Jean Francois de Paul de Gondi Retz (1613-1679). Han var en af Vincents de 
Pauls tidligere elever fra tiden hos Gondi-familien. I sin henvendelse underspil-
lede Vincent de Paul, at der var tale om en ny form for nonneorden uden klausur 
og med et udadvendt virke. Han lagde i stedet op til, at ordenssamfundet var 
en ”lægorden”, som ved Vincents de Pauls død skulle overgå til bispedømmets 
supervision. 

For at fastholde denne vinkel på ordenen, brugte han helt konsekvent den rig-
tige retorik, f.eks. at der var tale om et søsterfællesskab og ikke en religiøs non-
neorden, at hjemstedet var huse og ikke klostre, at der blev aflagt årlige og ikke 
evige løfter, at uddannelsen foregik på et seminarium og ikke i et noviciat, og 
at lederen var en tjenende søster og ikke en priorinde/abbedisse. Der blev med 
andre ord gjort alt for at lægge distance til de klausulerede nonneordner. Selv 
ordensdragtens udseende understregede dette, idet den var en for tiden ganske 
almindelig kvindedragt.

Bispen godkendte ordenssamfundet, men Vincent de Paul fortrød den del af af-
talen, som omhandlede, at ordenen skulle overgå til bispedømmets supervision. 
Den skulle i sit virke være autonom, og det var uhensigtsmæssigt, at det, der 
allerede på det tidspunkt var en landsdækkende organisation, skulle underlæg-
ges ét enkelt bispedømme.

I 1650 forsvandt godkendelsesdokumentet på mystisk vis - det menes, at nogen 
havde en finger med i spillet! Vincent de Paul henvendte sig atter til Ærkebi-
skoppen af Paris, hvis position den tidligere ærkebiskops assistent nu besad og 
tillige også med titel af kardinal Retz. Vincent de Paul anmodede nu om, at orde-
nen organisatorisk forblev under Lazaristernes ledelse.
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Kardinal Retz var på dette tidspunkt i politisk eksil i Rom, og han var herfra 
yderst optaget af at opretholde støtte fra bispedømmets gejstlige. Det faktum, 
at Vincent de Paul havde modstået et diplomatisk pres fra Frankrig om, at La-
zaristerne i Rom skulle forbydes at hjælpe kardinalen, var en af grundene til, at 
kardinal Retz den 18. januar 1655 gav ordenen sin velsignelse og godkendte, at 
den kom ind under Lazaristernes jurisdiktion (ledelse). I 1660 blev ordenssam-
fundet godkendt som et ikke-klausuleret ordenssamfund af Pave Clement IX. 
Det blev defineret som en kvindelig sammenslutning af lægpersoner og ikke en 
religiøs nonneorden i traditionel forstand (Dinan 2006, Jones 1989a).11

Tridentinerkoncilets dekreter var med snilde blevet omgået. Det tog næsten 30 
år, men uden trussel om klausur, før De Barmhjertige Døtre var fuldt accepteret 
af kirken. Det betød i et bredere perspektiv, at en ny form for kvindelige ordens-
samfund var kommet for at blive. En mangfoldighed af nye grundlæggelser tog 
form efter model af De Barmhjertige Døtre, f.eks. Sankt Joseph Søstrene.

Virke og ekspansion
Ledelse og organisation

Deres kloster er den syges hjem, byens gader og hospitalets afdelinger, deres celle 
er et lejet værelse, deres kirke den lokale sognekirke, deres klausur er lydighed, 
deres gitter er gudfrygtighed, deres slør er beskedenhed. … På disse betingelser er 
de bundet til at leve et liv, som var de indviede nonner (Dinan 2006, s. 46).

I citatet ses Vincent de Pauls egen beskrivelse af det nyetablerede ordenssam-
funds virke og dets paralleller og modsætninger til de klausulerede nonneord-
ner. Det var dog ikke ham, men Louise de Marillac, der påtog sig opgaven at op-
bygge ordenen og varetage den daglige ledelse, så den levede op til sine formål. 

Uden at tabe formålet af syne - tværtimod i hensigten at indfri det - opbyggede 
hun De Barmhjertige Døtre som en stærkt centraliseret organisation. Lazarister-
ne var som nævnt den øverste ledelse, mens den daglige ledelse (efter Louise de 
Marillacs død) blev varetaget af en søster, som søstrene selv valgte. 

Det centrale hjemsted for søstrene var et moderhus placeret i Paris, hvor den 
daglige søsterleder havde øverste myndighed. Moderhuset var udgangspunkt 
for alle søstrenes virke både under og efter deres uddannelse. Herfra blev de 
udsendt, og hertil vendte de tilbage i de transitionsfaser, der opstod mellem ud-
stationeringer i fattigkvarterer eller institutioner. Når søstrene blev gamle eller 
syge, blev der sørget for dem i moderhuset. 

En væsentlig opgave for lederen var at have fuld kontrol med optagelse og ud-
dannelse af nye søstre. Det skulle sikre ensartethed og kvalitet i søstrenes vir-
ke. At håndtere en uddannelse således var ganske nyt, sammenlignet med den 
måde, tidens nonneordner organiserede novicernes uddannelse. 

Det var også moderhusets leder, der varetog henvendelser om udsendelse af sø-
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stre til institutioner. Når sådanne blev imødekommet, sørgede hun for, at der 
blev indgået skriftlige kontrakter med ansættelsesstedet. Kontrakterne var me-
get detaljerede og omfattede alt fra konditionerne for søstrenes materielle og 
åndelige forhold til omfanget og arten af deres faglige opgaver. Hvad søstrene 
ikke måtte beskæftige sig med var også nedfældet, f.eks. at de ikke måtte pleje 
velstående borgere. 

Louise de Marillac stod i første omgang alene med ledelsen af denne komplek-
se organisation, men med tiden fik hun hjælp af betroede søstre. Hun stod for 
rekrutteringen af nye og egnede søstre og forestod deres uddannelse i moderhu-
set. Udadtil superviserede hun søstrenes mange arbejdssteder i Paris og omegn. 
Hun varetog også ned til mindste detalje den enkelte søsters tarv og trivsel, uan-
set hvor søsteren var udstationeret. Da ordenen hurtigt begyndte at ekspandere, 
indgik hun de nødvendige kontrakter med de institutioner (f.eks. hospitaler), der 
ønskede at benytte sig af søstrene. Endelig sikrede hun økonomien gennem for-
nuftige investeringer og udnyttede i den sammenhæng, at hun naturligt havde 
adgang til hoffet og de fornemste adelsfamilier. Her fandt hun nogle af ordenens 
væsentligste protektorer (Dinan 2006, Jones 1989b).12

Rekruttering

Det stod klart, at ikke enhver ung kvinde kunne varetage de opgaver, De Barm-
hjertige Døtre havde sat sig for. Hungersnød, pest, smitsomme sygdomme og kri-
ge hærgede landet. Dødeligheden var stor og det specielt blandt de fattigste, der 
selv når det gik bedst, levede i skidt og møg under kummerlige forhold. Stanken 
på hospitalerne var, selv for en rask, uudholdelig. Derfor var kriterierne for op-
tagelse som Barmhjertig Datter overordentlig vigtige, og arketypen på en barm-
hjertig datter er da også beskrevet som: ”En helgenagtig, tålmodig, arbejdsom, 
diskret, forpligtet - og benhård kvinde. ” (Jones 1989a, s. 89).

