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Dansk resumé: Tid - som forestilling i samfund og sygepleje  
- fortællingen om hvordan den moderne sygepleje kom i lommen på tiden 

Gennem de sidste årtier har danske sygeplejersker givet udtryk for en  

øget arbejdsmæssig belastning på grund af manglende tid og udbredt travlhed, hvilket 

synes at stemme overens med det moderne samfunds kollektive fortolkning af begrebet 

tid. Da den tidslige dagsorden typisk sættes af nogen eller af noget, kan tidsperspektivet 

siges at indgå i et netværk af fornuft og magt. Dette speciale sigter mod at undersøge 

fænomenet TID som betydningsbærende faktor i Vestens samfund og sygepleje gennem 

Oldtid, Middelalder og Nyere tid med henblik på at diskutere den kulturhistoriske 

baggrund for den nutidige tidsforståelse og dens indvirkning på tid og travlhed i 

moderne sygepleje. Specialet er struktureret i to dele: I det teoretiske afsnit defineres 

begrebet ’tid’ ved hjælp af forskellige tidsteorier. Udvalgte analyseredskaber om tid 

suppleres dernæst med andre vedrørende rationalitet og disciplinering ud fra teorier af 

Max Weber og Michel Foucault. I det empiriske afsnit analyseres og diskuteres 

historiske kilder om samfund og sygepleje ved hjælp af de udledte analyseredskaber. 

Der inddrages tekster, der omhandler samfund og sygepleje i Oldtid, Middelalder og 

Nyere tid. I hver tidsperiode behandles materialet ud fra temaerne ’arbejde og opgaver’, 

’tro og rationalitet’, ’disciplinering og tidsmåling’. Afslutningsvis føres diskussionen op 

til vor tid for at blive sat i spil med udsagn, der viser den moderne sygeplejes forhold til 

tid og travlhed. Fra et kulturhistorisk perspektiv ser det ud til at baggrunden for 

moderne udnyttelse af tiden skifter fra simpel nødvendighed - over variationer i kaldet - 

til nutidens ønske om rentabel effektivitet. Det konkluderes at Vestens sygepleje er 

vokset frem af kristen etik, asketisk arbejdskald og militær disciplin med klostret, 

fængslet og fabrikken som forbilleder for det moderne sygehus. Som følge heraf er 

tiden blevet en produktionsfaktor og en begrænset ressource, hvilket fremmer 

oplevelsen af højt tempo og tidspres. Samlet set konkluderes det derfor at tiden i den 

moderne sygepleje er en social og abstrakt konstruktion, der understøtter den lineære og 

fremadrettede tid, men nedtoner de tidsopfattelser som knytter sig til kroppens naturlige 

rytmer og omsorgens væsen. Opgaven diskuterer den nye "tidsånd om tiden" - og de 

mulige konsekvenser, den måtte have for fremtidens sygepleje. Forhåbentlig kan 

opgavens tidslige omdrejningspunkt og brede perspektiv bidrage til nye overvejelser i 

spørgsmålet om ”hvordan den moderne sygepleje er kommet i lommen på tiden?” 

 3



 

English Summary: The Time Concept in Society and Nursing 
- how modern Nursing became dominated by the Clock?   

Over the last decades Danish nurses have felt a steady increase of work-related pressure 

due to lack of time and busy schedules. This can be seen as reflecting the modern 

Society’s concept of time management and hectic lifestyle. As the daily time-agenda is 

usually set by someone or something, the time perspective could be part of a structure 

built on rationalism and power. This assignment aims to investigate the phenomena 

'Time' as a significant factor in the Western society and modern nursing through 

Ancient Time, the Middle Ages, and Modern Time. It also brings to debate the cultural 

and historical background for the modern understanding of time and its impacts on 

time-management in modern nursing. The assignment is divided into two parts:  

A ‘Theoretical Part’, where a definition of 'Time' is introduced by using different time-

theories. Then these time-analytical tools are being complimented by a theory about 

rationalism from Max Weber, and a theory about disciplinary from Michel Foucault.  

A ‘Literary Part’, which analyses and debates historical material on society and nursing 

using the mentioned analytical tools. Different literature on the Dark Ages, the Middle 

Ages and Modern Time is included, and the material is processed and presented in each 

time-period according to the following themes: “work and duties”; “belief and 

rationalism”; plus “discipline and time-measurement”. The discussion is lead to modern 

time where it is compared with statements highlighting the understanding of time-

management within modern nursing. Seen from a cultural perspective, it appears that 

the reason to strive for better use of time has developed from pure necessity to today's 

aim of feasible effectiveness. Signs are found that Western nursing of today grew from 

Christian ethics, ascetic call of duty, and military discipline. The monastery, the prison 

and the factory have become role-models for modern hospitals. Due to this development 

time is now an element of production and a limited resource which enforce the feeling 

being pressured for time. In conclusion, the aspect of time for the modern nurse is seen 

as an abstract element including the forward pointing timeline, without flexible time as 

one could wish when dealing with care and the natural rhythm of the human body. The 

assignment also points out the modern spirit of time and its consequences for future 

nursing. The time-oriented focus and broad perspective might open up the possibility of 

raising further questions as "How modern nursing came to be dominated by the Clock?" 
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1.1. Indledning 
 
Dette speciale omhandler fænomenet tid som betydningsbærende faktor i samfund og 

sygepleje. Mit mål er at undersøge, hvordan skiftende tidsforestillinger har præget 

Vestens samfund og de mennesker, der har ydet pleje og omsorg gennem tiden.  

Begrebet TID kan forstås som en fælles grundbetingelse for menneskers sociale liv og 

levned (Landes,1983; Eriksen,1999). Dermed kan mennesket ses som et kulturelt og 

historisk væsen under indflydelse af den aktuelle tidsforståelse. I forlængelse heraf 

sigter denne opgave mod at afdække opkomsten af den tidsopfattelse, der synes at 

præge moderne sygepleje ud fra den kultur-historiske baggrund for nutidens håndtering 

af tid og travlhed. Tid til rådighed rummer muligheden for at vælge hvad og hvem der 

skal bruges tid på, men denne dagsorden sættes typisk af nogen eller af noget, hvorfor 

tidsperspektivet kan siges at indgå i et netværk af viden og magt. Filosoffen Michel 

Foucault, hvis værker omtales som ”muldvarpearbejde”, havde til hensigt at få den sikre 

jord til at gynge under det moderne menneske (Heede,1992:8). Inspireret heraf søger 

denne opgave at ’rokke lidt ved sygeplejens tidsmæssige jordbund’ via en undersøgelse 

af de tidslige ’sandheder’, som nutidens tilværelse og selvforståelse synes at bygge på. 

Ved at sætte fokus på hvordan tidsperspektiv har påvirket holdninger og handlinger i 

vores kultur og samfund, bl.a. via tidsmålere, ønsker jeg at bidrage til større bevidsthed 

om sygeplejens medansvar for tidens indhold og kvalitet  

 

1.2. Baggrund og problembeskrivelse 
 
Min interesse for tid og tidsopfattelser er blevet skærpet i løbet af mit kandidatstudie1), 

hvor jeg har arbejdet med fænomenet tid i flere opgaver (Østergaard Nielsen,1995a, 

1995b,1995c,1996). De senere år har jeg nærmet mig et kulturhistorisk perspektiv, 

forstærket af den norske filosof Trond Berg Eriksen som inspirationskilde (Eriksen, 

1999). Undervejs har jeg erfaret, at tiden både praktisk og teoretisk synes at være et 

mangfoldigt fænomen. Det vækker genklang til min egen opvækst på Mors, hvor man 

med forskellige aktiviteter indenfor tætte familierelationer forholdt sig mere til tidens 

indhold og den aktuelle situation end til præcise klokketider. Jeg har siden undret mig 

over hvor forskellig tid kan opfattes og prioriteres, f.eks. fra øen Mors til storbyen 
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Århus – eller fra den ene person til den anden. Forskellen mellem tidsopfattelser verden 

over2) ses f.eks. tydeligt, hvis et menneske fra kultur uden sproglige begreber for tid 

eller travlhed oplever Vestens tempo (Guttormsen,1996:18). Men indenfor samme 

kultur mødes mennesker som regel med så store forventninger om fælles tidsforståelse, 

at det nærmest er en selvfølge (Bech-Jørgensen,1994). Derfor vil eventuelle afvigelser 

have afgørende indflydelse på det sociale samspil og kommunikation mennesker 

imellem (ibid., Sacks,1994; Normann,1992). I forlængelse heraf har jeg tidligere 

behandlet tiden ud fra hvordan den kan opleves indenfor et fænomenologisk perspektiv 

(Østergaard Nielsen,1995a,1995b,1995c,1996). I dette speciale har jeg imidlertid taget 

det udgangspunkt, at tiden opfattes forskelligt i forskellige tid og rum, herunder i 

forskellige kulturer og subkulturer. Jeg vil antage, at sådanne forskelle også gør sig 

gældende indenfor plejefeltets mange arbejdsområder. Her synes hver subkultur at 

afspejle sin version af tid og rytme, hvilket f.eks. viser sig i forskellen mellem en 

kirurgisk afdeling og en langtidsmedicinsk afdeling – mellem en intensiv specialeaf-

deling og hjemmeplejen - eller mellem et hospital og et hospice. Efter 20 års klinisk 

erfaring er det mit indtryk, at mangel på tid i dagens sygepleje er en udbredt opfattelse 

og derfor synes nærmere udredning af de herskende forestillinger om tid gennem tiden 

ganske relevant for faget. Opfattelsen finder støtte hos psykolog Kitty Dencker, der 

finder det moderne sundhedsvæsen domineret af en udbredt forestilling om travlhed 

(Fjordbo, 1995:18). Som specialist i psykisk arbejdsmiljø ser hun danske sygeplejersker 

som en faggruppe, hvor tiden opleves som et problem med frustration og stress til følge.  

