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Resumé - Sygeplejerskeuniformens plads i den danske sygeplejes historie i perioden 19081969
Dette speciale tager udgangspunkt i en undren over hvorfor sygeplejerskeuniformens plads i den
danske sygeplejes historie endnu er et uudforsket område. Der afdækkes gennem udenlandsk
litteratur, at emnet her er problematiseret og bearbejdet i vid udstrækning, og i argumentationen for
emnets relevans herhjemme tydeliggøres, at sygeplejerskeuniformen er en del af den aktuelle faglig politiske diskurs ligesom der tillige findes, at sygeplejerskeuniformen udsender betydningsbærende signaler, der ikke kan opfattes og bestemmes isoleret fra hverken historien eller den
sociale og faglige kontekst. Sygeplejerskeuniformen indgår som en væsentlig og synlig del af den
danske sygeplejerskes hverdag i samarbejdet med patient, pårørende og de tværfaglige kolleger.
Men den er omgivet af myter og metaforer, der er skabt historisk. Der argumenteres således for
relevansen af, at sygeplejersker aktivt forholder sig til den historie, de er bærere af gennem den
nutidige hvide uniform, ud fra den antagelse at uniformen har betydning for hvordan sygeplejersken igennem tiderne har opfattet sig selv og er blevet opfattet af andre. Videre har uniformen
igennem dette billede indirekte haft betydning for de værdier, der er blevet tillagt den sygepleje der
er blevet ydet. Disse iagttagelser gør, at det synes relevant at undersøge problemet historisk, idet
en optagethed af historien kan vise sider af faget, som kan give indsigt til større forståelse af
nutidens problemstillinger og indsigt til at præge fremtiden.
Emnet afgrænses til en undersøgelse af hvilken betydning uniformen har haft for sygeplejersken
som person og for sygeplejen som fag i perioden 1908-1969. Formålet bliver at belyse og
sammenligne, hvordan uniformen er egnet og passende under de givne betingelser og muligheder.
Dette gennem kildekritisk analyse af skriftlige kilder såvel normative gennem lærebøger som ud
fra sygeplejerskers egne beskrivelser i fagtidsskriftet ”Sygeplejersken.” Der søges efter at tolke
hensigten, målet eller motiverne for sygeplejerskernes beskrivelser og adfærd og tolke de
meninger, som ligger bag.
Der konkluderes, at uniformen har været helt central og essentiel i opbygningen af faget og for
anerkendelsen sygeplejersken. Dens stærke symbolik har været afgørende for de flertydige og
forskellige roller sygeplejersker har spillet eller er blevet tillagt, og den har kunnet illusionere og
propagandere erhvervet med forskellige resultater til følge. Det anbefales, at nutidige sygeplejersker forholder sig til denne historiske erfaring og tager stilling til, hvad der i fremtiden skal synliggøre den professionelle sygeplejerskes kvalifikationer og roller.
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Summary – The place of nurse’s uniform within the history of Danish nursing during the
period of 1908-1969
As its starting point, this thesis speculates why the place of nurse’s uniform within the history of
Danish nursing is still unexplored. Foreign literature proves that the subject has been extensively
debated and elaborated, and it is clarified through the argumentation for the relevance of the
subject in Denmark that the nurse’s uniform plays a part in the current professional political
discourse. Furthermore, the conclusion shows that the nurse’s uniform inherently carries
significant signals which cannot be perceived and determined in isolation from neither history nor
the social and professional context. The nurse’s uniform is an essential and visible part of the daily
routine of the Danish nurse in collaboration with the patient, the relatives and the colleagues across
the board. However, the uniform is surrounded by myths and metaphors, which have been created
through history. Thus, it is argued that it is relevant for nurses actively to relate to the history of
which they are the carriers through their contemporary white uniform. This is based on the
assumption that the uniform is important in determining how nurses through the years have
perceived themselves and have been perceived by others. Further, through this image, the uniform
has indirectly been of importance to the values ascribed to the nursing offered. These observations
make it relevant to examine the problem in a historical context. A preoccupation with history may,
therefore, show certain sides of the job, which may, in turn, lead to a greater understanding of the
contemporary problems and insight into shaping the future.
The topic is limited to an examination of the importance of the uniform for the nurse as a person
and for nursing as an occupation during the period of 1908-1969. The goal is to illustrate and
compare how the uniform is suitable an appropriate under the given conditions and possibilities.
This is done through a critical source-analysis of written sources, normative as well as textbooks,
and the descriptions of nurses in their periodical “The Nurse.” The purpose is to interpret the
intention, the goal, or the motives for the nurses’ descriptions and behavior, as well as interpreting
the opinions behind their words.
The conclusion states that the uniform has been very central and essential in the creation of the
occupation and for the recognition of the nurse. Its strong symbolic significance has been decisive
illustrate and market the profession leading to a variety of results. It is recommended that
contemporary nurses relate to this historical, empirical experience and decide what will make the
professional nurse’s qualifications and roles visible in the future.
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1

Indledning

Hvorfor er der endnu ikke nogen, der har beskrevet sygeplejerskeuniformens plads i fagets
historie? Spørgsmålet stilles af lektor Jorunn Mathiesen og cand.phil. Hilde Sandvik i
Professor Margrethe Lorensens bog ”Spørgsmålet bestemmer metoden” (1998:134). Hensigten med spørgsmålet var at give inspiration til, hvilke historiske aspekter, der kunne forskes i for dermed at give indsigt i fortiden og kundskab til at møde fremtiden. Spørgsmålet
gav inspiration til dette speciale.
1.1

Specialets opbygning

Specialet er opbygget af tre dele. Første del vedrører forudsætningerne for analysen, anden
del vedrører den konkrete analyse og tredje del rummer en konklusion og perspektivering.
Første del er opdelt i 2 kapitler: indledning og metode. Her præsenteres problemets forskellige aspekter, problemstillingen og formålet. Dernæst præsenteres de metodiske overvejelser herunder analyseramme, periodisering og kilder. Anden del er opdelt i analyse af
tiden fra 1908-1958 og af tiden fra 1958-1969, som hver afrundes med en sammenfatning.
Der konkluderes og perspektiveres afsluttende i forhold til problemstillingen og analysens
resultater.
1.2

Spørgsmålets relevans

Umiddelbart vakte det indledende spørgsmålet undren. Kunne det virkelig passe, at der
endnu ikke var nogen, der havde beskrevet uniformens plads i fagets historie? Sygeplejerskeuniformen, der historisk set altid har været en del af sygeplejerskens fremtræden
og tæt knyttet til billedet af en professionel sygeplejerske og hendes virke. En uniform, der
igennem tiderne har været omgivet af et utal af myter og metaforer og ofte givet anledning
til debatter blandt sygeplejersker om dens fordele og ulemper. Var det ikke relevant og
interessant at beskrive historisk? Jeg vil mene, at uniformen fortæller et stykke kulturhistorie om kvindeopfattelse, om faget og dets fagpolitik samt om sygeplejerskernes faglige
selvopfattelse. De mønstre, der findes herigennem gentager sig, og det giver mulighed for
at sammenligne med nutiden, lære af fortiden og præge fremtiden.
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Men en søgning på relevante databaser1 og forskellige museer, biblioteker og arkiver kunne
bekræfte, at uniformens plads i den danske sygeplejes historie var et uudforsket område.2
Beskrivelser om uniformen kunne stort set begrænses til indlæg i fagtidsskriftet
”Sygeplejersken” eller kortere beskrivelser i sygeplejehistorisk litteratur og lærebøger. Helt
anderledes stod det til gengæld til i lande som fx USA, Storbritanen, Holland og Australien,
hvor der fandtes mange artikler og studier om sygeplejerskeuniformen og dens betydning
for såvel sygeplejersken som person, for samarbejdet med patienten og for sygeplejen som
fag.3 En nærliggende tanke i forhold til denne interesse kunne være, at der i disse lande
stadig bæres en mere historisk traditionel og differentierende uniform, hvilket kunne gøre
det mere relevant at forholde sig til dens betydning. Men omvendt kan det dertil også siges,
at selv om den klassiske blå/hvide sygeplejerskeuniform med det hvide forklæde og kappe
blev udskiftet eller helt udgik af den danske sygepleje tilbage i 1960-erne, er langt de fleste
sygeplejersker i dag stadig iklædt ensartet hvidt arbejdstøj og underlagt en såkaldt uniformsetikette.4 Såvel uniformen som etiketten har da også sygeplejerskernes interesse og af
de nutidige diskussioner i fagtidsskriftet ”Sygeplejersken” ses de historiske spor tillige
tydeligt i form af de myter, metaforer, normer og værdier, der tillægges uniformen
(Vesterdal 1997, Kjeldsen 1999, Bagh 1999, Hauge & Hammerich 2002). Så
sygeplejerskerne i dag har såvel uniformen som historien med sig, og ved at inddrage og
udforske historien kan vi, ifølge historikeren Kjeldstadli (2002) opnå større forståelse for
nutiden og derved få mulighed for at præge fremtiden.
1.3

Præcisering af problemstillingen

Kjeldstadli pointerer, at det er vigtigt at klargøre, hvordan de spørgsmål, vi stiller til
historien, skal forstås. Hvordan skal fx uniformens plads i fagets historie forstås? I min forståelse er begrebet plads: ”et sted, hvor nogen eller noget kan være/passe sig eller være
passende” (Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog 1999:567). Spørgsmålet bliver
herefter: hvordan uniformen historisk set har været passende eller passet ind i sygeplejen?
1

Der blev søgt på databaserne Google, Sinahl, Pubmed og Biblitek.dk, med søgeord som nurse uniform,
dresscode nursing uniform, nurse clothing, nurse uniform history/tradition og nurse attire
2
Der blev søgt på Det Sygeplejehistoriske Museums arkiver og bibliotek, Statsbiblioteker, Kvindemuseet
samt på Danmarks Sygeplejehøjskoles bibliotek og arkiver.
3
Uddybes i afsnit 1.3.4
4
Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der ud af de 60.372 registrerede sygeplejersker og sygeplejestuderende i
Danmark, 61,6 % der er ansat i sygehusvæsenet og dermed underlagt den gældende uniformsetikette for
sygehuset (TFS 2004;13:16).
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Hvorfor dette spørgsmål er relevant at besvare, vil jeg søge at uddybe i resten af dette
kapitel. Der tages afsæt i egne oplevelser, hvorefter aktuelle fagpolitiske diskurser og
forskellige aktuelle problemstillinger i sygeplejen relateret til uniformen beskrives. Kapitlet
afsluttes med en litteraturgennemgang.
1.3.1

Specialets tilblivelse

Iklædt den hvide sygeplejerskeuniform og fuld af forventning startede jeg i 1977 som
sygeplejeelev på Århus Kommunehospital. Uniformen gav mig sygeplejefaglig identitet,
og stolthed, ligesom jeg havde et billede af, at en rigtig sygeplejerske gennem den hvide
uniform høstede respekt og anerkendelse. I virkeligheden handlede det kun om en ganske
almindelig hvid kittel, som også blev båret af andet sundheds- og servicepersonale. Hurtigt
opdagede jeg da også, at jeg ikke var noget særligt alene i kraft af denne beklædning, og i
stedet kom det mere og mere til at handle om de signaler, den udsendte, samt den
betydning den fik for min adfærd eller blev tillagt i den kontekst, jeg befandt mig i. Det
blev tydeligt for mig, at den funktion og holdning en person har, kan understreges eller
påvirkes af det tøj der bæres. Eksempelvis følte jeg mig ikke særlig klædelig eller faglig
professionel endsige stolt, når jeg så mig selv i en krøllet forvasket og noget gennemsigtig
kittel. Herudover oplevede jeg, at der var tillagt bestemte forventninger til en
uniformsklædt sygeplejerskes rolle og adfærd i samarbejdet med fx lægen og patienten. Det
kunne handle om en servicerende eller opofrende rolle samt en underdanig og adlydende
adfærd. Det var altså ikke ligegyldigt, hvilken beklædning, jeg bar eller hvordan, idet det
fik betydning for min faglige identitet, min rolle og min relationen til såvel patienter som
mono- og tværfaglige kolleger.
Som sygeplejelærer underviste jeg senere i uniformsetikette og oplevede her en vis
latterliggørelse af uniformen. De studerende udviste en afslappet holdning til, hvordan den
skulle bæres, dens betydningsfulde signaler og dens historie. Nogle af de adjektiver, den fik
med på vejen, var, at den var uformelig, uklædelig, upraktisk og utidssvarende. Den
sygeplejefaglige identitet og faglige stolthed skulle og kunne ikke findes i uniformen. De
studerende stillede således spørgsmålstegn ved hvorfor og hvordan de skulle bære uniform.
I en periode som hjemmesygeplejerske skulle jeg agere uden uniformen. Budskabet
handlede her om at eliminere den synlige forskellighed og ulighed for derved at i møde_________________________________________________________________
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komme borgeren i dennes sociale kontekst. Dette virkede dog forvirrende for såvel
borgeren som for mig. Den tvetydige og paradoksale ramme gjorde det vanskeligt at
kommunikere en professionalisme, der både skulle opfylde hjemmets uformelle sammenhænge og samtidig opfylde kravet om en formel faglig autoritet. Indenfor denne kontekst
var det tilsyneladende ikke ligegyldigt, om jeg bar synlige tegn på faglig autoritet.
Sammenfattende gav disse personlige oplevelserne et billede af, at det ikke var ligegyldigt
hvordan, hvorfor og om der overhovedet skulle bæres uniform.
I forbindelse med mit nuværende studie fik jeg mulighed for at undersøge emnet mere
teoretisk. I en semesteropgave undersøgte jeg således, hvilke bevidsthedsbilleder5 om
uniformen, der blev skabt i forbindelse med dens tilblivelse i perioden 1908 – 1913 og
hvordan disse historiske spor viste sig i nutiden (Høgsaa 2003). Her fandt jeg, at
sygeplejersker igennem uniformen tilsyneladende stadig er bærere af bevidsthedsbilleder
fra en tid med ”piger i hvidt.”6 Det vil sige, den rene, ordentlige og nette sygeplejerske,
som besad de rette kvindelige dyder såsom underdanighed og opofrelse. Jeg konkluderede,
at såfremt dette billede blev sammenholdt med et sundhedsvæsen der ligeledes stadig er
patriarkalsk organiseret, med kønnet arbejdsdeling og hierarkisk rangorden, kunne dette
tænkes at få en negativ betydning for anerkendelsen af sygeplejen som en selvstændig
profession. Samtidig kunne det dog også forholde sig helt anderledes, idet grundmaterialet
kun byggede på få personbundne udsagn og var dermed meget begrænset og
kontekstafhængigt.
Min interesse og nysgerrighed skærpedes til at få større indsigt i og forståelse for
uniformens historie og dens betydning og indflydelse for såvel sygeplejersken som for
sygeplejen igennem tiderne. Hvordan var fx bevidsthedsbillederne, myterne og metaforerne
opstået og vedligeholdt? Hvordan passede uniformen ind i samtiden eller omvendt? Der var
grundlag for at undersøge emnet ekspansivt, hvilket dette speciale gav mulighed for.

5

Bevidsthedsbilleder kan fx være forestillinger om hvordan tingene hænger sammen. De er subjektive og
skabes på baggrund af oplevelser, der tolkes og danner grundlag for erkendelse og erfaring. Tolkningen er
knyttet til det normsæt, der er gældende for den enkeltes kultur (Lyngaa 1995a)
6
Udtrykket stammer oprindeligt fra de populære succesromaner ”Piger i hvidt” (1948/68) og ”Piger i blåt”
(1947/1968) af den amerikansk forfatter Ellen Boylston
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1.3.2

Uniformen og de aktuelle faglig politiske diskurser

Som tidligere nævnt har der igennem tiderne i sygeplejerskers faglige tidsskrift
“Sygeplejersken” været forskellige faglige diskurser omhandlende uniformen.7 Netop i
disse år er det interessant at iagttage, at diskurser om såvel sygeplejerskens faglige
identitet, stolthed og rolle som diskurser om sygeplejens placering i det nutidige og
fremtidige sundhedsvæsen aktuelt er på den fagpolitiske dagsorden igen samtidig med en
øget fokusering på uniformsetiketten. Fagpolitisk opfordrer redaktøren af Sygeplejersken
Søren Palsbo (2004;7) således til større faglig stolthed. En sådan stolthed kunne anvendes
som et redskab til at fremme den faglige udvikling der, efter Palsbo’s mening, er nødvendig
for at opfylde Dansk Sygeplejeråds vision om, at sygeplejersker skal være mere toneangivende sundhedspolitiske aktører. Der opfordres tillige til, at sygeplejersker i højere grad får
indflydelse på den sundhedspolitiske udvikling. De skal i højere grad reflektere over og
tage stilling til, hvor udviklingen er på vej hen samt om den skal påvirkes i en anden
retning (Cruckow 2003;18). I et tillæg til en af landets største aviser profileres sygeplejen
under overskriften: ”Sygeplejersker gør en forskel.” Forskellen kan forstås som en forskel
fra tidligere tiders opfattelse af sygepleje og sygeplejersker, men også en forskel fra andre i
sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråds formand Connie Cruckow udtaler blandt andet, at
”antallet af sygeplejersker og deres uddannelsesniveau har vital betydning for, hvor hurtigt
patienter på sygehuse kommer sig[…]vi vil punktere myten om, at vi bare sidder med armene over kors og vil bevare alting som det er. Sygeplejersker er parate til at være fleksible” (Dansk Sygeplejeråd 2004). Uniformsetiketten præsenteres samtidigt som et tema i tidsskriftet, hvor uniformens betydning og regler for den korrekte påklædning beskrives på
følgende måde:
“Uniformen gav mig identitet[…]uniformen skal udstråle omhu, omsorg og
renhed[…]den skal udover at være en praktisk og funktionel arbejdsdragt, udstråle
kompetence, genkendelighed, autoritet, venlighed og imødekommenhed”(Pedersen
2003;36:7-11).
Såvel i tidsskriftet som i avisen suppleres teksterne med billeder af unge, pæne, smilende
og hvidklædte kvindelige sygeplejersker.
7

Tidsskriftet er da også Dansk Sygeplejeråds talerør til medlemmerne og dets formål er netop at orientere,
skabe debat, diskussion og få holdninger på bordet, samtidig med at det repræsenterer foreningens og dermed
sygeplejerskernes ansigt udadtil, hvilket jo ikke er uinteressant i forhold til de signaler der udsendes eller
ønskes forstået (Dansk Sygeplejeråds love 2000).
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Det er nærliggende at tænke, at disse sammenfaldende budskaber skal forstås som et signal
fra Dansk Sygeplejeråd om, at sygeplejersker også skal rette opmærksomheden mod
uniformsetiketten i kampen for at genvinde faglig identitet og stolthed. Spørgsmålet er da,
hvilken betydning det kunne få for sygeplejen som fag og for sygeplejersken som person, at
der fokuseres på en strengere uniformsetikette i dag? Ses der på sygeplejerskens position i
sundhedssektoren i dag kunne det siges, at det måske kunne være klogt nok, at rette
opmærksomheden også på beklædningens betydningsbærende og identitetsskabende effekt.
Lektor Käre Thomsen og sygeplejerske Trine Dorow (2004) problematiserer netop i en
aktuel artikel, at der i dag er tale om mange forskellige faggruppers kampe i sundhedssektoren. Disse er karakteriseret ved en higen efter at få netop sit perspektiv cementeret til
én bestemt diskurs’ meninger og logikker, som en slags overherredømmelogik. De henviser
til studier, der har vist, at sygeplejerskerne tilsyneladende ikke har det nemt i disse kampe.
Sygeplejefaggruppen står svagt i forhold til de andre faggrupper og har svært ved at finde
fodfæste som profession, hvilket svækker sygeplejens evne til at slå igennem. De opridser
flere årsager hertil, men er af den opfattelse, at den primære årsag er, at sygeplejersker selv
er i tvivl om, hvilke meninger og logikker, der skal tegne faget, ligesom sygeplejens
organisering og fagets historie stadig sætter rammer og normer for sygeplejerskens adfærd.
Udfra den antagelse at sygeplejerskerne igennem øget fokus på deres
beklædning i højere grad kunne befæste eller synliggøre deres
position i sundhedsvæsenet og afklare deres identitet igen, kunne det
derfor yderligere være relevant at vende fokus mod uniformens
historie og dens betydning. For omvendt kunne uniformen måske
også ses som en anakronisme, der ikke var en fordel at anvende i
profileringen af nutidens professionsorienterede sygepleje og de
sundhedspolitiske strategier? Med Emma Gad kan det siges enkelt:
”Det væsentlige ved påklædningen både for Herrer og
Damer ikke er elegance, men omhu og renlighed og især en
bestemt viden om, hvilken art af påklædning der passer til
klokkeslettet og lejligheden” (Gad 1994).

Dette billede prydede en
forside af Tidsskriftet
Sygeplejersken i 2003
sammen med teksten:”Den
kompetente sygeplejerske.”
(TFS 2003;6)

Så hvad kan historien her lære os?
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1.3.3

Uniformen, sygeplejen og sygeplejersken i dag

Den kulturelle og symbolske indvævning i sygeplejerskeuniformen er kvindernes historie.
Historikeren Ester Pedersen (1989) skriver, at uniformen oprindeligt var indført dels af
praktiske grunde, men også for at sygeplejersken kunne se net og nydelig ud. Da den
klassiske hvide uniforms blev indført i starten af det 20. århundrede havde de unge nye
sygeplejersker stor indflydelse på designet. De var rekrutteret fra det bedre borgerskab og
var vant til at følge moden. Op igennem århundredet fulgte uniformen den herskende mode,
og med kvindefrigørelsen sidst i 1960’er blev den klassiske uniform helt afskrevet.
Uniformen kan deraf samtidig ses som et tegn på kønnet, måske ligefrem som et redskab til
at konstruere kønnet og kan på den måde sige noget om hvem, hvad og hvordan kvinden
kunne eller blev opfattet. De forestillinger, myter og metaforer, der igennem tiderne er
blevet tillagt eller konstrueret af kvinden i sygeplejerskeuniform, har således været præget
af historien og knyttet til det normsæt gældende i kulturen. Det er ikke uvæsentligt at
sådanne bevidsthedsbilleder er forankrede og vedligeholdt i mange menneskers bevidsthed,
også i dag. For selvom de symbolske tegn ændrer sig, er det ikke nødvendigvis tegn på at
det symbolerne står for, er udlevet. Sygeplejersken i den hvide uniform som den søde,
opofrende, omsorgsfulde og uskyldsrene er ligefrem en så tydelig kvindefigur, at den
stadig indgår som en central skikkelse i mange små pigers rollelege såvel som i mænds
erotiske fantasiverden (Søndergaard 1996, Bakken 2001).
En væsentlig indvending kunne derfor rimeligt nok være, hvorvidt sygeplejersker
overhovedet skal anvende uniform i dag, set i lyset af dens historie? Indenfor visse områder
af sygeplejen, fx hjemmeplejen har man således helt erstattet uniformen med almindeligt
tøj, ud fra det argument, at det er mere passende, og at det er igennem adfærden at fagligheden markeres. Fagligheden må genkendes på sygeplejerskens handlinger og ikke på ydre
symboler og tegn. Et professionelt image er deraf først fuldendt, når sygeplejersken tænker
og opfører sig som professionel og i den sammenhæng har uniformen ingen betydning. En
indvending kunne være, at selv om disse sygeplejerskers dress-code dermed skulle være
no-code, sendes der dog stadig kodede signaler gennem den almindelige beklædning.
Beklædningen kan opfattes som et ekstra lag ”hud”, som signalerer både funktionelle
tilhørsforhold og æstetiske aspekter. Uanset om sygeplejersken bærer uniform eller ej,
udsendes der budskaber der kan tillægges betydning. Man kan slet ikke undgå at
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kommunikere, og kroppen med dens beklædning og kommunikation er tæt forbundet.
Spørgsmålet er, om uniformen med dens historie er en ulempe for samarbejdet med patient
og pårørende, eller om den er nødvendig og måske ligefrem en fordel fx for at signalere
den forskellighed og ulighed der er imellem de professionelle og patienten. En
uniformering vil kunne gøre sygeplejersken

mere synlig og let genkendelig som

professionel fagperson, men uniformeringen vil også nedtone det personlige præg og gøre
det sværere at genkende den ene sygeplejerske fra den anden (Buus 2001).
Indenfor sygeplejen har der da også været fokus på, at mennesker kommunikerer med
omverdenen og sig selv gennem deres kroppe. At vi herigennem skaber og genskaber
betydning og mening, afhængigt af situationen og konteksten. Der har dog kun været få,
der i den forbindelse har berørt netop sygeplejerskeuniformens betydning. Dog fremfører
krops- og kultursociologen Søren Damkjær (1990 og 1998), at uniformer på den ene side
kan placere personen i forhold til bla. status og funktion, og på den anden side kan
neutralisere personens status som en almindelig person og altså i stedet understrege dennes
faglighed. Den funktion en person har, kan understreges af det tøj, som personen bærer, og
der er fx forskellige grænser for, hvilke handlinger, der almindeligvis kan udføres i privat
tøj, og hvilke handlinger, der kan udføres i uniform. Uniformen kan fx gøre den mere
intime patientpleje tilladelig og beskytte såvel patient som sygeplejersken mod gensidig
forlegenhed, idet uniformen tydeliggør, at der er tale om professionel sygepleje. Uniformen
skaber således også en distance til fx den seksualitet, som forbindes med intim kropspleje
ved at være et symbol på professionalisme og faglighed. Uniformen kan dermed hjælpe
sygeplejersken til at styrke såvel sin rolle som sin identitet. Den hvide uniform kan tillige
give sygeplejersken et symbolsk billede af renhed – et billede af ikke at blive besmittet med
fx snavs og lugt. Uniformen så og sige meta-kommunikerer og indrammer nonverbalt såvel
handlingen som konteksten (Lawler 1996, Hansen 1998).
Hvordan vi bevidst eller ubevidst vælger at tillægge sanseindtryk betydning er altså ikke
bare påvirket af, men tillige indlejret i de individuelle og kollektive erfaringer, vi tidligere
har gjort os. Uniformen kan udtrykke noget og kan henvende sig til patienten i relationen
og kan dermed tillægges betydning. Det vil derfor altid være væsentligt at være
opmærksom på, hvordan de signaler, der udsendes, opfattes, og om de er i overensstem-
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melse med hensigten. Målet med det, der på denne måde kommunikeres, skulle helst være
at skabe forståelse og tryghed hos patient, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.
1.3.4