Denne karakteristik fortæller i sig selv, at en pige, der søgte om optagelse, skulle 
være særdeles robust, sund og stærk både mentalt og fysisk. Dertil var det et 
krav, at hun var moralsk ulastelig. Endelig var det afgørende for optagelsen, at 
hun havde et oprigtigt ”katastrofesikret” religiøst kald om at vie sit liv i tjenesten 
for samfundets fattige og syge og i den henseende besad kvaliteter som ydmyg-
hed og selvudslettelse. Hun skulle i modsætning til Louise de Marillac også være 
ægtefødt.

Piger med disse kvaliteter, kaldet aspirantes, havde oftest en beskeden bag-
grund og var at finde på landet, og det hjalp Lazaristerne og lokalforeninger af 
Barmhjertige Damer med. Piger fra byen kunne ikke bruges, idet holdningen 
var, at de ikke var moralsk ulastelige.

De piger, der blev optaget, var i første omgang på prøve under betegnelsen po-
stulanter. Prøvetidens længde var en måned eller længere, og den foregik i et 
lokalt ordenshus placeret i de unge pigers hjemegn. De, der bestod den periode, 
blev optaget som novicer og sendt til moderhuset i Paris, hvor de fik hovedpar-
ten af deres uddannelse. I 1647 blev der i moderhuset etableret et selvstændigt 
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seminar (skole) til uddannelse af novicerne under ledelse af en uddannet søster 
(novice-mesterinde). I 1659 og 1685 åbnedes der to seminarier placeret uden for 
Paris.

Hvad angik de færdiguddannede søstre, så havde Louise de Marillac det princip, 
at ingen søster kom til at virke i sin hjemby, og hjemve var derfor et velkendt 
fænomen blandt søstrene. Dertil blev alle søstre jævnligt flyttet til et nyt kom-
munitet for at undgå, at de fik nære kontakter til hinanden, fordi det ville tage tid 
og opmærksomhed fra det egentlige arbejde med at hjælpe og drage omsorg for 
de fattige. Det var også søstrene forbudt at have kontakt med klausulerede non-
neordner, som måske kunne være et alternativ for nogen af dem (Dinan 2006, 
Jones 1989a).13

Renæssancens lægevidenskab

Renæssancens medicinske praksis udgjorde rammen for søstrenes faglige viden 
og konkrete praksis. Det var en tid, hvor medicinens udfordring bl.a. var de store 
folkesygdomme kopper og pestepidemier, og dertil fremkomsten af nye smit-
somme sygdomme som tyfus (overført med lus) og syfilis.

Lægestanden var delt i to klasser. På ”anden klasse” var kirurgerne eller bart-
skærerne placeret. Deres fag, kirurgien var klassificeret som et håndværk, og 
oplæringen hertil skete gennem mesterlære. Kirurgerne holdt sig til kroppens 
overflade og behandlede f.eks. knoglebrud, forbrændinger, svulster og sår gen-
nem invasive behandlingsformer. Karakteristikken af en god kirurg var, at han 
havde et hjerte som en løve, et øje som en høg og hænder som en kvinde. De 
bedste erfaringer fik han ved at være i felten under en krig (Porter 2000).

På ”første klasse” i lægestandens hierarki befandt de toneangivende lærde og fi-
losoferende medicinere sig (doktorerne). De tog renæssancens humanisme med 
dens forherligelse af oldtiden til sig og ”genopdagede” så at sige den klassiske 
medicin som beskrevet af oldtidens medicinske forfattere såsom Hippokrates14 
og Galen.15 Ud fra devisen ”tilbage til kilderne” foretog de nyoversættelser af de 
gamle græske skrifter, og det fremmede en forestilling om, at oldtidens medicin 
var den eneste sande, og de lærde medicinere dens rette vogtere og fortolkere 
(Porter 2000). 

Hippokrates og Galens teoretiske udgangspunkt om, hvordan sygdomme opstår, 
”humoralpatologien”, fik dermed en renæssance og blev grundstenen i en opfat-
telse af medicin som en naturbaseret disciplin (nu løsrevet fra middelalderens 
tro og overtro).

Humoralpatologien var udviklet af Galen på grundlag af Hippokrates’ og Ari-
stoteles’ (384 -322 f. Kr.) skrifter. Ifølge teorien var verden sammensat af de fire 
elementer: ild, luft, jord og vand. Den menneskelige krop var sammensat af fire 
fremherskende (kardinal)væsker: blod, gul galde (fra leveren), sort galde (fra 
milten) og slim (fra hjernen). Det ideelle var, at mennesket havde samme mæng-
de af disse væsker, men praksis viste oftest, at den enkelte havde overskud af en 
eller flere af væskerne. 
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Overskuddets karakter dannede den enkeltes temperament eller karaktertræk. 
Temperamenterne var inddelt i fire kategorier: sangvinsk, flegmatisk, kolerisk 
eller melankolsk. 

Sundhed og vitalitet var udtryk for balance mellem de fire elementer, de fire kar-
dinalvæsker og den pneuma (ånd), man indtager ved hvert åndedrag. Sygdom 
var udtryk for ubalance, og elementer og temperament fortalte, hvor den uba-
lance skulle lokaliseres. Behandlingen var fortrinsvist urteblandinger, som skul-
le genskabe kroppens balance (Gotfredsen 1964, Porter 2000, Den Store Danske 
2009, Europæisk urtemedicin 2009). 

Med genopblomstringen af oldtidens medicin blev også tidens lægemidler, ur-
temedicinen, sat under lup, idet doktorerne forsøgte at genfinde de originale 
lægeplanter, som grækerne og romerne havde brugt eller finde brugbare erstat-
ninger, der kunne dyrkes eller indsamles lokalt. Det store, klassiske samleværk 
om oldtidsmedicinens lægeplanter, De materia medica, der var forfattet i det 
første århundrede efter Kristus af lægen Pedanios Dioskorides, blev gjort til gen-
stand for et omfattende fortolkningsarbejde. Desuden betød forskelle i klimati-
ske forhold mellem det østlige Middelhavsområde, hvor oldtidens medicin var 
udviklet, og Norditalien eller Central- og Vesteuropa, at hverken de lægeplanter, 
der kunne dyrkes, eller de, der kunne samles i naturen, nødvendigvis var iden-
tiske med de omtalte i Dioskorides’ værk.  Det betød, at botanikken fik sin egen 
renæssance, og at apotekervæsenet som følge heraf også gennemgik betydelige 
forandringer. Dette arbejde blev sat i system af den italienske læge Pietro An-
drea Mattioli (1500-1577), der forfattede en bog med omfattende kommentarer 
til Dioskorides. Bogen, som er forsynet med mere end 500 vellignende træsnit af 
planter, blev først trykt på italiensk, senere (1554) oversat til latin og flere andre 

De fire tilstande/temperamenter ifølge humoralpatalogien. (Tegning fra særudstillingen 
2006 på Dansk Sygeplejehistorisk Museum)
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Pietro Andrea Mattiolis store værk Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis, ”Seks bø-
ger med bemærkninger til Dioskorides”, udgivet på latin i Venedig i 1554.
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Opslag i Mattiolis værk Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis.
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Opslag i Mattiolis værk Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis.

24



sprog og nåede at udkomme i 60 oplag med i alt ca. 35.000 eksemplarer. 