 

I forlængelse af det foregående må definitioner på ’mangel på tid’ og ’travlhed’ antages 

at være afstukket indenfor den enkelte ’afdelingskultur’ i en kollektiv tidsopfattelse. 

Denne udlægning støttes af et antropologisk studie på en onkologisk afdeling, hvor 

sygeplejersker på det første morgenmøde diskuterer om det bliver en travl eller rolig 

dag (Hansen,1995:55-71). Uanset om deres fornemmelse viser sig at holde stik med 

virkeligheden eller ej, fastholder personalet det første indtryk af dagen. Det ses også at  

- til trods for sygeplejerskernes udtalte længsel efter at have bedre tid hos patienterne - 

synes de alligevel at prioritere oprydning og administrative opgaver højere end omsorg 

og patientkontakt på de stille dage. Hermed synes personalets oplevelse af travlhed ikke 

umiddelbart at stå mål med de faktiske forhold, idet deres udsagn om travlhed og 
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mangel på tid jævnligt blev set brugt som undskyldning for ikke at yde den patient-

omsorg, som man ellers ønsker sig tid til på de travle dage. Disse sygeplejerskers 

idealopfattelse af tiden i sygeplejen synes altså ikke at afspejle sig i deres handlinger. 

Ifølge Hansen siger informanternes tale og handlen, tavshed og passivitet mere end de 

selv ved, hvorfor hun tolker sygeplejerskernes kommunikation om travlhed som 

repræsentative udsagn af kollektiv relevans i det danske samfund (ibid:18+58). I hendes 

fortolkning betyder det med andre ord, at de onkologiske sygeplejersker udtrykker en 

opfattelse af tid, der stemmer overens med samfundets kollektive fortolkning af tid og 

travlhed. Sygeplejen i Danmark er en offentlig disciplin og som sådan påvirkelig af 

samfundets skiftende værdier og holdninger, der har afsmittende effekt på aktørernes 

forestillinger om tid i forhold til pleje, omsorg og behandling. Man kan således sige, at 

den sygeplejefaglige identitet opbygges gennem en socialisering under indflydelse af 

indre og ydre faktorer, hvor en generel forestilling om tid slår igennem fra flere sider.  

 

1.3. Begrebet ’tid’ som udgangspunkt for litteratursøgning 
 
At fænomenet ’tid’ er et udbredt fænomen, der frister til mange forskellige udlægninger  

og betydninger, fremgår klart, når man forsøger at efterspore litteratur om emnet. Derfor  

giver en systematisk søgning i de gængse databaser efter ordet ’tid’ oftest firecifrede 

resultater. Indtil for et par år siden gav kombinationen ’tid’ og ’sygepleje’ i SOL til 

gengæld kun en enkelt dansk henvisning, nemlig til min egen artikel ”Det ulydige ben - 

en analyse af krop i tid og rum” fra 1996. Siden synes interessen for tid generelt at være 

stigende hos akademiske sygeplejersker, men sjældent som hovedemne. Dog har Jytte 

Petersen i sin specialeafhandling fra 2002 diskuteret det ”krydspres af tider”, som 

småbørnsforældre giver udtryk for at skulle håndtere. Desuden har flere sygeplejersker 

integreret det tidslige perspektiv som en del af større publikationer, uden at det dermed 

fremgår af titlen. Hertil hører bl.a. Helle Ploug Hansen og Kari Martinsen, der har 

introduceret min ’kandidatårgang’ til ’tiden’ via deres forelæsninger, med livlige 

diskussioner til følge. Begge disse akademiske sygeplejersker har også behandlet tids-

perspektivet i deres udgivelser. Det samme gælder Birthe D. Pedersen, der i sin Ph.D.-

afhandling (1999) forholder sig til tiden som den afspejler sig i fortællingen. Både 

Lisbeth Due Madsen (1997) og Kirsten Halskov Madsen (1999) har valgt at bruge deres 
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erfaringer fra hospice til at medtænke fænomenet tid i forhold til det døende menneske 

som del af deres specialer. På artikelsiden er kun fundet få eksempler, der diskuterer tid 

som fænomen, altså ikke som noget konkret i forhold til bl.a. struktur, organisering og 

lønforhandling. Her kan f.eks. nævnes Kirsten Eeg (1989) om tid som erkendelse, Bente 

Persson (1989) om tid i ledelse og Edith Mark, der har diskuteret ”tidsopfattelsen i 

relation til jeg-svage mennesker” (1998). Kombinationen af flere søgeord kan skærpes 

og suppleres med en international søgning på ’tid’. Derigennem har jeg fundet frem til 

en undersøgelse, der synes at tage udgangspunkt i en lignende undren som min, nemlig 

Susan Waterworth’s artikel om tidsstrategier i sygeplejepraksis (2003). Men her 

behandles tid i et klinisk relateret og nutidig projekt, hvilket synes mere i tråd med Birte 

Bech-Jørgensens samfundsmæssige diskussion i artiklen “Usædvanlige tidsstrategier” 

(2002). Det ser således ikke ud til at andre skulle have behandlet emnet tid i forhold til 

samfund og sygepleje i et kulturhistorisk perspektiv på linje med dette speciale, så jeg 

har fundet det ganske relevant at udforske tid som et parallelt fænomen i samfund og 

sygepleje. 

 

1.4. Afgrænsning, formål og undersøgelsesområder 
 
Ud fra problembeskrivelsen ser det ud til at selve opfattelsen af tid er knyttet til en 

højere prioritering af tiden som struktur mere end af tiden som indhold. Jeg har tidligere 

arbejdet med en antagelse om ”sygeplejerskens dilemma i grænselandet mellem den 

rationelle og strukturerede tidsudnyttelse - og den ustrukturerede opgavecentrerede 

omsorgstid, hvor patientens tidsoplevelse spiller en naturlig rolle” (Østergaard Nielsen, 

1995c:10). Det virker stadig relevant at spørge om en sådan udlægning kan forklare 

skismaet mellem de fortravlede sygeplejerskers oplevelse af travlhed - og deres drøm 

om den ideelle sygepleje, der synes at ”gå bagom ryggen” på dem? Noget tyder på at 

oplevelsen af travlhed har revet sig løs fra den opgaverelaterede omsorg; samtidig med 

at ydre krav om tid som effektivitet er begyndt at dominere de bløde omsorgsværdier i 

hospitalssygeplejen. Derfor vil jeg arbejde med fænomenet tid ud fra den antagelse, at 

vor nutidige håndtering af tid kan ses som et resultat af religiøse, politiske og kulturelle 

faktorer, der har været under påvirkning af viden og magt gennem tiden. Således 

forstået vil etablering og udvikling af et samfund integrere bestemte forestillinger om 
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tid. Jeg har ladet mig inspirere til et kulturhistorisk perspektiv for at se nærmere på den 

tidsmæssige udvikling, der har præget Vesten siden de første kultursamfund og frem til 

i dag. Jeg ønsker på den måde at undersøge baggrunden for den udvikling, der har ført 

til den moderne tidsforståelse og dens påvirkning af den moderne sygepleje.  

 

Mit formål med dette speciale er derfor følgende.. 

..at undersøge fænomenet TID som betydningsbærende faktor i Vestens samfund 

og sygepleje gennem Oldtid, Middelalder og Nyere tid med henblik på at 

diskutere den kulturhistoriske baggrund for den nutidige tidsforståelse og dens 

indvirkning på tid og travlhed i moderne sygepleje  

 

Denne opgave forholder sig primært til Vesten, både som ramme for den moderne 

sygepleje, men også som det kulturelle ophav, der rummer en særegen rationalitet og 

disciplinerings-tendens i forhold til alle andre kulturer (Weber,1995; Foucault,1994). 

Desuden synes den tidsmæssige udvikling i Vesten at adskille sig markant fra andre 

civilisationer (Landes,1983). Min analyse vil derfor koncentrere sig om Vestens 

udvikling gennem Oldtid, Middelalder og Nyere Tid i en kronologisk og historisk 

fremstilling. De tre tidsperioder er afgrænset således:   

 

OLDTID3) defineres som tiden fra ca. 2-3000 år f.Kr. til omkring år 500 e.Kr. 