Litteraturgennemgang

Som tidligere nævnt var udvalget af dansk litteratur eller studier specifikt om emnet
begrænset, men i relation til udlandet fandtes et stort antal artikler i sygeplejefaglige
tidsskrifter, der fx handlede om uniformens betydningsbærende signaler, uniformens
betydning i forhold til børn og psykisk syge eller historiens betydning for metaforer, myter
og symboler tillagt uniformen (Campbell 2000, Richardson 1999, Barber 1997). Der var
også artikler med titler som fx ”You are what you wear,” ”Dressing for success,” “Dress
sense or nonsense” (Hughes 1979, Kalisch 1985, Hawkey 1990). Alle skrevet ud fra den
antagelse, at uniformen har stor betydning for såvel sygeplejerskens adfærd som for fagets
profilering og udfra den antagelse, at uniformen bevidst kan anvendes med det for øje.
Herudover var der artikler, der beskrev forskellige kvalitative studier, der var foretaget for
at afdække sygeplejersker og patienters opfattelse af uniformens betydning for
interaktionen eller uniformens betydning for sygeplejerskens oplevelse af faglighed og
professionalisme (Pearson 2001, Lehna 1999, Newton 1996, Brennan 1995, Rowland 1994,
Sparrow 1991).
Også specifikt i forhold til uniformens plads i fagets historie har den australske professor i
sygepleje A. Pearson sammen med professor i sygepleje H. Baker samt sygeplejerskerne og
lektorerne K. Walsh og M. Fitzgerald (2001) fra Universitetet i Adelaide i Journal of
Nursing Management eksempelvis beskrevet nutidige australske sygeplejerskers uniform i
et historisk perspektiv. I artiklen fremstilles undersøgelser af litteratur relateret til historie
og tradition for moderne sygeplejerskers uniformer. Der findes, at litteraturen fokuserer på
professionalisme, status og magt, infektionskontrol, identitet, mode, symbolisme samt
erhvervssundhed og sikkerhed. Gennem et kvalitativt studie gives der også et indblik i
nutidige sygeplejerskers holdninger i forhold til den foreskrevne uniform, hvor
sygeplejerskerne giver udtryk for, at mange af disse temaer har indflydelse eller stadig er
gældende i dag.
Irene Schuessler Poplin (1994) fra Midwestern State University beskriver også i en artikel i
Nursing History Review om sygeplejerskeuniformens oprindelse og design hos Kaisers_________________________________________________________________
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werth’s diakonisserne i Tyskland. Der diskuteres, hvorvidt uniformen var en romantisk idé
eller et instrument til social forandring. Hun beskriver, hvordan uniformen for Kaiserswerth
sygeplejerskerne var en bevidst central strategi for at gøre det muligt for de ugifte unge
kvinder, der skulle udøve sygepleje, at færdes offentligt uden ledsagelse og uden at blive
antastet.
I 1997 beskriver sygeplejerske og lektor Judith Anne Barber (1997) i International History
of Nursing Journal den australske sygeplejerskeuniforms oprindelse og betydning. Barber
konkluderer bl.a. at den renhed og uskyld, uniformen har udstrålet, har haft en beskyttende
effekt for sygeplejersken og at metaforen stadig ses i dette århundredes opfattelse af uniformens betydning.
Netop metaforer og betydning af køn er ligeledes beskrevet igen i 2001 af historikeren Åsa
Andersson (2001) i Nursing History Review i artiklen ”To work in the Garden of God.”
The Swedisk Nursing Association and the Concept of the Calling 1909-1933. Andersson
beskriver her uniformens betydning for de svenske sygeplejersker i starten af forrige
århundrede.
Herhjemme findes der studier, der er inspirerende på grund af den historiske tilgang og
sammenfald af tidsperiode. Her tænker jeg specifikt på sygeplejelærer Inger Minnasdatter
Knudsen’s (2002) kandidatspeciale omhandlende fotografier af sygeplejeelever fra Bispebjerg Hospital. Knudsen har gennem disse gamle fotografier undersøgt sygeplejens ideologi
på hospitalets sygeplejeskole i 1913 og 1933.
Også historikeren Anne Grethe Lommer’s (1978) kandidatspeciale om sygeplejersker i
København, deres uddannelse, arbejde og organisering i 1863-1913 er interessant, fordi
Lommer har gennemgået den tidligste etablering af den beskæftigelse for borgerskabets
døtre, der via omordninger i pleje og organisering blev til sygepleje som et erhverv. Hun
har samtidig belyst strategiudviklingen for sygepleje i etableringsfasen af Dansk
Sygeplejeråd. Lommers og Knudsens arbejder omhandler den periode, der går umiddelbart
forud for samt den første del af den periode, der har mit fokus. Lommers speciale er tillige
interessant, idet det skrives indenfor historiefaget på universitetet, hvorfor det giver indblik
i hvordan historikere bearbejder arkivmateriale og statistik.
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Alene titlen på bogen ”Pigerne i hvidt” af Janne Lyngaa (1995) gav anledning til videre
læsning i forhold til mit fokus. Bogen er interessant, fordi den tager udgangspunkt i denne
metafor og herudfra belyser magtforholdene og hierarkierne i sundhedsvæsenet fortrinsvis
fra 1956 til 1990. Lyngaa mener at metaforen fremkalder bestemte forestillinger om
sygeplejersker. Forestillinger, der forbinder hende til lægen i en assisterende og omsorgsgivende rolle. Bogen er i særlig grad et opgør mod forholdet mellem behandling og pleje
og mellem de maskuline og feminine tænkemåder. Lyngaa har derigennem søgt at finde
forklaringer på, hvorfor sygeplejersker forsat betragtes som ”piger i hvidt.”
Endelig skal sygeplejelærer og cand.phil. Kirsten Beedholm’s (2002) doktorafhandling fra
det Humanistiske Fakultet tillige fremhæves. Beedholm undersøger, hvordan sygeplejersken, lægen og patienten italesættes i Tidsskriftet ”Sygeplejersken” og i de for tiden
anvendte lærebøger igennem forrige århundrede. Beedholm analyserer ud fra disse
beskrivelser, hvordan relationerne mellem personerne ændres grundlæggende fra midten af
århundredet.
1.4

Sammenfatning og afgrænsning

Sammenfattende kan det nu siges, at relevansen af at undersøge uniformens plads i fagets
historie er søgt belyst. Der er argumenteret for relevansen udfra de fagpolitiske strategier,
som nødvendiggør, at sygeplejersker aktivt forholder sig til den historie, de er bærere af
gennem den hvide uniform. Uniformen er og har altid været forbundet til sygeplejersken og
hendes virke, men er samtidig omgivet med myter og metaforer, der er skabt historisk.8 Det
kunne antages, at uniformen har haft betydning for hvordan sygeplejersken igennem
tiderne har opfattet sig selv og er blevet opfattet af andre. Ligesom uniformen igennem
dette billede indirekte kunne tænkes at have haft betydning for de værdier, der er blevet
tillagt den sygepleje, der blev ydet. Det findes derfor relevant at undersøge problemet
historisk. At få viden om, hvad der historisk ”bæres” på og hvilke forhold, der har haft
betydning for at få indsigt til større forståelse af, hvilke af nutidens problemstillinger, der
skal udvikles eller afvikles for fremtidens vilkår.
Til trods for at den klassiske hvide uniform har været en synlig variabel i sygeplejen fra
fagets etablering i starten af 1900’erne og frem til slutningen af 1960’erne og til trods for,
8

Mere herom i afsnit 3.8
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at størstedelen af nutidens danske sygeplejersker stadig bærer hvide uniformer, og at der i
udlandet er forsket og skrevet om uniformens betydning for såvel sygeplejersken som for
faget, må det konstateres at forskningen i sygeplejens historie alligevel bærer præg af en
underkendelse af uniformens betydning i sygeplejen i Danmark. Udfra denne indledende
klargøring kan jeg hævde, at min lille undersøgelse er relevant for sygeplejehistorie.
Lyngaa (1995) mener, at myten om ”piger i hvidt” blev skabt, da kravet om kyskhed og
kald blev nedtonet, hvilket skete i 1960-erne. Men da der altid er en fortid, der skaber
myter, vil jeg tage afsæt i begyndelsen af 1900-erne, hvor de første hvide
sygeplejerskeuniformer blev ”skabt,” og nærmere bestemt til 1908 hvor uniformen omtales
første gang i ”Tidsskrift for Sygepleje”. Og til trods for at metaforen ”piger i hvidt” stadig
anvendes i dag og fremkalder bestemte forestillinger om sygeplejersker, vil jeg også her
afgrænse til året 1969, hvor den klassiske sygeplejerskeuniform med det hvide forklæde
udgik.
1.5

Problemstilling og formål

Specialets problemstilling bliver herefter: Hvilken betydning har uniformen haft for
sygeplejersken som person og for sygeplejen som fag i perioden 1908-1969?
Formålet bliver, gennem skriftlige kilder, både normativt og ud fra sygeplejerskers egne
beskrivelser, at belyse og sammenligne hvordan og hvorfor uniformen historisk set har
været passende eller passet ind i sygeplejen som fag og for sygeplejersken som person?
2

Metode

Efter således at have redegjort for emnets relevans og specialets problemstilling og formål
er jeg nået frem til en mere konkret redegørelse for specialets metodiske og analytiske retningslinier. Det følgende kapitel vil derfor omhandle de metodologiske overvejelser,
beskrivelse af analyserammen, præsentation af kilderne samt nærmere begrundelse for
periodiseringen.
2.1

Metodologiske overvejelser

For at finde svar på problemstillingen, må den undersøges i et historisk perspektiv. At
arbejde historisk er at forsøge at konstruere en mulig fortid på grundlag af de tilgængelige
rester af den. Der søges at synliggøre og sammenfatte hændelserne, at tolke kilder og
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uddrage mønstre således, at der opstår et sammenhængende forståeligt hele. Fortidens
beskrivelser, udtalelser og normer undersøges for en eventuel skjult viden, der kan
medvirke til at nuancere, udvikle eller afvikle nutiden syn. Det væsentligste i den
historiske tilgang er kildekritikken, teksttolkningen og dét at sammenligne forskelle og
ligheder. Det handler om at spørge: ”under hvilke omstændigheder og med hvilken hensigt
blev denne kilde til?” (Mathiesen 1998:123). Målet med at undersøge et emne historisk er
netop gennem det at stille spørgsmål, at forklare et hændelsesforløb eller en sammenhæng
mellem bestemte fænomener. På den ene side handler det derfor om at dekonstrukturere
grundforestillinger eller tankekonstruktioner og på den anden side om at konstruere på ny. I
opbygningen af en ny forståelse er netop teksttolkningen det vigtigste aspekt. Der spørges
til, hvad der egentligt står i teksterne, forstået som hvad meningen kunne tænkes at have
været i den givne kontekst og situation. Til dette kræves der indsigt i, hvem der taler og
hvilken kontekst vedkommende stod i, ligesom det kræver en indsigt i, hvad blev der sagt
eller gjort umiddelbart før og efter at teksten blev til (Kjeldstadli 2002).
Der anvendes en er hermeneutisk tilgang, hvilket er en fortolkende proces, også omtalt som
den hermeneutiske cirkel. Dette refererer til, at tilgangen er en gradvis tilegnelse af viden
og forståelse som gør, at man må vende tilbage til udgangspunktet og fx reformulere
problemstillingen eller flytte rundt på afsnit. Gennem en sådan cirkelbevægelse øges
forståelsen af helheden gennem indsigten i delene (Ibid.). Jeg søger således efter en
mening, en orden eller en meningsfuldhed, hvor det at medtænke min egen bundethed af
historien betyder, at der ideelt set skal ske en horisontsammensmeltning mellem den
forhenværende og nutidige horisont. Helt konkret vil det betyde, at ethvert uddrag af
teksten vil indgå som en del af en hermeneutisk cirkel. I en hermeneutisk tænkning bliver
hensigten med den historiske analyse således ikke at årsagsforklare, men at trænge ind i
hensigten, målet og motivet. I dette speciale handler det om hensigten, målet eller motivet
for sygeplejerskernes beskrivelser og adfærd, og om at tolke de meninger som lå bag, i de
forskellige perioder. Det handler om at forstå, hvordan sygeplejerskerne kunne have
opfattet situationen, ligesom der findes mening i handlingerne, som kan afdækkes.
Selvom der ideelt set skal ske en såkaldt horisontsammensmeltning, vil mit blik i specialet
altid være præges af min forforståelse og samtidsforståelse, dvs. min baggrund som
sygeplejerske, mit køn, min alder, mit eget forhold til uniformen samt egne fordomme og
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myter. Min personlige og sygeplejemæssige baggrund kan ses som en styrke, fordi den
giver en erfaringsmæssig og faglig forståelse til sagen, men samtidig er dette også en
svaghed, idet denne indforståethed kan give blinde pletter. Måden at se på påvirkes af, hvad
vi ved, og hvad vi tror. Vi ser således kun det, vi betragter, og dermed er det, jeg betragter,
baseret på en række valg, ganske begrænset af viden og evner. Mine analysefund og
konklusioner må ligeledes ses i dette lys. Til gengæld er det en risiko, jeg er opmærksom
på, og jeg vil derfor bestræbe en vid udstrækning af selvrefleksion gennem hele analyseprocessen.
Ovenstående danner på den måde baggrund for mine spørgsmål til materialet og indgår i
tolkningen, men samtidig sættes evt. fordomme i spil for at opnå ny forståelsesramme og
svar på problemstillingen. Kjeldstadli’s billede af fortolkerens begrænsede perspektiv er en
frø, der sidder på bunden af en brønd, ser op mod brøndåbningen og tror, at den ser hele
himlen og ikke bare lys for enden af brøndskakten. Det må betragtes som en advarsel mod
for skråsikre konklusioner på egne tolkninger (Ibid. 2002). Læsningen af materialet, såvel
som relationen mellem den teoretiske inspiration, den analytiske strategi og “empirien” vil
derfor have karakter af en læringsproces, der ikke kan beskrives som værende lineær og
rationel.
2.2

Fremgangsmåde

På baggrund af problemstillingen, specialets formål samt den foreløbige viden om emnet
foretages der først en tematisk dataanalyse af perioden 1908-1969. Denne første analyse
kategoriseret ud fra følgende spørgsmål:
-

hvordan beskrives uniformen i perioden?

-

hvordan beskrives sygeplejersken i perioden?

-

hvordan beskrives sygeplejen som fag i perioden?

På denne baggrund gennemlæses kildematerialet, og der søges efter data i forhold til de
ovennævnte kategorier. Som beskrevet af Kjeldstadli (Ibid.) er målet, at det bliver muligt at
konstruere en ny tekst for videre analyse. Fokus i denne efterfølgende analyse vil være
rettet mod at tolke hensigten, målet, motivet eller meningen med beskrivelserne – set i
lyset af samtiden – med henblik på at besvare problemstillingen. Der spørges ind til
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teksten, ophavspersonen og konteksten og samtidig er fokus rettet mod meningsfulde
sammenhænge, forskelle, ligheder eller temaer horisontalt i perioden.
Jeg har valgt ikke at hente analyseredskaber i en metodebog, men søger at gå “kilderne i
møde” og lade de analytiske greb ”vokse frem” og ”forme sig” i mødet og i samspil med
den historiske tilgang. Mit fokus vil særligt være kildekritikken, som danner skelettet for
min behandling af kildematerialet. Analytiske teorier og begreber inddrages og diskuteres
løbende i takt med, at spørgsmål og krav om at dette opstår. Overordnet kan det dog siges,
at idet sygeplejen foregik i tæt samspil med det øvrige samfund, forventes det at inddrage
teori om tidsperiodens overordnede forhold og begivenheder i samfundet, der kunne tænkes
at have betydning for uniformen, for sygeplejersken som person og for sygeplejen som fag.
Her anvendes Benito Scocozzosa og Grethe Jensen’s (1999) systematiserede gennemgang
af begivenhederne i det danske samfund. Tillige inddrages kvindehistorikerne Birgitte
Possing’s (1992) og Bente Rosenbeck’s (1987) beskrivelser af kvinders plads og
indflydelse i samfundet. Det forventes at dyder, værdier og kvindelige egenskaber kommer
til udtryk igennem beskrivelserne om uniformen, og at disse derfor kan sige noget om
kvindenormer og de kvindepolitiske strategier i tidsperioden. Da det kan det være
vanskeligt at skrive om sygeplejerskeuniformen uden også at måtte berøre moden,
anvendes tillige Marianne Thesanders’s bog om normer for kvindetøj og samtidens mode
fra 1880-1990 (1994), Birgitte Kjærs (2000) beskrivelser af kvindesag og kvindetøj samt
Viben Bechs (1994) bog om moden fra antikken til det 20. århundrede. I forhold til den
sygeplejefaglige kontekst støtter jeg mig til allerede foreliggende arbejder. Her skal
selvfølgelig specielt fremhæves historikeren Nete Balslev Wingender’s (1999) historiske
tobindsværk ”Firkløveret og ildsjælen”, der på baggrund af en historisk kildekritisk tilgang
fortæller udviklingen af DSR’s historie med udgangspunkt i foreningens centrale personer,
de dominerende kampe og aktiviteter. Herudover anvendes tillige cand. mag Esther Petersens (1989) bog ”Fra kald til fag”. Tidligere historiske specialeafhandlinger, bibliografier
og skønlitteratur fra perioden vil desuden være inspirerende og lærerige kilder i forhold til
såvel struktur som indhold.
Sammenfattende kan ovenstående udmøntes i følgende vejledende analysespørgsmål:
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•

Hvilken kontekst befinder sygeplejerskerne sig i? Hvad er der sagt eller gjort umiddelbart før eller efter sygeplejerskernes beskrivelser omkring uniformen? Hvordan
er uniformens design, og hvordan er den passende i samtiden?

•

Hvilken betydning tillægger sygeplejerskerne uniformen i forhold til dem selv som
person og i forhold til faget? Hvad kan hensigten med deres beskrivelser tænkes at
have været i den givne kontekst og situation?

•

Hvordan beskrives tidens norm for, hvordan sygeplejersken skulle være som person
og for sygeplejen som fag? Og hvordan er uniformen passende i den forbindelse?

2.3

Kilderne

Selvom uniformens plads i fagets historie endnu er ubeskrevet i Danmark og min søgning
gav ringe resultat, er det ikke det samme som at sige, at der ikke kan findes materiale, der
kan bidrage til at belyse emnet selektivt. De mest nærliggende kilder er trykte kilder i form
af lærebøger, korrespondancer, rapporter, avisartikler og tidsskrifter. Men også billedmateriale, fotografier, skønlitteratur, mundtlige kilder og genstande som fx uniformer kunne
have været relevante.
Ud fra formålet med dette speciale har jeg valgt at afgrænse materialet til lærebøger
udgivet af Dansk Sygeplejeråd og sygeplejerskernes fagtidsskrift ”Sygeplejersken”, vel
vidende, at der i dette er den bias, at der kunne være andre relevante beskrivelser. Uanset
dette forventer jeg, at dette materiale kan udtrykke et tidstypisk og normativt billede af,
hvordan sygeplejen og sygeplejersken skulle opfattes og de ”virkelige sygeplejerskers”
holdninger og meninger.
Tidsskriftet “Sygeplejersken” udkom første gang i 1901 og blev oprettet ud fra et ønske om
et kommunikationsmiddel mellem Dansk Sygeplejeråds ledelse og dens medlemmer.

9

Gennem årene har tidsskriftets titel været “Tidsskrift for Sygepleje” fra 1901 til 1949 og
“Tidsskrift for Sygeplejersker” fra 1950 til 1971. Her i specialet derfor generelt forkortet til
TFS. I den første redaktionelle leder skrev tidsskriftets første eneredaktør Elisif Fiedler, at
9

Tidsskriftet startede som månedsblad, men udkom fra januar 1908 som 14 dags blad, og alle Dansk Sygeplejeråds medlemmer fik tilsendt tidsskriftet. Op igennem tidsperioden blev disse grundlæggende regler og
normer selvfølgelig modificeret, men tidsskriftet vedblev at blive tilsendt alle sygeplejersker, der var medlem
af fagforeningen (Wingender 1999).
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det var Dansk Sygeplejeråds håb, at det nye tidsskrift ville blive et middel til at fremme
sammenhold og organisationsbevidsthed blandt landets privat- og hospitalssygeplejersker.
Desuden håbede redaktionen, at tidsskriftet gennem belærende artikler skrevet af læger og
erfarne sygeplejersker, samt ved at indeholde en diætetisk kogebog, ville blive til praktisk
nytte ikke alene for sygeplejerskerne, men også for ethvert hjem. Herudover skriver
historikeren Wingender (1999), at sygeplejerskerne som regel gav deres mening til kende
om sager, der berørte dem direkte i deres hverdag. Bestyrelsen og redaktøren var principielt
af den opfattelse, at sygeplejerskerne havde ret til at få trykt, hvad de indsendte til deres
blad. “Vort blad er et frit Blad og Ordet maa være frit, - vi er dog ikke i Rusland” (TFS
1914;4:47). I praksis var der dog tale om en udvælgelse, idet det ifølge den senere
eneredaktør Agnete Cladius var et vigtigt kriterium for at optage eller afvise en artikel, om
den var “sand eller løgnagtig” (Ibid.). Hvad der var sandt eller løgnagtigt afgjorde
redaktionen naturligvis. At takt og tone også havde en betydning, ses af følgende citat:
“Lad Tidsskriftet blive det vi alle ønsker, et fagligt Organ, hvori alt der vedrører
Sygeplejestanden kan blive drøftet, men Spørgsmaalene må fremføres i en for den
danske Sygeplejestand værdig og høflig Tone, Det skulle jo nødigt komme saa vidt,
at det store Publikum, som på saa mange Måder viser os interesse, skulde tabe
Tilliden til sygeplejerskernes Takt og Forståelse” (TFS 1908;19, 272).
Af lærebøger anvendtes Holger Jacobæus og Aage E. Kiærs Håndbog for Sygeplejersker 1.
udgave fra 1904 (Jacobæus 1904) samt lærebøger udgivet af Danske Sygeplejeråd :
Lærebog og Haandbog i Sygepleje Bind 1, 1. udgave (Munck 1926) og Sygeplejelære 1.
udgave (Eppenstein 1956). Jacobæus og Kiærs lærebog fra 1904 er ikke udgivet af Dansk
Sygeplejeråd, men er medtaget, fordi den var flittigt anvendt i sygeplejerskeuddannelsen
indtil 1926.10 Lærebog og Haandbog i Sygepleje var et trebindsværk på i alt 1200 sider,
redigeret af forstanderinden Charlotte Munck og overkirurg Frode Rydgård. Sygeplejelære
11

10

var et led i en større lærebogsserie, der udkom i forbindelse med uddannelsesreformen

Deres første udgave udkom i 1899 og den sidste 6. reviderede udgave i 1925 og har muligvis været
inspiration til Lærebog og Haandbog i Sygepleje (1926) udgivet af Dansk Sygeplejeråd. Inspirationen kom
sandsynligvis også fra Nightingale skolens ideer, idet både Charlotte Munck helt personligt, men også Dansk
Sygeplejeråd havde Nightingales uddannelse og sygeplejerskestand som idealet (Koch 1941). Det var Dansk
Sygeplejeråd, der tog initiativ til udgivelsen i samarbejde med 11 læger, der skrev afsnittene om medicin og
kirurgi, mens 2 sygeplejersker beskrev sygeplejen.
11
Det kan måske undre, at der ikke kommer nogen nyudgivelser mellem lære- og håndbogen fra 1926 og
lærebogen fra 1956. Wingender skriver, at dette kunne skyldes, at Dansk sygeplejeråd efter loven om
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af sygeplejerskeuddannelsen, der fulgte i kølvandet på “Lov om sygeplejersker” fra 1956.
Serien, der bestod af 20 mindre bøger stigende til 26 gennem årene, blev udgivet af Dansk
Sygeplejeråd som et led i et ønske om at intensivere den teoretiske undervisning.
Redaktionen for de nye bøger bestod af overlæge V. Aalkjær, overlæge E. Bruun,
instruktionssygeplejerske Agnete Eppenstein og viseforstanderinde Birthe Kofoed-Hansen.
Forfatterne til bøgerne gennem tiden var overvejende læger med forskellige specialer, og
sygeplejerskerne var medforfattere, idet de beskrev den specielle sygepleje ved den omtalte
patientkategori. Serien var undervisningsmateriale indtil Dansk Sygeplejeråds næste
udgivelse: Grundlæggende Sygepleje, der udkom i 1974.
2.4

Periodisering

Undersøgelsens starttidspunkt 1908 blev bestemt af, at der i dette år startede en såkaldt
korrespondance i TFS om sygeplejerskedragten. Sluttidspunktet 1969 er valgt fordi den
klassiske uniform her udgik og blev erstattet med den almindelige hvide kittel. Alle
årgangene fra tidsskriftets første udgivelse i 1901 til 1970 er dog gennemgået og systematiseret efter årstal og gennemlæst via opslag i årgangens indholdsfortegnelse samt ud fra
bogen “Dansk sygeplejefaglig bibliografi 1863-1933 (Slott 1988). Denne første læsning
skabte et overblik over perioden samt over mængden af beskrivelser og havde tillige fokus
på at identificere eventuelle forskelle eller brud i perioden.
Gennem den systematiske gennemgang af tidsskrifterne fra 1908 til 1969 blev det klart, at
der skete et brud i 1958, hvorfor analysen systematiseres i perioderne 1908-1958 og 19581969. Beskrivelser vedrørende uniformen koncentrerede sig især i årene fra 1908-1925
med 18 korrespondancer i TFS. Herefter er der en pause i beskrivelser indtil 1958, hvor der
igen ses 7 indslag og en del billedmateriale. Hovedvægten i analysen vil dog deraf blive
årene fra 1908-1925, fordi det er i disse år de grundlæggende ideologier om sygepleje, om
sygeplejersker og om uniformen beskrives.
2.5

Opsummering

I dette kapitel har jeg nu fremstillet mine overvejelser omkring den historiske tilgang og
analyserammen. De valgte kilder er præsenteret, og der er begrundet for den udvalgte

statsanerkendelse i 1933 og uddelegeringen af tilsynet med uddannelsen i Sundhedsstyrelsen, nedprioriterede
arbejdet med uddannelsen i en årrække (Wingender 1999:211-234)
_________________________________________________________________
Sygeplejerskeuniformens plads i den danske sygeplejes historie i perioden 1908-1969.
Speciale. Kandidatuddannelsen i Sygepleje. Winnie Høgsaa.. Efteråret 2004

19
periode, der ligger til grund for bearbejdelsen af problemstillingen: Hvilken betydning har
uniformens haft for sygeplejersken som person og for sygeplejen som fag i perioden 19081969? Resten af emnebearbejdelsen er herefter præsentation, analyse og vurdering af de
data, der er indsamlet fra kilderne til belysning af problemstillingen. I det følgende kapitel
præsenteres dette i forhold til de to tidsperioder. Fælles for de to perioder er, at der indledes
med en beskrivelse af konteksten fortrinsvis lige omkring periodens start, hvorefter
overskrifterne til de følgende afsnit fremkommer gennem spørgsmål eller gennemgående
ord og vendinger fra kildematerialet. Beskrivelsen af konteksten er baseret på historikerne
Wingender (1999) og Rosenbeck (1987). Hvor andre er inddraget er dette præciseret nærmere.
3
I

Sygeplejerskeuniformen 1908-1958
1908

kunne

der

for

første

gang

læses

om

sygeplejerskeuniformen i TFS. Det var sygeplejerske og
redaktør for tidsskriftet Agnete Cladius,12 der havde et
indlæg

under

overskriften:

”Sygeplejerskernes

Arbejdsdragt” (Claudius 1908:216). Hun var den første, der
officielt problematiserede, hvorvidt den nuværende dragt
var passende, og hun så helst at alle sygeplejersker
anvendte den hvide uniform, der var blevet indført på nogle
hospitaler.13 Men hvordan var sygeplejerskerne klædt, og
hvorfor var de forskellige? Hvad var det for typer af
kvinder, den skulle passe til, og hvad var deres situation
her i starten af det 20. århundrede? Det vil jeg forfølge i

Billedet viser forklædet og dragtsnittet
for en sygeplejeelev på Rigshospitalet
I 1913 (Wingender 1999:101)

de kommende afsnit.