Mattiolis værk blev i løbet af 1500-tallet efterfulgt af en række andre, forfattet af 
blandt andet Otto Brunfels (1488-1534), Hieronymus Bock (1498-1554) og Leo-
nard Fuchs (1501-1566), alle illustreret med fremragende originale træsnit. Ar-
bejdet med identifikation og dyrkning af lægeplanter blev også systematiseret i 
de første videnskabelige botaniske haver (ved universitetet i Pisa (1544), i Padua 
og Firenze (1545) og i Bologna (1567)). I 1600-tallet blev urtebøgernes videnska-
belige betydning overtaget af specialiserede botaniske værker og farmakopéer, 
men populære urtebøger udkom stadig (Den Store Danske 2009, Ib Friis - Pers. 
com.).16 Viden om og dyrkning af lægeplanter var altså overordentlig vigtig i ti-
dens sygdomsbehandling (Porter 2000). Nytolkningen af oldtidens medicin æn-
drede dog ikke, at gængse behandlingsmetoder fra middelalderen fortsat blev 
anvendt, f.eks. åreladning, påsætning af igler og klyster.

Dertil stod anatomien på kanten af sit endelige gennembrud, hvilket i høj grad 
skyldtes renæssancens kunstnere som f.eks. Leonardo da Vinci (1452-1519) og 
Michelangelo Buonarroti (1475-1564). De blev fascineret af kroppens form, og 

Træsnit fra første bog af Andreas Vesalius’ værk De Humani Corporis Fabrica, udgivet i 
1543.
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de udviklede den virkelighedstro og naturalistiske teknik, som blev så iøjefal-
dende i de illustrationer, der ledsager 1500-tallets anatomiske tekster. Et eksem-
pel herpå er anatomen Andreas Vesalius’ (1514-1564) berømte værk De humani 
corporis fabrica (Om menneskekroppens opbygning) fra 1543. Dette værks be-
mærkelsesværdige illustrationer med det dissekerede legeme i yndefuldt livag-
tige stillinger, skal tilskrives kunstneren Jan Stephan van Calcar (1499-ca.1546). 
Det skal tilføjes, at tidens anatomiske studier blev udført på ligene fra henrette-
de forbrydere. Dette havde kirken ingen indvendinger imod, såfremt forbryder-
ne til sidst fik en kristen begravelse.

Den humane anatomi gjorde det åbenbart, at anatomi og kirurgi skulle integre-
res i den lærde medicin. Doktorerne skulle ikke blot filosofere, men også bru-
ge hænderne. Opskriften på sand medicinsk viden blev åbning af døde krop-
pe - menneskers såvel som dyrs. Med det udgangspunkt udvikledes i løbet af 
1600-tallet fundamentet for den moderne medicin, som vi kender i dag (Gotfred-
sen 1964, Porter 2000).

Uddannelsen i sygepleje

Efter dette udblik til datidens medicin vendes blikket mod De Barmhjertige Døt-
res uddannelse. Det var sådan, at først efter at nyoptagne søstre havde bestået 
deres prøvetid, påbegyndte de deres egentlige uddannelse i sygepleje i praksis 
og teori. Dertil omfattede uddannelsen også en oplæring i ordenens spiritualitet.

Søstrenes uddannelse i sygepleje (og medicin) omfattede hjemmesygepleje gen-
nem konkret praksis i de fattiges hjem og hospitalssygepleje gennem pleje af 
syge og gamle medsøstre. I overensstemmelse med tidens medicinske praksis 
blev søstrene også oplært i apotekervirksomhed. Det foregik i moderhusets apo-
tek, hvor de lærte at dyrke, forarbejde og anvende lægeurter og dertil at indøve 
praktiske håndgreb, som påsætning af igler. Endelig var der også oplæring i al-
mindelig husførelse, madlavning, dyrkning af køkkenhaven og varetagelse af 
dyrehold. Den anden side af oplæringen bestod i at lære at leve i overensstem-
melse med ordenens spiritualitet, så den var synlig både udadtil og indadtil. 
Midler hertil var ugentlige samlinger af søstrene, som skulle fostre fællesskab 
og følelsen af moralsk enhed. Det være sig i form af samvittighedsgranskning 
ved Louise de Marillac eller opbyggelige instruktioner ved Vincent de Paul.

Spiritualiteten var overordentlig vigtig for De Barmhjertige Døtre, fordi de ikke 
som traditionelle nonneordner udelukkende kunne (og skulle) hellige sig kon-
templation i en søgen efter fuldkommenhed. De skulle derimod balancere mel-
lem kontemplation og tjeneste for de fattige, og denne balancegang - mellem det 
spirituelle og det aktive arbejde - skulle søstrene lære under deres uddannelse. 
Essensen af spiritualiteten var, at søstrene skulle gå i Kristi fodspor og se mod-
tageren af deres omsorg som Kristus selv. Den syge bundet til sin seng var den 
menneskelige repræsentation af Kristus på korset.

Denne fortolkning var en udfordring af den traditionelle opfattelse af en religiøs 
orden. Her havde man hidtil set omsorgen for den svage som en underordnet 
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De Barmhjertige Døtre arbejder i apoteket. Gengivet med tilladelse af ”The Daughters of 
Charity of Saint Vincent de Paul” Paris. Ukendt kunstner og år.
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De Barmhjertige Døtre serverer suppe for de syge. Gengivet med tilladelse af ”The Daugh-
ters of Charity of Saint Vincent de Paul” Paris. Ukendt kunstner og år.
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handling i en personlig søgen efter fuldkommenhed. I modsætning hertil skulle 
en Barmhjertig Datter altid prioritere den syge, der kaldte på hende, også hvis 
det betød, at hun måtte afbryde sin bøn. ”Hun skulle forlade Gud for Gud” (Jones 
1989a, s. 104). Patienten kom forud for alt andet - ikke fordi han var vigtigere end 
Gud, men fordi han var Gud. Som Jesus skulle søstrene finde den syge og hjælpe.

Gennem sådanne maksimer fik Vincent de Paul og Louise de Marillac opgrade-
ret værdien af manuelt arbejde. Praktisk sygepleje blev gjort til et guddomme-
liggjort slid og slæb. Kropslig/materiel hjælp og spirituelle anliggender blev en 
uadskillelig enhed. Det var da også beskrevet i ordensreglen, at søstrene ikke 
blot skulle tjene de fattige gennem kropslig pleje og gennem uddeling af mad og 
medicin, men også i spirituelle anliggender. De skulle uophørligt stræbe efter at 
bringe dem, de hjalp, nærmere den sande kristendom. Så hvis den rituelle vask 
af patientens fødder fik fortrinsret for den kropslige pleje, var det i orden. I syge-
plejen og omsorgen var den enkeltes personlige frelse altså overordentlig vigtig. 
I et bredere perspektiv skal det derfor ikke underkendes, at søstrene var en del af 
en ambitiøs målsætning, formuleret af kirken, om at evangelisere samfundets 
marginale grupper.

Uddannelsens centraliserede form gjorde, at søstrene fik en ensartet uddannel-
se af høj kvalitet. I sin form var den lig militærets, og inden udsendelse skulle 
pigerne være kampdygtige i den kristne milits. Eftersom de ikke var beskyttet af 
klausur og klostermure, skulle de have opbygget et panser af kyskhed. Det tog 
ca. ni måneders uddannelse at komme dertil.