MIDDELALDER4) defineres som tiden fra ca. år 500 til omkring år 1500. 

NYERE TID5) defineres som tiden fra ca. år 1500 til omkring år 1900 

 

Denne inddeling af disse tidsperioder er baseret på en verdenshistorisk baggrund 

(Hertel,1985). Jeg erkender at et så stort historisk spænd øger risikoen for at overse 

variationer, der måtte være afhængig af tid, sted og kultur. Desuden dækker begrebet 

’udvikling’ over ujævne forløb i forskellige tempi, hvorfor et historisk perspektiv vil 

være præget af flydende overgange6). Alligevel har jeg valgt at behandle kilderne på et 

generelt plan for hermed at kunne male udviklingen op med ’brede penselstrøg’ i forsøg 

på at give et samlet billede af det tidslige perspektiv indenfor denne opgaves ret 

begrænsede omfang.  
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Det skal desuden påpeges at analysen afsluttes ved indgangen til det 20.årh., hvilket jeg 

har valgt ud fra den betragtning, at det kan være svært at studere ens egen samtidige 

kultur på grund af såkaldte ’blinde pletter’. Sådanne indforståede selvfølgeligheder kan 

svække den klarhed, som udforskning af fortiden gerne skulle bibringe om baggrunden 

for - og måske dannelsen af - nutidens forestillinger om tid. Lignende metode-

overvejelser ses hos to svenske kultur-etnologer, der har undersøgt gennembruddet af 

moderne civilisation; herunder den moderne tidsforståelse i Sverige (Frykman & 

Löfgren,1994:11). At min analysen afsluttes med 1800-tallet er valgt for at lægge 

afstand til min egen tid - og dermed også til det aktuelle syn på tid i samfund og 

sygepleje, men i det afsluttende kapitel vil jeg trække tråden op til i dag for at diskutere 

den aktuelle tidsforståelse og dens indvirkning på nutidens samfund og sygepleje. 

 

Tidsteoretisk kan den moderne tids tid opfattes som et produkt af en civilisationsproces, 

hvor den til enhver tid herskende fornuft vil kræve en bestemt omgang med tiden. 

Derfor har jeg valgt at fortolke og diskutere tid som betydningsbærende faktor i 

samfund og sygepleje ved at inddele hver af de nævnte tre tidsepoker i tre 

gennemgående analyseområder ud fra temaerne ”arbejde og opgaver”; ”tro og 

rationalitet”; ”måling og disciplin”; der alle analyseres og diskuteres i forhold til 

henholdsvis samfund og i sygepleje. Undervejs sættes tiden i spil med den rationalitet 

og disciplinering, som synes at herske gennem de tre tidsepoker.  

 

For at kunne uddybe dette har jeg valgt at supplere de tidsteoretiske udlægninger med to 

klassiske teorier, der på hver sin måde behandler Moderniteten som baggrund for de 

nuværende tidsmæssige krav. Til at konkretisere undersøgelsen yderligere vil følgende 

undersøgelsesområder være styrende for processen:  

 Hvordan kan tid forstås? 

 Hvordan kan Vestens rationalitet forstås?  

 Hvordan kan Vestens disciplinering forstås? 

 Hvordan afspejler tid, rationalitet og disciplinering sig i temaerne ”arbejde og 

opgaver”, ”tro og rationalitet”; ”måling og disciplinering” i henholdsvis samfund og 

sygepleje, gældende for perioderne Oldtid - Middelalder - og Nyere Tid?  

 Hvordan kan nutidens sygepleje diskuteres i lyset af denne undersøgelse? 
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2 Metode 
 

For at opfylde ovenstående formål er opgaven struktureret i to dele:  

Første del omhandler den teoretiske baggrund ud fra forskellige tilgange. 

Indledningsvis beskrives tid ved hjælp af forskellige klassiske tidsteorier. Da den 

tidslige dagsorden typisk sættes af nogen eller noget, kan tidsperspektivet siges at være 

indlejret i et netværk af fornuft og magt. Derfor beskrives moderne rationalitet og 

disciplinering i Vesten med reference til henholdsvis Max Weber og Michel Foucaults 

teorier. Ud fra disse teoriafsnit udledes nogle analysebegreber til den videre 

bearbejdning af tidsforståelsen i de valgte epoker Oldtid, Middelalder og Nyere Tid. 

 

Anden del er empirisk og bygger på litteratur. Hertil er valgt en metode, der kombinerer 

analyse med fortolkning og diskussion i en fortløbende proces. Som empiri er inddraget 

forskellige historiske kilder, der menes at kunne sige noget om de tidslige forestillinger, 

som har domineret samfund og sygepleje i henholdsvis Oldtid, Middelalder og Nyere 

Tid. Gennem bearbejdning af dette empiriske materiale analyseres og diskuteres hver 

tidsepoke ved hjælp af de udvalgte analyseredskaber vedrørende tid, rationalitet og 

disciplinering. Undervejs i processen sættes fokus på temaerne ”arbejde og opgaver”, 

”tro og rationalitet”; ”måling og disciplinering” for hver tidsepoke.  

Herefter vil opgaven blive afrundet med en sammenfattende diskussion, der føres op til 

nutidige problemstillinger. Konklusionen tjener til at opsummere det udledte resultat af 

tid og tidsopfattelser i samfund og sygepleje. Via perspektiveringen sættes opgavens 

resultat i relation til hvad man kunne kalde for den nye "tidsånd om tiden" - og de 

konsekvenser, som den ser ud til at kunne få for den fremtidige sygepleje.  

 
2.1. Vedrørende det teoretiske afsnit om tid og tidsopfattelser 
 
I det første afsnit, der er inspireret af idéhistorie, præsenteres nogle tidsopfattelser, som 

skal illustrere et forløb gennem tiden. Teoriafsnittet er sammenskrevet af tidsteoretiske 

kilder, som jeg har fundet repræsentative og klassiske i deres fremstilling af forskellige 

tidsopfattelser af generel karakter. Eksempelvis inddrages David Landes (professor i 

økonomihistorie), der som den første har koblet tidsmålingens kulturhistorie sammen 
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med samfundets økonomiske, videnskabelige og teknologiske udvikling.  

Andre hovedkilder er Thompson (1967), Eriksen (1999), Husen (1988), Øhrstrøm 

(1995) og Glamann (1998) m.fl. Gennem årtusinder har universets og naturens 

regelmæssige kredsløb været menneskets værktøj til måling af tiden, så sammenlignet 

hermed må mekaniske urværker betragtes som meget sene opfindelser, der kan henføres 

til begrebet ’artefakter’7). Tidsopfattelsen er konstant blevet omdefineret i forhold til 

den måde, man aktuelt måler og forholder sig til tid på. Derfor menes forskellige 

tidsmålere at tilføre hver deres måde at anskueliggøre tiden på (Eriksen,1999:7). Da 

instrumenter, kronologier og metaforer således ikke kan kaldes neutrale fænomener, må 

selv de mest enkle tidsmålende instrumenter kunne tilskrives at påvirke mennesket til 

umærkelige ændringer i tankegang, holdninger og vaner (Glamann,1998:41). Dvs. at 

den herskende tidsforestilling udvikler sig i takt med den aktuelle måde at måle tiden 

på, hvilket har stor indflydelse på, hvordan vi lever og oplever verden, både som borger 

i et samfund og som udøvende sygeplejerske. Jeg har derfor taget disse overvejelser til 

efterretning ved at integrere tidsmålingens udviklingshistorie i min analyse som en 

faktor, der kan være med til at illustrere den gængse forståelse af tid gennem en given 

periode. Således vil jeg antage at behovet for og brugen af tidsmålere kan være med til 

at afspejle periodens rationalitet og disciplinering, der netop er nogle af opgavens 

kernepunkter. I slutningen af dette teorikapitel vil de udledte analysebegreber om tid 

blive præsenteret i skemaform. 

 

Ud fra de tidsteoretiske kilder ses at Vestens tidsopfattelse påvirkes gennem tiden af 

religiøse, politiske og kulturelle faktorer, der også rummer viden og magt. Det synes 

især at være de forandringer, der slog igennem efter Reformationen8), som har fået stor 

betydning for den måde, som vi i dag opfatter tid på. Derfor har jeg søgt teorier, der 

tager udgangspunkt i den periode, hvor industrialisering og sekularisering for alvor 

bryder igennem, dvs. den såkaldte Modernitet. Med dette gennembrud ses en værdi-

sætning af tid, der forlader sig på arbejdsdisciplin og overvågning. Udviklingen synes at 

afspejle en kamp om vidensmagt, der udmøntes i en bestemt fornuft og en øget kontrol i 

samfundet gennem styring af tiden, som derfor også vil omfatte sygeplejen. Det vil 

således fortsat være det tidslige perspektiv, der er baggrunden for at medtænke Webers 

teori om Vestens rationalitet og Foucaults teori om Vestens moderne disciplinering i 
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opgavens andet teoriafsnit.   