12

Agnete Cladius, f. Lükten (1871-1950). Uddannet på Kommunehospitalet og Garnisonssygehuset og blev i
1900 gift med læge M. Claudius. Hun er på dette tidspunkt, en af de fire redaktører på Tidsskriftet
Sygeplejersken. Claudius var søster til Cicilie Lükten (1864-1950) der var sekretær i Dansk Sygeplejeråd
(Petersen 1989, Lükten 2001;36)
13
Mere herom i kapitel 3.5
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3.1

Lady nurse but not real lady

På dette tidspunkt var sygeplejerskeuniformen de fleste steder endnu en kjole i facon som
stuekonernes i vaskbar bomuld.14 Den gik til gulvet og havde ofte lange pufærmer med stor
vidde og foldet stof over barmen. Den var holdt i mørke farver og blev samlet i livet af et
bredt bælte og et gummiforklæde af den type, der senere blev benyttet i senge. Forklædet
var meget ubehageligt, fordi det var varmt, larmende og svært at rengøre. En sygeplejerske
beskrev, hvordan de alle blev fugtige på underlivet, når de efter arbejdstid tog forklædet af
og at det tilfaldt nattevagterne at afvaske pletter af Lapis eller Jod med Kemikalier, der var
givet af ”den gode Apotheker Tjørnelund” (Leth 1925:101).
Til dragten fulgte en kåbe og en lille hat til udendørs brug, hvis stil afhang af hvilket
uddannelsessted sygeplejersken var tilknyttet (Ibid.:102). Dansk Sygeplejeråd havde tillige
allerede i forbindelse med stiftelsen i 1899, indført, at organisationens medlemmer var
forpligtet til at bære organisationens emblem, når de var i funktion. Emblemet var en lille
rund broche med et gyldent firkløver på en rød emaljebund, en hvid kant udenom med en
gylden inskription: ”Dansk Sygeplejeråd.” Firkløveret betød lykke i arbejdet, den røde
bundfarve signalerede kærlighed, mens den rød-hvide farve symboliserede det danske.
Udover emblemet blev der produceret et armbind med firkløversymbolet påtrykt (Pedersen
1989:45).15 Alt sammen for ikke at blive forvekslet med de uuddannede stue- og
vågekoner.
På nogle hospitaler var der samtidig indført ny beklædning for de uddannede
sygeplejersker. Dette kunne nærliggende have været for endnu tydeligere at markere
forskellen fra de uuddannede, men også industrialiseringen havde sin indflydelse. En
sygeplejerske skriver således i TFS i 1925:
“Da Kommunehospitalet i 1863 aabnedes, var det en Selvfølge, at Stuekonerne
anlagde den paa Almindelig Hospital brugte Form for Kjoler, som blev baaret og
højt vurderet af alle indtil 1913, da “Mester Blodløs”, som H.C. Andersen kalder
Maskiner, de store Rullemaskiner paa Bispebjerg nægtede at behandle de folderige
Klædningsstykker. I vor Tid ere Maskiner de herskende, Menneskene de dem
tjenende Slaver” (Leth 1925:101)
14

Sygeplejerskedragterne var på dette tidspunkt fx på Københavns Kommunes hospital og Frederiks Hospital
en lang klædedragt i “vadskestof”, med lange ærmer med manchetter eller albueærmer og et dertil hørende
gråt voksdugsforklæde (Leth 1925).
15
Se også afsnit 3.8.1
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Farve og stil på den nye beklædning var forskellig fra hospital til
hospital og sandsynligvis også afhængig af den indflydelse og
interesse, de ledende sygeplejersker havde heri, samt den
inspiration, de havde bragt med sig fra rejser i udlandet.
Gennemgående var tendensen dog en udbredelse af blå/hvide
farver, henholdsvis ensfarvede eller stribede, et hvidt forklæde
og en hvid kappe. På Bispebjerg Hospital blev der i 1913
eksempelvis indført blå og hvidstribede uniformer med hvid flip
og manchetter. Dertil hørte et stort, hvidt forklæde med smæk og
en hvid kappe. På dette tidspunkt var Charlotte Munk
forstanderinde på den sygeplejeskole, der var tilknyttet

De nye elevuniformer på
Bispebjerg Hospital
omkring 1913 (Børgesen
2002:55)

Bispebjerg Hospital. Hun havde som ung fået sin uddannelse på Presbyterian Hospital i
New York, og det kunne således tænkes, at uniformen var inspireret af uniformen herfra.
Som et andet eksempel gik både sygeplejersker og elever på Esbjerg Kommunes Sygehus i
1914 i hvide kjoler og hvide forklæder. De bar hvide mollskapper, lavet af hvidt prikket
moll, og syet som et trekantet tørklæde. Samme model blev senere indført på Kolding
Sygehus og Varde Amtssygehus (TFS 1918;10:199). I flere af de lande, de ledende
sygeplejersker frekventerede for bl.a. at uddanne sig, var uniformerne inspireret af den
uniform, Florence Nightingale indførte. Nightingale fik, da hun vendte hjem fra
Krimkrigen, designet en sygeplejerskedragt, der skulle kendetegne og differentiere de nye
“lady nurses” fra vågekonerne. 16 Florence Nightingale mente, at dragten skulle beskytte
sygeplejerskerne mod soldaternes opmærksomhed og hindre soldaterne i at forelske sig i
sygeplejerskerne. Dragten blev introduceret i 1866 og var i stil tilpasset den tids mode, men
afspejlede også den militære oprindelse i Britisk sygepleje. Samtidig differentierede den
også på diskret vis den forskel, der skulle være mellem sygeplejersker og “real ladies”.
Kvalitetskendetegnene var i stil med eller en antydning af overklassens højeste grad af
tjenestefolk. Resterne af tjenestefolkenes indflydelse sås på den fremherskende hvide farve,
som også var farven på tjenestefolkenes dragter på den tid. Dette skulle tjene til, at deres
herskaber var i stand til at kontrollere, hvorvidt de vaskede tøjet med passende intervaller
(Pearson 2001). Stilen og den hvide farve på de danske sygeplejerskedragter kunne således,
16

Pearson skriver, at et tog 18 måneder for en udvalgt skare af Dronning Victoria hofdamer at designe
dragten (Pearson 2001)
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ud fra en sådan tænkning, have haft lignende formål. Hygiejne og en højnelse af standens
anseelse. Dragten blev i forbindelse med indvielsens af Bispebjerg Hospital da også omtalt
i TFS som en dragt, der gav ”et festligt og sirligt Indtryk af blaat og lysende hvidt.” (TFS
1913;18:290). Den militæriske indflydelse kunne ses i form af emblemet og striber på den
hvide kappe, ærmer eller halsudskæring. Nærmest fremsynet blev dragten tillige beskrevet
som ”en net og klædelig Sygeplejerskedragt”, en selvfølgelig ting, som i virkeligheden med
tiden sikkert ville vise sig at være en ”Ting af større betydning.” (Ibid. 291)
3.2

De katolske ordenssøstre

Det er værd også at huske, at de religiøse ordenssamfund opførte, ejede og drev 19
hospitaler i perioden 1863-1994 med dertil hørende sygeplejeskoler. De opbyggede således
i løbet af 50 år i Danmark et privat hospitalsimperium, som fungerede i ca. 100 år frem til
1960-erne. Det franske ordenssamfund Sankt Joseph Søstrene kom til Danmark i 1856, og
helt frem til 1930’erne, hvor antallet af søstre nåede sit maksimum på ca. 500, var der god
tilgang af nye søstre (Malchau 2003). Derfor kan det også antages, at søstrenes
tilstedeværelse og indsats via deres sygehuse og uddannelse af sygeplejersker, tillige havde
en væsentlig indflydelse for såvel sygeplejersker, sygeplejen som valg af beklædning.
Bemærkelsesværdigt er det, at der også var de samme drøftelser om uniformen og dens
betydning blandt søstrene igennem hele diakonissebevægelsens historie (Ibid. 2001). Så
selvom Florence Nightingale oftest er blevet fremhævet som den, der inspirerede de danske
sygeplejersker, og som oftest er blevet antaget til at skulle repræsentere en verdslig tilgang
til sygeplejen, fastslår sygeplejehistorikeren Susanne Malchau, at repræsentanterne for
denne sygepleje både var Florence Nightingale-skolen og diakonisserne, og at de katolske
søsterordners sygepleje var de andres inspirationskilde17 (Ibid. 1998).
Søstrenes ordensdragt understregede det skift i identiteten og den selvudslettelse, søstrene
søgte at beherske til fuldkommenhed. Selve personen, kvinden som kønsobjekt, var
fuldstændig gemt bag dragtens mange lag samtidig med at den ensartede beklædning
neutraliserede det individuelle og særegne. Sygeplejerskerne skulle, ligesom søstrene, lære
selvfornægtelse, ydmyghed samt underkastelse og både søstrene og sygeplejerskerne var

17

Nightingales Sygeplejerskeløfte kunne i den forbindelse i øvrigt også nemt sammenlignes med et
nonneløfte med elementer som disciplin, forpligtelse overfor Gud, et liv i renhed, udøvelse af et kald og at vie
sig til patientens velfærd.
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klædt i hvidt. Nogle steder bar sygeplejerskerne tillige en kappe med et lille slør, der
ligesom hos søstrene - dækkede håret.

Hovedbeklædningen for sygeplejeelever på Ålborg Amtssygehus, 1933-1937 (Børgesen
2002:35)

Søstrene havde en såkaldt indklædningsceremoni, der for en søster var en begivenhed af
samme dimension, som en kvinde sædvanligvis oplever ved sit eget bryllup. Indklædningen
foregik ved en kirkelig ceremoni, hvor postulanten, iført hvid ulden brudekjole og slør,
blev indviet af en præst. Herefter erklærede hun sig død for verden, slægt og venner og
levede nu kun for din brudgom Jesus (Ibid.). En sådan indklædningsceremoni var der ikke
for sygeplejerskerne, men de overtog med uniformen den ideologi for fagets udøvelse, der
fulgte med den. I forbindelse med emblemoverrækkelsen ved endt uddannelse blev
Florence Nightingale-løftet læst op, og sygeplejersken blev gjort opmærksom på det
forpligtende i gerningen. Løftet påbød hende at leve et liv og en gerning i renhed og
troskab samt at stræbe efter at højne standens mål og vie sit liv til omsorg for de syge.
Sygeplejersken skulle ikke vie sit liv til Jesus, men derimod med troskab bestræbe sig på at
hjælpe lægen i dennes arbejde (Ibid.).
Set på baggrund heraf kunne Florence Nigthingale og dermed den danske sygeplejerskedragt således også have været inspireret af søstrenes klædedragt. Inspirationen til
uniformen og etiketten omkring den kunne have været en kombinationen af den militæriske
rangering og disciplin, tjenestefolkenes renhed og standstænkning og de forskellige
katolske søsterordners dyd og dannelse.
3.3

Sygeplejerskeuniformen og moden

En sammenligning af fotografier op igennem årene viser, at uniformen ikke ændrede sig
nævneværdigt. Den forblev klassisk og stort set upåvirket af tidernes skiftende mode, til
trods for at perioden var præget af mange mulige påvirkninger. Således ændredes gamle
begreber om kvindelighed sig i forbindelse med første verdenskrig fra 1914-1918. Krigen
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gav ”det svage køn” lejlighed til at demonstrere, at det nok ikke var så svagt endda og de
traditionelt lange skørter begyndte deres vandring op ad benene og afslørede, at kvindernes
måde at komme frem på faktisk var den samme som mændenes. Op igennem ”de brølende
tyvere”

blev

moden

”drengepigen

la

garçonne.”

Det

foreskrevne blev det korte hår under klokkehatten, en silhuet
som et strygebræt og en talje der var faldet ned om hofterne.
En mode, der kulminerede i 1928, hvorefter tredivernes krise
satte ind, og kjolerne blev igen længere. Anden verdenskrig fra
1940-1945 nødvendiggjorde stor fantasi og kjolerne blev korte,
med militæriske og maskuline anstrøg. Og endelig i fyrrene og
halvtredserne, blev det den nye kvindelighed, der igen skulle
markeres og yderligere blev understreget af stropløse kjoler og
genindførelse af spadseredragter (Scocozza 1999, Thesander
1994).

Udsnit af sygeplejerskeflok fra
Bispebjerg Hospital i 1920-erne
(Wingender 1999:151)

I alle disse år forandrede sygeplejerskeuniformen sig praktisk talt kun i forhold til dens
længde, og som grundidé gav uniformen vedvarende udtryk for og gav plads til det
feminine, samtidig med, at den var praktisk. Sygeplejersken skulle, når hun udførte kropspleje eller tunge løft, stadigt bevare sømmeligheden og fremstå tækkelig og uanstødelig.
Uniformen havde dog tydelig markering af midte, med plads til barm og haleparti.
Sygeplejersken havde blottede underarme, albuer og lidt af overarmene, men dette kunne
ses som et tegn på arbejdsvilje og effektivitet. Skuldrene blev markeret af smækken på
forklædet og af de brede stropper, så de dermed fremstod bredere og rankere end fysikken
hos den enkelte måske ellers tillod. Derved blev sygeplejerskens fremtoning retlinet og
disciplineret. Med de brede skuldre præsenterede hun en person der kunne bære byrder,
rumme sorger, og som formåede at støtte og indgyde tillid. Skuldrenes tydelighed kunne
sammenholdes med uniformens plads til barmfylde, hvilket herefter kunne ses som
uniformbærerens tillidsvækkende fremtoning, et billede på støtte, med tryghed, trøst og
barmhjertelighed. Alle de træk eller dyder, en idealmor symboliserede, var således forenet i
den uniformsklædte sygeplejerske. Den var folderig fra midjen og ned, således at hofter, lår
og bagdel blev skjult i detaljer, men fremstod fyldige og frodige, hvilket understregede den
kvindelige reproduktions særkende, pladsen til at bære et barn og at føde det, selv om disse
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muligheder først kunne realiseres fra 1937, da forbuddet mod at hospitalssygeplejersker
måtte gifte sig blev ophævet. Kappen som hovedbeklædning var uden bindebånd om
hagen, som man kendte fra diakonissernes kyser, men mindede mere om tjenestepigens
hovedpynt. Den var i starten, som tidligere nævnt, nogle steder af størrelse, som gjorde, at
håret blev dækket, men blev senere blot hæftet på håret med hårnåle. Den hvide farve, som
også kendetegnede tjenestefolkene fra overklassen, signalerede renheden og dyden, den var
genkendelig og skulle deraf både kunne beskytte sygeplejersken og signalere fællesskab
Samtidig kan man sige, at uniformen til stadighed var passende til husmoderrollen eller den
symboliserede rolle som ægtefælle til lægen (Knudsen 2002).
3.3.1

Et værdifuldt smykke

Dragten skulle passe til de kvinder, der søgte hospitalsuddannelsen i disse år. Det var
voksne og myndige kvinder med gennemsnitlige, gode skolekundskaber. Gennemsnitsalderen på de kvinder, der søgte uddannelsen på fx Bispebjerg Hospital i 1913, var omkring 25
år, når de begyndte elevuddannelsen. De fleste kom fra hjem i provinsbyer på Sjælland og
Jylland, og de havde opøvet husmoderkvaliteter via husvæsen eller husholdningsskole
(Knudsen 2002).
Det borgerlige kvindeideal præsenterede et billede af den yndige og
velklædte kvinde. Kvinden skulle tage sig ud og behage manden. Disse unge
kvinders beklædning var i starten af det 20. århundrede stadigt præget af de
såkaldte reformdragter, der var højeste mode i slutningen af det 19.
århundrede. Det var lidt løsere dragter, som var en slags protest mod den
stramme Victorianske mode, der var præget af tætsiddende kjoleliv og korsettering. Det var især over- og middelklassens kvinder, reformdragterne
henvendte sig til, idet det også primært var disse kategorier af kvinder, der
brugte korsettet. Det var karakteristisk, at der var mange betegnelser for
dragter på dette tidspunkt. Eksempelvis havde man gadedragt, promenadedragt,

spadsere-

og

dagligdagsdragt,

cykeldragt,

rejsedragt

eller

sportsdragt (Cock-Clausen 1995). Selvom dragterne var en protest mod
stramtsiddende kjoleliv, forsvandt korsetterne dog ikke, men blev i stedet
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erstattet med nye variationer med lettere afstivninger.18 Dragterne fremhævede således
stadig kønnet eller kvindeligheden, selvom de emanciperede kvinder forsøgte at
maskulinisere dragten med skjorter og slips, i et forsøg på at demonstrere deres
afstandstagen til kvindelige attituder, som de mente var med til at fastholde kvinden i en
underordnet stilling. Historikeren Vammen (1986), der har beskrevet hovedstadens piger
og fruer i 1880-1920 finder, at kvindernes påklædning skulle være et udtryk for kvindens
sociale status, det miljø, hun tilhørte, men samtidig være en konkretisering af den
kvindelige narcissisme. Kvindens krop og udseende fungerede som “symbolsk kapital”, der
gav såvel hende som hendes familie status. Påklædningen var på en gang uniform og et
værdifuldt smykke, så det at pleje sin skønhed og være velklædt var en slags arbejde, som
gav kvinden identitet og status. Den sociale og kønslige problematik handlede således om
at demonstrere, hvem man var og hvad man var af, men samtidig ikke virke udfordrende
eller afvigende. På grund af videnskabens fremvækst i 1800 tallet var kvindeligheden
herudover blevet underlagt et biologisk syn, der indebar, at kvindens biologi blev betragtet
som nøglen til hendes natur. Begrebet kvindelighed blev altså biologiseret og kvinden blev
defineret ud fra sin krop. Derved blev hendes krop, skønhed og behag sat i fokus, men var
samtidig også at betragte som hendes styrke, blandt andet i jagten på ægteskabet – på godt
og ondt (Rämö 1998).
Der var dog ved at ske flere formelle ændringer i forhold til kvindens stilling i samfundet i
begyndelsen af århundredet, selvom dette var domineret af mænd. Kvinderne havde været
afskåret fra at have indflydelse på samfundsforholdene gennem det politiske system og
statsapparatet, idet valgretten endnu kun gjaldt mænd.19 Danmark havde et Landsting, der
også udelukkende bestod af mænd,20 en Konseilspræsident21 og et Folketing. Men især
kvinderne fra det bedre borgerskab begyndte at kræve såvel ret til udannelse som medbestemmelse i samfundet, selvom det først i 1915 gav resultat. Den 5. juni kunne Christian
den 10. således underskrive den anden junigrundlov, der gav kvinder over 25 år stemmeret
til Folketinget og i 1920 var også den formelle politiske og juridiske ligestilling i

18

Først midt i 1920’erne forsvandt korsetterne som et resultat af den amerikanske opfindelse af latex, som
gjorde det muligt at tilbyde kvinderne BH og roll-on som erstatning for korsettet (Lewenhaupt 1995)
19
Mændene skulle være 35 år for valg til Landstinget og 25 år til Folketinget (Scocozza 1999)
20
Disse mænd var direkte udpeget af kongen og repræsenterede forskellige erhvervsgrene (Scocozza 1999)
21
Samme position som en statsminister (Scocozza 1999)
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ægteskabet gennemført22 (Scocozza 1999). Borgerskabets kvinder havde dog allerede i
1875 formelt haft adgang til eksamensskoler og universitetsuddannelser, og dette havde
medført, at det var acceptabelt, at borgerskabets ugifte døtre kunne påtage sig en gerning
uden for hjemmet. Her var sygepleje passende som erhverv og kunne blive en agtværdig
beskæftigelse. Omsorg og pleje var ved at blive anerkendt som nyttige kvindelig kompetencer.
3.4

Kvinden og samfundet

Egentligt var det familien og hjemmet, der var de fleste gifte, borgerlige kvinders vigtigste
livssammenhæng, og de ugifte kvinders fremtid. Gifte borgerkvinder skulle stadig her i
starten af det 20. århundrede finde deres egentlige livsmission i hustrurollen og moderskabet. Men den erhvervsmæssige kvinde-emancipation23 faldt tidsmæssigt sammen med et
demografisk overskud af kvinder i forhold til mænd, og derfor var ægteskab ikke længere
en selvfølge for alle kvinder. Især for middelklassekvinderne i byerne meldte problemerne
sig. Dette førte til livlige debatter mellem kvinderne om deres funktion både i og uden for
ægteskabet. Såvel sygeplejen som lærergerningen blev alternative attraktive muligheder,
fordi de på den måde kunne blive selverhvervende. Kvinderne arbejdede på dette tidspunkt
på at få politisk valgret og juridisk ligestilling og håbede derfor på derved at kunne få
indflydelse på deres arbejds- og uddannelsesvilkår, såfremt de var tilstrækkeligt mange og
stod samlet (Possing 1992).
Samfundets begrundelse for at etablere en sygeplejerskeuddannelse var først og fremmest
lægernes behov for assistenter med kvalifikationer, der var specifikke i forhold til de
lægedelegerede opgaver og dernæst behovet for at få de kvindelige omsorgsopgaver
varetaget på den mest rationelle og økonomiske måde. Da sygepleje blev en offentlig opgave og kvindeligt lønarbejde, blev det derfor koblet til den medicinske behandling, og
virksomhedsområdet blev overvejende knyttet til hospitalerne. Det var karakteristisk for
tiden, at samfundet var forankret i det patriarkalske system med kønsopdelt arbejde. Også
22

Denne formelle ligestilling kom dog ikke til at betyde nævneværdige ændringer af kvindernes
samfundsmæssige situation. I de første 25 år fra 1919 til 1943 sad der fx stadig kun mellem 3 og 4 kvinder i
Folketinget. Til sammenligning er det ikke blevet bedre i periodens slutning. I 1958 sad der i H.C. Hansen
regeringen således kun Bodil Koch som kirkeminister (Scocozza 1999).
23
Et andet begreb for feminisme, der er kendt for at blive brugt i en negativ klang. Emancipation er det ældre
begreb, som kan spores helt tilbage til 1840’erne. Begrebet refererer både til den indre frigørelse og til den
ydre frigørelse, såsom adgang til uddannelse og erhverv (Nielsen 1992).
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sygehusene blev på dette tidspunkt hierarkisk organiseret som en patriarkalsk24 borgerlig
familie, hvor der var skarpe grænser mellem videnskabelig lægekunst og sygeplejekunst.
Uanset at sygeplejersken og lægen begge kom fra de dannede lag og på det punkt var på
lige fod, var arbejdsfordelingen stadig givet: hun var underordnet. De havde begge overført
autoritetsstrukturen fra hjemmet til hospitalssystemet for at tilføje arbejdet noget af den
prestige, som denne familieform nød i samfundet, men også således at kønsforskellen
fungerede som en slags offentlig patriarkat. Lægen var den kyndige og autoriteten, og
lægevidenskab var det kundskabsfelt, som sygeplejerskerne skulle tilegne sig. Derved
opstod også et kønnet vidensmonopol, som understregede den maskuline magt. Kvinden
var i alle henseender underordnet, og som sygeplejerske blev hun pålagt opgaver, der var i
overensstemmelse med den måde, hvorpå man opfattede de særlige kvindelige og moderlige egenskaber. Hun fungerede i afdelingen som den respekterede borgerlige husmor, med
overblikket og ansvaret for børnene, tjenestefolk og den daglige husførelse, samt assisterende og en trofast og loyal støtte til husets fader – lægen. Hendes arbejde svarede dermed
overens med tidens kvindelige dyder: pligtfølelse, moralsk overlegenhed, hygiejne, renhed
og disciplin. På trods af disse forhold var sygeplejegerningen alligevel en redning, selvom,
eller i praksis måske nærmere på grund af, at de blev accepteret som “professionelle”
husmødre. Tilstrømningen til sygeplejen var stor25, også fordi mulighederne for uddannelse
for kvinder trods alt stadig var begrænsede.26 (Sigvaldsen 1993, Berg 1984).
Kvinderne, der fremstod som erfarne personer med sociale kompetencer til samvær og med
opøvede kompetencer til kvinderollen som husmor og moder, søgte på den måde ind i et
fag, som historisk set var nært i slægt med tjenerstanden, og som var underordnet lægerne
og sygehuslederne. Til gengæld, eller måske nærmere afledt af disse forhold, var det samtidig karakteristisk at mange af de emanciperede kvinder strategisk argumenterede ud fra
24
Begrebet patriarkat betyder bogstaveligt: faderen besidder magten. Ordet er sammensat af ordene patri- der
betyder fader og ark- der betyder den styrende. Begrebet er specifikt knyttet til mænds magt over slægten og
en generel hierarkisk og magtfuld samfundsstruktur, skabt af en mandlig tradition og karakteriseret ved
mænds dominans og kontrol over kvinder. I den forbindelse kan det tilføjes, at der tillige kan tales om
matriarkater, som kan ses som en teoretisk modpol til patriarkatet, idet det kun er indenfor afgrænsede
rammer som en familie eller kvindeinstitutioner, eksempelvis søsterordener eller og sygeplejen, hvor kvinder
har haft magt over andre. Derfor kan begrebet tillige ses som en modsætning, hvor der er tale om en
antiautoritær samfundsstruktur, hvor der ikke er noget hierarki (Malchau 1998).
25
Kvinder ansat indenfor sygeplejen i København var 490 i 1855 og 1660 i 1901 (Berg 1984)
26
Lommer har i sit speciale fundet, at selvom reorganiseringen af sygeplejen primært var rettet mod socialt
dannede kvinder, som skulle have en speciel faglig uddannelse, kunne denne målsætning ikke opfyldes
fuldstændigt, idet det tillige blev middelklassens kvinder der søgte ind i faget (1978)
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kønnet som særart, for at opnå nogle rettigheder og dermed eliminere deres position som
underordnet manden. I forhold til sygeplejerskerne kan man sige, at inddragelsen i det
offentlige liv også introducerede dem til nye adfærdsmodeller, som ikke entydigt kunne
bygge på kvindelige familiemodeller, men disse kvinder måtte også bevidst, ubevidst eller
blot gennem deres adfærd have opponeret mod samtidens kvindelighedsnorm, da der var
grænser for, hvor underdanig og husligt de kunne gebærde sig som “uafhængige kvinder”.
Det var således i denne kontekst, at sygeplejerskeuniformen for første gang blev omtalt i
TFS i 1908, på et tidspunkt, hvor Dansk Sygeplejeråd havde omkring 120 medlemmer - ét
af dem var redaktør Agnete Cladius.
3.5

Et Air og skær af værdighed

Cladius problematiserede hvorvidt sygeplejerskernes arbejdsdragt var passende og anvendte netop betegnelsen arbejdsdragt som overskrift i stedet for sygeplejerskeuniform,
måske netop fordi det var heri problematikken bestod. Man kan sige, at sygeplejerskernes
arbejdsdragt set i lyset af tidens mode på sin vis var en passende beklædning for kvinden i
arbejde i starten af det 20. århundrede. Gadedragten lignede til forveksling den for tiden
kendte reformdragt og dragten til indendørs brug var en dragt til arbejde, der supplerede de
mange andre dragter til forskellige formål. Når det drejede sig om huslige gøremål var det
tillige almindeligt at kvinder anvendte et dertil passende forklæde, dog med forskellig
udformning, afhængigt af om det blev båret af eksempelvis stuepigen, kokkepigen eller
tjenestepigen. Sygeplejerskernes arbejdsdragt med forklæde understregede den husmoderrolle, hun indtog på hospitalet. Uanset om arbejdsdragterne generelt ikke var særlige
praktiske med deres lange ærmer og mange lag stof, var de set udefra passende for tiden og
formålet, såfremt det handlede om at agere en anstændig husmoder (Cock-Clausen 1995).
Men det var anstændigheden, Agnete Cladius anfægtede. Hun mente ikke, at dragten, sådan
som den stadig var på de fleste hospitaler, var passende for en sygeplejerske. Den var efter
hendes mening udtænkt uden omhu og interesse for opgaven og udelukkende med den
økonomiske og hygiejniske side af sagen for øje (Cladius 1908;14:217).
Indførelsen af et “ordnet Sygeplejesystem” på hospitalerne havde medført, at der på de
fleste hospitaler var blevet indført disse nogenlunde ensartede arbejdsdragter for sygeplejepersonalet. Den nyere tids viden om hygiejne havde tillige medført, at valget af materiale
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var faldet på stoffer, der kunne vaskes, dog med undtagelse af de katolske Ordener,
Diakonisserne og enkelte tyske Sygeplejeforeninger, som endnu til dels brugte uldne kjoler
under udførelsen af deres hospitalsgerning. Problemet var, ifølge Cladius, at dragten ikke
var net og pyntelig nok, hvilket den skulle være, idet den ikke blot var en morgenkjole, som
sygeplejersken trak i under udførelsen af det grove arbejde, men tillige var den eneste
dragt, hun havde på under hele sin tjeneste fra morgen til aften, ligesom den ofte tillige
blev anvendt på fridage og i ferier (Ibid.).
Det ordnede sygeplejesystem Cladius henviser til, er sandsynligvis det matron- system der,
inspireret af Florence Nightingale-skolen, var indført på flere sygehuse. Efter dette system
blev plejen på en afdeling organiseret med en plejemoder, der skulle lede og fordele
arbejdet samt sørge for, at overlægens ordre blev fulgt i alt vedrørende patientplejen og
afdelingens daglige arbejdsgang. Det var ofte også plejemoderen, der skulle vælge påklædning til sig selv og sygeplejerskerne, ligesom det var hende, der kontrollerede sygeplejerskernes dragt og dermed var bestemmende for, hvor reglementeret påklædningen var.
Imidlertid var sygeplejerskerne ikke udpræget reglementerede, og beklædningen bar ikke
ligefrem præg af den ensartede og differentierede uniformering, som Cladius egentligt
hellere så indført. De nye sygeplejersker fra borgerskabet var ofte forfængelige og vant til
at følge moden. Arbejdsdragterne var efter deres mening ”så kedelige”, at de individuelt
måtte friske op på dem med forskellige halskraver, knapper, sløjfer og bælter. Hertil bar de
tillige sko og strømper i forskellige farver (TFS 1925; 5:102). De var sløsede med at bære
emblemet og mente, at ”såfremt der skulle bæres uniform, skulle den være noget for sig
selv.” Armbindet mente de ikke ”var til nogen nytte, fordi folk ikke forstod det” (TFS
1912;24:355). Endelig var der dem, for hvem det mere handlede om orden og æstetik:
”Jeg vil gerne indrømme enhver Kvindes Ret til at være forfængelig til en vis Grad,
men jeg vil holde paa, at det er hendes Pligt at være så ordentlig og saa net som
muligt, i det øjeblik hun er Sygeplejerske[…]og hvad ærmerne angår, vil jeg holde
paa Albueærmer, der dog naar til under og ikke til over Albuen, på Grund af det
spidse hjørne, som derved kommer til syne. Og her kan man jo ogsaa holde
Æsthetikken i Ære” (TFS 1908;17:249).
Appellerende argumenterede Cladius derfor for de formålstjenlige fordele:
”Alle kan vistnok i Princippet være enige om, at det i praktisk Henseende er
formaalstjenligt, at Hospitalernes overordnede bærer en Dragt, som er tydeligt og
nøje differentieret og ikke lader nogen Tvivl tilbage om, hvorvidt man staar overfor
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en Oversygeplejerske, en Køkkenassistent,
Rengøringskone” (Cladius 1908;14:217).

en

Sygeplejerske,

Elev

eller

Det kunne således være praktisk, men også væsentligt, at sygeplejerskerne gennem deres
beklædning synliggjorde såvel faglighed som placering i hierarkiet. Det handlede om at
signalere en ensartet sirlighed ned til mindste detalje, fordi det ville gøre et noget mere
behageligt og tiltalende indtryk. Cladius, der havde rejst en del i udlandet og aflagt besøg
på udenlandske hospitaler, underbyggede sin argumentation for, hvad den danske uniform
manglede ved at sammenligne den med den amerikanske uniform og mente ikke at
sammenligningen ”faldt ud til fordel for den danske.” Nogle steder i Danmark var der dog
undtagelser. Cladius fremhævede uniformerne på Garnisions Hospitalet.27 Her bar sygeplejerskerne en smuk blåstribet bomuldskjole med lange ærmer, som på en praktisk måde
kunne smøres op med en strop og en knap. Der var en mørkeblå besætning, der angav
bærerens trin på rangstigen, fx havde sygeplejerskerne mørkeblå hals- og ærmelinning og
oversygeplejersken yderligere mørkeblå bærekrave. Alle bar et dertil hørende pænt, net og
klædelig stort hvidt forklæde med smæk og, som ”kronen på værket”, en hvid kappe.
Eleven måtte selv holde sig med kjole og havde ingen mørkeblå besætning. Hun måtte først
”arbejde sig op til at faa lov til at bære Assistentens mørkeblaa Hals-og Ærmelinning”
(Ibid.). Kappen hørte til uniformen og var ”prikken over i’et.” Cladius mente, at kappen
var overordentlig klædelig, forskønnede et ældre ansigt samt gjorde et ungt yngre og friskere. Den gav dem, der bar den ”en Air og et skær af værdighed” som en sygeplejerske
ikke kunne undvære i forholdet til sine patienter. Kappen var med til at gøre sygeplejersken
så fiks som mulig, gøre klædedragten til en uniform og give den værdighed. Sygeplejerskerne arbejdsdragt måtte ikke stå tilbage for nogen andre i hospitalsvæsenet og skulle derfor være tidssvarende, hygiejnisk og ikke mindst klædelig. (Ibid.:218)(TFS 1908;16:244).