Livet som barmhjertig datter var hårdt, men det var det også for den tids enlige 
kvinder i samfundets lavere klasser. Fordelen for en søster var, at hun blev med-
lem af et fællesskab, som sikrede hende resten af livet. Hun fik et hjem, en stabil 
indkomst, tøj på kroppen, sikring af sin alderdom og socialt en bedre placering 
end tidligere (Jones 1989a og 1989b).17

Ordensdragten

Louise de Marillac og Vincent de Pauls valg af søstrenes ordensdragt var ikke 
tilfældig. Mange forhold skulle der tages højde for i dette valg, fordi søstrenes 
fremtoning i offentligheden var af stor vigtighed for det nye søstersamfunds suc-
ces og fortsatte virke. Valget faldt på landarbejderkvindens simple dragt, som 
den var udformet i det parisiske opland. Denne beskedne dragt skulle minde 
søstrene om, at de havde viet deres liv i tjenesten for de fattige, og den skulle 
sikre, at de ikke blev forvekslet med klausulerede nonner. I modsætning til lan-
darbejderkvinderne, der sandsynligvis havde forskellige fremtoninger i den be-
skedne dragt, skulle søstrenes dragter være identiske, fordi dragten også skulle 
understrege, at de delte én og samme identitet (Dinan 2006). 

Et andet væsentligt argument for valget af landarbejderkvindens dragt var der-
til, at den ville give søstrenes en naturlig adgang til de fattige, fordi de ville opfat-
te søstrene som deres ligestillede i de nederste lag i samfundshierarkiet. Endelig 
ville dragten - i lighed med tidens enkedragt - legalisere, at søstrene bevæge-
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de sig frit i offentligheden og uden for hjemmets mure. Dog kunne den enkelte 
søster ikke som en enke selv tage et sådant initiativ. Hun var udsendt af mo-
derhuset, som bestemte, hvor hun boede og arbejdede. En søsters færden i det 

To danske Sankt Vincentsøstre ca. 1960 - Søster Louise og søster Laênnec (Andersen et al. 
2004, s. 27). 

30



offentlige rum var på den måde - i lighed med en kvindes fra landet - betinget af 
et konkret behov for hendes hjælp (Dinan 2006). 

Dragtens udformning var altså politisk gennemtænkt. Den gav søstrene adgang 
til dem, de hjalp, og de var samtidig i overensstemmelse med samtidens normer 
for passende kvindelig adfærd og klassetilhørsforhold. Søstrene overtrådte på 
den måde ikke samtidens regler for social orden, men understøttede dem tvært-
imod (Dinan 2006). 

Hvad angik dragtens udseende, så bar de første søstre en grå kjole i sergesuld 
med en hvid krave og undtagelsesvist også et hvidt linnedtørklæde som hoved-
beklædning, hvis omstændighederne bød det. De blev derfor kendt som ”de grå 
søstre”. Det tog de menige søstre nogen tid at acceptere den simple dragt, og de 
havde mange forslag til ændringer, men de fleste blev afslået af Louise de Ma-
rillac. De fik dog ændret hovedbeklædningens udseende af helbredsmæssige 
grunde, fordi den ikke beskyttede mod fugt og kulde, og der blev derfor tilføjet 
en kyse til ordensdragten, der lignede den landarbejderkvinderne bar. Det var 
dog en forudsætning, at kysen fik en standardiseret udformning, så alle søstre 
fortsat var ens (Dinan 2006, Kuhns 2003).

Ændringen af hovedbeklædningen blev begyndelsen til cornetten, som med ti-
den blev symbolet og kendetegnet på en Barmhjertig Datter verden over. Det var 
i 1750, cornetten blev tilføjet de karakteristiske stivede vinger, angiveligt som et 
symbol på, at dens bærer er beskyttet og skærmet fra det jordiske og gennem 
sine vinger i forbindelse med det himmelske. Med til historien hører, at søstrenes 
kjole med tiden skiftede fra farven grå til blå (Dinan 2006, Kuhns 2003). Søstrene 
bar denne ordensdragt frem til 1964, hvor den blev moderniseret, og samtidig 
forsvandt cornetten, som blev afløst af et enkelt slør (Katolsk Ugeblad 1964a).

Hjemmesygepleje og hospitalssygepleje

De Barmhjertige Døtres virkefelt var i første omgang at pleje syge i hjemmet i de 
fattigste kvarterer i Paris. Og hjemmesygepleje var et ganske nyt fænomen, som 
skrevet til Døtrene af Vincent de Paul:

Indtil nu er det aldrig set, at en fattig syg er blevet plejet i sit eget hjem … dette 
arbejde blev forbeholdt jer. I er udvalgt af Gud til i al evighed at være de første. 
(LaFleur 1996, s. 58).

I 1638 blev virkefeltet udvidet rent geografisk, idet den første station (kommuni-
tet) med sygeplejesøstre uden for Paris blev etableret. Andre lignende stationer 
fulgte hurtigt efter. En håndhævet regel i etableringen af stationerne for hjem-
mesygepleje var, at søstrene aldrig blev udsendt alene, mindst to søstre skulle 
udgøre et søsterkommunitet.

Snart begyndte søstrene også at virke i en lang række institutioner som skoler, 
børnehjem, fængsler, sindssygeanstalter, hospitaler osv. Nogle af disse instituti-
oner grundlagde ordenssamfundet selv, andre blev de ansat til at administrere. 
Ikke mindst hospitalerne blev med tiden et omfattende virkefelt (Dinan 2006). 
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De Barmhjertige Døtre gør rent i sovesalen. Gengivet med tilladelse af ”The Daughters of Chari-
ty of Saint Vincent de Paul” Paris. Ukendt kunstner og år.
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Igennem middelalderen havde hospitalernes (og klostrenes) opgave som nævnt 
været at tilbyde husly til rejsende og pilgrimme, at hjælpe og beskytte fattige, 
forældreløse, gamle og handikappede, og at drage omsorg for syge og døende. 
I løbet af 1600-tallet undergik dette system store reformer. Små lokale (sogne)
hospitaler lukkede i hobetal, og i stedet åbnedes et stort antal af de nævnte fat-
tiggårde, hôspitaux-généraux, hvor uværdigt trængende fattige blev opbevaret, 
og antallet af Hôtels-Dieu hospitaler, hvor syge blev behandlet, blev også øget 
betragteligt (Hickey 1997).18

De Barmhjertige Døtres etableringsperiode i 1600-tallet lå i overgangsfasen mel-
lem det ny og det gamle hospitalssystem. Her var der tre kategorier af hospitaler, 
som søstrene kom til at virke på: lokale hospitaler (oftest tilknyttet et kirkesogn) 
som tog sig af sognets fattige, gamle og syge. Hôtels-Dieu-hospitalerne, der tog 
sig af de syge, og som var åbne for stort set alle (undtaget ved enkelte nærmere 
definerede sygdomme), og endelig de omtalte fattiggårde - hôspitaux-généraux 
(Dinan 2006).

Louise de Marillac var i første omgang imod - ja prøvede at forhindre - at søstre-
ne blev ansat på hospitaler. Modstanden var begrundet i, at tidens hospitaler var 
berygtede, beskidte og umoralske institutioner. Dertil mente hun, at søstre ansat 
på et hospital ville blive distraheret i deres primære opgave, nemlig at hjælpe de 
fattige og svage. Søstrenes opgave var først og fremmest at pleje den syge i hans 
eller hendes eget hjem, fordi den enkelte fattige borger var i betydeligt tryggere 
omgivelser her end på et hospital. Dertil ville søstrene på et hospital ikke få kon-
takt til de borgere, der skammede sig så meget over deres fattigdom, at de slet 
ikke opsøgte et hospital (Dinan 2006). 

Hendes forbehold havde også at gøre med, at hun var bekymret over doktorer-
nes og kirurgernes standard og evner. Hun troede ikke rigtigt på dem, og den 
holdning var hun angiveligt ikke alene om. Da hendes søn blev syg 1651, opfor-
drede Vincent de Paul hende i et brev til at søge en doktors råd:

… folk tror, at doktorerne slår flere ihjel end de helbreder. … Til trods herfor bør 
man, når man er syg, ydmygt underkaste sig doktoren og adlyde ham. Måske, 
Mademoiselle, er hvad De anser som skadeligt i virkeligheden godt for ham [søn-
nen Michel] (Dinan 2006, s. 103).