2.2 Vedr. det teoretiske afsnit om Vestens rationalitet  
 
Med fokus på den moderne rationalitet har jeg valgt at inddrage Max Weber, bl.a. fordi 

hans sociologiske værker kan fremhæves i tidslig sammenhæng. Han tilskriver den nye 

tidsorganisering og tidsdisciplin en afgørende rolle for den moderne opfattelse af social 

rationalitet (Eriksen,1999:116). I sit værk ”Den Protestantiske Etik og Kapitalismens 

Ånd” (1920/1995) undersøger Weber således Modernitetens baggrund med fokus på 

den religiøse overbevisning i forhold til tidsopfattelse, arbejdsmoral og rationalitet.  

Desuden overvejer han den kulturelle udvikling og disciplinering, så han synes at falde 

godt sammen med denne opgaves indgangsvinkel.  

 

2.3 Vedr. det teoretiske afsnit om Vestens disciplinering 
 
Med fokus på den moderne disciplinering har jeg valgt at inddrage Michel Foucault, 

bl.a. fordi hans idehistoriske værker kan ses som kulturelle udforskninger af den verden 

og den tid, som vi lever i. I bogen ”Overvågning og Straf” (1977/1994) behandles 

Modernitetens baggrund som en udvikling, der afspejler flere parallelle linjer, der alle 

kan siges at bygge på nogle disciplinerende metoder, som påvirker menneskers 

oplevelse af tid og rum. Herudfra vil jeg antage, at den viden og magt, som formår at 

sætte sig igennem, er bestemmende for hvilken logik og tidsopfattelse, der kommer til 

orde i både samfund og sygepleje. Foucault kan derfor være med til at indkredse de 

tankemæssige overgange, der afslører sig i diskursen omkring et fænomen som ’tid’.  

Da han også inviterer til en undren over egen kultur ved at tage afsæt i fornuften 

(Heede,1992:8), synes han at være en ligeværdig partner til Weber og en hjælp til at 

holde nutidens tidsforestilling på fornuftsmæssig afstand i denne opgave. I slutningen af 

teorikapitlet præsenteres udledte analyseredskaber fra Weber og Foucault i skemaform. 

 

2.4. Vedr. de historiske kilder i det empiriske afsnit 
 
Som empirisk materiale til beskrivelse af Oldtid, Middelalder og Nyere Tid er valgt en 

variation af historiske kilder. Samfundets udvikling behandles bl.a. ud fra Weber 
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(1972,1995), Foucault (1994,2000), Thompson (1967), Landes (1983) og Eriksen 

(1999). Desuden har jeg gennemgået forskelligt materiale for at finde udsagn, som kan 

fortælle noget om den tidslige dimension i sygeplejen i en kulturhistorisk sammenhæng, 

men det lange tidsperspektiv har begrænset udvalget. Til belysning af den før-moderne 

sygepleje har jeg primært valgt Wyller (1969) og Petersen (1928). Til belysning af 

Nyere Tid inddrages Martinsen (1976,1977,1978,1984,1991), Petersen (1988), Bork 

(1997) og Abel-Smidt (1960). Desuden har jeg afsøgt medicinens historie, som dog må 

karakteriseres ved at behandle sygeplejens andel meget kort ved sjældne lejligheder, 

hvorfor Gotfredsen (1969) og Porter (2000) primært er baggrundslitteratur.  

 

Den moderne sygeplejes fødsel for 150 år siden henlægges til sygeplejens såkaldte 

”traditionsfase” (Frost,1985:6). I denne tidsepoke medvirker Florence Nightingale 

(kaldet ’den moderne sygeplejes moder’) i høj grad til fagets dannelse. Da hun tillige 

var en stærk personlighed og en flittig skribent, har jeg medtaget nogle af hendes 

udsagn til illustration af tidslige aspekter fra dette tidspunkt for sygeplejens fødsel.  

 
Afslutningsvis skal om slutnoterne bemærkes, at det er et bevidst valg fra min side, når 

opgaven udgives med så fyldigt notemateriale9). Jeg har fundet det naturligt for den 

kulturhistoriske vinkel at medtage forskellige henvisninger som baggrund for min 

bearbejdning, der også omfatter tidtagningens historie. Det skal dog understreges, at 

opgaven er sådan konstrueret, at den kan gennemlæses i sammenhæng uden slutnoter. 
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Første del – teoretisk afsnit 

 

3. Det teoretiske afsnit om tid og tidsopfattelser  
 
Siden Oldtiden har ’tid’ inspireret til utallige udlægninger. I det følgende teorikapitel 

præsenteres beskrivelser af generel karakter som baggrund for at udlægge tid som et 

kulturhistorisk fænomen i samfund og sygepleje. Efter nogle sproglige overvejelser 

følger et udvalg af klassiske fortolkninger for at sætte moderne tidsopfattelser i 

perspektiv. De udvalgte tidsbegreber, der indgår som analyseredskaber i opgaven, 

sammenfattes i et skema til sidst.  

3.1 Tiden i sproget 
 
Fænomenet tid har inspireret både lægmand og videnskabsfolk, men forsøg på at 

definere tid fører altid til inddragelse af andre begreber. Hermed fremstår tid som et 

grundlæggende begreb, der ikke kan reduceres yderligere, men tværtimod må udfoldes 

for at opnå bredere forståelse (Øhrstrøm,1995:1). Alle samfund og kulturer menes til 

alle tider at have omfattet forestillinger om tid, men selve tidsopfattelsen udtrykkes på 

vidt forskellig vis. Derfor vil mennesker opleve tid og udtrykke tid som medlem af en 

bestemt kultur under påvirkning af den herskende tidsopfattelse i en bestemt periode 

(Frykman & Löfgren,1994). Begrebet ’tid’ synes at pirre menneskers nysgerrighed som 

en gåde, der ikke kan forklares på fyldestgørende vis. Det er ikke nyt, at søgen efter 

entydig forståelse fører til ønsket om at beskrive tid. For 1600 år siden formulerede St. 

Augustin10) et klassisk paradoks, som vi stadig kan undre os over i dag:  

”For hvad er tid? Hvem kan overhovedet begribe det i sin tanke, så han kan 
fremstille det i ord? Hvad er på den anden side mere kendt i daglig tale end ordet 
tid? Vi forstår udmærket, når vi selv siger det, og også når vi hører en anden sige 
det. Hvad er så tid? Hvis ingen spørger mig om det, ved jeg det. Hvis jeg skal 
forklare det for en, der spørger, ved jeg det ikke”  
(”Augustin's bekendelser”, Damsholt,1988:229) 
 

Citatet afspejler et evigt aktuelt erkendelsesproblem, nemlig det ’at definere tiden’ 

(Landes,1983:1). Lad os indledningsvis se på, hvordan tid formidles via sproget. 

Begrebet tid ses f.eks. som et punkt (”det er tid at gå”); en periode (”på farfars tid”) eller 

en proces (”det bliver bedre med tiden”), men også som kvantitativ og målbar (”et 
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minut”) eller kvalitativ og indholdsmættet (”en skøn tid”). Den udbredte brug af 

symbolik i sproget er af kollektiv karakter - og så bredt accepteret, at man næppe 

bemærker, hvordan den abstrakte fornemmelse af tid omskrives til en materiel eller 

personliggjort forestilling af tid.  

 

Mennesket oplever også tiden på en måde, der ikke altid lader sig indfange i en sproglig 

formel eller en definitiv forståelse. Her hjælper sproget til at sætte oplevelser i system 

indenfor de givne rammer ved hjælp af en kronologisk beskrivelse, der fastsætter 

begivenhedernes indbyrdes forhold i en bestemt rækkefølge. Sproget kan formidle 

minder fra den forgangne tid med nutidige oplevelser og/eller forventninger til den 

kommende tid. Vi kan fornemme at tiden hænger sammen og alligevel falder i afsnit, 

der går over i hinanden (Glamann,1998:68). Ofte forsøger vi at sætte struktur på tiden 

gennem begreber som "tids-rum", der i overført betydning henviser til en tidslig 

strækning (et århundrede, en epoke eller en tidsalder). Vi prøver også at gøre tiden mere 

håndgribelig ved at tillægge den rumlige eller matematiske egenskaber, f.eks. ved at 

beskrive tiden som kort eller lang - og udlægge den som en linje eller en cirkel. Men 

selvom vi taler om "tidens strøm" og "tidens kar", siger det reelt intet om dens hastighed 

eller fylde (Lundmark,1983:16). Sådanne generelle udtryk dækker over både reelle og 

abstrakte forbindelser mellem sprog og virkelighed. Dermed synes ’tiden’ og dens 

fortolkninger at være integreret i vore sproglige ord og udtryk, f.eks. ses begrebet 

’arbejde’ som almindelig substitut for begrebet ’tid’ (Asplund,1983:117). Et arbejde, 

der tager lang tid, kan beskrives som vanskeligt eller anstrengende; mens et arbejde, der 

er hurtigt overstået, betegnes som let eller muligt. Således kan sproglige formuleringer 

vise sig at dække over nogle uklare beskrivelser, der rummer tidslige modsætninger, 

metaforer eller analogier. 