3.5.1 Forskellen der gør en forskel
Det handlede således om værdighed, om at være klædelig, anstændig og om at gøre en
forskel – og her skulle der en smuk kjole, et hvidt forklæde og ikke mindst en kappe til.
Metaforerne ”prikken over i’et”, ”kronen på værket” og ”en air og et skær af værdighed”
skaber billeder af noget der gør hele forskellen, noget royalt og nærmest helt guddomme-

27

Cicilie Lükten (1864-1950), senere sekretær i DSR og søster til Agnete Cladius, havde været
oversygeplejerske ved dette hospital i 1898. (Wingender 1999:197).
_________________________________________________________________
Sygeplejerskeuniformens plads i den danske sygeplejes historie i perioden 1908-1969.
Speciale. Kandidatuddannelsen i Sygepleje. Winnie Høgsaa.. Efteråret 2004

32
ligt! Dertil kan man spørge, hvad hensigten, motivet og målet kunne have været med at
skabe dette billede?
Som jeg ser det, skal dette spørgsmål ses i lyset af, at sygeplejen stadig var et ungt fag i
starten af det 20. århundrede og derfor havde brug for anerkendelse bl.a. igennem et anstændigt billede udadtil. Med stiftelsen af foreningen Dansk Kvindesamfund i 1871 havde
der i flere år været fokus dels på kvinders ligestilling i ægteskabet, dels på en forbedring af
kvinders kår på arbejdsmarkedet. Dansk Kvindesamfund havde arbejdet på oprettelsen af
en lang række uddannelser for kvinder, samt for at ugifte kvinder kunne få adgang til
højere vurderede stillinger i samfundet. De første sygeplejersker var blevet uddannet fra
Diakonissestiftelsen fra 1863, mens Københavns Kommunehospital først uddannede
sygeplejersker fra 1876. Disse sygeplejersker havde dog blot en slags lærlingeuddannelse
af meget varieret længde og indhold, hvilket ikke var tilfredsstillende for mellemlagets og
borgerskabets kvinder, og det var medvirkende årsag til stiftelsen af Dansk Sygeplejeråd i
1899.28 Igennem dette fællesskab var målet at skabe en ensartet 3-årig anerkendt uddannelse, samt at opnå autorisation. Dette ville give sygeplejerskerne bevidsthed om eget værd og
social status og kunne derved give mulighed for at påvirke offentlighedens holdninger til
det ellers upopulære og nedvurderede arbejde.
Tidligere havde hospitalernes plejepersonale været uudannede våge- og
stuekoner, der blot skulle opvarte og
våge over patienterne. Disse havde
oparbejdet et meget dårligt renomme, ligesom de heller ikke kunne
leve op til lægernes krav. Systemet
med stuekoner var derfor ikke holdbart, fordi det skulle være kvinder,

28

Lægerne Aage Kiær (med ryggen til) og Holger Jacobæus
underviser sygeplejeelever på Københavns
Kommunehospital (Wingender 1999:63)

DSR kunne i 1899 tælle omtrent 80 ordinære og 40 ekstraordinære medlemmer. Ordinære medlemmer
skulle have gennemgået en treårig uddannelse i sygepleje på et hospital eller en større klinik. Ekstraordinære
havde en kortere uddannelse, som de for at blive ordinære medlemmer skulle supplere. Fra i 1899 at være en
lille forening med 291 medlemmer, der overvejende kom fa de københavnske hospitaler, var DSR i 1924
blevet en bred organisation på 5.502 medlemmer. DSR er ved stiftelsen ikke en fagforening, da især
strejkevåbenet opfattes som uacceptabelt i arbejdet med levende mennesker. Den gradvise overgang til
fagforening kan siges først at slutte ved de strukturelle ændringer i organisationen i 1951 (Wingender 1999)
_________________________________________________________________
Sygeplejerskeuniformens plads i den danske sygeplejes historie i perioden 1908-1969.
Speciale. Kandidatuddannelsen i Sygepleje. Winnie Høgsaa.. Efteråret 2004

33
lægerne kunne stole på og kvinder, som kunne udføre lægernes ordinationer samvittighedsfuldt og loyalt.
Men i 1908 var der omkring 1200 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og det var stadig kun
en lille eksklusiv gruppe sygeplejersker, der havde en alsidig uddannelse. Dette til trods
for, at der var gjort tiltag for at forbedre vilkårene i form af begyndende undervisning af
overlæge Brandes på Almindelig Hospital og af lægerne Jacobæus og Kiær på Københavns
Kommunehospitalet.
Dansk Sygeplejeråd ønskede ikke, at omsorgsaspektet udelukkende var knyttet til medfødte
egenskaber ved det at være kvinde – egenskaber, som blot trængte til formelle kundskaber
for at udføre sygepleje. I manges bevidsthed var en sygeplejerske således stadig en kvinde,
der fulgte sit indre kald til at tjene sine medmennesker ved at yde dem pleje, når de var
syge. Den rette indstilling til faget blev anset som den vigtigste egenskab og var bundet op
på kristendommen og kvindekønnet. Det sidstnævnte fordi omsorgen blev anset for at være
indlejret i kvindens natur og skulle som sådan praktiseres af en ”ren” og opofrende sygeplejerske. Sygeplejersker skulle ikke tænke på hverken løn eller ægteskab, men udelukkende koncentrere sig om gerningen (Malchau 1998). Men en sådan tænkning ville kunne
medføre, at uddannelse kunne betragtes som en unødvendig professionalisering af husmoderrollen, og oplæring og uddannelse ville i så fald være underordnet og ville kunne
nedtones. Derfor var deres mål dels at få gennemført en alsidig, systematisk uddannelse
(Olesen 1999).
Sygepleje skulle udøves korrekt af selvstændige kvinder og deres arbejde skulle lønnes på
en sådan måde, at de kunne ernære sig selv (Pedersen 1989). De ydre tegn, såsom
uniformen og emblemet skulle kendetegne standen og differentiere dem fra andre. Motivet
må dog også ses i lyset af, at disse kvinder, der således ”trak i trådene” i Dansk Sygeplejeråd’s tidligste år, selv var døtre af borgerskabet og deraf antageligt motiverede for at skabe
anerkendelse for deres fag i deres egne kredse og distance til vågekonerne.
Sygeplejersken skulle derfor, når hun tiltrådte en stilling, aflevere en behørig vandelsattest29 på at være en hæderlig, sædelig, god ung pige med et godt håndelag og evner til at
gøre noget for sine medmennesker. Derudover skulle hun være intelligent, god og sam29

Kravet ophørte først omkring 1975 (Sigvaldsen 1995:16)
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vittighedsfuld, proper, ordentlig, flink og taktfuld. Hun skulle arbejde med pligt, disciplin
og lydighed. Hun skulle med andre ord ikke forveksles med dem, der uden dannelse og
uddannelse udførte plejearbejde. Sygepleje var ”noget ganske for sig selv. En Gerning lige
så fjernt – til den ene side – fra Lægens, som – til den anden side – fra Stuepigens og
stuekonens”. ”Sygeplejerskestanden bestod ikke af udannede, tilfældige karle og piger fra
landet, men dannede kvinder der blev oplært gennem systematisk uddannelse” ”(TFS
1911;5:59, TFS 1911;2:19).”Dem, der kommer fra de laveste klasser, mangler dannelse,
organisationstalent og sammenhold. Dem der kommer fra de højeste – luksusdamer –
mangler alvor og dybde, de er overfladiske og rodløse” (TFS 1917;10:204).
Da TFS på dette tidspunkt, udover at skulle tjene til at skabe sammenhold og bevidsthed
om fælles interesser, tillige skulle virke opdragende og belærende, kunne dette tænkes at
have været hensigten med at Claudius’ indlæg: at give sygeplejerskerne en opsang for den
manglende disciplin og uniformsetikette. Det normsættende, opdragende og belærende ses
tydeligt i Claudius’ indlæg. Målet kunne have været at standarden og omdømmet skulle
hæves, og som redaktør havde hun pligt til at gøre sit dertil (Pedersen 1989:49). Men
forstået i samtidens normer for kvinder og deres beklædning kunne motivet også have
været mere strategisk, så målet mere var at ændre en holdning til uniformen fra blot at være
en arbejdsdragt til at være et middel for at nå et mål, såfremt det blev grebet rigtigt an.
Sygeplejerskens beklædning skulle ikke alene være hygiejnisk, praktisk og økonomisk,
men tillige fungere som fagets ”symbolske kapital.” Et udtryk for sygeplejerskens status og
værdighed og et middel til at differentiere sygeplejersker og konkretisere det sygeplejefaglige fællesskab. Spørgsmålet var blot hvordan, hvilket hun gav sit bud på.
Cladius’ indlæg skabte røre. Det iværksatte en såkaldt korrespondance30 imellem
sygeplejersker i ind- og udland som kom til at strække sig over flere år! I starten var det
fortrinsvis udenlandske sygeplejersker og ledende sygeplejersker, der skrev, men senere
bidrog også menige hospitalssygeplejersker og privat- og landsygeplejersker. Endelig blev
uniformen også et aspekt, som Dansk Sygeplejeråd kommenterede og udstedte retningslinier for, ligesom lærebøgerne behandlede aspektet. Så uniformen blev betydningsfuld for

30

Der var mange indlæg TFS på dette tidspunkt, der blev grupperet under overskriften korrespondance, lige
fra rejsebreve til almindelige holdningstilkendegivelser fra sygeplejersker
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såvel sygeplejen som fag som for sygeplejersken som person, hvilket vil blive illustrere i de
følgende afsnit.
3.6

Prisen for anerkendelse

Den samfundsmæssige kontekst, tidens syn på kvinder og normer for dannelse og mode,
havde betydning for sygeplejerskernes holdninger til uniformens indførelse. I starten
handlede det mest om fordele og ulemper ved uniformen og hvorvidt en sygeplejerske
overhovedet kunne bære en ensartet uniformspræget dragt, der ville og skulle skille sig ud.
En ”førsteklasses sygeplejerske” er alt for optaget med arbejde og andre ”betydningsfulde
interesser” til at give sig af med at være ”ultramoderne” (TFS 1909;1:14). Især privat- og
landsygeplejerskerne mente, at dragten var en ulempe for såvel sygeplejersken som hendes
patienter. Dragten var upraktisk, når der skulle cykles fra sted til sted og ville i sin pragt
være en hindring, når sygeplejersken fx første gang skulle pleje en patient fra små kår.31 Da
ville der være mennesker, der ville være bange for at spørge sygeplejersken til råds, fordi
hun var for pænt klædt. Dragten skulle heller ikke fremme sygeplejerskens sag og fag.
”Dragten bliver et underordnet spørgsmål, såfremt arbejdet ikke gøres til en forretning,
men er dikteret af Hjertets ædle Følelse”(TFS 1913;4:51). Dragten ansås for et underordnet
ligegyldigt spørgsmål, idet sygeplejersken måtte vurderes og lønnes i kraft af sit virke og
ikke med hjælp fra en bestemt dragt. ”Kan Standen ikke hæve sig selv, kan dragten hverken
gøre fra eller til” (Ibid.:65). Det var i orden, at Røde Kors sygeplejerskerne gik i uniform
”thi de hørte med til Militærvæsenet og en stor international Institution.” De private
sygeplejersker mente ikke, de blev hverken bedre eller værre af at gå i uniform, og de var
jo ikke et ”forsagende søsterforbund”, men arbejdede for vederlag.32 Hjemmesygeplejerskerne og de private sygeplejersker anfægtede derfor, at en uniformeringen for dem
”lugtede af forretning” og ikke af en ”ren gerning af hjertet” (TFS 1913;1:11).
På den anden side ønskede andre sygeplejersker at bevare og respektere uniformen på
grund af dens identitetsskabende effekt og fordi den blev forbundet med høj status. Den
31

Det var på dette tidspunkt almindeligt at anvende såkaldte cykeldragter (Thesander 1994).
Det var ellers først i 1920-erne, der generelt i samfundet blev sat fokus på arbejdstiden, og forslaget om otte
timers arbejdsdag tiltalte mange sygeplejersker, men DSR’s bestyrelse fandt det upassende for de
“kvindeligste kvinder” (sygeplejersker der ikke måtte gifte sig og ikke blive mødre) kun at arbejde otte timer i
døgnet. Det kunne medføre at “Plejen af Patienterne vil let komme til at blive et rent og skært mekanisk
Arbejde”, og det kunne hverken forsvares fagligt eller etisk. Først i 1942 kunne formanden for DSR Marie
Madsen oplyse, at overenskomstens bestemmelse om en arbejdsdag på otte til ni timer var indført på tre
fjerdedele af provinsens sygehuse (Windinger 1999).
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gav mere ”værdighed end nogen anden klædedragt ville formå,” tydeliggjorde hvilket
uddannelsessted sygeplejersken var fra og legitimerede således såvel sygeplejersken som
institutionen. Uniformen virkede beskyttende for sygeplejersken, og folk så uniformen som
en garanti for hendes ærinde. Den kunne give sygeplejersken ”en bevidsthed om sin stands
værd,” når hun færdedes blandt sine patienter (TFS 1908;17:250). Men af samme grund
skilte den sig også ud, hvilket ikke alle brød sig om. “Den tvinger én til at meddele alle og
enhver man møder, hvad man tager sig for – hvilket er højst ubehageligt og aldeles unødvendigt (TFS 1909;1:13). Selve begrebet ”en offentlig kvinde” var i sig selv problematisk,
fordi det var associeret med at være prostitueret (Andersson 2002). En sygeplejerske sendte
bekymret et rejsebrev fra Paris, hvor hun havde hørt at gadedragten og især den lille
Bonnet tillige var blevet særdeles populær blandt glædespigerne i London. De anså den for
at være så klædelig, at de mente, den var den ”sikre vej til mændenes hjerter” (TFS
1908:285). Men det var en praktisk og formålstjenlig dragt, idet det kunne være en fordel
ikke at skulle tænke på beklædningen, både i forhold til, når sygeplejersken skulle rejse, og
i forhold til de mange rangklasser, sygeplejersken i sit daglige arbejde mødte. “Det er en
grumme fordel, at vi overhovedet aldrig kan være i tvivl om, hvad vi skal tage på”(TFS
1913;3:35), ligesom uniformen var “en stor behagelighed og en nødvendighed, når der
rejses med en mandlig patient, for at hendes stilling ikke bliver misforstået” (TFS
1909;2:34). Der var blevet fremstillet overtøj og hat i mørke farver, men det var dog ikke
tilladt sygeplejersken at bære smykker eller udsmykke sig yderligere.
Det hed sig i tiden, at kun såfremt sygeplejersken bar sin uniform enkelt og såfremt den
ikke var spoleret eller berørt af forfængelighed og modelokkemidler, ville folk indse den
seriøsitet og hengivne følelse, sygeplejersken havde for sit fag (Andersson 2002).
Uniformen havde således en kontrollerende effekt både i forhold til sygeplejersken som
person, fordi hun kunne identificeres, og i forhold til den sygepleje, hun udøvede, ud fra
måden, hun bar uniformen på. Men hvad var det, der skulle kontrolleres? Hvad var det for
et ideal?
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3.6.1 Et asketisk ideal
Det er nærliggende at forstå udtalelserne i termer af seksualitet, ligesom der generelt gives
udtryk for et asketisk33 ideal i forhold til sygeplejersken. Uniformen kunne ses som et tegn
på sygeplejerskens hengivelse og trofasthed for faget og som et tegn på hendes moralitet,
symboliseret gennem dens simpelhed, dens uafhængighed af skriftende moder og dens
evne til at skjule eller sløre bærerens personlighed. Den svenske historiker Åsa Andersson
(2002) skriver, at simpelhed og evne til forsage som et udtryk for moralitet – var udbredt
for perioden. Kvinderne ønskede at være så ”diskret klædt på gaden som muligt og ønskede
ikke at vække opmærksomhed” (TFS 1909;1:14). I den katolske klosterlige kontekst var
hengivelsen og trofastheden en måde at befæste troens styrke og anerkende Guds vilje på,
men også en måde for mennesket at opnå velsignelse. Den protestantiske tænkning om
trofasthed til Gud hviler på ideen om, at selvbeherskelsen i sig selv ses som en kvalitet og
en nødvendighed for, at mennesket kan hengive sig til sit kald her på jorden. Set i et sådant
lys, kunne det nærmest se ud som om sygeplejerskerne lånte asketiske elementer fra både
den romersk katolske og den protestantiske tradition i bestræbelserne på at indgyde deres
profession et ”air og skær” af værdighed og hengivenhed til et kald og derigennem opnå
anerkendelse og status.
Med til dette billede hørte den kontrollerede dydige adfærd. Hvad der var anset for at være
kvindens fortrin i den private sfære, hendes køn og forplantningsevne, var tilsyneladende
den pris, det var nødvendigt at betale i strategien om anerkendelse i den offentlige sfære.
Det var ellers almindelig kendt fra de politisk aktive kvinder, der ville lægge afstand til
borgerskabets fruer, og som ønskede indflydelse og ligeværd, at de nedtonede det kvindelige og iklædte sig mandens habit omsat til kvindetøj for ikke at støde an, men også for at
opnå anerkendelse i den offentlige sfære (Kjær 2000). Derfor kunne det vel være nærliggende at spørge hvorfor sygeplejerskerne ikke også anvendte denne strategi? Men for
sygeplejerskerne kunne det have handlet mere om anerkendelse af et erhverv og en
differentiering fra stuekonerne end om ligeværd. Tillige fordi de, til forskel fra de politisk
aktive kvinder, i forvejen agerede i en kvindedomineret verden. Sygeplejerskedragtens
skulle derfor ikke ”falde ind” i et mandsdomineret beklædningskodeks og kunne så og sige
33

Har at gøre med eller er præget af det at afholde sig fra materielle nydelser og naturlige drifter, ofte af
religiøse grunde (Retskrivnings- og betydningsordbog 2000)
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frit defineres ud fra dens betydningsbærende signalværdi. Men ses der på uniformens
design, blev kvindens køn og forplantningsevne ikke nedtonet i formen og kun farven
signalerede renhed, selv om hun med sygeplejerskeløftet forpligtedes sig til at leve et liv i
renhed og troskab. Så set i lyset af spørgsmålet om, hvad der skulle kontrolleres, havde
dragten, med dens plads til såvel fyldig barm som hofter på den måde, så og sige - stof nok
til eftertanke.

3.6.2 Noget for noget
Modstanden mod uniformen gjorde, at redaktionen for TFS i 1913 indgik i korrespondancen om ”brugen af den særegne dragt, der tilhører vores stand.” (TFS 1913;6:72)
Herefter blev det tydeligt, at det ikke alene ”lugtede af forretning,” men også var
forretning. Der blev påpeget, at sygeplejersker i privatplejen gennem kontrakt med Dansk
Sygeplejeråd var pålagt at bære såvel den særegne dragt som foreningens emblem. Dragten
skulle bæres for at ”forøge sygeplejerskens autoritet og vække patientens tillid”(Ibid.:73)
og en kappe til at bære indendørs skulle regulere mulige tendenser til alt for moderne
frisurer og skulle ”fuldstændiggøre og give sygeplejerskens hele fremtræden et tiltalende
præg.” Det enkle og diskrete i dragten skulle gøre, at den var hævet over al kritik, hvilket
var en fordel i forhold til ”sygeplejerskens arbejde ved sygesengen”, hed det sig. Dragten
var ikke dyrere end anden almindelig daglig påklædning, og den havde den fordel, at den
ikke var afhængig af skiftende mode (Ibid.). Dansk Sygeplejeråd havde ligeledes i 1911
anbefalet, at sygeplejersker bar denne fælles dragt. Dragten og kappen blev fra Dansk
Sygeplejeråds side også foreslået som en del af de kontraktlige forhold, et sygehus skulle
opfylde vedrørende sygeplejerskernes tarv (Børgesen 2002).
Ønsket om ikke at vække opmærksomhed blev altså ikke delt af Dansk Sygeplejeråd.
”Dette stemmer ikke overens med den naturlige selvfølelse en uddannet sygeplejerske er i
besiddelse af. Hun har forskaffet sig et selvstændigt livserhverv og må have en følelse af
uafhængighed.” Sygeplejerskerne skulle være bevidste om at de tilhørte en ”stand, der
indtog en berettiget plads i samfundet.” At vise dragten ville opfattes som et led i
bevægelsen for at skaffe sygeplejerskestanden ”større anseelse og bedre lønvilkår.” (Ibid.:
73). Det blev fremhævet, at der på dette tidspunkt blev arbejdet på at skaffe den uddannede
sygeplejerske statsanerkendelse og derfor forventedes der noget til gengæld. Dansk
Sygeplejeråd mente, at hver enkelt sygeplejerske burde tage del i disse betræbelser for at
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højne standen ved at iklæde sig denne dragt, der kendetegnede standen og vise, at de satte
pris på at tilhøre denne stand. Der var efter deres opfattelse ingen tvivl om, at dragten ville
forøge sygeplejerskens autoritet.34
Uniformen var således væsentlig for fagets anerkendelse. Den skulle iscenesættes i det spil,
der handlede om bedre løn og statsanerkendelse. Sygeplejersken skulle bidrage i disse
bestræbelser ved at iklæde sig dette rette kostume, som hørte til den rolle, hun skulle spille.
Eller det kunne måske siges, at sygeplejersken var en slags skuespiller og medaktør i
kampen, og at uniformen var den symbolske kapital, der blev indskudt i strategien. Dansk
Sygeplejeråd havde måske håbet på, at ”varen dermed lettere kunne sælges.” Det skulle
dog senere vise sig, at denne strategi ikke faldt ud til fordel for lønforhandlingerne. Men
sygeplejerskerne fik derimod anseelse, selvom det havde sin pris bla. i form af selvfornægtelse og et altopofrende sindelag. Dette vil jeg forfølge i de næste afsnit.
3.6.3

Dannelse og disciplinering

Med stort engagement og ildhu blev der gjort fremstød for den rette uniformering. En
uniformering, som vel og mærke skulle udstråle dannelse og disciplin. Uniformen skulle
bidrage til at skaffe anseelse til det, der i
bund og grund var et uanseeligt arbejde.
Forstanderinden

Charlotte

Munch35

inspicerede fx elevernes uniformsetikette
hver morgen. og gjorde sig overvejelser
over sygeplejeelevernes dragter i sine
beskrivelser af en sygeplejeskole i TFS i
1910. Her skrev hun, at prøveeleverne
ikke skulle bære hospitalets uniform. De
skulle blot bære en sygeplejekjole og
forklæde, som de selv skulle medbringe.

På billedet ses Charlotte Munck omgivet af elever
og sygeplejersker under aftensang på Bispebjerg
Hospital 1916 (Wingender 1999:82)

Efter endt prøvetid kunne de så få hospitalets uniform og ”komme til at føle sig som et led i
34

I 1922 blev der på foranledning fra DSR fremstillet en ny uniform til gadebrug. Komitéen der havde
udfærdiget dragten håbede, at DSR ville hjælpe med at få den autoriseret, hvilket dog aldrig blev effektueret
(TFS 1922:;7:78).
35
Charlotte Munck, (1876-1932), var den første sygeplejerskeuddannede forstanderinde i DK på BBH 1913.
Forman for DSR 1927, formand for SSN samt mange andre tillidshverv, redaktør og forfatter til lærebog for
sygeplejeelever 1923.
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det store Legeme.” Munck mente, at uniformen var af stor betydning for tilhørsforholdet og
for ansvaret for ”Standens Renhed, Dygtighed og gode Lov.” Efter hendes mening var der
noget ”Adel forpligter” og ”vi vil holde vor Skoles Fane højt” i uniformen (TFS
1910;7:89).