Det overbeviste ikke Louise de Marillac. Hun tvivlede på den samlede læge-
stands evner, og hun anså dem ikke som kompetente samarbejdspartnere, hvil-
ket kun understreges yderligere af, at hun også mente, at medicinsk behandling 
og sygepleje var to sider af samme sag. Søstrene skulle varetage begge sider. Det 
fremgik da også tydeligt af ordensreglen, hvor det i detaljer var beskrevet, hvor-
dan søstrene stillede en diagnose og iværksætte behandling. F.eks. i følgende 
beskrivelse:

Ved vedvarende feber skal søstrene først årelade fra patientens fod og derefter 
fra armen, til feberen falder. Søstrene må være agtpågivende i ikke at give nogen 
form for medicin, mens patienten ryster eller sveder (Dinan 2006, s. 105).
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Citatet viser, at søstrene behandlede sygdomme både gennem invasive proce-
durer og gennem medicinsk behandling. I lyset heraf forstås det, at apotekersø-
steren havde en prominent position i søstersamfundet, det var hende der ordi-
nerede den rette medicin til de syge, og hende der bestemte, hvornår en doktor 
skulle tilkaldes. Dette indikerer, at søstrene fulgte de diskurser, der var for god 
medicinsk praksis i samtiden. Men hvem, der havde retten til denne praksis, var 
derimod til diskussion. Søstre og læger (doktorer og kirurger) var i adskillige 
tilfælde på konfrontationskurs i anliggender vedrørende behandlingen (Dinan 
2006, Jones 1989b).  

Sygepleje versus medicin

Historikeren Colin Jones (1989b) påpeger, at det i megen forskning om De Barm-
hjertige Døtres sygepleje er hævdet, at søstrene var mere opsat på at frelse sjæ-
le end i kropslig pleje og behandling (et synspunkt Florence Nightingale også 
støttede). Selvom søstrene, som beskrevet, havde stort fokus på spirituelle an-
liggender i deres pleje, afviser Jones denne udlægning som værende et udtryk 
for anti-katolsk propaganda, som med tiden - og i al ubemærkethed - er blevet 
ophøjet til sandheden. 

Samme forhold, mener han, gør sig gældende i den gængse forståelse af søstre-
ne rolle i medicinen, hvor søstrene er blevet beskyldt for at praktisere kvaksalve-
ri, overtro og hokuspokus-medicin. Et standpunkt, som lægestanden i takt med 
at den etablerede sig i 1800-tallet, aldrig har undladt at fremhæve. 

Sagen er dog, at De Barmhjertige Døtre som beskrevet praktiserede medicin in-
den for samme ramme af viden som doktorer og kirurger, og at søstrene yderme-
re havde betydelig mere klinisk erfaring, end doktorerne opnåede gennem deres 
uddannelse.19 Dertil skal 1600-tallets medicinske praksis også ses i lyset af, at 
det faktisk var begrænset, hvilken forskel behandlingen gjorde, når man først 
var syg. Det var samme resultat, uanset om devisen fra de respektive parters 
side var, at naturen eller Gud rådede. 

Det var nedfældet i De Barmhjertige Døtres ordensregel og specifikke kontrak-
ter, at de skulle følge doktorernes ordinationer og anvisninger, men sagen var, at 
mange af de hospitaler, søstrene virkede på, ikke blev betjent af doktorer eller 
kirurger eller i bedste fald kun ganske få. Dertil tog doktorerne ikke deres funkti-
on på et hospital for fattige særlig alvorligt. Den holdning ændrede de i takt med, 
at medicinen udviklede sig til en klinisk videnskabelig praksis, som hospitalerne 
blev et vigtigt led i udviklingen af.

En tidlig konflikt mellem fagene var altså et faktum, og forklaringen er sand-
synligvis, at de to professioner var nært beslægtede. Konflikten havde ophav i 
professionernes individuelle stræben efter etablering og offentlig anerkendelse, 
samt en underliggende køns- og magtkamp om de respektive køns eller fags res-
sortområde i et sundhedsvæsen under udvikling (Jones 1989b).
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En Barmhjertige Datter foretager åreladning på den syge. Gengivet med tilladelse af ”The 
Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul” Paris. Ukendt kunstner og år.
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Hôtel-Dieu d’Angers

Louise de Marillac opgav efterhånden sin modstand mod at lade søstrene an-
sætte på hospitaler, og i 1640 indgik hun sin første kontrakt om at forsyne Hôtel-
Dieu (hospitalet) i Angers (Hôtel-Dieu d’Angers) med søstre, der skulle varetage 
hospitalets daglige drift og sygeplejen. I parentes bemærket var det et af Frank-
rigs ældste hospitaler, grundlagt så tidligt som 1175. Kontrakten blev indgået 
med hospitalets administratorer, fire lægmænd, der gik under navnet ”De fatti-
ges fædre”. De var udpeget af myndighederne, hvilket ikke nødvendigvis var en 
blåstempling af deres kvalifikationer.  Accepten må netop af den grund anses 
som nærmest mirakuløs for Fædrene. Det, de ønskede, var en sygeplejestab, der 
var pålidelig, veluddannet og billig og villig til at virke på deres hospital. Hospi-
talet var på alle måder i en elendig forfatning - apropos ovenstående karakte-
ristik af tidens hospitaler - og det første, søstrene gjorde var da også en effektiv 
fysisk og åndelig rengøring af hele hospitalet og dets beboere (Dinan 2006).

Søstrene overtog altså hospitalets daglige drift og plejen af de syge, undtaget 
dem med kønssygdomme og gravide kvinder (Dinan 2006). Sidstnævnte var 
jordemødrenes anliggende, fordi de var autoriseret af kirken til at varetage då-
ben in casu necessitatis (nøddåb) og dermed kunne sikre den nyfødte adgang til 
himmeriget. En i tiden vigtig foranstaltning i betragtning af, at dødeligheden af 
nyfødte var meget høj (Savona-Ventura 1995, Catholic Encyclopedia 2009).

Fædrene anerkendte, at søstrene var uddannet til at behandle med urtemedicin, 
de selv forarbejdede, og også at de foretog mindre operationer og åreladning 
mv. Søstrene korresponderede som andre søstre desuden flittigt med Louise de 
Marillac for at kvalificere deres viden og færdigheder yderligere. Hun skrev f.eks. 
til en dygtig søster fra en anden orden:

Jeg beder dig … lær vore søstre at årelade. Lær dem især den fare dette indebærer 
for arterier, nerver og andre områder. Og husk, at hvis du tror, du har åbnet en 
arterie, at udtømme en stor mængde blod og sørg derefter for at placere en mønt i 
forbindingen for at underbinde [komprimere] (Dinan 2006, s. 107).

Dertil kom den vigtige åndelige vejledning af patienterne. Anger var protestan-
tisk område, og i valget af søstrenes ansættelse spillede det sandsynligvis ind, 
at hospitalets administratorer dermed ikke blot fik en kompetent medicinsk til-
gang til behandling og pleje, men også kunne være sikre på en intensiv romersk 
katolsk påvirkning og vejledning af patienterne. Søstrene havde da også succes 
med at få protestantiske patienter til at konvertere.