  

3.2 Forskellige generelle fortolkninger af tid 
 
Et samfunds udvikling påvirkes af den herskende viden og holdning, hvor den tidslige 

dimension har stor indflydelse på vores erkendelse. Tidens idéhistorie peger på, at 

udviklingen hænger sammen med personer og hændelser, opfindelser og tilfældigheder, 

som afspejler den kulturelle søgen efter holdbare definitioner på tid. Der skelnes typisk 

 16



 

mellem tre former for tid: en matematisk, en fysisk og en oplevet tid11).  

 

Denne opgave forholder sig især til de matematisk-visuelle udformninger af tid i form 

af en ret linje (evt. en talrække) eller en cirkel. De to modeller symboliserer forskellige 

tidsopfattelser, f.eks. støtter den lineære model en fremadrettet og lineær forståelse, 

hvor tidens gang fremstår som kronologisk og uigenkaldelig. En cirkulær model styrker 

derimod forestillingen om, at tiden går i ring, så samme tidspunkt eller hændelse får 

mulighed for at vende tilbage som udtryk for en cirkulær eller cyklisk forståelse. Da 

netop disse to symboler henviser til forskellige kulturelle forsøg på at visualisere tiden, 

vil jeg i det efterfølgende uddybe lineær og cirkulær/ cyklisk tid nærmere:  

 

3.3 Lineær tid / kronologisk tid  
 
Den lineære tidsopfattelse knytter an til forestillingen om, at tiden følger en slags lineal, 

hvor alle begivenheder indgår i rækkefølge (Pedersen,1992:41). I klassisk tidshistorisk 

perspektiv anses lineær tid for at være langt ældre end klokketid, selvom menneskets 

livserfaringer bidrager til en lineær forståelse ud fra fornemmelsen af, at tiden går 

ubønhørligt fremad12): 

I linjesymbolet er alle tidspunkter og begivenheder ordnet i et ’før’, et ’samtidig 
med’ og et ’efter’. Pilen peger entydigt i en bestemt retning og i vor daglige 
orientering bruger vi dette grundlæggende kronologiske træk i talløse forhold, bl.a. 
ved en umiddelbar afgørelse af årsagssammenhænge. Skal A have forårsaget B, kan 
B ikke ligge forud for A på skalaen. Elementært, min kære Watson”   
(Glamann,1998:69) 
 

Opfattelsen af tid som en pil eller en lang linje, der strækker sig både fremad og bagud, 

medvirker således til en skelnen mellem nutid, fortid og fremtid, der også rummer en 

årsags-virkningsforklaring. En lineær tidsforståelse kan både tilbyde det enkelte 

menneske en selvbiografisk dimension på sit eget liv - og det sociale fællesskab 

(samfundet) en historisk dimension (Husen,1988:59). Til trods for forestillingen om en 

lineær tid i rationelt ordnede sekvenser, fungerer menneskets bevidsthed dog næppe 

efter en sådan systematik (Lundmark,1983:132; Aveni,1990:3; Høgh,1994:258). Det er 

mere sandsynligt, at vi i vores bevidsthed tidsfæster forskellige begivenheder i et 

indbyrdes forhold, uafhængig af ur, kalender og tidslinje. Derfor vil den sproglige 
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formidling af tidslige oplevelser være tæt knyttet til det kulturbundne udtryk: 

"The absolute chronology called history is thrust upon me by the ways of modern, 
industrialized, scientific society. It conflicts with the way I naturally want to think 
about the past - purely as a sequence of events that happened in a particular 
order, like knots on a long string that run from my origin to the present"                       
(Aveni,1990:4) 
 

Det moderne menneske har med andre ord lært at indrette sig efter ydre forventninger 

om en lineær tidslogik ud fra en historisk og kronologisk rækkefølge for at fremme 

kommunikationen. Den fælles konstruktion af ’fortid - nutid – fremtid’ skal sikre mod 

at ens personlige fortællinger fremstår som et ’tidsligt kaos’ for andre. De sidste 3-400 

år har Vesten videreudviklet den lineære tidskonstruktion ved at afsætte begivenheder 

som punkter på en lige, ubrudt tidslinje med sigte mod en grænseløs horisont 

(Lundmark,1983:133-134). Moderne tidsregning fremstår derfor som en kontinuerlig 

linje med inddelte intervaller13) og grænseløse dimensioner14), især efter at bl.a. 

geologerne har erklæret Vestens tidslinje for åben i begge ender (Glamann,1998:33). 

 

3.4. Cyklisk tid / cirkulær tid / rytmisk tid  
 
Den cirkulære tidsopfattelse knytter an til forestillingen om tid som et kredsløb. Derfor 

er cirklen et naturligt symbol for cirkulær tid, der i denne opgave ligestilles med cyklisk 

tid15). Denne tidsopfattelse defineres typisk ud fra naturens vekslende rytme og indhold: 

“Nature is the great time-giver (zeitgeber), and all of us, without exception, live by 
nature’s clock. Night follow day; day, night; and each year brings its succession of 
seasons. These cycles are imprinted on just about every living thing in what are 
called circadian (‘about a day’) and circannual biological rhythms. They are 
stamped in our flesh and blood; they persist even when we are cut off from time 
cues, they mark us as earthlings”  (Landes,1983:15) 
 

Landes lader forstå at mennesket, ligesom alle andre jordiske skabninger, er underlagt 

de naturbundne rytmer, hvorfor den cykliske tidsopfattelse anses for menneskehedens 

mest oprindelige16) (Husen,1988:59-60). Cyklisk tid forbindes ofte med primitive 

samfund og kosmiske religioner, men også det moderne menneske indretter mange 

handlinger efter naturens rytmer. Det gælder især, når de daglige gøremål er situations-

bundne, så opgaven definerer sin nødvendighed undervejs. I tidligere kulturer og mindre 

komplekse samfund ses arbejdet integreret i den traditionelle livsførelse, der indretter 
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sig efter naturens cyklus. I vor tid knytter tanken sig sær til friluftsaktiviteter som jagt, 

fiskeri og agerbrug, men kan også relateres til f.eks. omsorgsopgaver. En sådan 

tidsopfattelse, hvor det er opgaven, der definerer tiden, betegnes som ”task-oriented 

time” (Thompson,1967:38). Denne såkaldte ’opgave-orienterede tid’, hvor de daglige 

opgaver viser sig som naturlige nødvendigheder, menes at falde os mere naturligt end 

fænomenet ’arbejdstid’ (ibid.). Denne påstand støttes af, at døgnets og årets rytmer er 

indkodet i alt levende og styret af et såkaldt biologisk ’ur’. Med denne indre ’zeitgeber” 

kan organismernes livsprocesser reguleres uden ydre påvirkninger, selvom biologiske 

’ure’ oftest synkroniserer sig med omgivelserne i forhold til lys og mørke (Glamann, 

1998:40). Den cykliske tid, herunder den biologiske – og herunder kroppens tid, sættes i 

relation til de rytmiske svingninger i såvel naturen og universet, såvel som i selve livet:  

”I den cykliske tidsopfattelse opleves tiden som en rytmisk svingning mellem 
modsætninger: dag/nat, sommer/vinter, fødsel/død, sulten/mæt. Tiden opfattes ikke 
som en tom varighed, der kan måles i sig selv, men som en kontrast mellem nogle 
indholdsbestemte størrelser. Tiden og dens indhold skelnes ikke fra hinanden” 
(Husen,1988:59) 
 

Hermed fremstår den cykliske tidsopfattelse som en rytmisk størrelse, der defineres 

ud fra sit indhold - og derfor ikke kan være tom og abstrakt. Naturens system af 

skiftende hændelser i kontinuerlig cyklus17) menes at have inspireret vore forfædre til 

en kosmisk tidsopfattelse med orientering mod universet. Tanken om tid som en 

cirkel viser sig bl.a. i de gamle grækeres18) idé om altings genkomst, der har sit 

udgangspunkt i sammenhængen mellem tid og himmellegemers bevægelser 

(Øhrstrøm,1995:8-9). Kosmiske religioner rummer typisk en primitiv og mytologisk 

erkendelse, hvor verdens periodiske fornyelse fremstår som det centrale19). Det 

menes derfor først at være i Nyere Tid, at begrebet cyklisk tid får sin sproglige 

mening i sammenligningen med det lineære tidsbegreb (Husen,1988:98). Gennem 

årtusinder har filosoffer diskuteret fænomenet tid, men hvis ’tid’ accepteres som et 

grundlæggende begreb, lader det sig ikke definere nærmere ved hjælp af andre 

begreber. Øhrstrøm opfatter derfor mere de filosofiske forklaringer som betydnings-

fulde forsøg på at kæde tidsbegrebet sammen med andre væsentlige begreber på en 

oplysende måde (Øhrstrøm,1995:1). Eftersom Vestens kultur har rødder i den græske 

filosofi og den jødisk-kristne tænkning vil jeg nøjes med at fremhæve nogle få 

klassiske fortolkninger, der menes at have præget denne udvikling20) i særlig grad:  
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3.5. Tid som en relationel og kvalitativ størrelse 
 
For den græske filosof Platon (427-347 f.Kr.) er tiden et ”billede i bevægelse af 

Evigheden” (ibid.:4-5). Han ser forholdet mellem tid og evighed som et forhold mellem 

fænomen og idé, hvor tiden fastsættes med tal ud fra himmellegemers bevægelser. 