3.6.4 De normsættende værdier
Virkelighedens verden var i disse år nok stadig anderledes på flere hospitaler end den
”renhed og adel”, Munck omtaler. Det har således også været nødvendigt at fremme såvel
dannelsen som det disciplinerede i de første beskrivelser i lærebøgerne, hvor der dog stadig
ikke ses store forventninger i kravene for fremtidens sygeplejersker. Uniformsetikette som
sådan er slet ikke omtalt i Jacobæus og Kjærs ”Håndbog for Sygeplejersker” fra 1904 og
helt frem til 1926, hvilket kan skyldes, at det stadig var plejemødrene på de enkelte
sygehuse, der havde ansvaret for såvel beklædning som etiketten. Men i afsnittet om
antiseptik og sårbehandling står det anført at:
”Sygeplejersken bør være klædt i Vadskekjole uden Besætning og med korte
Ærmer, og på Stuerne kan hun bære et Gummilærreds Forklæde. Hendes Haarfrisure bør være saa simpel som mulig og i præparationsstuen og ved større
Operationer maa hun anlægge et Hovedklæde eller en Hue, for at ikke Haar og Skæl
skulle falde i Saar og Forbindinger” (Jacobæus 1904:226).
Yderligere skriver lægerne at ingen bør (min fremtoning) ”kunne blive Sygeplejerske, der
lider af stinkende Øreflod, stinkende Snue, daarlig Aande som Følge af hule tænder,
stinkende Vaginalflaad, lugtende Skinnebenssaar og lignende Sygdomme.” Ligesom sygeplejersken ”bør tage bad 1-2 Gange ugentligt” (Ibid.). Det var altså nødvendigt at pointere
disse foreskrivende ønsker, hvilket antyder at virkelighedens sygeplejersker også stadig var
fra en anden klasse end den adel, Munck omtaler.36 Men i 1926 i den nye ”Lærebog og
Haandbog i Sygepleje” af Charlotte Munck beskrives uniformens vigtighed og etikette
under afsnittet ”Fysiske Betingelser der er nødvendige for at blive en god Sygeplejerske”
således:
”Ifølge en Sygeplejerskes Arbejde er det af største Vigtighed, at hendes Klædedragt
er bekvem og praktisk. Baade hendes Uniform og Undertøj maa være gennemført
36

Men renlighed skal selvfølgelig også ses i lyset af datidens viden og normer, hvilket måske kan sættes i
perspektiv med følgende citat fra lærebogen for Sygeplejersker: “…for ikke at forurenes, kan man beskytte
Fingeren med en Gummitut; i hvert Fald skal man altid, naar man fører Fingeren op i rectum, kradse paa et
Stykke Sæbe, for at fylde Rummet under Neglen med Sæbe, saa fæces ikke kan samle sig her” (Jacobæus
1925:147)
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rent og ordentligt, til at vaske og helt igennem enkelt udstyret. Hun maa ofte skifte,
bruge Sprit, Talcum eller lign., hvis hun lider af Sved, og sørge for ikke at bruge
Parfume, da det vil virke ubehageligt paa Patienterne. Det er forfriskende og
oplivende for de syge at det er en sirlig, ordentlig og tiltalende Sygeplejerske, og
hun kan ved sin ydre Apparition medvirke til deres Velbefindende og derved til
Helbredelse. En Sygeplejerske maa være ligesaa omhyggelig for sit Udseende paa
Nattevagt som om Dagen; i “fuld Puds” som en Skildvagt på sin post. Hun bør nøje
overholde den vedtagne Uniform og aldrig bære Smykker, Ringe eller lignende.
Dragten maa hverken være for stram eller for løs, da dette vil hindre fuldkommen
fri Bevægeligelse; dette maa særlig fremhæves i Retning af Korset og Fodtøj”
(Munck 1926:5).
Der kunne nu undervises på landets sygeplejeskoler i uniformsetikette ud fra disse generelle foreskrevne regler, der både indeholdte ergonomiske, praktiske, æstetiske og hygiejniske principper. Det hed sig, at det var en fysisk betingelse for at blive en god sygeplejerske, at den vedtagne uniform nøje blev overholdt. Citatet om sygeplejerskens klædedragt er
fra bogens første afsnit, ”Almindelig Sygepleje” og har tydeligvis også en opdragende
funktion i forhold til sygeplejerskens dannelse og disciplin. I lærebøgerne og fagtidsskriftet
fra denne periode er disciplin, orden og kontrol eksplicitte og dominerende emner – i
forhold til såvel kroppe som til ting. Af lærebogen fremgår det, at renlighed og orden er
uadskilleligt i sygeplejen (Ibid.:13), og store dele af bogen omhandler detaljerede beskrivelser af sygeplejerskens egen kropspleje og rengøring af såvel patienter som af sygestuer.
Når det praktiske arbejde udføres, gøres det i en bestemt orden (Ibid.:31) og sygeplejersken
skal gøre alt for at sikre ro og regelmæssighed (Ibid.:35). ”Regelmæssighed hører til
Dagens Orden” (Ibid.:37) og sygepleje er at sikre ro, regelmæssighed, orden og punktlighed. Normen for god sygepleje er, at det er et praktisk arbejde, der dels skal gøre noget ved
patientens krop og sygehusets inventar, og dels skal hjælpe lægen i hans observationer og
behandling (Ibid.:94). Bogen er udpræget normativ, moraliserende og karakteriseret ved
fravær af begrundelser for de normative udsagn, eksempelvis ”Blot aldrig en Patient mere
end nødvendigt og brug skærmbræt ved Behandling[…]læg mærke til[…]hvisk aldrig på en
stue[…]sørg for at efterkomme” (Ibid.:36). Hertil kommer en hyppig forekomst af ord som
samvittighedsfuld, omhyggelig, ordentlig eller pligt, som understøtter det normative
disciplinerende og foreskrevne dannelseskrav.
I bogen ”Sygeplejelære” (Eppenstein 1956) knytter det normative sig forsat til beskrivelsen
af sygeplejerskens dannelse: Hun skal være venlig, tale tydeligt og klart, elskværdigt og
roligt ect., og hendes arbejdsmåde skal være planlagt og målrettet (Ibid.:149), men afsnittet
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om hendes påklædning synes nu erstattet med renlighed i omgivelserne og patientens
manglende sans for orden og properhed:
”De patienter, som ikke selv har sans for orden og properhed, kan lære meget under
et hospitalsophold med hensyn til personlig hygiejne og almindelig rengøring og det
er sygeplejerskens opgave at tage sig heraf” (Ibid.:172).
At sygeplejerskens uniformsetikette ikke er beskrevet, er formentligt bestemt af, at
forfatterne ikke har anset det for nødvendigt, idet hygiejne var et nøgleord i 50-erne,
specielt for husmoderen. Dette kunne tænkes også at have sat sit præg på de unge piger, der
søgte ind til sygeplejen. Hygiejniske principper og forskrifter herpå var derfor kun i forhold
til patientplejen og generel sygehushygiejne (Rosenbeck 1987).
En sygeplejerske skulle altså gøre sig fortjent til at bære uniform og skulle opføre sig
dannet og disciplineret, når hun bar uniformen. Det var stadig de borgerlige kvindelige
dyder, der skulle fremhæves gennem uniformen. I TFS og i lærebøgerne blev det i disse år
ofte beskrevet, hvordan sygeplejersken skulle være dannet, høflig, velopdragen, sikker og
let i sin optræden, behersket og god til at observere (TFS 1915;2:24, 1916;2:17, 1917;3:36
1917;3:16). Ikke blot gode manerer og tilbageholdenhed blev således fremhævet som en
uddannet sygeplejerskes kendemærke, men der blev også anvist, at man måtte ”kontrollere
Stemmen”, øve sig i ”diskret Tavshed, i ”en fin og Dannet tone”, ”udtrykke sig klart, kort
og tydeligt” og kunne tale ”tydeligt, klart, elskværdigt og roligt.” Ligesom det handlede om
at ”få Hænderne til at arbejde hurtigt, bestemt og nøjagtigt” (Jacobæus 1904:136)(TFS
1915;24:386)(Eppenstein 1956:149).
Charlotte Munch lærte eleverne gode manerer og dyder ved at tilrettelægge hele hverdagen
med gode handleeksempler. Hun var af den opfattelse, at hyggelige og ordentlige hjemlige
forhold på hospitalet også var med til at give gode manerer. De moralske dyder rummede
holdninger og karakteregenskaber, der kunne få personen til at vælge handlinger i
overensstemmelse med den praktiske fornuft (Olesen 1995). Men selvom regler og disciplineringen skulle være styrende og nødvendige på grund af de unge elevers evt. manglende
kundskaber, modenhed og erfarenhed, var det dog stadig næstekærligheden, der skulle
være den drivende kraft. For Munch var disciplinering efter bestemte principper og mønstre
tilsyneladende nødvendig. Inspireret fra de store amerikanske hospitaler mente hun, at det
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militæriske liv en sygeplejerske dermed kunne leve under, gjorde livet nemmere, idet det
ikke efterlod tvivl om, hvad hun skulle eller ikke skulle. Dette ses af følgende citat:
”En Sygeplejerskes Intelligens skal være skarp nok til at bedømme en Situation, saa
hun hurtigt kan veje for og imod og bestemme hvad hun skal sige eller gøre.
Mennesker, der ikke har været vant til at tage Ansvar, kan let tage fejl, men de maa
se at tage lære af deres Fejltagelser” (Munck 1926:8).
Det handlede derfor ikke om, at disciplineringen krævede slavisk underdanighed, men mere
om en hengivelse og opofrelse til ånden i sygeplejen og en villighed til i ydmyghed at
indordne sig under forholdene. Af dette kan udledes, at det handlede om takt, udvikling af
selvtillid, selvbeherskelse og selvfornægtelse. Sygeplejersken skulle kende ”sin professionelle Autorites begrænsning” og udvikle egenskaber som ”Tålmodighed, Overbærenhed og
Sindsligevægt.” Herudover udvikle punktlighed, nøjagtighed, orden, årvågenhed, observation og ansvar for hospitalets ejendele (TFS 1910:199-203). Men det handlede også om
kampen for anerkendelse, bedre løn og arbejdsforhold.

3.6.5 Poesi og virkelighed
Man kan undre sig over hvorfor de intelligente unge kvinder, der søgte sygeplejen,
underkastede sig disse vilkår med stram disciplinering og selvfornægtelse. Jeg må formode,
at sygeplejerskerne fx kunne have anvendt deres gode uddannelsesforudsætninger i et andet
erhvervsvalg eller til at kritisere og foreslå forandringer. Men viljen til at varetage
plejeopgaver, sammenholdt med forudsætningerne i tidens kvindekøns socialisering til bla.
underkastelse, kunne tænkes at have været stærkere end den kritiske tanke og protest.
Tillige dannede de store samfundsændringer af politisk og økonomisk art baggrund for den
massive arbejdsløshed i trediverne, der også ramte hospitalerne. Derfor blev der tillige
trængsel om stillingerne, hvilket nok i sig selv havde en disciplinerende effekt på den
enkelte. Datidens kønsopfattelse ekspliciteres også tydeligt i en kritisk avisartikel af
Maiken Lütken, sekretær i Dansk Sygeplejeråd i 1912:
”Sygepleje er særlig et Kald for Kvinder. Næst efter Hustruens og Moderens
Arbejde i Hjemmet og Omsorgen for Børnene, er Sygepleje specielt Kvindens
virkefelt[…]den taalmodige kærlige Pleje af den Syge er Kvindens Privilegium […]
I ingen anden Stilling vil den unge Pige faa mere brug for sine kvindelige Evner og
faa lejlighed til at udvikle sine Anlæg og styrke sin Karakter end i den moderne
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Sygepleje: og tro mig, der er mere poesi over vor Gerning til Trods for al graa
Virkelighed, end i nogen anden kvindelig Livsstilling” (Lütken 1912).37
Når kvinderne iklædte sig uniformen indgik de samtidig i den ideologi, den var underlagt.
En ideologi med fokus på uddannelsesmæssig kyndighed og åndelige karaktertræk. Et liv i
troskab til gerningen, hvor uniformen havde en understøttende funktion. Det kunne også
handle om, at kvinderne var vant til en hierarkisk indplacering fra deres opvækst under forældrenes regime i hjemmet og vant til at være underordnet andres dominans såvel her som i
samfundet generelt, ofte af andre kvinder.38
Spørgsmålet er om livet som den borgerlige hustru i starten af det 20. århundrede var så
attraktivt endda. Viktoriatidens stramme disciplineringen af kroppen som krævede bestemte regler for adfærd, havde stadig sin indflydelse. Det handlede om at gøre kroppen føjelig
og besidde selvkontrol. Kvinder havde ikke krop, men figur, de havde ikke bryster men
bryst. Det intime blev forbundet med kropsligt begær og blev styret og skjult. Den borgerlige kvindes arbejdsmotiv var ofte æstetisk, og hun holdte sig så vidt muligt fra det, som
svinede hende til, idet hendes vigtigste egenskaber var hendes pæne og velplejede ydre.
Men netop idealet om renhed, kyskhed og disciplinering igennem sygeplejerskeuniformen
skabte den distance til kroppens udskillelser, der gjorde sygeplejerskens omsorgsarbejdet
muligt. At være ren og pæn som ideal afspejlede kontrollen over kroppen og var synonymt
med selvstændighed og uafhængighed. Uforløste hustruer var mere reglen end undtagelsen
ved århundredskiftet. Samtidens gryende kvindelitteratur skrev om triste, skuffede og frigide borgerhustruer, der blev holdt som tækkede fugle i gyldne bure af deres ægtemænd.
Amalie Skram (1906) skrev modigt og kontroversielt herom i “Constance Ring.” Hendes
romaner beskrev, hvor store omkostninger, der var ved den forløjede kønsmoral. Når det
stod galt til med samlivet mellem kønnene, skyldtes det den seksualskræk, de unge piger
blev opdraget i og til. Alt sammen for at sikre, at de holdt på deres dyd, indtil den rette
ægtemand viste sig. Men skrækken for det fysiske og de mange sentimentale
ungpigeromaner blokerede for, at de nygifte hustruer kunne acceptere den “dyriske side”
ved deres mand. Bedre stod det ikke til med mændene. Ægtemanden havde ofte indtil
37

Artiklen “Kvinder som Sygeplejerske” var bragt i Berlingske aftenavis onsdag den 6. marts 1912. Artiklens
pointe var dog at dyderne ikke var nok, men krævede systematisk uddannelse (Wingender 1999)
38
Om socialisering af kvindekønnet skriver Janet Muff (1988), at kvinder selv anvender patriarkatets egne
understykkelsesmekanismer, og at det foregår så subtilt, at kvindekønnet selv er sin strengeste understykker.
Ordspillet: “kvinde er kvinde værst” viser at det ikke er de bagved liggende kræfter i patriarkatet, de
undertrykkende mekanismer, der kommer i fokus, men derimod selvundertrykkelse blandt minoriteter
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ægteskabet udlevet sin seksualitet med skiftende elskerinder, gerne af lavere klasse, eller
prostituerede. For manden var der således to slags kvinder. Madonnaer, som man giftede
sig med og løse kvinder, som man gik i seng med. Mandens seksualitet var splittet op på
den måde, så han nærmest følte, det var voldtægt at være sammen med hustruen –
madonnaen. Det gjaldt om at få akten overstået. Med to så forkrøblende indstillinger blev
det fysiske samliv mellem mand og kone i borgerskabet sjældent tilfredsstillende for nogen
af parterne (Ehlers 2002, Bakken 2002, Rosenbeck 1987). Set i dette lys, måtte det nærmest
have været en befrielse at træde ind i sygeplejerskegerningen.

3.6.6 Kvindefællesskab og afsavn
Man kan også sige, at sygeplejerskerne til gengæld for afsavnene indgik i et helt specielt
kvindefællesskab, der kunne give mening for den enkelte. Fællesskabet kunne bidrage til
samhørighed, en bekræftelse af at høre til en familie, hvor man gensidigt forpligtede hinanden såvel i arbejde som i fritid. Også fotografier af sygeplejersker fra tiden signalerede
sammenhold. Således fandt Knudsen (2002) igennem sine studier af fotografier fra
Bispebjerg Hospital i perioden 1913-1933, at mange af fotografierne fra denne tid udtrykte
sygeplejerskerne som en disciplineret og velordnet upersonificeret ensartet flok, der var
bundet sammen af noget højere, stærkere eller mere værdifuldt end et almindeligt lønarbejde vanligvis inspirerede til. Sygeplejerskerne var ofte fotograferet i en venindelignende flok, der udstrålede selvbevidsthed, glæde og stolthed. Paradoksalt nok udstrålede
fotografierne et oprør med de rendyrkede kvindelige dyder, idet fotografiernes stemning
mere var præget af ligefremhed, rank holdning og frimodige blikke end af stille vækst og
ydmyghed. Som sygeplejerske inkluderede kvindeligheden da også maskuline dyder som
forstand, tekniske færdigheder og udholdenhed. Possing skriver således, at det særlige
kvindelige var de dyder, som blev kaldt det 19. århundredes kvindelige kardinaldyder:
fromhed, renhed, underdanighed og huslighed. Ligesom inderlighed, ydmyghed, blidhed og
let påvirkelighed blev fremhævet som kvindens dyder. Men det var foreskrivende
egenskaber og ikke nødvendigvis karakteristika, der beskrev kvinders faktiske adfærd eller
egenskaber. (Possing 1992).
Det vil sige, at noget kunne tyde på, at sygeplejerskernes, på trods af deres lave placering i
hierarkiet på hospitalet, var deres klasse bevidst og samtidig muligheder for at avancere og
opnå personlig status

indenfor systemet.

I de nydesignede uniformer kunne
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sygeplejerskerne ikke alene genkendes på tøjet, men deres uniform blev symbol på omsorg,
professionel kompetence og ikke mindst indiskutabel moralsk karakter. Omverdenen
opfattede sygeplejersker som en hel gruppe tjenende gode ånder, hvilket havde klangbund i
sygeplejerskernes selvopfattelse og mål for faget. Uniformen såvel som bolig og
arbejdsforhold krævede tilvænning, men disse forhold hævede samtidig sygeplejerskernes
udbytte af fællesskabet til noget, der blev løftet højt over den fysiske og materielle
dimension. Måske har disse forhold også været medvirkende til, at det at blive sygeplejerske kunne betragtes som et fremskridt, fordi det førte til et eget erhverv og et eget liv
uden de restriktioner eller alternativer, som tidligere var gældende.
Sygeplejerskerne affandt sig altså med uniformen, disciplineringen og afsavnene og
skaffede sig til gengæld et anerkendt erhverv. De fik indprentet og lært vigtigheden af at
agere og tage sig ud på en bestemt, disciplineret måde, hvor den hvide rene uniform hjalp
til at glorificere og usynliggøre, at sygepleje som arbejde også handlede om alt det
tabuiserede, det kropslige og det frastødende. Lønnen var stadig ringe, og det kunne meget
vel handle om de religiøse grundtoner, som mere eller mindre implicit igennem årene
ledsagede anvisninger og krav til sygeplejerskens adfærd og handlinger. En tone, der var
præget af ædel selvopofrende næstekærlighed og som sådan jo ikke kunne lønnes højt. Fra
såvel de fagpolitiske aktive skribenter som fra anonyme sygeplejerskers side blev der fx i
forbindelse med beskrivelserne af sygeplejerskernes arbejde ofte anvendt metaforer, der var
hentet fra den kristne diskurs – specielt den del, der omhandlede Jesu offer og kærlighed til
mennesket (fx: TFS 1908;1:32, 1908:137, 1909;2:32, 1910;16:199, 1915;24:392). Guds
vilje var ofte den kraft, der gav sygeplejerskernes og menneskernes liv retning. Men det
religiøse, der betonede sygeplejefaget som et hverv, hvis værdi og legitimitet lå igennem
opofrelse og selvforglemmelse havde også den funktion, at det gav sygeplejersken et
fagligt ståsted i form af faglig identitet. Sygeplejerskerne forblev i deres rolle omgivet af og
involveret i metaforer, myter og symboler. I denne kontekst støttede de op omkring såvel
disciplinen som hierarkiet.
3.7

Symboler, myter og metaforer

Sygeplejersken skulle følgelig disciplineret underordne sig hospitalernes hierarkiske organisationer. Inspireret af det militære skulle uniformen således være genkendelig og
signalere sygeplejerskens rang og plads i hierarkiet. Uniformsetiketten og den hierarkiske
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placering i sygeplejerskesamfundet enten som menig sygeplejeassistent, instruktionssygeplejerske, afdelingssygeplejerske, oversygeplejerske eller forstanderinde blev markeret
med diskrete tegn via uniformen. Tegnene var genkendelige for de, der var inden for
hierarkiet, med ganske bestemte regler for hvem der kunne
udtrykke hvad og hvad der skulle udtrykke hvem. Det kunne fx
være

forskellige

elevemblemer,

biselæg

på

brystpartiet,

ærmernes længde, eller om uniformen var med eller uden kappe
og forklæde. Dansk Sygeplejeråds medlemsnål med firkløveret i
de rød hvide farver havde netop til hensigt, at andre skulle kunne
genkende den og forstå betydningen af den. Den skulle signalere
medlemskabet af Dansk Sygeplejeråd og dermed symbolisere
sygeplejerskens faglige og etiske niveau og således give hende

Dansk Sygeplejeråds
firkløveremblem. Siden
1899 har det kun ændret
sig i udformningen af
bladets ribber. (Wingender

den ønskede troværdighed og autoritet hos andre samarbejdspartnere og i offentligheden.
(Wingender 1999).
Uniformen viste magt og styrke og skabte indtryk af sammenhold og dermed disciplin,
hvilket ifølge tidligere museumsinspektør på Tøjhusmuseet Kay S. Nielsen (2003) også er
hensigten med en uniformering. Den skal udstråle, at bæreren er professionel og kan påtage
sig et ansvar. Uniformen karakteriserer et erhverv og symboliserer ved dens ensartethed, at
udøverne deler fælles normer og vurderinger. Men set i et dragthistorisk perspektiv var
sygeplejerskeuniformen hverken en såkaldt ren uniform sådan som eksempelvis en
militæruniform og heller ikke helt en civiluniform såsom eksempelvis en tolduniform.39
Men hvad var da sygeplejerskeuniformen?

3.7.1 En tjenestedragts symbolisme
Som jeg ser det, er det tætteste, der dragthistorisk kan siges om sygeplejerskeuniformen, at
den var en tjenestedragt for kvinder, der professionelt ydede sygepleje. Det er dog nærliggende at sammenholde sygeplejerskeuniformens enkeltdele og betegnelser med tidens
militære beklædning, selvom der samtidig var træk i uniformen, der pegede hen imod
tidens civile modedragt og dermed mod en civiluniform – i hvert fald i starten af perioden.
39

En civiluniform er karakteriseret ved, at dens tegngivende og symbolske funktion ændrer
betydningsindhold i relation til det samfund den fungerer i og dens sociale og praktiske funktion medvirker til
at styrke personalegruppernes interne ønsker og krav. Såvel i snit, farver og materialer følges tidens
modedragt (Cock-Clausen 2003)
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For det

var netop karakteristisk for sygeplejerskeuniformens udvikling fra starten af

forrige århundrede, at den i de første årtier hovedsagelig var inspireret af den civile
kvindebeklædning, mens den senere, i takt med hospitalernes udvikling og de fagpolitiske
strategiers indflydelse, gradvist ændredes hen imod den militære inspiration og mindre mod
tidens kvindemode. Det vil sige, at sygeplejerskeuniformen var en tjenestedragt for
kvinder, men også en dragt hvis tegngivende eller symbolske funktion ikke i særlig grad
ændrede sig i relation til det ydre samfund, den fungerede i, men mere i forhold til det indre
hospitalssamfund, i takt med bestemmelser og påbud fra hospitalernes og Dansk
Sygeplejeråds ’s side.
Set i et etnografisk perspektiv var netop civiluniformen for tidsperioden ellers en meget
udbredt og integreret del af samfundet og besad såvel en symbolsk som en praktisk
funktion. Det ensartede præg, distinktionerne, farver og materialer karakteriserede den
symbolske funktion, mens variationerne af enkelte dragtdele som regntøj, skjorter eller
kitler viste den praktiske funktion. Den gav præstige og fx etatens embedsmænd markerede rang i hierarkiet med distinktioner og uniformsfarve. Det var for disse mænd ikke
usædvanligt at markere stand og erhverv gennem en ensartet påklædning, der samtidig
symboliserede fælles normer og vurderinger (Cock-Clausen 2003).
Men i sygeplejerskernes beskrivelser ses sygeplejerskeuniformens symbolske og praktiske
funktion næsten uadskillelige og flettet sammen i den løbende debat. Sygeplejerskerne
identificeredes udadtil ved uniformens symbolindhold, mens dens praktiske funktion som
tjeneste- og arbejdsdragt set i den indre samfundsmæssige kontekst blot viste sig i få
ændringer af stof, farver og snit samt i principper for renligholdelse, holdbarhed og
udskiftningstermer. Den fulde uniformering, med det rene hvide smækforklæde over
kjoleuniformen, den hvide kappe på hovedet og foreningens emblem signalerede kun, at
kvinden havde et erhverv, der krævede en ren, ensartet og på samme tid differentierende og
uniformeret beklædning40 og tog ikke i nævneværdig grad hensyn til det ofte snavsede og
praktisk hårde arbejde. Men netop det at fokusere på det æstetiske indtryk fra uniformen
kunne beskytte sygeplejersken og forhindre, at hun blev relateret til termer som ringeagt,
afsky og urenhed, selvom hun beskæftigede sig med snavsede og tabuerede kropslige
40

Til forskel fra mange andre kvinder i arbejde, eksempelvis lærerinderne, kontorarbejderne eller telegrafisterne
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opgaver. En måde at reducere denne nedvurdering på var derfor at iklæde sygeplejersken
en moralsk anstændighedsdragt.

3.7.2 Ligesom en soldat lystrer
Såvel sygeplejersken som uniformen blev også ofte beskrevet i militæriske metaforer.
Disciplineringen beskrives med størst intensitet fra sygeplejerskernes egen side, og
samtidig ses der stærke, men modsætningsfyldte metaforer for sygeplejerskens rolle. Den
underdanighed og loyalitet. som er beskrevet, ses nemlig ofte som religiøse termer – som
kald, opofrelse og selvfornægtelse. Side om side hermed beskrives sygepleje i en række
tekster også i termer af kamp og krig (Beedholm 2002). Der beskrives fx, at livsnerven i en
god sygeplejeskole, er militærisk disciplin samt tugt, der nærmer sig stærkt det militæriske
(TFS 1910;5:54). Der anvendes udtryk som ”vor tids kamp”, ”en Hær af Kvinder”, ”en
klog General” (TFS 1917;10:202) eller at være ”ofre i Sygeplejens Tjeneste” og ”lade sig
slide op om nødvendigt” (TFS 1911;5:59, TFS 1910;7:89). Sygeplejersker sammenlignes
også med soldater såsom en ”skildvagt paa sin Post”, hun må lystre ligesom en soldat: ”vi
sygeplejersker er jo soldater, og må derfor finde os i disciplin og uniform” (TFS
1908;17:52). En række af disse krav betegnes som ”de etiske Regler” og ”den sande
Sygeplejeaand” eller ”den absolutte Villighed til at lade sig bruge i Tide og Utide” (TFS
1915;24:393, TFS 1910;5:89). Det lader sig dog ikke umiddelbart udlede, hvem ”fjenden”
for disse militæriske kampe skulle være, men noget kunne tyde på en disciplinering i
forhold til en usynlig fjende, hvor ofrene synes at retfærdiggøre sig selv. Eller kunne det
tænkes, at fjenden synes at være så åbenbar, at det ikke er nødvendigt at præcisere hvem
eller hvad, det er? Fra sygeplejerskernes side beskrives sygepleje således paradoksalt nok
på den ene side som en selvopofrende og selvforglemmende aktivitet, der udføres i
lydighed og underdanighed, på den anden side som en kamp. Fælles for begge aktiviteter
gælder, at de kræver, at sygeplejersken ofrer sig.
Det militæriske spor kan måske tilskrives den historiske tilknytning til fx Røde Kors
hjælpeorganisationer og deres uddannelse af sygeplejersker under krigene i det 19.
århundrede. Derudover har historierne om Florence Nightingale ligeledes haft stor
betydning. Men hvordan skal de militære metaforer forstås? Hvorfor er det sådan at det
militære blev en sammenlignelig gruppe eller model for sygeplejersker? Det er der efter
min opfattelse flere mulige forklaringer på.
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Det militære ideal giver anledning til at diskutere myten om sygeplejersken som synonym
med en total underkastet og adlydende kvinde i den traditionelle forståelse. Det er nemlig,
som jeg ser det, muligt at forestille sig, at det moderne hospitals organisation i begyndelsen
af det 20. århundrede behøvede en bestemt og beslutsom sygeplejeledelse. Disse ledende
sygeplejersker sad i en formidlende mellemledsposition, og det disciplinerende og militæriske kunne have været krav, der var nødvendige i et foranderligt samfund, en foranderlig
hospitalsverden sammenholdt med de foranderlige feminine idealer. På det tidspunkt var
der ikke nogen oplagte rollemodeller, som sygeplejerskerne kunne kopiere. Sygeplejerskerne havde ikke, som eksempelvis lærerinderne, mandlige kolleger at sammenligne sig
med, endsige at konkurrere med. Deres arbejde var strengt defineret som kvindearbejde.
Samtidig var ledelse og beslutsomhed på dette tidspunkt stadigt betragtet som et mandligt
karakteristika og sygeplejerskernes brug af maskuline idealer, udtrykt i militære metaforer,
kunne derfor ses som et strategisk træk for at tilføje de nødvendige karakteristika for
professionens ledelse og udvikling.
Det kunne også ses som en måde at takle det at skulle være en offentlig kvinde, hvilket
ikke blev mindre problematisk set i lyset af den kendsgerning, at sygeplejerskerne kom
meget tæt på mænds kroppe indenfor hospitals mure. Deraf kan en maskulinitetsstrategi
forstås som en slags forsvarstaktik, men kan også ses som en professionelt offensiv strategi.
Endelig kan fænomenet også analyseres mere diskursanalytisk i køns- og magttermer ved
at anvende fx historikeren Joan Scott’s (1999) analytiske redskaber. Scott er netop specielt
interesseret i sprog og magt og ifølge hendes tilgang er køn et fundamental element i opbygningen af en social relation baseret på erkendt forskellighed imellem kønnene. Køn er
en måde at betegne relationer med magt, og i denne kønsskabende proces ses begreber forbundet med det maskuline som overordnede begreber forbundet med det feminine. Sproget
er i den forbindelse vigtigt til dekonstruktivt at fremanalysere måden argumenterne struktureres og præsenteres på. Sygeplejerskernes villighed til at optage de maskuline metaforer
kunne, set i dette lys, også analyseres som en del af en strategi for professionalisering –
som en måde at bestemme eller fastsætte det professionelle ideal i overensstemmelse med
den maskuline norm, og i den hensigt at vinde autoritet gennem magtfulde, maskuline
metaforer og idealer (Andersson 2002).
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3.7.3 Klæder skaber folk og forklæder skaber kvindfolk
Set i lyset af ovenstående skabes der billeder af viljestærke, magtfulde og bevidste kvinder
i en beklædning, der skulle symbolisere helt andre kvindelige dyder. Der er et gammelt
mundheld, der lyder, at klæder skaber folk og forklæder skaber kvindfolk. Forklædet frem
for noget andet klædningsstykke har altid været et kvindesymbol og sygeplejerskeuniformen fastholdte derved sygeplejersken i rollen som den altopofrende og uskyldsrene
(hus)moder, hvilket kunne medvirke til en inkongruens kommunikation, som derved kunne
overraske og tolkes vidt forskelligt.41 Var sygeplejersken i uniformen i virkeligheden en ulv
i fåreklæder?
Umiddelbart udstrålede den rene, hvide og nette uniform jo feminine værdier, men
samtidig i tale og handling anvendte sygeplejersken maskuline træk og udtryk. Kunne det
tænkes, at hun netop gennem uniformens synlighed og symbolisme fik mulighed for at
opnå den velvilje og anerkendelse, der gjorde det muligt

samtidig at iscenesætte og

udtrykke forskellige former for magt? Der kunne fx være tale om fællesskabs-magt (vi er
mange), forskellig fra andre-magt (vi er de ganske særligt egnede), husmoder-magt (vi har
styr på afdelingen og bestemmer). Ud fra sådan en antagelse, bliver sygeplejerskeuniformen en ligeså strategisk stærk beklædning som de emanciperede kvinders mørke
kønsrollepolitiske og uniformslignende habitdragter. Et middel til at nå et mål.
Efter 2. verdenskrig kan man yderligere sige, at der blev sendt et dobbelttydigt budskab. På
grund af sygeplejerskemangel gik såvel Dansk Sygeplejeråd som de enkelte sygeplejeskoler i løbet af 1940’erne og 1950’erne ind i et oplysnings- og kampagnearbejde for at
skaffe de bedst kvalificerede ansøgere. På dette tidspunkt i midten af 1900-tallet op til
uddannelsesreformen i 1957 var der stadig ingen entydige retningslinier for, hvad en
sygeplejerske skulle kunne, og skolekundskaberne var en del af debatten i relation til den
nye sygeplejerskeuddannelse.42 Det hed sig, at Dansk Sygeplejeråd ønskede real- eller
studentereksamen, mens højskolebevægelsen ønskede almen dannelse og personlige egen41

Man kan finde materiale om forklæder helt tilbage til vikingetiden og der findes kalkmalerier i kirker fra
1450 som viser arbejdende kvinder, hvor forklædet således var et stykke arbejdstøj. Sådan blev det ikke ved
med at være. Forklædets store gennembrud i dansk kvindemode kom i renæssancen hvor de mere velstillede
damer, inspireret af moden i Tyskland, anvendte forklædet som en del af festdragten. I 1950’erne var det
almindeligt at husmødrene iførte sig et værtindeforklæde, når der skulle serveres for gæsterne (Andersen
1960, 1971)
42
Dette til trods for, at Sundhedsstyrelsen udgave vejledende retningslinier allerede i 1939 (Wingender 1999)
_________________________________________________________________
Sygeplejerskeuniformens plads i den danske sygeplejes historie i perioden 1908-1969.
Speciale. Kandidatuddannelsen i Sygepleje. Winnie Høgsaa.. Efteråret 2004

52
skaber på mellemskoleniveau. I relation til ansøgerskaren på daværende tidspunkt var det
sidste det mest realistiske og også det der blev valgt. Skolekundskaberne var væsentlige i
1950’erne, da ekspansionen inden for hospitalssektoren, med øgede behandlingsmuligheder
og velfærdsstatens udbygning med ændring fra privat til offentlig forsorg, betød behov for
kvalificeret plejepersonale (Wingender 1999). Kampagnen blev inspireret blandt andet fra
Amerika og bestod dels af en plakat og en oplysende brochure. En af plakaterne viste en
sygeplejerske der kærligt bøjede sig ned over en sød, smilende og sengeliggende ca. etårigt
dreng.