Resultatet var, at hospitalet i Anger nu kunne sikre kompetent behandling og 
sygepleje til patienterne og en fastholdelse af et katolsk værdigrundlag. Men der 
var også problemer, fordi kontrakten var uklar i forhold til søstrenes livsform 
og organisatoriske tilhørsforhold. Der var ikke klarhed om de respektives par-
ters roller og forventninger. Søstrene forventede mulighed for personlig åndelig 
fordybelse, men det var der ikke megen plads til. Faktum var, at arbejdsbyrden 
var så stor, at det kostede mange af dem helbredet. De blev i høj grad udnyttet 
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som billig arbejdskraft. Alligevel forblev de på hospitalet i Anger, og antallet af 
søstre blev også kontinuerligt øget. Men Louise de Marillac var agtpågivende 
over for forholdene og havde mangfoldige konflikter om søstrenes funktioner 
og arbejdsbyrde med ”De fattiges fædre”. De på deres side forsøgte kontinuerligt 
at få Louise de Marillac til at sende flere søstre til hospitalet, samtidig med at 
de også forsøgte at placere søstre i arbejdspositioner, der havde meget lidt med 
omsorgen for de syge at gøre. 

I tabel 1 ses en noget ufuldstændig oversigt over antallet af patienter, søstre og 
andet personale på hospitalet i Anger. Med nedslag på 1645 demonstreres det, 
at blot 10 søstre havde ansvaret for pleje og behandling af 1.400 patienter årligt 
i et til dato ikke helt præcist defineret samarbejde med én kirurg og én doktor. 
Dertil varetog de ledelsen af et stort og komplekst personale, som angiveligt var 
en vigtig forudsætning for, at hospitalet kunne fungere som en selvstændig hus-
holdning.

1640 1645 1648 1670 1793

Patienter årligt 1.400 2.400

Barmhjertige Døtre 8 10 14 38

Doktorer (lærde me-
dicinere)

1

Kirurger 1

Hjælpere til de syge 3

Tjenestefolk
inkl. kokke slagtere, 
gartnere

46

Vaskekoner 20

Vingårdsarbejdere 25

Dagarbejdere
(betragteligt antal)

?

De Barmhjertige Døtre fik mange erfaringer i Angers, og de blev anvendt kon-
struktivt i de kontrakter, de efterfølgende indgik med rigtig mange hospitaler 
små såvel som store (Dinan 2006, Jones 1989a).

I 1660 - året for grundlæggernes død - varetog De Barmhjertige Døtre driften af 
18 hospitaler. Ved årsskiftet 1700 havde de påtaget sig yderligere 72, og succes-
en fortsatte, for i perioden 1750-1790 vides det, at endnu 54 kom til. Den store 
satsning på hospitalerne tillægges ordenens anden generation af ledere, som, 
måske i savnet af de karismatiske grundlæggere, men også fordi ordenen vokse-
de så hurtigt, valgte en mere bureaukratisk og mindre fleksibel ledelsesstil. Det 

Tabel 1: Oversigt over antal af patienter, søstre og andet personale på Hôtel-Dieu d’Angers 
i perioden 1640-1783 (Dinan 2006, s. 110-111).
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betød, at de satsede mere på store hospitaler end på små stationer med hjemme-
sygepleje. I 1660 var der ca. 100 ordenshuse (kommuniteter) med søstre. I 1711 
var der ca. 250 fordelt over hele Frankrig og Belgien, og søstrene herfra virkede 
på et tilsvarende antal institutioner (skoler, børnehjem, hjemmesygepleje, ho-
spitaler mv.) (Dinan 2006, Jones 1989a).

Grundlæggerne af De Barmhjertige Døtre døde begge i året 1660. Vincent de 
Paul er i eftertiden blevet udnævnt til ”verdens første socialarbejder”, og det 
forstås i lyset af, at De Barmhjertige Døtre kun var ét af hans mangfoldige so-
cial-karitative indsatsområder (Jones 1989a). Louise de Marillac er først i nyere 
tid blevet anerkendt som medgrundlægger af De Barmhjertige Døtre, men i vor 
tids historieskrivning er hendes betydning blevet stadfæstet. De er begge blevet 
helgenkåret i den katolske kirke, Sankt Vincent de Paul i 1737, og Sankt Louise 
de Marillac i 1934 (Vincencian Encyclopedia 2009). Deres indsats på filantropi-
ens mark var stor og betydningsfuld. De regnes i dag blandt det 17. århundredes 
mest betydningsfulde og fremtrædende personligheder (Dinan 2006).

Afslutning
Man kan med god grund hævde, at grundlæggelsen af De Barmhjertige Døtre 
var en skelsættende begivenhed i sygeplejens historie, fordi denne orden som 
den første indførte en formaliseret uddannelse i sygepleje - og med dette gav 
den faglærte sygepleje sin debut så tidligt som 1633.

Augustinersøstre plejer de syge på Sct. Johns Hospital i den belgiske by Brügge. Billedet er 
malet af kunstneren Johannes Beerblok i 1778. (Musea Brugge, Belgien)
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De Barmhjertige Døtre banede både vejen og gav inspiration til grundlæggel-
sen af mangfoldige sygeplejeordner i Frankrig, der i lighed med deres forbillede 
organiserede sig som religiøse ordenssamfund med et udadvendt virke i den 
hensigt at hjælpe samfundets fattige, syge og nødlidende. Samlet ændrede dis-
se ordner det franske sundhedsvæsen fundamentalt. De gjorde hospitalerne til 
rene og trygge institutioner. De imødekom de syges og de fattiges fysiske og ån-
delige behov på et professionelt og menneskekærligt grundlag. Det var stort set 
samme elementer, der har udnævnt Florence Nightingale til grundlæggeren af 
den moderne sygepleje i det 19. århundrede. De færreste ved, at lignende tiltag 
blev taget i det 17. århundrede (Dinan 2006). 

Et væsentligt fikspunkt for denne historie var reformationen, som delte det euro-
pæiske kontinent i en katolsk og en protestantisk del. Det betød, at klostrene 
blev nedlagt eller afviklet i de lande og områder, hvor protestantismen vandt 
indpas, og dermed forsvandt den forsorg for de fattige og de syge, som nonnerne 
traditionelt havde stået for. I de katolske lande skete det samme, fordi modre-
formationen klausulerede alle nonner og dermed forhindrede dem i deres vir-
ke uden for klostrets mure. De Barmhjertige Døtre blev altså grundlagt på et 
tidspunkt, hvor den europæiske sygepleje stod på sit absolutte lavpunkt (Dinan 
2006). Men sammen med andre sygeplejeordner fik de rettet op på den sørgelige 
forfatning, som omsorgen for næsten befandt sig i de katolske lande. 

Kurve over sygeplejens udvikling. Fra A Short History of Nursing (Dock & Stewart, 1931)
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I de protestantiske lande skal vi frem til 1836, før der blev taget et lignende initia-
tiv. Det skete med grundlæggelsen af Diakonisseanstalten i Kaiserswerth i Tysk-
land på præsten Theodor Fliedners (1800-1864) initiativ. Han oprettede med sin 
hustru Frederike Fliedner (1800-1842) en sygeplejeuddannelse for diakonisser 
på anstalten. Dermed var en protestantisk pendant til de katolske sygeplejeord-
ner en realitet. Diakonissebevægelsen bredte sig på få årtier til de protestantiske 
lande og områder i Europa. 