Platon udlægger alt det som vores sanser opfatter, inklusiv verden som tid og rum, som 

midlertidige kopier af de virkelige fænomener, der anses for evige og ubevægelige. Det 

fuldkomne tilhører Gud, mens mennesket forholder sig til ”en evigtvarende lighed af 

evighed, selvfornyende til med numerisk præcision at fastsætte og definere tid” 

(Pedersen,1992:40). Ifølge Platon blev verden og tiden til samtidig. Altså var der ingen 

tid før verdens skabelse; så dage, måneder og år opstod først, da Skaberen anbragte 

himmellegemer til at markere disse tidsenheder. Platons sammenkobling af tid, tal og 

evighed åbner for tiden som en kvantitativ dimension, hvilket tillægges så stor 

betydning for vor kultur, at Vestens tænkning21) omtales ”som en fodnote til Platon” 

(Pedersen,1992:40). Hans sammenkædning af tid og univers ses som et gennemgående 

træk i den europæiske idéhistorie, der stadig kan udløse filosofiske diskussioner om 

tidens afhængighed af begivenhederne i verden, ud fra to forskellige traditioner:       

”De, der har fremhævet afhængigheden, siges at have et relationelt syn på tiden, mens 

de der mener, at tiden består uafhængigt af verden og begivenhederne, siges at benytte 

et begreb om absolut tid” (Øhrstrøm,1995:4, original markering) 

 

Platons efterfølger, den græske filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.), tilbyder en anden 

kompliceret forståelse af tiden som ”bevægelsens tal med hensyn til før og efter” 

(ibid.:5). Også han ser tiden som en numerisk dimension i relation til himmel-

legemernes bevægelse, hvorved bevægelse er lig forandringer i verden. Aristoteles’ 

beskrivelser af tiden rummer et stort talmæssigt system med kalender og klokkeslæt, der 

kunne lede tanken hen på vores tidsmåling. Men han forstår tiden som mere end tal; 

nemlig som det tællelige aspekt ved den foranderlige verden i betydningen ”det, der 

vedrører før og efter” (ibid.). Han knytter tiden til bevægelser, forandringer og 

begivenheder, således at ”tiden er ikke det, som man tæller med, men derimod snarere 

det, som tælles” (ibid.). Dermed gøres tiden afhængig af sit indhold, også ved sin 

måling, og kan således udlægges som relationel. 
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Det menes at være Augustin (354-430 e.Kr.), der smelter Platons ideer sammen med 

læren fra det Nye Testamente. Dermed introduceres et græsk-kristent tidsbegreb, der 

med tiden bliver det herskende i Vesten. På linje med Platon mener Augustin, at Gud 

skabte Himmelen og Jorden samtidig med tid og rum. Hermed får verden og tiden en 

fælles begyndelse, men den verdslige tid afsluttes, når Kristus kommer tilbage for at 

opvække de døde. Dette synes at fremme en lineær tankegang, hvor den aktuelle nutid 

kun eksisterer i et bestemt øjeblik, mens fortid og fremtid findes i sindet. Augustin’s 

tidsopfattelse falder i tråd med Det Nye Testamente, hvor Jesus beskrives som en 

historisk person, der skal udføre sin opgave på jorden gennem et kort liv - og dette 

perspektiv ses overført til menneskenes liv. Når jordisk tid således udlægges som lineær 

og begrænset, bliver det mere afgørende, hvordan man bruger og planlægger tiden.  

 

Hermed kan de tre nævnte filosoffer fremhæves som repræsentanter for forskellige 

holdninger til tiden som problem: Platon har en idealistisk verdensopfattelse, der 

antager ideernes verden for virkelig og tiden bliver som en illustration herpå. Aristoteles 

relaterer tid til fysiske kroppes bevægelighed i al almindelighed og forankrer dermed 

tiden i den materielle verden, selvom hans målestok for tiden er på himlen. Augustin 

forholder sig derimod mere fænomenologisk til tiden - og flytter som den første fokus 

fra den ydre virkelighed til menneskets oplevelse af den, dvs. fra objektiv mod subjektiv 

tid. Han finder at tidsproblemets kerne er oplevelsen af dynamisk udveksling mellem 

datid, nutid og fremtid, eftersom mennesket har evnen til at mindes fortiden (erindring), 

sanse nutiden (iagttagelse) og forvente fremtiden (forestilling). Ifølge Augustin kan 

disse tre tider opleves i nuet ved at inddrage tiden før - og tiden efter. Alle tre filosoffer 

opfatter tiden som relationel, dvs. som en funktion, der forholder sig til noget andet end 

sig selv. Selvom der i løbet af Antikken ses beskrivelser af tiden med tal, ville den 

moderne forestilling om en abstrakt tid uden nogen tilknytning til konkrete hændelser 

have været ganske uhørt for periodens filosoffer: ”Her var tiden afhængig af bevægelse 

og forandring. Man opfattede ikke tiden som noget, der eksisterede i sig selv uafhængigt 

af begivenhederne i verden. Tiden skulle ses sammen med begivenhederne. Tiden kan 

og bør ikke skilles fra dens indhold” (Øhrstrøm,1995:11) 
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3.6. Tidslige begreber i Biblen  
 
Kristendommen og den europæiske kultur bygger primært på den græske kultur og dens 

centrale idé om verdensorden (kosmos) - samt på den jødiske kultur, hvor det centrale er 

’Gud som skaberen’ (von Wright,1992, Øhrstrøm,1995:2). I forlængelse heraf kan 

Biblen ses som et vidnesbyrd om årtusinders tanker og forestillinger om tid. Både 

Jødedom og Kristendom betegnes som historisk orienterede religioner, fordi datering og 

tidsenheder har spillet en stor rolle lige siden Skabelsesberetningen, til trods for at et 

egentlig tidsbegreb først introduceres langt senere (ibid.:6). Herunder ses regnskabet 

med tiden som en opgave fra Gud med relation til himmellegemerne: "I begyndelsen af 

Biblen siges det, at sol og måne og stjerne blev sat på himlen for at være til tegn og 

fastsættelse af højtider, dage og år" (Møllehave,1993:132). Biblens historiske perspektiv 

udlægges bl.a. som et hebraisk-jødisk produkt, der smelter mytisk tid og historisk tid 

sammen til én (Glamann,1998:20). Det tilskrives den tidlige jødedom, at naturens cyklus 

blev adskilt fra de hebraiske højtider via påmindelser om vigtige hændelser i det jødiske 

folks historie (Davies,1987:30). Med troen på Messias og en bedre fremtid følger en ny 

og handlekraftig tidsopfattelse, der sigter fremad mod sociale og politiske forandringer i 

stedet for at afvente gentagelser af det allerede forgangne (ibid.). Hermed synes den 

religiøse pligt at skulle mindes fortiden at fremme den kronologiske tankegang, der 

bliver grundlag for Kristendommens lineære forståelse af tid som afløser for den 

cykliske tidsopfattelse. I Biblen sætter Gud rammerne for tid og aktiviteter hos dyr og 

mennesker; så mange sproglige vendinger (f.eks. ’trængselstid’ og ’sørgetid’) sætter 

tiden i relation til dens indhold, kvalitet og hensigt, ligesom tiden relateres til det enkelte 

menneskes levetid og livsforløb gennem udtryk som ’alle mine dage’ (Øhrstrøm, 

1995:6). Biblen rummer også eksempler, hvor tiden knyttes til sit indhold ud fra en 

relationel og konkret tidsforståelse: ”Både i det Gamla Testamentets hebreiska och i 

Nya Testamentets grekiska är de vanligaste orden för tid just sådana, som anger lämplig 

eller passande eller bestämd tid” (Lundmark,1983:45). At tiden anses for en del af 

hændelsernes egen natur og derfor kan variere hermed, ses nok tydeligst i ”Prædikernes 

Bog”, hvor tiden beskrives ud fra sit direkte forhold til begivenheder, oplevelser og 

handlinger i menneskers liv og levned. Biblen omfatter tiden i menneskenes 

eksistensform og -vilkår, men også Gud handler i tiden, ifølge Prædikernes Bog (3:11): 
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”Alt har han skabt smukt til rette tid; også evigheden har han lagt i deres hjerte, dog 

således, at menneskene hverken fatter det første eller det sidste af, hvad Gud har virket”. 

Således vil vi mennesker aldrig kunne forstå, hvordan Guds virke f.eks. indebærer 

’skabelse til rette tid’ og udtryk som ’evigheden i mennesket’ (Øhrstrøm, 1995:7).  