Brochuren var trykt i sort/hvide farver og på forsiden sås en smilende, ung

sygeplejerske med uniform og kappe. Nederst var der indsat et
klart blåt felt med teksten: ”Sygeplejen – et erhverv – og en livsgerning.” Det hed videre, at sygeplejerskeuddannelsen var et godt valg
for en ung, pålidelig pige med godt helbred og praktisk håndelag.
Der var billeder af glade, nærmest helt landligt kernesunde elever i
glatte, nystrøgne blå uniformer med en kæk lille sløjfe ved kraven og
det karakteristiske hvide forklæde med smæk (Suhr 2001). Selvom
der i 1951 var åbnet op for mænd i uddannelsen, blev dette ikke
fremhævet. Opfattelsen af kvindekønnet i 1950’erne var stadig
baseret på et biologisk og et socialt grundlag, hvilket også tydeligt

Forsiden på en af
tidens brochure
(Suhr 2001)

fremgår af følgende indlæg i den forudgående debat i Indenrigsministeriet om
sygeplejerskemanglen:
”Således som den almindelige indstilling efter mit skøn er her i landet, må
sygeplejearbejdet betegnes som decideret kvindearbejde […]men man kan dog sige,
at inden for sygeplejen er tilstedeværelsen af specielle kvindelige egenskaber i
særlig grad værdifuld. Det gælder således virkelig indfølelse med og en næsten
moderlig omsorg for medmennesker, sans for hjemlig hygge og renlighed, ligesom
det også er værd at gøre opmærksom på, at den noget ubeskrivelige, men reelle
særlige ånd og tone, som kun kvinder kan skabe og præge omgivelserne med, kan
spille en rolle. Man vil i den forbindelse fremhæve, at når et barn bliver sygt, passes
det af moderen og ikke af faderen.” (Indenrigsministeriet 1949)
Pigerne i 1950-erne blev stadig i høj grad opdraget til at blive gift og få børn, men også til
at blive husmødre eller fx sygeplejersker alene på grund af deres naturlige anlæg herfor.
Men man kan sige, at igennem sygeplejerskeuddannelsen blev moderskabet og husmoderrollen professionaliseret (Rosenbeck 1987).
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Det var netop det professionelle erhverv med dets karrieremuligheder, der skulle sælges.
Men der var fra Dansk Sygeplejeråd betænkeligheder ved at profilere faget med billeder af
søde smilende kvinder, især set i lyset af at brochurerne nemt
kunne blive sammenlignet med tidens populære succesromaner
af Ellen Boylstons og Ib Henrik Cavlings. Fælles for disse bøger
var nemlig, at de gav et idylliseret billede af livet som sygeplejerske, ligesom illustrationerne og beskrivelserne i bøgerne
fremstillede smukke, slanke uskyldige unge piger, der gik ind i
sygeplejen ud fra idealistiske forestillinger af sygeplejen som et
kald baseret på kvindens medfødte egenskaber. Desuden var det
Billedet illustrere forsiden
på en af Cavlings bøger.
Første oplag blev udsendt
henholdsvis i 1948 og 1955
(Cavling 1955)

sådan, at sygeplejeeleven efter adskillige besværligheder
sluttede sin uddannelse for at blive gift med lægen (Boylston
1968). For at blive i metaforernes verden kunne metaforen ”En
ulv i fåreklæder” nu, set i lyset af det mere naive og uskyldige

billede, måske nærmere blive til ”Den lille Rødhætte og ulven.” 43
Spørgsmålet var, som tidligere, om det var passende i forhold til fagets anseelse at gå ind i
en sådan propagandavirksomhed og om det idylliserede billede ikke ville tiltrække elever,
der ikke levede op til de idealer, som var i sygeplejen og som hurtigt ville fravælge faget?
(Suhr 2001) Igennem billederne blev der sendt et budskab hvor særartstænkningen var
dominerende, hvor kvinden med de særlige egenskaber både adskilte sig og supplerede
manden. Det var blot ikke det budskab Dansk Sygeplejeråd ønskede at sende. Opfattelsen
af sygepleje som et moderkald var da også nedtonet i teksterne, hvor sygepleje i stedet
bliver sammenlignet og ligestillet med andre erhverv. Sygepleje skulle på dette tidspunkt
ikke ses som en erstatning for ægteskabet, men som et fag der sås som en karrieremulighed
– dog stadig fortrinsvis for kvinder.
Selvom kampagnen må ses i lyset af den debat og de dilemmaer, der var i perioden for at
profilere faget og agitere for en ensartet uddannelse i Danmark, er det, som jeg ser det,
alligevel med denne strategi, at Dansk Sygeplejeråd gennem billederne af den smilende
kvindelige sygeplejerske i den snehvide sygeplejerskeuniform fremhævede kaldet i syge43

I eventyret lokker, overtaler, snyder og æder ulven til sidst Rødhætte, men jægeren kommer og befrier igen
Rødhætte fra ulvens mave (Grimm 1987). Eventyret kan evt læses på
http://www.lysator.liu.se/runeberg/rodhette/
_________________________________________________________________
Sygeplejerskeuniformens plads i den danske sygeplejes historie i perioden 1908-1969.
Speciale. Kandidatuddannelsen i Sygepleje. Winnie Høgsaa.. Efteråret 2004

54
plejen med fokus på kvindens medfødte egenskaber. Dette gav således ny næring til
metaforer som ”piger i hvidt” og myter om sygeplejersker som lidt naive kvinder der
håbede og ventede på ægteskabets frelse. Set i lyset af hvervekampagnen og bestræbelserne
på at professionalisere faget og højne standens anseelse, var dette en uheldig handling. Det
var jo også samtidig husmoderens glansperiode netop her efter 2.verdenskrig. Generelt
havde mange kvinder tidligere haft arbejde, men industrialiseringen havde overtaget deres
ansvar for produktion, hvorefter de nu kunne vie deres liv til reproduktionen (Bakken
2001).44

3.7.4 Uskyld og erotik
Det var i øvrigt ikke kun det idylliserende, der blev skabt i metaforen ”piger i hvidt.”
Sygeplejersken i den hvide uniform blev også dengang anvendt i film og illustrerede blade,
og netop denne figur er kendt som en dyb struktur i mandens erotiske fantasiverden.
Hvordan kunne denne uskyldsrene kvinde, som på ingen måde havde disse hensigter, få
denne skæbne, kunne man vel spørge? Den norske sygeplejerske og lektor i pædagogik
Runar Bakken giver sin forklaring på dette i sin bog ”Modermordet” (2001).45 Heri
argumenterer Bakken for, at sygeplejersken er defineret seksuelt netop igennem sin ikkeseksualitet. Det er netop spændingen i, at hun er historien om den moralsk ophøjede,
åndeliggjort i kroppen i tjeneste for den lidende. Det er den aseksuelle uskyldige kvinde –
jomfruen, der holder fast i et væld af fantasier. Det handler om gabet og tvetydigheden
mellem mandens begær og den nøgenhed, som det uskyldsrene hvide skjuler, der
producerer spændingen. Forklædet får her igen betydning, men på en noget anden måde,
idet de historiske myter fortæller, at forklædet udover at beskytte tøjet tillige var et symbol
på underkastelse og tjenstvillighed. I den sammenhæng kunne den hvide kappe, der ellers
skulle “give et skær af Air og værdighed” i stil, associere til den sammenlignelige kappe
som tjenestepigen/stuepigen bar og dermed forstærke tjenestevilligheden. Samtidig dækker
44

Et centralt træk ved denne udvikling var videnskabeliggørelsen af hustrumoderens rolle. Feltet skulle gøres
til et skikkeligt fag og det var derfor ikke nok med egenskaber og færdigheder, men der måtte tillige
kundskaber til. Der opstod husmoderskoler, hvor kvinden kunne lære om næringsstoffer og sammensætning
af et sundt måltid. Om bakterier og virus, omhusholdningsøkonomi og førstehjælp. Der var mange paralleller
til sygeplejen (Bakken 2001).
45
I bogen diskuterer Bakken tillige forbindelsen mellem det husmoderlig og sygeplejen. (Bakken 2001).
Bogen førte til en heftig debat om rekruttering, kønsroller, lønniveau og andre aspekter ved sygeplejen som
fag, samt om krav til videnskabelig kvalitet af sygeplejelitteratur/lærebøger
Se evt. debatten på http://fag.hit.no/hit/info/hit-nytt/0901.htm
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forklædet tillige, når det sidder på det rigtige sted, kvindens køn. De myter, der er opstået
omkring dette, må forklares i sammenhæng med den uvidenhed, der historisk set har
hersket omkring kvindens indvendige køn. Kvindens kønsorganer har altid været omfattet
af mystik og til tider nærmest fremstået dæmonisk. Således har man fx ment, at forklædet i
overtroen ligefrem beskyttede de kvindelige kønsregioner, hvorfra det samtidig fik en
magisk kraft. Det magiske ses fx i folkeeventyret ”Fyrtøjet”, hvor det er heksens forklæde,
der har magisk kraft (Ehlers 2002, Andersen 2003). 46
Med afsæt i ovenstående kan man derfor sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt det således
var ideelt som ideal at rekruttere unge dannede piger, der var uafhængige af mand, barn og
familie, for at de helt og fuldt ud kunne ofre sig for arbejdet i kærlig opofrelse. Set i et
sådant lys bliver Dansk Sygeplejeråd’s strategi en propaganda med anvendelse af den
kvindelige særart - fremhævet gennem uniformen - på mandens præmisser, idet den realiserer mandens kvindeideal: jomfruen.
Det var netop helt frem til 1950-er, at det var en sjældenhed at sygeplejerskerne giftede sig,
men ifølge Bakken indtog hustruen og moderen langsomt jomfruens plads i det harmoniske
hjem på sygehuset. Det nye rekrutteringsgrundlag og nye ideal for udøvelsen af sygepleje
repræsenterede dermed en verdsliggørelse, ved at kravet til kristentro og et liv i separation
fra det seksuelle blev opgivet. Sociologen Kari Wærness (2001)opponerer dog mod dette
billede. Hun mener, at det også skal medtænkes, at det borgerlige familieideal, som
oprindeligt var idealet for lægerne og sygeplejerskerne på hospitalerne, var en familie, hvor
husmoderen administrerede og ansatte hushjælpere, som tog sig af det meste af det
konkrete hus- og omsorgsarbejde. Efterkrigstidens husmor havde ingen lønnet hjælp og
kunne, efter Wærness’ mening, aldrig nogen sinde siges at have været en idealmodel for
sygeplejen. Dette ses også af, at der også altid har været andre kvindelige omsorgsgrupper
udover sygeplejerskerne, som har udført meget af det praktisk arbejde. I mellemkrigstiden
var det herudover i almindelighed også usædvanligt at gifte kvinder var erhvervsaktive, og
Wærness mener derfor ikke, at udviklingen indenfor sygeplejen måske var så speciel
endda. Set i lyset af, at giftermålshyppigheden steg, samtidig med at sundhedsvæsenet eks46

Hundene gør ikke soldaten noget, fordi han følger heksens råd og rask sætter dem ned på det blåtternede
forklæde. Samtidigt var det halsløst af heksen at skille sig af med sit forklæde. Havde hun beholdt det på i
stedet for at give soldaten det med ned i det hule træ, havde han aldrig hugget hovedet af hende (Andersen
2002) Eventyret kan evt. læses på http://hjem.get2net.dk/chenero/hca/hcaev001_da.html
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panderede, kunne grundlaget for at rekruttere gifte kvinder derfor også ses som rent
prosaiske og nødvendige grunde for simpelthen at få nok arbejdskraft (Ibid.).
4

Sammenfatning

Ud af sygeplejerskernes beskrivelser i TFS og beskrivelserne i samtidens lærebøger, kan
det nu sammenfattende siges, at uniformens betydning for sygeplejersken som person og
for sygeplejen som fag i perioden 1908-1958, må have været essentiel. De ledende
sygeplejersker, der i starten af perioden førte an i professionaliseringen af faget, viste
tilsyneladende en evne til at blande en interessant konstellation af kvindelige værdier, det
religiøst kald og militære strategier, sammen med en viden om kravene for en moderne
profession – alt sammen tillige synligt tydeliggjort gennem en til lejligheden velvalgt
beklædningen. Til dette må siges, at strategien var succesfuld for såvel anerkendelse af
faget som for sygeplejerskens status og værdighed.
Uniformen vakte opsigt og kunne netop kendetegne og differentiere de nye uddannede
sygeplejersker fra de tidligere uuddannede. Sygeplejerskerne kunne ikke alene genkendes
på tøjet, men deres uniform blev symbol på omsorg, professionel kompetence og ikke
mindst indiskutabel moralsk karakter Den kunne med sin hvide renhed og uniformsprægede ensartethed symbolisere fagets disciplin og dannelse, fællesskab og magt,
samtidig med at den var et tegn på sygeplejerskens moralitet og hengivenhed til faget. De
unge kvinder fra borgerskabet fik ved etableringen af dette ”nye” fag og erhverv mulighed
for at indgå i et stort og magtfuldt fællesskab samt opnå social konsolidering og anerkendelse. Fællesskabet kunne bidrage til samhørighed, en bekræftelse af at høre til en
familie, hvor man gensidigt forpligtede hinanden. Netop ved at fokusere på det æstetiske
indtryk kunne uniformens udtryk yde sygeplejersken beskyttelse, ligesom det symbolske
billede af renhed kunne forhindre, at hun blev relateret til termer som ringeagt, afsky og
urenhed, på trods af at hun skulle beskæftige sig med snavsede og tabubelagte kropslige
opgaver. Uniformen så og sige meta-kommunikerede og indrammede nonverbalt såvel
handlingen som konteksten. Til gengæld måtte de også underordne sig matriarkatets47
hierarki og organisering tillige med dets ideologier og normer. Ideologier med fokus på

47

Susanne Malchau (1998) skriver, at sygepleje traditionsmæssigt fungerede indenfor matriarkater hvor
kvinder har haft magt over andre kvinder. Det vil sige rene kvindekulturer hvor mænd ikke kunne opnå
medlemskab om end de var en betydelig ydre faktor i de omgivende patriarkalske strukturer.
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uddannelsesmæssig kyndighed og åndelige karaktertræk og et liv i troskab til gerningen.
Dette indebar ikke alene indiskutabel disciplineret anvendelse af den til faget hørende
uniform, men tillige den til uniformen hørende kontrollerede asketiske adfærd og disciplinerende holdning.
Sygeplejerskerne indordnede sig under disse betingelser op igennem første halvdel af det
20. århundrede og fandt tilsyneladende glæde og tilfredsstillelse ved det. De borgerlige
kvindelige dyder og egenskaber blev fremhævet gennem uniformen, hvilket ses af såvel beskrivelserne i TFS som i lærebøgerne. Sygeplejerskerne var meget optagede af deres ydre
og var bevidste om beklædningens betydning for såvel faget som for dem selv som personer. De foreskrev selv kvindelighedens normer, når de beskrev uniformen og dens
betydning for dem selv som personer. På den måde kan det siges, at sygeplejerskerne såvel
verbalt som visuelt argumenterede med køn og var optaget af at understrege dette som et
middel for at opnå deres mål eller som et forsøg på, under de givne betingelser, at
gennemtvinge en faglig monopolisering. Tillige indirekte blev kvinden som særart formet
gennem forestillingerne om kvindens egenskaber og specielle opgaver. Dette viste sig
gennem idealer som eksempelvis opofrelse, tålmodighed og ydmyghed.
Uniformen kan således siges at have haft stor betydning for sygeplejerskernes
rolleidentifikationen og adfærd igennem årene. Den kunne give dem faglig identitet og
stolthed. Herudover opfattede omverdenen også sygeplejersker som en hel gruppe tjenende
gode ånder, hvilket havde klangbund i sygeplejerskernes selvopfattelse og mål for faget.
Uniformen befæstede et medlemskab af en magtfuld gruppe, som igen kunne fastholde
sygeplejersken i en bestemt rolle. Uniformen signalerede hvor og hvem man var i det
hierarkiske system og kunne således være med til at øge behovet for kontrol over ikke
alene sig selv, men også andre i omgivelserne. En indvending til uniformeringen kunne
derfor være, at den samtidig kunne have være som en slags kostume som sygeplejerskens
tog på i stil med en skuespiller, der anvender kostume for at ”blive” en bestemt person. Den
unge borgerlige kvinde blev sygeplejerske ved at iføre sig uniformen. Metaforisk var
uniformen nærmest som en adgangsbillet, der umiddelbart tillod en bestemt adfærd og
holdning, tilgang til patienter og til alle hospitalets afdelinger. Uniformeringen kunne deraf
samtidig fritage sygeplejersken for selv at definere, hvad sygepleje eller de selv i virkeligheden var.
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I midten af 50-erne var det et faktum, at rekrutteringsgrundlaget ændrede sig. De nye
kvinder ville også sætte deres præg på sygeplejen. Så de spørgsmål, der nødvendigvis igen
må stilles for den kommende periode må blive, hvordan disse nye kvinder var og hvem de
ville være noget for - hvordan og hvorfor?
Beskrivelsen af konteksten i det kommende kapitel er igen baseret på historikerne Wingender (1999) og Rosenbeck’ (1987). Hvor andre er inddraget er dette præciseret nærmere.
5

Sygeplejerskeuniformen 1958-1969

På trods af de 50 års forskel i tid, er der er en tankevækkende lighed i korrespondancen om
uniformen fra 1908 med den korrespondance, der igen startede i TFS i 1958. Her i 1958 var
det oversygeplejerske Helga M. Hansen fra Odense Amts og Bys Sygehus, der under
overskriften ”Uniformsetikette” på samme vis problematiserede, at det på adskillige sygehuse var et problem for de ledende og undervisende sygeplejersker ”at få eller holde
gennemført - en passende uniformering” (Hansen 1958;18;:376). Som oversygeplejerske
havde hun det overordnede ansvar for sygeplejen og dermed også pligt til at være foreskrivende for de krav og normer, der skulle fastholdes for god opførsel og adfærd som
sygeplejerske. Hensigten med Hansens indlæg synes at være, at det nu igen var nødvendigt
at ”slå tonen an” og også på nuværende tidspunkt gav denne opsang og belæring anledning
til mange kommentarer og indlæg fra såvel menige som ledende sygeplejersker i ind- og
udland. Men hvad var en passende uniformering på dette tidspunkt, og hvordan passede
den til tidens kvinder og samfundet omkring den? Eller sagt på en anden måde, hvad skete
der i tiden, der kunne give anledning til ”uro i geledderne” og den afslappede holdning til
den eller så tydeligt differentierende uniformering?
5.1

Den reglementerede påklædning

Sygeplejerskeuniformen og ikke mindst den hvide kappe var meget synlig og dominerende
i det danske sundhedsvæsen i periodens start, og ifølge Lyngaa havde sygeplejerskerne i
disse år måske også af den grund ikke svært ved at identificere sig med faget og deres eget
ståsted (1998). De var mange, synlige og ensartetheden var trods alt dominerende. Den
reglementerede uniform var i design stadig karakteriseret ved den lille hvide kappe og et
stort hvidt vendbart bomuldsforklæde med eller uden smæk og bindebånd i kryds ned bag
om ryggen. Farverne på kjolerne var afhængige af ansættelsesstedet, men stadig hvide,
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blåtmelerede eller blåstribede og enkeltradet med drengekrave eller løs krave/flip samt
korte ærmer med opslag. Flere steder var uniformen tillige pyntet med en kæk lille sløjfe i
halslinningen. Længden på kjolen var lige under knæene og strømperne skulle være enten
hvide, brune, sorte eller hudfarvede og dertil lukkede sko. Dansk Sygeplejeråd’s
medlemsemblem blev for menige sygeplejersker båret på venstre bryst sammen med
uddannelsesemblem. De ledende og undervisende sygeplejersker havde emblemet i
halslinningen og deres uniformer var med 3/4 ærmer, som varmede, men også signalerede,
at disse udførte mindre praktisk arbejde end andre. Uniformerne signalerede stadigt hvem
man var, og hvilken position man indtog.
Den reglementerede påklædning for sygeplejersken gjorde
stadig en forskel i forhold til
påklædningen for kvinder i
samfundet omkring sygeplejerskerne,

men

der

var

dog

ligheder med moden ”udenfor”
i forhold til længde og snit. Her
var kvindeligheden nemlig
igen

blevet

understreget

Afgangshold 1956 fra Århus Kommunehospital. En stor ensartet
flok. (Århus Kommunehospitals Arkiv).

gennem påklædningen, efter
efterkrigstidens maskuline anstrøg. Kvindeligheden blev understreget af bare arme og
stropløse kjoler til fest og fornuftige todelte spadseredragter, med plisserede nederdele til
hverdag. Tillige havde opfattelsen af unge ændret sig. Hvor man tidligere gik fra barn til
voksen når man blev konfirmeret, skilte de unge her i 1950-erne sig ud som en særlig alder
med deres egen tøjmode, mødesteder, musik, frisurer og danse. Disse unge såkaldte teenager’s blev selv kultur- og modeskabere. De unge piger begyndte fx at gå med kortere
skørter, stivede underskørter eller i den nye buksemode. Det nye modeideal fik betydning
for en udvikling i 1950-erne fra en slank, ungdommelig og mindre ”damet” kvindetype til
et meget ungt lillepigeagtigt kvindeideal i 1960-erne. Sygeplejerskeuniformen blev på dette
tidspunkt også lårkort, skoene mere sandalagtige og det husmoderlige udtryk ændrede sig
til et mere værtindeagtigt udtryk.
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I slutningen af 1950-erne var samfundet præget af en genopbygningstid og kvindeligheden
var igen lig med husmoder og moder, fordi der var brug for dennes dyder i knaphedens
kølvand. Dog var rollen som husmoder ikke den sammen som tidligere tider med
tjenestepiger og senere husassistenter. Hun var ene om jobbet, men havde hjælpen i form af
alle de nye elektriske hjælpemidler, der var kommet på markedet. Dette gjorde til gengæld,
at hun havde god tid til at interessere sig for sit udseende, på trods af at hun af profession
var en dygtig husholderske. Det var i disse år, man kunne se husmødre iføre sig romantiske
”værtindeforklæder”, når der skulle serveres for gæsterne. Husmoderen forlader således sin
huslige status, forklædet bliver af det nye plastik og nylon og man kan sige, at selvom
kvinden formelt havde opnået en betydelig større frihed og samfundsmæssig ligestilling
sammenlignet med perioden i starten af århundredet, så herskede der stadig en patriarkalsk
og puritansk holdning. Det var stadig, ifølge skønhedspropagandaen, enhver kvindes pligt
at gøre sig smuk og tiltrækkende og som tidligere blev hun med forskellige kunstgreb
udstyret med tiltrækkende former og skulle stadig på det seksuelle område udvise en vis
grad af passivitet, hvis hun ville betragtes som anstændig. Stormagasinet Magasin startede i
disse år kampagnen: ”Bliv en ny kvinde,” hvor skønhed, harmoni og korrekthed nu var
hjørnestene i påklædningen. Umiddelbart er det svært at se hvori fornyelsen lå, såvel i tøjet
som i synet på kvinden, udover at den attraktive nye kvinde, til forskel fra tidligere, ikke
længere var socialt kvalificerende og et udtryk for en privilegeret klasses overskud af tid og
penge. Kvinden var lidt til overs og derfor voksede typen ”den udearbejdende husmor”
frem. Det var kvinden i dobbeltrollen som erhvervsmæssig beskæftiget og samtidig forpligtet overfor husarbejdet og omsorgen for familien (Andersen 1960, Madsen 1997).
5.2

Samfundet og sygeplejen

Efter 2. verdenskrig skete der store videnskabelige og teknologiske fremskridt både på
samfundsplan og i lægevidenskaben. Samtidig med en kvantitativ udbygning af antallet af
sengepladser skete der en øget medicinsk-teknologisk specialisering. Der var i slutningen
af 1950-erne flere ændringer på vej såvel i samfundet, i sygeplejen såvel som i kvinder liv
og adfærd. Dels var der et begyndende oprør undervejs i form af ungdomsoprøret, der
prægede slutningen af 1960-erne og begyndelsen af 1970-erne, og de unge tog mere og
mere afstand fra de eksisterende værdinormer og konsensurisme. Forståeligt nok ”ulmer”
disse holdninger her i midten af 1950-erne, set i lyset af hvor lidt, der var sket med
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kvindens situation siden begyndelsen af århundredeskiftet.48 Dels var der samtidigt ved at
begynde en vækst i den danske økonomi. Væksten især indenfor den offentlige sektor
betød, at arbejdsløshedstallet faldt, så man fik noget nær fuld beskæftigelse. Den store
efterspørgsel efter arbejdskraft medførte tillige, at stadig flere gifte kvinder kom ud på
arbejdsmarkedet (Scocozza 1999).
Ligeledes gennemgik sygeplejen en større udvikling i 1950-erne. Før var læger og
sygeplejersker nærmest de eneste medarbejdere omkring patienten på hospitalet. De få
andre grupper såsom socialrådgivere, fysioterapeuter, m.m. blev tilkaldt til den enkelte
afdeling, når der var behov. Sygeplejerskerne havde levet nogenlunde fredeligt. De havde
indordnet sig under lægen og havde passet og plejet patienterne. Men det økonomiske
opsving ændrede dette billede, idet opsvinget betød flere i arbejde, længere uddannelser,
flere uddannede og et opgør med fortidens vedtagne regler og normer. Udviklingen var
præget af rationalisering og krav om effektivitet og specialisering. Formanden for Dansk
Sygeplejeråd Maria Madsen så positivt på, at sygeplejerskerne måtte tilegne sig nye
funktioner og skrev i sin nytårstale i 1958: ”Men dette, at vi aldrig kan slå os til ro i vort
fag, er tillige et af fagets største privilegier” (Madsen 1958;1:2). Der var en konstant
forventning til dygtiggørelse, og pligten til denne dygtiggørelse var en væsentlig del af
sygeplejefagets selvforståelse.