I 1850erne begyndte Florence Nightingale at samle trådene fra de katolske sø-
stres og de protestantiske diakonissers sygeplejetradition, som hun respektive 
lod sig uddanne hos. Med det udgangspunkt grundlagde hun en verdslig, men 
religiøst funderet, sygeplejeuddannelse på St. Thomas Hospital i London i 1860. 
En uddannelse som hurtigt fik global udbredelse. I den historie bør det ikke 
glemmes, at De Barmhjertige Døtre var en stor inspirationskilde for Florence 
Nightingale, da hun begyndte at formulere sine grundlæggende ideer om, hvad 
sygepleje er, og hvilke elementer en uddannelse heri skal indeholde (Malchau 
2008). 

Epilog - Katolske sygeplejeordner i Danmark
Etablering og indsats i Danmark

I 1800 tallet begyndte de katolske sygeplejeordner at sprede sig ud over hele 
verden med det dobbelte formål at yde næstekærligt arbejde blandt samfundets 
svageste grupper (sygepleje og undervisning) og at missionere for den katolske 
kirke.

I Danmark var vejen banet for de katolske ordenssamfund i 1849, da religionsfri-
hed blev en grundlovssikret rettighed for landets borgere. Den første orden kom 
til landet i 1856, og det var sygeplejeordnen Sankt Joseph Søstrene af Chambéry 
fra Savoyen.20 Frem til 1935 etablerede yderligere 10 katolske sygeplejeordner 
sig i landet. Hospitalssygepleje og administration blev ordnernes altdomineren-
de virkefelt. Syv ordner stod bag grundlæggelsen og driften af 17 katolske ho-
spitaler i landet, og de oppebar i perioden 1910-1940 tilsammen 10 procent af 
landets sengepladser (Malchau 2004, Dietz 2009).

Sankt Joseph Søstrene

Sankt Joseph Søstrene var det toneangivende ordenssamfund i Danmark. De 
tegnede sig for ejerskabet af otte hospitaler, en række klinikker og adskillige sto-
re skoler. Da denne orden var på sit højeste i 1940 omfattede den 524 søstre, hvil-
ket udgjorde to tredjedele af det samlede antal søstre i aktive ordner i Danmark 
(Dietz 2009). Sankt Joseph Søstrenes hospitaler bestod som en væsentlig faktor 
i det danske sundhedsvæsen frem til 1960’erne. Udbygningen af de offentlige 
sygehuse og et faldende antal af søstre lukkede dem - det sidste i 1990. 

I dag (2016) er der ca. 30 søstre i Danmark, og deres virke retter sig mod at lindre 
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Sankt Joseph’s Hospital i København, 1905. (Sankt Joseph Søstrenes arkiv, København)

Operationsstuen på Sankt Joseph’s Hospital i København, 1901. (Sankt Joseph Søstrenes 
arkiv, København)
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”næstens åndelige nød”. Internationalt var der i 1985 ca. 25.000 Sankt Joseph 
Søstre fordelt på forskellige kongregationer. I dag er antallet af søstre stadig be-
tragteligt, ca. 14.000, som foruden USA og Frankrig er fordelt på 50 lande, men 
dog for nedadgående, fordi langt færre kvinder vælger dette kald i det moderne 
vestlige samfund (Malchau 1998 og 2004, Malchau & Nilsen 2004, Nielsen 2015, 
Wikipedia 2016).

Sankt Vincent Søstrene

I 1904 etablerede De Barmhjertige Døtre sig i Danmark, hvor de tog navnet 
Sankt Vincent Søstrene. Modsat Sankt Joseph Søstrene satsede ordenen ikke 
særlig meget på Danmark, hvor søstrenes antal aldrig har været større end elle-
ve (Malchau & Nilsen 2004).

Sankt Vincent Søstrene kom til Danmark på foranledning af enkegrevinde Ma-
rie-Louise Moltke Huitfeldt. Hun lærte år 1900 søstrene at kende i Paris og bad 
derpå deres generalpriorinde om at sende søstre til Danmark. Det blev først af-
vist, men da den franske lovgivning i 1903 forbød ordensfolk at undervise børn, 
var der pludselig et overskud af søstre. I 1904 blev fire søstre - efter et kursus i 
sygepleje og dansk - sendt til Danmark. De bosatte sig i Helsingør, hvor deres 
ordensfædre Lazaristerne også slog sig ned samme år, kendt i Danmark som 
Vincent Præsterne. Søstrene tog kontakt til byens læger, og efter deres anvisning 
begyndte de til alles overraskelse at tilbyde gratis pleje i hjemmene. Søstrene i 
den smukke ordensdragt på vej til at besøge de syge og fattige blev hurtigt en 

Sankt Joseph Søstrenes provincialpriorinde i Danmark, søster Marianne Bode og denne 
bogs forfatter Susanne Malchau Dietz, maj 2013.
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del af bybilledet. De følgende årtier åbnede søstrene en katolsk skole, et børne-
hjem og et plejehjem. Fra 1980’erne beskæftigede søstrene sig fortrinsvis med 
pastorale opgaver i og uden for den katolske menighed (Andersen et al. 2004, 
Nordisk Ugeblad 1904, Katolsk Ugeblad 1964b).

Efter godt 100 års virke forlod de sidste tre søstre Danmark i maj 2006. Interna-
tionalt er De Barmhjertige Døtres indsats stadig omfattende. I 1950’erne var der 
ca. 40.000 søstre fordelt på forskellige kongregationer verden over. I dag (2016) 
er tallet stadig betragteligt, ca. 16.000 søstre fordelt over 94 lande, men nedadgå-
ende af samme grunde som ved Sankt Joseph Søstrene (Dinan 2006, Daughters 
of Charity 2016).

Den sidste Sankt Vincent Søster i Danmark. 
Søster Callista i udstillingen på Sygeplejehi-
storisk Museum, 2006. 

43



Noter
1   
Renæssancen (fransk: renaissance, genfødsel) er betegnelsen for en kulturperi-
ode, der opstod i Italien i 1300-tallet. Men når det er sagt, må det siges, at begre-
bet renæssance er et omstridt begreb. Det synes svært at indkredse. Det bruges 
ofte uden særlig præcision om en periode af Europas historie, overgangen fra 
middelalder til nyere tid (Pade og Jensen 2004). I medicinens historie beskriver 
Porter (2000) renæssancen som den periode i 14-1500-tallet, hvor kunstnere og 
filosoffer priste det menneskelige legemes skønhed og åndens ædelhed. Denne 
umættelige nysgerrighed for kroppen tog tidens lærde medicinere også på sig, 
og dertil begyndte de også i lighed med kunstnerne at hylde klassikerne, som for 
deres vedkommende var oldtidens medicin.

2   
Reformationen angiver overgangen fra katolicisme til protestantisme i Nord-
europa. Den tog sit udgangspunkt i Wittenberg i Tyskland, hvor munken Martin 
Luther (1483-1546) i 1517 angreb den katolske kirkes afladspraksis gennem sine 
95 teser. Han afviste hele systemet med frelse af gode gerninger og ikke mindst, 
at man kunne betale sig til frelse gennem afladsbreve. Frelsen kunne kun opnås 
gennem Guds nåde. Hårdt arbejde med gode resultater var et tegn på Guds nåde. 
I Danmark dateres reformationen til 1536. Her blev den katolske kirke bragt til 
ophør i landet, og lutherdommen blev indført som eneste tilladte religion. Mod-
reformationen indledtes ved Tridentinerkoncilet 1545, og det er den bevægelse, 
den katolske kirke iværksatte for at imødegå reformationen (Lausten 1987 og 
1997).