 

To græske tidsudtryk, kronos22) og ’kairos’, synes at tilbyde en nuancering af det 

bibelske tidsbegreb og en mere frugtbar måde at nærme sig det vanskelige forhold 

mellem tid og evighed (Eriksen,1999:170). I Det Nye Testamente siger Jesus f.eks.: 

”Det tilkommer ikke jer at kende tider (chronós) eller timer (kairos), som Faderen har 

fastsat af egen magt” (Apostlenes Gerninger,1:7). ’Krónos’ kan udlægges som tid i al 

almindelighed, dvs. som varighed og tidspunkter (altså en ’bestemt tid’), mens ’kairos’ 

står for den tid, som på en eller anden måde kan siges at være speciel, passende eller 

belejlig; altså den ’rette tid’ (Øhrstrøm,1995:7). Hvor begrebet ’kronos’ stadig ses i vor 

tid som udtryk for den konkrete tids måling, via ord som kronik og kronometer; synes 

begrebet ’kairos’ som udtryk for tidens fylde, ikke længere at være særlig udbredt.  

 

I Det Nye Testamente henviser ’kairos’ i forståelsen af ’det gunstige øjeblik’ både til 

betydningen af Guds handling i tiden - og til menneskers handlemuligheder (ibid:8). 

Paulus skriver f.eks.: ”Se derfor nøje til, hvorledes I vandrer, at det ikke er som uvise, 

men som vise - så I udnytter det gunstige øjeblik (kairos), thi dagene er onde” (Paulus’ 

brev til Efeserne, 5:15-16). Citatets særlige opmærksomhed på det passende tidspunkt 

illustrerer, hvordan den nære forbindelse mellem tid og mulighed udtrykkes i Biblen 

(Øhrstrøm,1995:8). Det synes at rumme en advarsel om at visse chancer ikke kommer 

igen, hvorfor man risikerer at fortabe sine muligheder. En sådan tankegang kan tænkes 

at ligge til grund for at ’tid’ senere tillægges visse moralske aspekter i religionens navn.  

 

I Biblens kosmologi begynder det hele med verdens skabelse og slutter med verdens 

ende. Den tidsforståelse, der bygger på Jesu Kristi fødsel, liv, død og opstandelse, 

udtrykker samme kosmologi (ibid.). Herudfra forstås tiden ikke som en række 

tidsenheder og isolerede hændelser efter hinanden, for hver del af tiden står i forbindelse 

med Gud, som er evig og uforanderlig. Gud er altid forud for tiden, men alligevel 

nærværende i hvert øjeblik (ibid.). Biblens tid defineres som ét langt tidsforløb, der både 
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rummer afslutningen på den gamle verdensorden og indledningen til en ny, der definitivt 

afsluttes med Kristi genkomst på Dommedag (Glamann,1998:19). Endvidere menes 

Kristendommen at integrere den lineære - og nedtone den cirkulære tidsforestilling, fordi 

visse af Guds handlinger betragtes som så enestående, at de ikke kan gentages23):  

Derfor kan det bibelske tidsbegreb ikke forenes med de græske forestillinger om altings 

genkomst og historien som et kredsløb. Den bibelske tidsforståelse er lineær” 

(Øhrstrøm,1995:10). De to opfattelser, cyklisk tid og lineær tid, har dog altid eksisteret - 

og vil fortsat eksistere side om side (Husen,1988, Davies,1987). Det er derfor fortrinsvis 

den skiftende vægtning og betydning af deres dominans og integration gennem 

forskellige tidsepoker, der diskuteres i dette speciales analysedel.  

3.7. Tid som en absolut og kvantitativ størrelse 
 
Oldtidens relationelle tid kan ses som en kvalitativ tidsopfattelse, der medtænker tidens 

måling som en kvantitativ nødvendighed. Disse overvejelser synes at medvirke til 

åbning af en abstrakt og absolut tidsopfattelse som en genstandsløs idé eller forestilling, 

der er uafhængig af situationen (Øhrstrøm,1995:4). Siden har mange tidsfilosofiske 

fortolkninger koncentreret sig om disse to uforenelige definitioner: absolut tid og 

relationel tid (ibid.). Hvor begrebet ’absolut tid’ dækker over en tid, som er uafhængig 

af alverdens hændelser og indhold, dækker begrebet relationel tid over den tid, der ikke 

kan stå alene, fordi tiden anses for at være afhængig af konkrete begivenheder i verden. 

Historisk set varer det længe, før den relationelle opfattelse fortrænges af den absolutte 

tid, der i sin reneste form kan defineres som en tid uden relation til hverken ideer, 

himmellegemer eller mennesker (Lundmark,1983:48). Absolut tid udlægges som en helt 

eller delvis ’tom og abstrakt tid’, mens den relationelle tid knyttes til indhold og fylde. 

At det moderne menneske efterhånden har fortrængt den relationelle tid til fordel for en 

abstrakt og absolut tid, tilskrives almindeligvis Newtons fremstilling af ’tiden som ren 

abstraktion’ fra 1687. Hans beskrivelse af en neutral tid uden retning, der flyder af sig 

selv uden afbrydelse, udvikles til et idealbegreb indenfor fysikken (Glamann,1998:31).  

 

Tanken om en abstrakt tid, der går sin jævne gang uanset menneskets aktiviteter, kan 

synes ret mystisk og uforklarlig. Det kunne tænkes at være baggrunden for Augustin’s 

forsøg på at forklare tiden som et selvstændigt fænomen, dvs. en objektiv og uafhængig 
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størrelse. Måske netop derfor er et bestemt bibelsted24), der beskriver at sol og måne 

blev stående på himlen en hel dag, blevet tillagt stor betydning. Skriftstedet synes at 

være anledning til århundreders konflikt blandt de lærde på grund af den iboende 

modsætning mellem Aristoteles’ teori om himmellegemernes evige bevægelse - og 

troen på Biblen (Lundmark,1983:49). Vi lever altså i en verden af vidt forskellige tider, 

der opleves, udtrykkes og måles på forskellig vis. I forlængelse heraf skelnes også 

mellem objektiv og subjektiv tid, hvor den objektive tid knytter sig til en ydre, homogen 

og målbar tid, mens den subjektive tid er individuel - og påvirket af hvordan sanser og 

følelser er integreret i de tidslige hændelser. Den subjektive tid vil således være under 

påvirkning af naturens rytmer og kroppens biologiske ur, men skal også tilpasse sig 

omgivelsernes objektive tid25) i en social sammenhæng. 

3.7.1. Tid som tal 
 
Vestens kalendersystem, der både rummer elementer fra Antikken og fra Biblen, kan 

ses som et produkt af generationers forsøg på talmæssig udlægning af det temporale 

forløb. Tal er et vigtigt hjælpemiddel i menneskets bestræbelser på at ordne og 

strukturere begivenheder, både i en cyklisk eller lineær struktur (Øhrstrøm,1995:10). 

Antikkens eksperter udråbte26) tidsregningen efter astronomiske oplysninger samt efter 

en række konventioner, der i høj grad var religiøst og kulturelt bestemt (ibid:15). I den 

moderne verden beskrives tiden især ud fra varighed og tidsmæssig rækkefølge ved 

hjælp af timetal, klokkeslæt, datoer, måneder og år. Vi indretter os efter den lokale 

klokketid, der koordineres under en verdenstid. Det kan være svært for det moderne 

menneske at forestille sig en grundig gengivelse af begivenheders forløb uden 

numeriske angivelser (ibid:10). Tid og tal har da også hængt sammen lige siden skiftet 

mellem dag og nat udgjorde en kalender. Derefter begyndte mennesket at tælle døgnets 

rytme, der blev udbygget med månens og årstidens rytmer. Menneskers behov for at 

fastsætte tiden med tal afspejler sig især i kalendere, der kan rumme religiøse og 

verdslige begivenheder - og i ønsket om mere præcise tidsmålere til at definere tidsrum 

kvantitativt ud fra tal alene. 

 

 25



 

3.8. Opgave-orienteret tid kontra arbejds-tid 
 
Indtil det industrielle samfund fandtes der ikke noget abstrakt begreb for arbejde, 

eftersom man forholdt sig til de konkrete aktiviteter ud fra en relationel tidsopfattelse 

(Lundmark,1983:102). Det før-industrielle menneske indretter sig typisk efter en 

’opgave-orienteret tid’, hvor det er selve arbejdsopgaven og dens indhold, der er mål for 

tiden. Men med industrialiseringen introduceres et nyt begreb, såkaldt ”timed labour”, 

der i denne opgave oversættes til ’arbejds-tid’ som udtryk for en begrænset tid, der 

sætter rammen for arbejdsopgaven og dens indhold (Thompson,1967:38; Tornes, 

1983:317). Den moderne udlægning af ’arbejds-tid’ fremstår som en målbar, absolut og 

’tom’ tid, der lader sig definere uafhængigt af sit indhold - i modsætning til relationel 

tid. Det er denne objektive og absolutte tid, der synes at have domineret Vesten de 

sidste 3-400 år, suppleret af en intens jagt på præcise målinger og et udbredt ønske om 

at homogenisere tiden.  