5.2.1 Værtinderollen
Sygeplejerskerne fulgte stadig lægernes specialisering og opsplittede sygeplejerskearbejdet
i et teknologisk, instrumentelt og et ekspressivt område. De ønskede at påtage sig det
instrumentelle område i patientplejen, og, idet der samtidig var mangel på sygeplejersker,
blev der uddannet mindre uddannede sygehjælpere til at varetage de direkte
patientrelaterede opgaver.49 Sygeplejerskernes opgaver var dermed fortrinsvis den lægeassisterende50, den undervisende og den ledelsesmæssige. De påtog sig såvel husmoderrollen, men tillige og i stigende grad værtinderollen og sørgede for, at der var pænt og
48

Som et billede på dette nedsatte den daværende statsminister Jens Otto Krag og hans socialdemokratiske
regering i 1965 “Kommissionen vedrørende Kvindernes Stilling i Samfundet”. Her 50 år efter indførelsen af
kvindernes valgret, var det altså stadig nødvendigt at sætte den resterende ulighed på den politiske dagsorden.
Målet med ligestillingsrådet var at skabe en reel ligestilling indenfor alle områder af samfundslivet (Scocozza
1999).
49
Rekrutteret fra arbejderklassen (Eriksen 1992)
50
På dette tidspunkt dominerer titlen assistent i stillingsannoncerne for sygeplejersker
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rydtligt. De var praktiske, omhyggelige og ordentlige, men
samtidig skulle de tilrettelægge arbejdet og sørge for, at alle
gjorde det, de skulle. Det husmoderlige islæt blev stadig
sikret gennem et adgangskrav om et års husligt arbejde
inden uddannelsen. Sygeplejersken skulle i adfærd stadig
være ”venlig, tale tydeligt og klart, elskværdigt og roligt”
og hendes arbejdsmåde skulle være ”planlagt og målrettet”
(Eppestein 1956:149). Det foreskrivende rettede sig mod
det ”ydre” af sygeplejersken og ikke mod eksempelvis
holdninger eller indstillinger, men hun skulle ”vide besked
med de ting, hun havde med at gøre eller blev sat til at
udføre” og hun skulle ”kunne sine ting”(Ibid.:150).
Sygeplejerskens faglige viden var ubestridt, og hun brugte
ikke selv tid på at stille spørgsmålstegn ved denne viden.

Afdelingssygeplejerske og
senere formand for Dansk
Sygeplejeråd Kirsten
Stallknecht i fuld uniform
(Wingender 1999:11)

Hendes handlinger blev i højere grad styret af normer og erfaringer. Helt i stil med tidligere
valgte sygeplejerskerne de opgaver, der gav præstige og status i en højteknologisk
hospitalsverden og ved at indrykke en ekstra faggruppe, avancerede de hierarkisk i
sundhedsvæsenet som helhed, selvom det dog ikke ændrede på det hierarkiske forhold
mellem læger og sygeplejersken, hvor der stadig var et skarpt skel mellem sygepleje og
behandling (Duus 2000).
Der var tillige tale om en selvstændiggørelse af sygeplejen. I en artikel fra 1957 nævnes, at
en videnskabelig baseret sygepleje kunne være med til at udvikle faget:
”Selv det, at sundhedsplejersken bliver klar over sit eget virkefelt som et videnskabeligt ikke mindre betydningsfuldt område end lægens, kunne gøre hende til en
langt mere værdifuld og effektiv medarbejder i et videregående socialt og
sociologisk forskningsarbejde, end tilfældet er” (TFS 1957;11:247).
Samtidig gjorde den voldsomme udbygning af sygehusvæsenet, at også flere og flere gifte
kvinder kom ud på arbejdsmarkedet. I 1960 arbejdede omkring 40 % af gifte kvinder med
hjemmeboende børn, udenfor hjemmet (Scocozza 1999). Mange gifte sygeplejersker tog
således igen arbejde, nu blot i form af deltidsstillinger, og i den patriarkalske samarbejdsform var lægen således ikke længere den eneste herre, hun med troskab skulle bestræbe sig
på at hjælpe.
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5.2.2 Kaldets nedtoning
Kaldet i sygeplejen var tillige formelt blevet nedtonet, selvom kontrollen med især de
ugifte sygeplejerskers moralske adfærd stadig var uændret og forsatte helt frem til
slutningen af 1960-erne. Med den nye Lov om sygeplejersker af 1956 var den nye
uddannelsesreform blevet sikret. Nøgleordene for dens gennemførelse var centralisering,
effektivisering og ensartethed i uddannelsen51, og der blev for første gang stillet krav om,
at der skulle være en forstanderinde eller oversygeplejerske med de fornødne kvalifikationer, der var ansvarlig for uddannelsen. Adgangskravene til sygeplejerskeuddannelse
var blevet præciseret, men var stort set uændret og bortset fra aldersgrænsen, der var faldet
til mellem 18 til 25 år, og det at både mænd og kvinder nu kunne optages.52 Rekrutteringen
var hovedsagelig fra mellemlagene53 og vidnesbyrdene, som eleven blev bedømt med på
afdelingen, omhandlede overvejende tilpasningsmæssige, accepterende kvalifikationer
såsom udholdenhed og indstilling over for personlig vejledning.
Der var således forsat en vægtning af kvindelige egenskaber og samfundets patriarkalske
struktur skinnede også stadig igennem, idet der skulle udfærdiges en vandelsattest, oftest af
en præst eller skolelærer, der dermed havde ret til at bestemme over den unge kvindes
fremtid. Den ugifte sygeplejerske kunne forsørge sig selv, og ofte var der en lille bolig
knyttet til hendes stilling. Andre sygeplejersker valgte nu at gifte sig, og sygeplejerskeuddannelsen blev da betragtet som en kvalificering til ægteskabet. Ved giftermålet opgav
de fleste dog sygeplejen (Malchau 1995). Da sygeplejen var indvævet i de samfundsmæssige transformationer og den ekspansive udbygning af den danske velfærdsstat og sundhedsvæsen, medførte disse år også ændringer af arbejdsrelationerne, kulturen og selve
plejen.
Det var således i denne kontekst i 1958, at sygeplejerskeuniformen igen blev omtalt i TFS.
På dette tidspunkt havde Dansk Sygeplejeråd omkring 30.000 medlemmer, og ét af dem var
oversygeplejerske Helga M. Hansen.
51

Egentlige sygeplejeskoler, der havde været målet i foreningens første vedtægter, fik man med kgl.
anordning af 30. januar 1957. Fra den tid skulle uddannelsen til sygeplejerske foregå på en af de 34
sygeplejeskoler, der var blevet oprettet rundt om i landet, og først da er der tale om en standardiseret
sygeplejerskeuddannelse med særlige skoler og med adgangseksamen (Pedersen 1988).
52
De første mandlige sygeplejersker blev udannet fra Rigshospitalet i 1954 (Wingender 1999).
53
I 1959 havde 50 % af eleverne real- eller studentereksamen, i 1964 havde 69 % og i 1968 havde 86 %
(Wingender 1999).
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5.3

Prikken over i’et

Helga M. Hansen problematiserede den uniformering, der kunne ses på hospitalerne på
dette tidspunkt.
”Et soigneret ydre er guld værd, reklamerer frisørerne, men jeg vil dog i den
forbindelse fremhæve, at det først og fremmest er det indre, de gode
karakteregenskaber, det kommer an på (hun har et hjerte af guld). Men det er også på
sin plads at nævne vigtigheden af altid at være soigneret, hvilket er prikken over i’et”
(Hansen 1958;18:376).
Den samme metafor, som blev anvendt af Agnete Claudius,
handlede denne gang om hele sygeplejerskens ydre og det,
at hun var soigneret. Det var det, der gjorde forskellen.
Uniformeringen var en del af sygeplejerskens ydre og
kunne efter hendes mening ønskes anderledes. Det
handlede om manglende skriftlige reglementer og en
manglende dannelse blandt sygeplejerskerne og i den
forbindelse henviste også hun til USA, hvor sundhedsstyrelsen

havde

fastsat

bestemte

regler

for

sygeplejerskernes uniformering. Hun påtalte, at ”Uniformskultur er sammensat af de to ord uniform, som betyder

Billedet af denne pyntesyge
sygeplejerske indgik i debatten
i TFS om uniformen (TFS
1958;21:446)

ensartet, og kultur, der kan defineres som forædling, dannelse”(Ibid.). Sygeplejerskerne
skulle derfor være mere ensartede og dannede. De skulle virke som gode eksempler for
patienterne, og idet et godt helhedsindtryk var væsentligt, kunne manglende strømper og
ikke mindst skoene fx ødelægge den harmoniske helhed, der var en betingelse for det gode
udseende.
Oprindeligt hørte der strømper til uniformen hele året rundt, men under krigen var der
strømpemangel, som havde resulteret i, at man var nødt til at slække på kravene og lade
plejepersonalet gå med ankelsokker eller bare ben. På dette tidspunkt i efterkrigstiden gik
sygeplejerskerne stadig barbenede rundt, og dette kunne efter Hansens mening ikke
længere undskyldes. Herudover skulle sygeplejerskerne være reglementeret påklædt uden
brug af smykker og tillige være påklædt i spisestuen som på afdelingen og ikke møde op
uden kappe og forklæde, med bælter og strikkede trøjer i afvigende farver. Der var på visse
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af landets sygehuse blevet fremstillet og indført flotte rød/blå slag til uniformen, og Hansen
mente at det gjorde ”et tiltalende indtryk, såfremt sygeplejersken også var ensartet klædt
udendørs, når det drejede sig om en uniform” (Ibid.). Sygeplejerskerne var med til at vise
sygehusets ansigt udadtil og set i dette lys ville en kappe være en gevinst. Og selvom det
var de indre gode karakteregenskaber, der var væsentlige, var ”prikken over i’et”, og det
der gjorde forskellen jo altid at være velsoigneret (Ibid.).

5.3.1 En anakronisme i tiden?
Det handlede på den måde stadig om det tiltalende indtryk, om at være klædelig og om en
ensartet forbedring, og dertil måtte der tilsyneladende direktiver til. Men på trods af de
mange ligheder med tidligere tiders moralske “opsang” og kontekst var der alligevel, som
jeg ser det, andre forskelle, der bidrog til det grundlæggende, at uniformen efter debatten i
1908 senere blev indført, mens den efter debatten i 1958 senere blev afskaffet. Agnete
Cladius’ indlæg i starten af sygeplejefagets etablering kunne som tidligere argumenteret,
ses som et led i bestræbelserne på at indføre en uniform, der kunne skaffe faget anseelse og
bedre lønvilkår. Til forskel fra dengang havde sygeplejerskerne her i 1958 haft stor
anseelse og magt i sundhedsvæsenet i flere årtier. Men en åbning af faget mod det
samtidige, mod manden, kulturen og samfundet kunne dog også tænkes at have haft
betydning i forhold til mindre afskærmning og måske dermed også en større grad af
påvirkning og formning af faget - væk fra fagets tidligere kulturelle grundlag. Ligesom der
nu også i mange år havde været stigende fokusering og prioritering i forhold til den
medicinske behandling, stigende mangel på sygeplejersker men flere gifte sygeplejersker
på deltid - alt dette kunne desuden også tænkes at have påvirket fagets værdier og identitet.
Det kunne samtidig antages, at Hansen som oversygeplejerske ikke længere var helt ung,
og at hun dermed var uddannet måske i 1930-erne og stadig præget af de til den tids
hørende normer og værdier. Det reglementerede, disciplinerede og militæriske spores i
hendes ønsker om skriftlige reglementer til at korrigere sit personale i uniformsetikette,
samt ønske om en kappe eller slag til uniformen, når sygeplejerskerne var i tjeneste. Set i
lyset af de ændringer og den udvikling, der var kendetegnende for samtiden, kunne
hensigten med indslaget derfor ses som et forsøg på at fastholde de værdier og normer, der
var gældende for den forgangne tid, måske i et nostalgisk håb om at bevare den fagidentitet
og det fællesskab, som den rette disciplinerede uniformering tidligere havde givet.
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Indlægget i 1908 skabte dengang røre, fordi kvinderne ikke ønskede at skabe opmærksomhed. Men i 1958 havde sygeplejerskerne ved deres uniform været vant til at skille sig
ud i hen ved 50 år og var i deres omgivelser ikke længere på nogen måde iøjnefaldende måske af den simple grund, at uniformen ikke havde undergået større designmæssige
ændringer. Her i tiden for sædernes forfald kunne indlægget deraf omvendt også nærmest
ses som et forsøg på at fastholde en uniform, der med dens ideologi og etikette i
virkeligheden var en anakronisme i tiden. Ud fra ovenstående antagelser kunne der tydeligvis være brug for nytænkning både i forhold til design af uniformen og konsensussen om
etiketten og den ideologi, der fulgte med den. Dette kunne have givet anledning til de
protester indlægget i TSF skabte i 1958.
5.4

Hvorfor ikke også et ”festskrud”?

Den samfundsmæssige kontekst, tidens kvinder og normer for dannelse og mode havde
selvfølgelig stadig betydning for sygeplejerskernes holdninger til uniformen og det, at de
skulle overholde etiketten. Men til trods for disse påvirkninger giver beskrivelserne et
billede af, at sygeplejerskernes interesse for uniformen og dens betydning for såvel dem
selv som for faget, tankevækkende nok, stort set var enslydende. Overordnet gav
sygeplejerskerne stadig udtryk for uniformens dårlige pasform og design, hvilket
resulterede i individuelle løsninger, som kunne gøre uniformen ”mere fiks.” Ved ikke at
overholde uniformsetiketten, kunne det igen give et indtryk af, at sygeplejerskerne var
udisciplinerede. Denne antagelse skal selvfølgelig tages med forbehold og er måske ikke
den endegyldige sandhed, idet det igen er redaktionen der ”i noget sammentrængt form”
bragte ”et par af de tankevækkende indlæg”(TFS 1958;18:444). Men af de udvalgte beskrivelser ses det, at sygeplejerskerne stadig forsøgte at ”friske op” på uniformeringen,
mest fordi det stadig var vigtigt at være velklædt fra top til tå. ”De fleste af os er sikkert
enige om, at et soigneret og ordentligt ydre er noget af det, der burde præge enhver
sygeplejerske” (Ibid.:447). De ønskede individuelt tilpassede uniformer, og da dette ikke
var tilfældet, slækkedes disciplinen og behovet for at pynte den eksisterende uniform blev
udbredt. Resultatet var, ganske som tidligere, sygeplejersker der gik med dårligt tilpassede
uniformer, strikkede trøjer og bælter i forskellige farver og bare ben i åbne sko. Igen blev
der denne gang bragt indslag fra udlandet. Her berettede sygeplejersker om, at hospitalerne
betalte og fik syet uniform til den enkelte sygeplejerske, de var som ”skåret ud af et mode_________________________________________________________________
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blad med skinnende rene, hvide sko og strømper, der var en absolut selvfølge” (Ibid.:444).
Men på de danske hospitaler var det ikke kutyme, og sygeplejersken var underlagt, hvad de
fik tildelt ved ansættelsen.
Men ”hvorfor skjule dygtigheden i en halvsjusket påklædning”, spurgte en sygeplejerske
berettiget (Ibid.:445). Beklædningen syntes at blive halvsjusket, når uniformen var utilpasset og præget af individualitet. De var bevidste om deres dygtighed og ønskede at signalere dette gennem en ordentlig beklædning. Med en gennemført uniformering ville det
individuelle blive skjult, hvilket ville beskytte sygeplejersken og gavne patienten. ”En
virkelig gennemført uniformering er en god camouflage under kaldets udøvelse” (Ibid.). En
sygeplejerske, der arbejdede i Göteborg, beskrev, hvordan de der havde det system, at hver
enkelt uddannelsessted havde deres egen individuelt tilpassede dragt. ”Sikkert ingen ringe
udskrivning for en sygeplejeelev, men det har til gengæld den fordel, at hver enkelt får en
uniform, som passer figuren og altså ikke ser ud som en sæk” (Ibid.:445). Dette medførte
imidlertid, at det vrimlede med forskellige uniformer på hvert eneste svensk sygehus og
”det kunne nok forvirre begreberne hos patienterne” (Ibid.:445). Af privat sygeplejerskedragt havde hun selv fundet, at en blå nylonkjole med hvid løs krave samt hvid nylonkappe
var mest praktisk, men ønskede egentligt hellere en standardmodel for danske sygeplejersker i udlandet og alle derhjemme. En sådan gennemført uniformering måtte gerne suppleres med et rødt slag eller en mørkeblå frakke i et enkelt snit, der også kunne bruges
privat. Ligesom det kunne blive nødvendigt at komplettere garderoben med et ”festskud”
som fx en ”mellemblå terylenekjole med hvid besætning og som eneste smykke Dansk
Sygeplejeråds smukke emblem.” Den anden uniform var dog stadig blot en arbejdsdragt,
selv om den var ”nok så snehvid og nystrøget” (Ibid.:446).
5.5

Fra forklædning til beklædning

I dét at tænke uniform til hverdag og galla til fest spores igen det militæriske, men også en
slags kostumebal, eller en klar differentiering mellem ét kostume til hverdag og ét andet til
fest. Et rolleskift igen for at ”blive” en bestemt person afhængig af situationen. Sygeplejerskerne var som ansatte i den offentlige sfære pålagt en officiel beklædning, der var kendt
og anerkendt i samfundet som sygeplejerskens uniform. Hensigten med denne uniform var
at skabe et ensartet og troværdigt ydre, hvor sygeplejerskens personligheden skulle
nedtones. I denne uniform skulle den private sfære ikke blande sig. Teaterhistoriker Viben
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Bech skriver i bogen ”Historien om moden” (1994), at en tøjstil virker både udadtil og
indadtil. Man ændrer adfærdsmønster og bliver en anden, men der er forskel på leg og
virkelighed og på hverdag og fest. Derfor er der er en hårfin grænse, der ikke må overskrides. Når man klæder sig ud i situationer, hvor det er forventet, og hvor man påtager sig
et nyt image i det såkaldte virkelige liv, fanger bordet, og man må være indstillet på at blive
taget for pålydende. I sådant et tilfælde kan man ikke uden videre standse op og smide eller
ændre på masken uden en reaktion fra omgivelserne. Forklædningen er blevet til beklædning. Set ud fra denne synsvinkel, kan sygeplejerskernes uniform, der i starten af
århundredet var indført som en slags forklædning for at skabe et nyt billede, med tiden
være blevet til påklædningen for en sygeplejerske.
Bech skriver videre, at det samtidig er utroligt, hvad
omgivelserne kan være med på, så længe hensigten er
åbenlys. Sygeplejerskernes hensigt (at være de bedst uddannede til at varetage sygeplejen) havde igennem årtier
været synliggjort gennem den ensartede disciplinerede og
symboliserende uniformering.
Den havde været garant for kvaliteten. Ud fra ovenstående
antagelse kunne dette samtidig betyde, at selvom deres en
uniform havde dårlig pasform og var ude af trit med
samtidens mode, var forklædningen blevet en så helt
Med modtagelsen af 73
sygeplejersker fra Bispebjerg
hospital og Københavns
Kommunehospital var der
indført en ny og festlig
praksis i Dansk Sygeplejeråd
siden indflytningen på
Strøget. Ovenfor viste billede
viser nyuddannede
sygeplejersker på vej til at
blive hyldet (TFS
1968;10:434)

naturlig beklædning og nærmest et symbol på den
professionelle sygepleje hvilket gjorde, at denne ikke
længere gav anledning til speciel opmærksomhed eller
undren fra omgivelsernes side. Billedet af sygeplejersken i
den hvide uniform havde givet anerkendelse, men foreskrev
samtidig et bestemt forventet adfærdsmønter, som ikke måtte
overskrides. Sygeplejerskerne kunne således måske nok have
følt sig utidssvarende og ufikse, ligesom de også til en vis

grad kunne pynte sig, uden at det ændrede nævneværdigt på, at de i omgivelsernes
opfattelse stadig var symboler og dermed fredede og camouflerede, så længe hensigten var
åbenlys.
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5.6

Dydernes forfald

Men set i samtiden var disse ”menige” sygeplejersker måske netop i disse år selv i tvivl om
hensigten. Tine Rask Eriksens (1992) empiriske materiale viser, at omkring 60 % af de
voksne i 1950-1970-erne som uddannede sig til sygeplejersker, hovedsagelig kom fra mellemlaget og småborgerskabet, mens industriarbejderklassen og småbønder, udgjorde 20 %
og den herskende klasse 20 %. Hun fandt, at disse kvinder fra mellemlagene gik ind i sygeplejefaget med en ”førbevidst inkorporering i kroppen.” En væsentlig del af den faglige
identitet blev knyttet til personlige kundskaber, der var blevet produceret indenfor det
familiære erfaringsrum som en slags kvindelig omsorgshabitus indeholdende ”nedarvede”
værdier og normer. Det var således stadig fortrinsvis kvinder med det rette håndelag for
faget, men det var som tidligere borgerskabets døtre med de gode skolekundskaber og
dyder såsom underdanighed og selvforglemmelse, som var dominerende. Herudover var
der jo tillige på dette tidspunkt uddannet mandlige sygeplejersker, hvilket til forskel fra tidligere også satte kønnet til diskussion i forhold til faget.
Omvendt viste Eriksens studier også, at de højt positionerede indenfor faget overvejende
stadig var ”døtre” af den herskende klasse. De var fortrinsvis ugifte og havde henholdsvis
præliminær-, real- eller studentereksamen før deres sygeplejerskeuddannelse. Dette havde
sammen med deres økonomiske muligheder gjort, at de fleste tillige havde været på studieophold i USA og Canada og havde således, ligesom de ledende sygeplejersker i starten af
århundredet, givetvis hentet inspiration til sygeplejefagets udvikling herigennem (Ibid.).
Noget kunne dog tyde på, at disse nutidige ”matere” havde brug for reglementer for at
”styre” tidens yngre sygeplejersker. Ideologien omkring uniformeringen og dermed de
værdier og normer, der var indvævet i faget, syntes ikke længere så nemt at finde genhør.
Den magtfulde autoritetsstruktur er da også her i midten af det 20. århundrede blevet
nedtonet. Krigsmetaforerne i sygeplejerskernes beskrivelser i TFS er ligeledes stort set forsvundet. Men på dette tidspunkt stod fagforeningen da også betydeligt stærkere som
selvstændig institution end i den forrige periode. Den borgerlige kvindebevægelses
begyndende kamp for kvindernes ligestilling samt indførelsen af kvindernes valgret i 1915
havde givetvis haft betydning, idet disse generelle, samfundsmæssige ændringer gradvist
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havde ændret foreningens vilkår som kvindelig fagforening.54 I sygeplejen havde man i høj
grad ved egen indsats opnået nogle af de mål i retning af vilkår og selvstændighed, som
man i århundredets begyndelse stræbte efter. Lægernes støtte var dermed ikke længere af
vital betydning i kampen for social opadstigning og faglig etablering. I ”Sygeplejelære” fra
1956 er sygeplejerskens assisterende rolle til lægen heller ikke så dominerende mere,
ligesom disciplineringen af sygeplejersken retter sig mod hendes handlinger og bevægelser,
og det er omsorgen for den ydre orden, der beskrives som god sygepleje (Beedholm 2002).
De beskrivelser, der prægede udgaven fra 1926 om pligt og grundighed samt det at være
omhyggelig, ordentlig og pålidelig, er sjældent at finde i udgaven fra 1956, og i det hele
taget betoner bogen ikke arbejdets praktiske karakter, men derimod det mere menneskelige
engagement. Fx omtales sygepleje ganske anderledes end i de tidligere lærebøger:
”Sygepleje er et arbejde med og for mennesker. Målet er at hjælpe det enkelte
menneske til at bevare eller genvinde legemlig og åndelig sundhed og, hvis dette
ikke er muligt, da at lindre og trøste” (Eppenstein 1956:1)
Det fremføres, at uanset om sygepleje betragtes som et kald, en profession, en kunst eller
en videnskab, så er grundlaget for sygepleje kærlighed til medmennesket.
I den konkrete beskrivelse af sygeplejerskens arbejde er det dog stadig den lægeassisterende rolle, der bliver beskrevet som en af sygeplejerskens vigtigste funktioner i
form af at rapportere og observere symptomer og udføre lægens ordre. Sygeplejersken skal
som tidligere være i besiddelse af de nødvendige kundskaber og tilstrækkelig faglig viden
samt holde sig á jour med udviklingen indenfor lægevidenskaben og udføre sit arbejde i
overensstemmelse hermed (Ibid.:5). Men til forskel fra tidligere bliver sygeplejerskens
arbejde beskrevet til, at hun nu arbejder sammen med lægen og at han stoler på, at hun
under arbejdet udviser ”ærlighed, pålidelighed og loyalitet” (Beedholm 2002:147).
Egenskaber som lydighed og disciplin er udgået af lærebogen. I denne periode er de foreskrivende normer for sammenhængen mellem kvindelighed og sygepleje altså stort set
uændrede. Kvinden er stadig noget i kraft af at være noget for andre, mens manden er noget
54

Wingender viser i sin fremstilling af DSR’s engagement I “Danske Kvindeforeningers Valgretsforbund og
Danske Kvinders Nationalråd”, at det ikke var på grund af en general interesse i kvindernes emancipation fra
bestyrelsens side, at man tilsluttede sig foreningen. Argumentet for tilslutning til valgretsforbundet var, at det
kunne have betydning for sygeplejesagen at få kvinder ind i det kommunalpolitiske område. Wingender
skriver, at DSR’s bestyrelse “opfattede sygeplejerskernes kamp som en professionskamp, og kun når aspekter
af kvindekampen kunne bruges som redskab i denne kamp, gjorde DSR’s bestyrelse dem til sine” (Wingender
1999:112-114)
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for andre gennem det at være noget for sig selv. Der er på den ene side eksplicitte
formulerede bevidste holdninger og valg, men på den anden side også mere implicitte
indlejrede forståelser og disponeringer. Sygeplejersken skal i adfærd forsat være venlig,
tale tydeligt og klart, elskværdigt og roligt. Hendes arbejdsmåde skal være planlagt og
målrettet. Det foreskrivende retter sig således mod det ”ydre” af sygeplejersken og ikke
mod eksempelvis ”indre” holdninger eller indstillinger.