3   
Klausur (latin: claustrum) betegner det område af et kloster, hvor adgang og ud-
gang for klosterets medlemmer er reguleret gennem bestemte forskrifter eller 
regler (Clausen 1994). Som beskrevet blev reglerne om klausur meget strenge i 
1500-tallet i kraft af Tridentinerkoncilet bestemmelser.

4   
Referencen til afsnittet om Tridentinerkoncilet er min artikel ”Nonneliv på San 
Cataldo i renæssancen” (Malchau 2006), hvor de refererede forhold er hentet fra 
Italien, helt specifikt kongedømmet Napoli og bystaten Venedig. Det oprindelige 
kildegrundlag for beskrivelsen er: Laven 2003, Black 2004, Hill 2004 samt Cat-
holic Encyclopedia 1986.

5   
I 15-1600-tallets Frankrig var huguenot det navn, der blev brugt om medlemmer 
af den protestantiske kirke. En af huguenotternes første fortalere var Jacques 
Lefevre (ca. 1455-1536). Senere fulgte huguenotterne den lutherske bevægelse 
og til sidst calvinismen (Wikipedia 2009).

44



6   
I Nantes-ediktet fra 1598 blev romersk-katolicismen erklæret som Frankrigs 
statsreligion, mens protestanterne (huguenotterne) blev tilladt egen gudedyr-
kelse, kirker og præster samt borgerlig ligestilling med katolikkerne (Lausten 
1997). 

7   
I artiklen bruges benævnelsen De Barmhjertige Damer både om Confrérie de la 
Charité (Eng: Confraternities of Charity) og l’Association des Dames de la Chari-
té (Eng: Association / Company of Ladies of Charity). Det skal understreges, at 
det drejer sig om to forskellige sammenslutninger. Confrérie de la Charité blev 
grundlagt 1617 og var en sammenslutning af velstillede kvinder, der hjalp de 
syge og fattige. l’Association des Dames de la Charité blev grundlagt 1634 og var 
en sammenslutning af adelige kvinder, som varetog og assisterede i åndelige 
vejledning af patienter på Hôtel Dieu hospitalet i Paris. De Barmhjertige Damer 
var sammen med Lazaristerne væsentlige i ledelse, supervision og udvikling af 
De Barmhjertige Døtre både i ordenens etableringsperiode og senere (LaFleur 
1996, Jones 1989a).

8   
Kapucinerordenen blev grundlagt 1525 som en reformeret udbrydergren af 
Franciskanerordenen. Navnet henviser til den spidse hætte ”capuche”, som 
munkene i ordenen bærer. Ordenen var central i modreformationen med sin 
strenge observans af ordensreglen. I 1538 oprettes ordenens kvindelige pendant 
med kapucinernonner (Wikipedia 2009).

9   
I romersk-katolsk terminologi anvendes betegnelsen ”søster” om kvinder i kon-
gregationer med et udadrettet apostolat som f.eks. sygeplejeordnen De Barm-
hjertige Døtre. Betegnelsen ”nonne” anvendes om kvinder i klausulerede eller 
kontemplative/monastiske ordner (Carey 1997). Det er baggrunden for, at jeg 
konsekvent kalder medlemmer af De Barmhjertige Døtre søstre.

10   
La Compagnie des Filles de la Charité (Eng: Company of the Daughters of Cha-
rity) kalder jeg konsekvent De Barmhjertige Døtre, men i den danske litteratur 
omtales de også De Barmhjertige Søstre. Den danske gren af kongregationen 
hedder Sankt Vincent Søstrene. De etablerede sig i Danmark 1904 (De kvindeli-
ge ordenssamfund i Danmark 2001).

11   
Hele afsnittet ”Vejen mod kirkens godkendelse” er baseret på referencerne: Di-
nan 2006, Jones 1989a.

12   
Hele afsnittet ”Ledelse og organisation” er baseret på referencerne: Dinan 2006, 
Jones 1989b.
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13   
Hele afsnittet ”Rekruttering” er baseret på referencerne: Dinan 2006, Jones 
1989a.

14   
Hippokrates (ca. 460 - ca. 370 f.Kr.) var en lægekyndig på øen Kos i Middelhavet 
i oldtidens Grækenland. Han var grundlægger af den Hippokratiske medicin og 
revolutionerede den græske medicin, fordi medicinen opstod som en særegen 
disciplin (profession) adskilt fra filosofi og teologi (Porter 2000).

15   
Galen/Claudius Galenus (129 - ca. 200) fra Pergamon i Grækenland var en frem-
trædende læge i antikken. Han var sin samtids mest betydende biolog og læge 
og skrev et af de vigtigste videnskabelige værker i antikken. Galen byggede vide-
re på især Hippokrates’ medicinske system. Dertil indgik dissektion af dyr (aber 
og svin) også i hans studier, og han overførte den viden (om end nogle gange 
fejlagtigt) til menneskets anatomi og fysiologi. Dissektion på mennesker var for-
budt på den tid (Porter 2000, Wikipedia 2009).

16   
Jeg skylder tak til botaniker professor Ib Friis, Københavns Universitet, for as-
sistance i beskrivelsen af botanikkens renæssance.

17   
Hele afsnittet ”Uddannelsen i sygepleje” er baseret på referencerne: Jones 1989a 
og 1989b.

18   
Hôtels-Dieu hospitalerne opstod i middelalderen og var de store hospitaler i by-
erne. I løbet at 1600-tallet, den periode De barmhjertige Døtre etableres, ændre-
de disse hospitaler deres fokus fra at være omsorgsinstitutioner for de fattige 
syge til at være behandlingsinstitutioner for syge, sårede og døende. I samme 
periode begyndte hospitalerne at indgå kontrakter med doktorer og kirurger for 
at sikre, at patienterne blev tilset og behandlet. Det var dog først i 1700-tallet, at 
hospitalerne samlet set var sikret lægelig assistance. Religiøse sygeplejeordner 
overtog i vid udstrækning i samme periode plejen af patienterne på disse hospi-
taler (Hickey 1997). 

19  
I den nyere forskning er der talrige eksempler på, at søstrene var i overensstem-
melse med tidens medicinske diskurs i deres pleje og behandling, f.eks. i sam-
menhængen mellem diæt og behandling, apotekervirksomhed og operationer 
(Jones 1989b).

20   
Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund blev grundlagt i 1600-tallet under sam-
me reformbevægelse som De Barmhjertige Døtre, og de to ordners grundlæg-
gelseshistorie har mange lighedspunkter. Ordenen grundlægges i 1646 i Le Puy 
i det sydlige Frankrig af jesuitten Jean-Pierre Mèdaille (1610-1669). I 1650 god-
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kendes den af den katolske kirke. Ordenen tog navnet Sankt Joseph Søstrene ef-
ter den hellige Joseph, der drog omsorg for Maria og Jesus uden tanke på sig selv. 
Tidens enkedragt blev søstrenes ordensdragt, fordi den gav dem mulighed for at 
færdes offentligt uden mandlig ledsagelse. Søstrene levede i små kommuniteter 
blandt dem, de hjalp. De aflagde årlige løfter og stræbte efter et virke i efterføl-
gelse af Jesus liv - at hjælpe samfundets fattige og svage. Omkring år 1700 var 
ordenen udbredt over hele Frankrig. Ordenens tidligste konstitutioner fra 1646 
viser, at sygeplejen var et væsentligt virkefelt: ”De vil ofre sig selv til alle former 
for kropslig omsorg til hvilket, de vil have specifikke instruktioner - og de vil ofre 
sig til alle de åndelige behov de syge, de fattige og andre har, hertil vil de også 
have et direktorium. ” (Byrne 1985, Malchau 1998).
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