5.6.1 Løsrivelse – men til hvad?
En åbning for, at sygeplejerskens personlighed også har betydning og en ny forståelse af
det mellemmenneskelige samspil begynder at lade sig ane i de normative beskrivelser. I
”Sygeplejelære” (Eppenstein 1956) kan det således ses, at omsorgen skulle sikre, at
patienten under sit sygehusophold befandt sig så godt, som sygdommen og forholdene i
øvrigt tillod det. Der var overvejelser om, at det var vigtigt, at tilliden blev skabt fra
begyndelsen (Ibid.:23). Tilliden skulle ikke blot skabes, for at plejen skulle udføres i en
behagelig atmosfære og af hensyn til patientens ønsker og velvære, men fordi resultatet af
behandlingen sandsynligvis ville bedres, når tilliden var skabt. Derfor kunne ”sygeplejerskens holdning overfor patienten få afgørende betydning for patientens indstilling til
sygdommen, behandlingen og til hele hospitalsmiljøet”(Ibid.:18). Sygeplejersken skulle
derfor bestræbe sig på at lære patientens personlighed og baggrund at kende, idet disse
forhold spillede ind i patientens væsen, væremåde og reaktioner. Det venlige og i mødekommende, omsorgen for patienten havde dog endnu ikke noget formål, der rakte ud over
sig selv, og med det instrumentelle individualiserede syn på patienten var målet med at lære
patienten bedre at kende blot at kunne observere og tyde observationerne rigtigt.
Denne rolle - eller man kunne kalde det en kulturel viden - skulle videregives dels gennem
lærebøger og igennem retningslinier for adfærd og holdning i den kliniske praksis. Mange
af retningslinierne medførte bestemte handlinger, der igen medførte bestemte konsekvenser. Igennem den hvide uniform blev sygeplejersken så og sige socialiseret til bestemte
holdninger og adfærd. Men forholdet mellem ”er” og ”bør” kan dog altid problematiseres.
Filosoffen Steen Brock (1990) argumenterer fx for, at der i en deskriptiv bestemmelse af
sygeplejen altid vil være en tilbøjelighed til at beskrive ”den gode sygepleje og den gode
sygeplejerske.” Omvendt kan en karakteristik heller ikke være normativ uden at tage
udgangspunkt i en given sygepleje. Normen var med andre ord ikke udledt af en frit i luften
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svævende idé om sygepleje. Hvad sygepleje var, og hvad den burde være, er altså ikke to
uafhængige spørgsmål. Sygeplejen og sygeplejerskerne havde en historie og befandt sig i
en historisk situationen, hvor bestemte oparbejdede normer prægede praksis (Brock 1990)
Ud fra ovenstående perspektiver kunne drøftelserne i 1958 i TFS om uniformen set som
forklædning eller som symbol på professionel sygepleje derfor have været relevante nok,
set i lyset af samtiden og de nye sygeplejerskers normer og værdier. Rollen som lægens tro
og lydige assistent var måske deraf ikke længere så attraktiv endda, og rollen som
patientens nærmeste trofaste støtte og hjælper var besat til anden side af sygehjælperen.
Sygeplejeforskeren Beedholm (2002) fandt således også igennem sine analyser af sygeplejefagets tekstmasser fra midten af det 20. århundrede, at såvel den religiøse som den
medicinske diskurs, som legitimerings- og forklaringsdiskurs bortfaldt med kaldets
nedtoning og lægens eksklusion i disse år. Sammen med tiltagene mod selvstændiggørelsen
af faget, den generelt samfundsmæssige antiautoritære tendens og ikke mindst kvindernes
kamp for emancipation og ligestilling, kunne den løsagtige uniformsetikette derfor også
anskues som et resultat af denne løsrivelse. Men omvendt kunne løsagtigheden igen have
virket som en slags ”sneboldeffekt.” Den samlede konstellation af at sygeplejerskerne ikke
alene løsrev sig fra kaldet og fra den medicinske diskurs, men tillige fra uniformens
disciplinering, dannelse og fællesskab, kunne nemlig samtidig have været udløsende for
den usikkerhed og uklarhed omkring sygeplejefagets indhold, ansvars- og kompetenceområde, der fulgte i årene efter.
I 1964 skrev Søster Benedicte Ramsing55 således en artikel om grunduddannelsen, hvor
hun indledte med at stille spørgsmålet: ”Hvad er sygepleje?” og forsatte:
”Men er det ikke er på tide, at vi sygeplejersker selv tager hånd i hanke med vort
arbejdsområde, at vi bliver os selv og vort fag mere bevidst og finder frem til klare
definitioner for vore funktioner?” (Ramsing 1964; 18:646).
Ramsing advarede mod ”det nye sygeplejerskeideal”, som var opstået. Dette medførte, at
afdelingssygeplejersken blev ”kontorchef” og skulle ”dirigere” arbejdet. Hun blev således
uden kontakt til patienterne og skulle ikke kun gå stuegang og læse journaler. Ifølge
Ramsing kom disse ideer fra rationaliseringseksperter, og dem måtte sygeplejersker gøre
op med (Ibid.).
55

Søster Benedicte Ramsing (1912-1988) var forstanderinde på Sankt Josephs sygeplejeskole I København
fra 1947 til 1969 og oparbejdede denne til en eliteskole (Malchau 1998)
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I Dansk Sygeplejeråd blev der afholdt diskussionsmøde over emne: ”Vi behøver sygeplejersker…men til hvad?” I referatet fremgår følgende udtalelse fremsagt af næstformanden Birthe Kofoed-Hansen:
”Der er noget ejendommeligt, næsten vemodigt, ved at befinde sig i den situation at
måtte diskutere, hvad sygeplejersker skal anvendes til. At et fag og en stand, der har
sin rod langt tilbage i historien, er kommet til et sådant vendepunkt i sin tilværelse,
at der kan rejses tvivl, og dermed diskussion om dets udøveres rette placering i
samfundet” (Kofoed-Hansen 1964; 11:349).
Sygeplejerskerne havde ellers altid kunnet identificere sig som en faggruppe med en
særegen faglig identitet og eget fælles værdigrundlag - forskellig fra andre. Det var ikke det
at pleje patienter, der er forskelligt fra andre, men den særegne måde, man netop som
sygeplejerske formåede at yde omsorgen på. Lektor i idéhistorie Jens Erik Kristensen
(1998) kalder en sådan tænkning for en dyrkelse af ”de små forskelles narcissisme.” En
særegen og helt unik sygeplejekultur. En kulturalisering af en social og faglig gruppe.
Kristensen ser heri en fare for det, han betegner som ”kulturalismens anonyme ideologer”(Ibid.:279), der kan føre til eksplicitte ideologier, et stivnet kodeks af fastlagte og
formynderiske værdier der, når de som fælles værdigrundlag skal implementeres som
regulativer for den konkrete sygeplejepraksis, ender med at miskende de konkrete, praktiske og situationelle værdier i sygeplejen, som de skulle udtrykke. Hensigten med at skabe
fællesskabet og det særegne var jo netop at synliggøre og eksplicitere det fælles værdigrundlag for sygeplejen, der kunne give sygeplejerskerne en faglig vi-identitet. Dette skete,
som tidligere antydet, ikke blot for at vinde selvrespekt indadtil, men også for at afgrænse,
adskille og profilere sig udadtil i løn- og fagkampen. Men faggrænserne kunne som
konsekvens i stedet blive til fastlåste kulturelle grænser med henblik på den faglige selvbestemmelse og med krav om andres respekt og anerkendelse. Og en af farerne derved
kunne da blive, at sygeplejerskerne i den faglige vi-identitets navn kunne komme til at lade
hånt om de interne forskelle og konflikter i faggruppen af hensyn til afgræsningen overfor
og eller konflikten med andre faggrupper og professioner (Ibid.).
5.6.2

Uniformens endeligt

Der blev gjort op - i hvert fald med sygeplejerskeuniformens differentiering. De fleste
sygeplejersker var endnu iklædt uniformen det meste af dagen, men der var begyndende
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hygiejniske og praktiske overvejelser over det hensigtsmæssigt og nødvendige i dette. En
sygeplejerske gjorde sig fx følgende overvejelser:
”Man burde lade sit forklæde og sin kappe blive i afdelingen, når man forlader
denne. Det ville være en hel del mere hygiejnisk at efterlade det snavsede forklæde
på afdelingen og tage et bælte om kjolen, så man kunne gå ren i spisestuen og på sit
værelse i stedet for at sprede bakterier over det hele. Det bedste ville selvfølgelig
være, om man helt kunne skifte tøj” (TFS 1958;21:446).
I 1968 var kvindebevægelsen med dens krav om ligestilling og synliggørelse af samfundets
patriarkalske strukturer ved at være tydelig i samfundsdebatten. Opbruddet i den vestlige
verdens måde at tænke køn på fik også betydning for sygeplejerskernes syn på uniformen.
På den nyindviede sygeplejeskole i Ringsted havde man allerede indført en mere afslappet
beklædning for sygeplejeelever i fritiden.
Billeder i TFS viste elever, der undervises
iklædt moderigtigt tøj, selvom det stadig
hed, at de unge fik deres sygeplejerskeuddannelse og samtidig gennemgik en personlig udvikling og modning. Skolen
skulle derfor være det sted, hvor de
befandt sig vel, følte sig trygge, og hvor

Undervisningssituation på Ringsted Sygeplejeskole (TFS
1968;9:381)

de trivedes (TFS 1968;9:380).
Den klassiske sygeplejerskeuniforms symbolisme og betydning for såvel sygeplejersken
som person og for sygeplejen som fag var ved være historie, men det skulle vise sig, at
dens endeligt også kom til at afhænge af simpel rationalitet og økonomi. Den 15. marts
1969 blev der på Københavns Amts Sygehus i Glostrup forevist nyt patient- og
personaletøj. Det var tilsyneladende sådan, at alle hospitaler, plejehjem, børnehjem og
plejehjem i Københavns amt lejede det tøj de skulle bruge fra ét bestemt vaskeri.
Begrundelsen for at indføre nye uniformer var, at det var blevet en for stor belastning for
vaskeriets kapacitet med de mange modeller og tøjarter. De nydesignede standardmodeller
var indført af rationelle og økonomiske årsager og var i snittet ens til såvel sygeplejersker,
sygeplejeelever og sygehjælpere. Over- og afdelingssygeplejersken havde dog stadig
mulighed for ¾ ærmer (TFS 1969;3:126).
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At fjerne en så identitetsskabende uniform fik stor betydning for både ældre og unge. Især
”prikken over i’et” var stadig forbundet med den afgørende forskel, hvilket sås i, at kappen
først forsvandt flere år efter at uniformen var udgået. Den enkelte sygeplejerske skulle
indstille sig på at gebærde sig uden den tydeligt differentierende uniform, der i den grad
historisk havde været symbolet på den fagligt kvalificerede sygeplejerske. Hun var nu blot
en del af et større, men mindre differentieret, hvidklædt fællesskab af sundhedspersonale.
Sygeplejerskerne kunne ikke længere adskilles fra andre i plejegruppen, og sammen med
den faglige rodløshed, der prægede tiden, var det et problem for mange. Den nye uniform
symboliserede ikke deres fag og den tradition, de var vandt til. En myte, et symbol og en
metaforskabende arbejdsdragts epoke i fagets historie var forbi.
6

Sammenfatning

Medicinens specialisering og tidens stigende økonomiske rationalitets- og effektivitetstænkning havde tilsyneladende stor betydning for såvel sygeplejerskens rolle som hendes
arbejdsopgaver i denne periode. Manglen på sygeplejersker åbnede pladsen for en helt ny
plejegruppe, sygehjælperne, som erobrede pladsen ved sygesengen og derved nærheden til
patienten. Den nye faggruppe forøgede konkurrencen, og der måtte opstilles nye spilleregler vedrørende arbejdsfordelingen. Sygeplejerskerne koncentrerede sig stadig om assistere
lægen og om at lede, fordele, effektivisere og rationalisere plejeopgaverne. På grund af de
nye faggrupper måtte sygeplejerskerne endnu engang overveje fagets udvikling og deres
kompetence og ansvarsområde i et forsøg på at sikre en faglig autonomi. De strategier, der
blev taget i anvendelse, gik via en professionalisering af faget, hvor den naturvidenskabelige viden med mennesket som objekt syntes at orientere i denne kamp for at bevare kontrollen indenfor plejen.
Uniforms design var stadig præget af de blå- hvide farver, det hvide forklæde og den hvide
kappe. Men uniformen var blevet påvirket af moden i samfundet, ligesom den kunne ses
som en afspejling af sygeplejens genstandsfelt. Det ”værtindeagtige look” syntes at være
passende til sygeplejerskens rolle, og de nye arbejdsopgaver. Sygeplejersken var effektiv,
venlig og imødekommende i sin ledelse og organisering af sygeplejen og i mødet med
patienten. I takt med udviklingen blev uniformens kjolelængde kortere og kortere for til
sidst at ende midt på lårene. Derved kan det siges, at uniformen også blev mere og mere
upassende i den direkte patientpleje, som da også havde mistet betydning med den
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medicinske videnskabs udvikling og specialisering. Uniformen signalerede ikke længere
dyd og værdighed og skabte ej heller den samme respekt og anerkendelse som tidligere,
selvom den var blevet et symbol på professionel sygepleje. Sygeplejerskerne var i tvivl om
deres rolle, og uniformen havde udspillet sin. Det var nye tider med andre kvinder, andre
værdier og normer end tidligere tiders kvinder i faget. Men det var også nye muligheder for
på ny at definere, hvad sygepleje egentligt var, og hvordan det skulle synliggøres og
praktiseres.
7

Konklusion og perspektiver

Min hensigt med dette speciale var at synliggøre, hvilken betydning uniformen havde for
sygeplejersker og for faget i perioden 1908-1969. Et aspekt i sygeplejens historie, der ikke
tidligere var blevet belyst. Dette er nu søgt gjort, både normativt og ud fra konkret
sygeplejepraksis igennem en række analyser af skriftlige kilder i form af lærebøger og
sygeplejerskers beskrivelser i Fagtidsskriftet Sygeplejersken. Kilderne, der således blev
udvalgt, synes at have fortalt en historie om et betydningsfuldt og stærkt symbol i sygeplejefagets historie. Uniformen var helt centralt i den scene, der skulle illustrere og
kamuflere den nye sygeplejerske samt illusionere og propagandere for det nye erhverv.
Samtidig er det blevet tydeligt, at sygeplejerskerne i deres uniformer spillede de roller,
uniformen tillagde dem, ligesom uniformen omvendt var tilpasset og afhængig af de
faktiske muligheder og betingelser i den givne kontekst.
7.1

En bestyrer af flertydighed

Gennem bearbejdelsen af kilderne synes der belæg for at kunne konkludere, at uniformens
design i starten af det 20. århundrede således var perfekt og helt central for de ledende
sygeplejersker i deres taktiske strategier. De havde netop brug for et velegnet kostume til
den rolle sygeplejersken skulle spille i bestræbelserne på at etablere et nyt fag og erhverv.
Men samtidig signalerede uniformen med dens militæriske islæt den magt, autoritet og det
fællesskab, der blev investeret i bestræbelserne på at kvalificere faget med bedre
uddannelse, løn og arbejdsvilkår. For de menige sygeplejersker signalerede uniformens
design og farve den dyd og renhed, der var nødvendig for at skaffe respekt og anerkendelse
for dem selv, samtidig med, at den ydede dem beskyttelse og anonymitet. Uniformen gav
som forklædning mulighed for en afpersonificering og for i stedet at indgå i et ukom_________________________________________________________________
Sygeplejerskeuniformens plads i den danske sygeplejes historie i perioden 1908-1969.
Speciale. Kandidatuddannelsen i Sygepleje. Winnie Høgsaa.. Efteråret 2004

77
pliceret, men forpligtende fællesskab med fastlagte værdier og normer for adfærd og
handling, dannelse og disciplinering. Sygeplejersken søgte tilsyneladende sikkerhed og
legitimation igennem de traditionelle kvindelig idealer, som uniformen så tydeligt og
bevidst skulle symbolisere. Herudover var basis for autoriteten en understregning af kaldet
og af, at autonomien skulle indeholde uegennyttighed og indiskutabel dyd. Uniformen kan
derfor siges at have været et godt kostume, idet det kunne tilgodese flere roller på én gang.
Den uniformsklædte sygeplejerske kunne deraf betragtes som det, den engelske antropolog
Jenny Littlewood (1991:170) kalder ”En bestyrer af flertydighed.” Som sådan kan man
sige, at sygeplejersken til tider befandt sig på grænsen eller overgangen mellem ellers
adskilte kategorier. Flertydigheden fandtes på flere områder: sygeplejerskeuniformen skulle
fx signalerer fællesskab, dyd, renhed, ydmyghed og opofrelse i kærlighed til næsten og
samtidig magt og placering i hierarkiet til forskel fra andre. Ligesom uniformen skulle
signalere en kvinde, der umiddelbart gennem den rene, hvide og nette uniform udstrålede
feminine værdier, men samtidig i tale og handling anvendte maskuline træk og udtryk. Om
det var sygeplejerskeuniformen, der netop ved dens flertydighed, synlighed og symbolisme
gav sygeplejerskerne mulighed for at opnå den velvilje og imødekommenhed, der samtidig
gav dem mulighed for at få den magt, der skulle til for fagets etablering og sygeplejerskens
anerkendelse - kan der blot gisnes om. Men sygeplejerskerne fik fx fællesskabs-magt,
forskellig fra andre-magt og husmoder-magt. Ud fra sådan en antagelse, bliver sygeplejerskeuniformen om muligt en endnu mere strategisk stærk beklædning end de emanciperede kvinders mørke kønsrollepolitiske og uniformslignende habitdragter. Selvom hensigten var den samme: Et middel til at nå et mål.
7.2

Kønnet som særart?

Med nutidige øjne kunne min gennemgang og mine argumenter med tydelighed vise, at
sygeplejerskerne bevidst anvendte uniformeringen med dens symbolisme og tilknyttede
ideologi som en strategi i bestræbelserne på at opnå anerkendelse og magt. Idet uniformen
skulle symbolisere de kvindelige værdier såsom dydighed, renhed og udholdenhed, men
også disciplinering, ansvar og overblik, kunne man derfor også sige, at sygeplejerskerne
herigennem var deres køn bevidst, forstået på den måde, at deres kvindelighed, deres
udseende og anstand var af største betydning. Det er karakteristisk for perioden generelt, at
sygeplejerskerne fortrinsvis beskrev uniformens betydning for deres personlige fremtræ_________________________________________________________________
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den. De var meget bevidste om mode. Hvorvidt de deraf strategisk skulle have anvendt
deres køn som særart eller i en ligestillingsstrategi kan dog problematiseres, idet jeg måske
mere eller mindre bevidst blot fokuserer og søger efter køn som begreb ud fra min nutidige
forforståelse.
Historikeren Birgitte Possing (1992) ser netop dette som et almindeligt fænomen, når
kvinder anskues historisk. Hun taler om ”Pippi tendensen” og henviser til historien om
Pippi Langstrømpe, der en dag kedede sig og derfor bestemte sig til at opfinde et nyt ord.
Ordet var spunk og sammen med Tommy og Annika gik hun ud for at finde spunk, som var
svær at finde, fordi den ikke fandtes. Men Pippi opdagede et insekt, som ingen af dem
havde set før og blev enig med sig selv om, at dette måtte være spunk. På den måde kunne
det tænkes, at der i en vis forstand kunne øves vold mod den fortidige virkelighed, fordi der
søges efter et begreb, der først senere er opfundet. Possing problematiserer, hvorvidt det
overhovedet er muligt at definere begrebet kvindelighed og pointerer, at det er vigtigt til
stadighed at skelne mellem normerne og det levede liv. Sygeplejerskernes beskrivelser i
TFS, deres levede liv, kan netop problematiseres, idet sådanne beskrivelser også altid vil
være begrænsede af en bevidst eller ubevidst selektering og derfor heller ikke entydigt kan
siges at repræsentere virkeligheden. Virkeligheden, før senere forskere definerede, selekterede og således historisk adskilte kvinders adfærd og handlinger i forskellige ideologier,
var selvfølgelig ikke så skarpt adskilt, som det også ses af sygeplejerskernes beskrivelser i
TFS, ligesom der heller ikke ses beskrivelser, der omtaler begreberne særart eller
ligestilling direkte.
Men med dette forbehold in mente tydeliggør sygeplejerskernes beskrivelser dog, at de
befandt sig i en organisationsstruktur med en stærk lagdeling, hvor autoriteten var ulige
fordelt. De havde egne værdier at varetage, men havde langt mindre indflydelse over egen
arbejdssituation end fx lægerne, som de var underordnet både materielt og socialt, og det
kan derfor siges, at kun ved at indordne sig kunne værdierne overleve. Som jeg ser det,
indebar det at kvinderne på den ene side, bevidst eller ubevidst, måtte leve op til de
dominerende normer, fordi de dermed foreskrev sand kvindelighed, og det var det billede
som var nødvendigt for anerkendelsen af faget. På den anden side var det nødvendigt, at de
havde ambitioner og var fremadstræbende på trods af, at det normativt var kønsoverskridende i forhold til tiden. Det kan derfor se ud til at virkelighedens verden er kompleks, og
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at den faglige selvforståelse genforhandles og konstrueres gennem netop den historie, der
er brug for på et givet tidspunkt. Også historikeren Rimmer Nielsen (1992) påpeger, at det
er vigtigt at placere kvindernes selvforståelse i dennes historiske kontekst og således tage
højde for, at det ofte vil være situationsbestemt, hvilke type argumenter kvinderne
anvender.
7.3

Hvad var sygepleje uden uniformen?

De to perioder ligner hinanden på den måde, at sygeplejersken i begge perioder spillede
nogle roller som enten husmoder eller værtinde. I iscenesættelsen lægger såvel rollerne som
kostumerne dog ikke op til en scene, der handler om den direkte patientpleje ved sygesengen og spørgsmålet må vel blive om det nogensinde var hensigten? Hvad var det i
virkeligheden disse kvinder af forskellige tider egentligt tænkte om, hvad fagets kerneydelse var og deres rolle i den forbindelse? Handlede det i virkeligheden mere om først at
skabe sig et erhverv, der kunne forsørge og skaffe dem anerkendelse, og senere i 60’erne
nemt og ureflekteret at have mulighed for at indgå i et nu anerkendt, men også romantiseret
attraktivt erhverv for kvinden? Og handlede det i virkeligheden mere om at uddelegere og
tilrettelægge arbejdet omkring patientplejen og at servicere lægen i hans arbejde? Havde de
svært ved at skelne mellem lady nurses og real lady’s? Uniformens differentierende
signaler og ideologien, der fulgte med den, kunne i så fald i virkeligheden også komme til
at handle om en fastholdende distancering fra den direkte patientpleje.
Spørgsmålet om, hvorvidt det praktiske omsorgsarbejde egentligt var idealet i sygeplejen.
er, som jeg ser det, netop essentielt. Specialets konklusioner stiller måske flere spørgsmål
end det giver svar. For såfremt idealet i sygeplejen egentligt ikke var omsorgsarbejdet og
det heller ikke længere, som det senere blev gældende, var nødvendigt med en kristen
indstilling, et nødvendigt kald og et liv i opofrelse for næsten, hvad var der så efterhånden
tilbage? Ligesom det med uniformens endeligt kan siges, at sygeplejersken mistede såvel
en faglige identitet, en autoritet og et fællesskab i en tid, hvor hun selv var i tvivl om, hvad
der var at sætte i stedet. Tilbage var kun en rolle som den forsmåede servicerende værtinde,
der søgte efter bekræftelse og identitet. Såfremt denne tvivl også opstod i samfundet,
hvordan skulle det så gå med fagets indhold, eksistens og anerkendelse? Omvendt kunne
uniformens endeligt også ses som et gode, fordi den i så mange år havde bundet syge_________________________________________________________________
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plejersken til en bestemt rolle, som hun nu fik mulighed for at omdefinere og måske
endelig skabe overensstemmelse mellem udtryk og indhold.
Jeg kan ikke give enkle svar på disse spørgsmål, og måske skulle de stilles på en anden
måde. Men jeg er af den opfattelse, at det er spørgsmål, der har forfulgt sygeplejen lige
siden. Eksempelvis kan det ses af den leder, der under overskriften ”Sygeplejekultur” tematisk indledte og indrammede årgang 1996 af tidsskriftet ”Klinisk Sygepleje.” (Thorning
1996;10:2) Her fremgik det således, at de tidligere omtalte bidrag formodedes at have
svaret på spørgsmålet om ”hvad sygeplejersker egentlig går og laver.” Der antydes tillige,
at der ikke altid er overensstemmelse mellem de værdier, der faktisk udøves i den praktiske
sygepleje, og de værdier, der forfægtes i de officielle målsætninger eller betones i den teoretiske del af sygeplejerskeuddannelsen. Det misforhold ville man råde bod på ved at lade
praktiserende sygeplejersker udøve en art selvfremmedgørende ”kulturantropologi” på
deres egne felter – som om de var sendt på ”feltarbejde” for at afdække en ny fremmed
kulturs eksotiske skikke, værdier og regler (Ibid.).
7.4

Fremtidens valg

Det kan være svært at skille sig af med gamle skikke, værdier og regler. I virkelighedens
verden forholder det sig ikke sådan, at reproduktionen af normer, værdier, myter og metaforer med et trylleslag forsvinder. I dag er spørgsmålet om sygepleje som kald fx stadig til
diskussion blandt sygeplejersker56, ligesom samarbejdet med bl.a. lægen (Højbjerg 2001)
også stadig indgår i den tilbagevendende diskussion af dikotomien afhængighed og selvstændighed. Uniformen er en del af de historiske billeder, og samstilles i dag med et
”professionelt look” og virksomhedsprofilering. Et billede af sygeplejersker med faglig
stolthed og autonomi. Et billede af sygeplejersker, der kan argumentere for og træffer selvstændige faglige beslutninger, der omhandler fænomener i virksomhedsområdet (Lyngaa
1995a:68). Men spørgsmålet må vel være om den hvide sygeplejerskeuniform med denne
fortalte historie er en fordel eller ulempe i den sammenhæng? Hvilke billeder kunne den
hvide uniform med fx Dansk Sygeplejeråds emblem tænkes at skabe i dag? Et tegn, der
engang var det eneste, der symboliserede sygeplejerskestatus, indtil faget blev statsau-

56

Tidsskriftet Klinisk Sygepleje valgte fx, at hele årgang 2001 skulle omhandle diskussionen om sygepleje
som kald eller profession (Egg 2001;1:2). Ligesom en hurtig søgning på Bibliotek.dk med søgeordene
sygepleje og kald, alene gav 15 hits på aktuelle bøger og tidsskrifter om emnet.
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toriseret i 1933. Skal emblemet blot opfattes som et værdifuldt kendt ”logo” eller ”varemærke”, genkendelig for såvel patienter, kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere?
(Palsbo 1999;39). Eller kunne det være, at netop dette symbol sammen med uniformen
kunne fremme bevidsthedsbillederne af en tid med “piger i hvidt”? Spørgsmålet er da,
hvilken betydning et sådan billede fx kunne tænkes at have for anerkendelsen af sygepleje
som en selvstændig profession, når det sammenholdes med et sundhedsvæsen, der stadig er
patriarkalsk organiseret, med kønnet arbejdsdeling og hierarkisk rangorden?(Lyngaa
1995:59-62)
Der kunne dog også omvendt argumenteres for, at den nutidige professionaliseringen
måske har fordrevet de gamle bevidsthedsbilleder, i hvert fald for de unge sygeplejersker,
bl.a. fordi disse tilsyneladende ikke har den samme underdanighed, men opfatter sig i
højere grad som ligeberettigede og er stolte af deres fag (Kupferberg1999).
Tilbagevendende er spørgsmålet om, hvordan nutidens sygeplejersker vil lade al denne
historiske erfaring og viden være vejledende for deres beklædning i dag. Om det vil være
en hjælp til at kaste lys over eller angive retningen i forholdet til hvordan, hvorfor og om de
bærer uniform i dag eller i fremtiden? Alternativt kunne det nemlig omvendt også tænkes,
at sygeplejersker måske ønsker at synliggøre en anden form for professionalisme en hidtil
set. En ny professionalisme, hvor uniformen er overflødig. Dette mener samfundsforskeren
Hanne Marlene Dahl (2000) fx skete, da kitlerne forsvandt indenfor hjemmehjælpsområdet.
Hun så dette netop som en de-professionalisering eller som en anderledes form for
professionalisering, hvor de italesatte behov i stigende grad omhandlede kropslige,
kognitive eller følelsesmæssige kundskaber. Hvor kvalifikationer i større og større omfang
blev opfattet som værdier, der blev relateret til udøverens personlighed. Tillige har også
den amerikanske sociolog Richard Sennett (1993) fremsat den tese, at vi i vores menneskelige relationer allerede helt tilbage i slutningen af 70’erne søgte ”indad” hen mod autenticitet og umiddelbarhed i følelsesmæssig forstand. En nærliggende antagelse kunne ud fra
en sådan betragtning derfor være, at en manglende interesse for uniformen og dens historie
kunne hænge sammen med en slags inderlig- og kropsliggørelse i forestillingerne om de
nødvendige omsorgskvalifikationer. I diskussioner om kvalifikationer er det således de
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postmaterielle værdier57, der er mest fremtrædende. Hvor den klassiske uniform kunne
forstås som et tegn på én slags opfattelse af professionalisme, skal nutidens påklædning på
en synlig måde måske i stedet signalere og fortolkes som et udslag af et andet ideal?
Samtidig kunne en manglende interesse i forhold til uniformens rolle eller betydning i
sygeplejen og dens historie endelig også ses som et tegn på en udvikling, hvor det faglige
indhold har ændret sig i forhold til genstandsfeltet.
7.5

Afslutning

Det er svært at kontrollere en udvikling og dens konsekvenser. Men det er ikke helt
ligegyldigt, hvilken retning udviklingen går. Som aktiv deltager er det muligt at påvirke de
omgivelser, man er en del af. En større bevidsthed om, hvad vi gør og på hvilken baggrund,
vi gør det, kunne måske hjælpe os lidt til at forstå udviklingen og handle mere konstruktivt
i forhold til den. I dette speciale har det været min hensigt at belyse, hvordan sygeplejerskens valg af beklædning fik indflydelse på de professionelle strategier i en periode af
sygeplejefagets historie. Diskussioner om, hvorvidt eller hvordan disse erfaringer stadig har
indflydelse på nutidens sygeplejersker, sygeplejen og ikke mindst samarbejdet med patient
og pårørende repræsenterer én af de udfordringer, der kunne tages op i fremtiden. Som
andre professionelle vil sygeplejersker i fremtiden have varieret akademisk eller anden faglig baggrund og spørgsmålet kunne være, hvad der i fremtiden skal synliggøre kvalifikationer og roller.
Specialet er resultatet af et metodisk valg, og jeg kunne have valgt anderledes og gjort det
på en anden måde og den fremanalyserede konfiguration er derfor ikke den eneste, der kan
tegnes. Det betyder ikke, at billedet er tilfældigt. Inspirationen fra Kjeldstadli har impliceret
en række metodiske spilleregler, der både har fungeret som inspirationskilde og som forpligtelser. Lad mig derfor slutte med at sige, at min fremstilling af uniformens betydning i
sygeplejen ikke skal opfattes som en objektiv, endsige afsluttet undersøgelse.

57

Dahl skriver, med henvisning til en amerikansk politolog Ronald Inglehart, at denne opstiller en tese om et
generationsmæssigt skift i den europæiske befolknings værdisæt: fra materielle til post-materielle værdier
som åndelige, æstetiske og etiske værdier eksemplificeret ved et øget fokus på selvrealisering (Dahl 2000)
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Det billede jeg har fået tegnet, stemmer overens med hvad jeg selv betragter som en rimelig
fortolkning af uniformens betydning for sygeplejersken og for sygeplejen som fag, selvom
det selvfølgelig kan siges noget mere enkelt og genialt med Steffen Brandt’s (2002) ord:
Det starter med en løgn
uskyldig som selve livets salt
Det er dødbringende dagligdags
så almindeligt at det næsten kun kan gå galt
Det er højtflyvende drømme
der er mindst hundrede undskyldninger ned
Det ender med en sandhed
der for længst burde have været fortalt.
Vi er her kun et øjeblik så er vi videre, så er vi væk - vi er fri.58

58

Frit redigeret fra sangen: “Bjørnen sover” (Brandt 2002)
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