3.9.  Skematisk oversigt over tidsangivelser som analyseramme 
 
Det foregående afsnit byder på et udvalg af forskellige måder at forholde sig tidsligt til 

verden på, der har ført mig til den følgende skematiske sammenfatning af de tidslige 

beskrivelser, jeg har valgt som repræsentative. Disse vil fremover være markeret i 

teksten med kursivskrift i deres egenskab af udvalgte analysebegreber. En sådan 

fremstilling kan naturligvis kun opfattes som en reduceret udgave af virkeligheden, hvor 

de forskellige tidsopfattelser sjældent lader sig adskille så kategorisk…  
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TIDSANGIVELSE 
 

Sammenfattet til analyseredskab i denne opgave 
 

CYKLISK TID / CIRKULÆR / 

RYTMISK TID 

 

Cirkulær tid, der her ligestilles med cyklisk tid, henviser til den traditionelle forestilling 

af tid som et kredsløb - eller en cirkel med cyklus af en vis længde, der … 

- typisk forstås ud fra de naturlige rytmer i universet 

- udlægges som et tilbagevendende fænomen 

- omfatter også biologisk og rytmisk tid 

- ofte knyttes til astronomi og det kosmiske verdensbillede  

- beskrives ud fra sit konkrete indhold, hvilket afspejler en relationel tidsopfattelse 

- ses som en proces, der kan rumme både fortid, nutid og fremtid 

- kan rumme både fortid, nutid og fremtid i samme proces  
 

LINEÆR TID 
 

Lineær tid henviser til den moderne forestilling om en kontinuerlig tid som en lige og 

ubrudt linje med sigte mod fremtiden, der … 

- udlægger tiden som et uigenkaldeligt fænomen 

- bruges som redskab til at organisere tidspunkter og begivenheder i kronologisk 

rækkefølge 

- også kan registrere forandringer og sammenhænge 

- derfor ofte danner grundlag for årsags-virkningsforklaringer 

- knytter sig til Vestens tidsdimension, som den kommer til udtryk i tidsmåling, 

kalendere og andre planlægningstiltag  

- ofte beskrives som en abstrakt og talmæssig størrelse 

- lægger op til inddeling i fortid, nutid og fremtid 
 

KRONOS 
 

Kronos forstås som en tidslig varighed, dvs. ’tider’ i betydningen ’tidsrum’ 

- henviser til en afgrænset og målbar tid af kvantitativ karakter 

- danner grundlag for begrebet kronologi (tidens måling) 
 

KAIROS 
 

Kairos forstås som ’særligt passende tid’, en belejlig, gunstig og ret-tidig tid, der … 

- udtrykker en forbindelse mellem den rette tid og mulighed 

- derfor knytter sig til det rette tidspunkt for en handling  

- henviser til en fleksibel og situationstilpasset tid af kvalitativ karakter som udtryk for 

tidens fylde 
 

RELATIONEL TID 
 

Relationel tid forstås som en tid, der sættes i relation til nogen eller noget, dvs. en 

’fyldt tid’, hvor … 

- tiden kan f.eks. forholdes til himmellegemernes bevægelse, til situationen, til 

forskellige hændelser eller levende organismer - herunder også andre mennesker 

- tiden kobles til dens indhold 

- tiden fremstår som en kvalitativ størrelse 

- tiden også kan henvise til den levede, konkrete og subjektive tid, der knytter sig til 

individets erfaringer - samt personlige og sanselige oplevelser 
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ABSOLUT TID / 

ABSTRAKT TID 

 

Absolut tid, der ligestilles med abstrakt tid, forstås som udtryk for en ’tom tid’ uden 

indhold, der … 

- typisk opfattes som altid eksisterende og helt uafhængig af begivenheder og 

omstændigheder 

- således hverken forholder sig til hændelser eller indhold 

- kan defineres ifølge den moderne fysik som en entydig, universel og uniform tid 

- derfor knytter sig til fysisk og objektiv tid 

- kan måles ud fra homogeniserede timer 

- derfor kan udlægges som en kvantitativ størrelse 

- omfatter målbare tider som klokketid og verdenstid 

 

’TASK-ORIENTED TIME’ / 

OPGAVE-ORIENTERET TID 

 

 

Opgave-orienteret tid forstås som en handlingspræget tid, der defineres ud fra sit 

indhold. Det er selve opgaven og de nærmere omstændigheder, der bestemmer, 

hvornår man er færdig med sin indsats … derfor 

- udlægges arbejde typisk som en naturlig proces, som indgår i en helhed 

- falder denne tid mest naturligt ind under cyklisk tidsopfattelse 

- henvises til noget andet end klokketid 

- kan tiden sagtens være uafhængig af en mekanisk tidsmåler 

- knytter den sig til den relationelle tidsforståelse 

 

’TIMED LABOUR’ /  

ARBEJDS-TID 

 

Arbejds-tid forstås udfra det moderne udtryk for en afsat tid som ramme for 

udførelsen af arbejdsopgaver, hvor … 

- arbejde typisk udlægges som et afgrænset forløb, der ofte har en målrettet hensigt 

- denne tid falder mest naturligt ind under lineær tidsopfattelse 

- tiden som regel defineres indenfor et arbejdsgiver-arbejdstager- forhold 

- tiden derfor ofte betragtes som en økonomisk størrelse 

- tiden medfører skelnen mellem arbejds-tid - og fri-tid, forstået som ikke-betalt tid 

- tiden lader sig definere uden nærmere hensyn til sit indhold 

- tiden derfor knytter sig til den abstrakte tidsforståelse, der oftest udtrykkes i 

klokketid 
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4. Teoretisk afsnit om Vestens rationalitet og disciplinering  
 
I det følgende kapitel fremstilles udviklingen i den vestlige verden via henholdsvis Max 

Weber og Michel Foucaults tolkninger som supplement til den tidsteoretiske vinkel.   

 

4.1. Vestens rationalitet set ud fra Max Weber 
 

Vestens omfattende moderniseringsproces afspejler en rationel omgang med tiden, der 

påvirker menneskers holdning til liv og arbejde. Denne fornuftsbaserede tidsopfattelse 

behandles gennem den tyske sociolog Max Weber (1864-1920) og hans teori om den 

indbyrdes sammenhæng mellem moderne videnskab, organiseringsform, økonomi og 

herskende rationalitetstyper. Jeg koncentrerer mig mest om Webers social-religiøse 

studie "Den Protestantiske Etik og Kapitalismens Ånd" (1920/1972/1995), der 

sandsynliggør en årsags-sammenhæng mellem visse trosretninger og den økonomiske 

revolution i Vesten. Webers dristige teser og nye metoder gjorde ham førende indenfor 

sin tids nye videnskab, sociologi27). Hans intellektuelle bestræbelser synes at dreje sig 

om spørgsmålet om rationaliteten i de Vesterlandske samfund, idet han udlægger 

”rationalisme (som) et historisk begreb, der indeholder en verden af modsætninger” 

(Weber,1995:47). Som følge heraf vil en forestilling om ’det rationelle’ afhænge af de 

herskende grundsynspunkter i ethvert samfund, selvom irrationelle elementer kan opstå 

indenfor sin egen logik. Ifølge Weber kan noget ikke være ’irrationelt’ i sig selv; men 

kun set ud fra et bestemt ’rationelt’ synspunkt (ibid.:129). Han ser f.eks. kapitalismens 

fødsel som en rationel indstilling, der har opprioriteret målbevidst planlægning, 

dokumentation og rentabilitet ved hjælp af fornuftsredskaber som eksakt kalkulation og 

dyrkelse af tekniske muligheder. En sådan struktur findes i Vestens naturvidenskab28) 

samt økonomi og jura, men ses også indenfor arkitektur, kunst, musik og litteratur. 

Desuden forvaltes den sociale orden i samfundet gennem et bureaukrati af embedsmænd 

i et retsligt system, hvis tendenser ses udbredt til uddannelses- og omsorgsinstitutioner 

som skolevæsen og hospitaler. Sådanne rationelle karaktertræk menes at have domineret 

Vestens livsførelse og holdninger de sidste 3-400 år og må dermed også have medvirket 

til en bestemt fortolkning af tid.  
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Set ud fra et tidsligt perspektiv synes Webers pointe at være, at ingen andre kulturer 

fremviser en så rendyrket stræben efter effektivitet og minimering af tidsspild. Selvom 

der findes tegn på kapitalistisk forretning til alle tider, tillægges økonomiske betingelser 

en markant større betydning i næsten alle forhold29) i det moderne samfund.  

Webers udgangspunkt er en statistisk sammenhæng30) mellem trosretning (konfession) 

og social lagdeling, der peger mod en historisk tendens til protestantisk dominans 

indenfor såkaldt økonomisk rationalisme. Den tyske elite indenfor økonomi, handel og 

teknik fremstår som domineret af driftige protestanter gennem generationer31), mens 

katolikkerne kobles til humanistiske fag eller selvstændige håndværk. Der spores også 

større økonomisk fremgang i Europas protestantiske områder end i de katolske. Webers 

hypotese er at den religiøse opdragelse har påvirket visse grupper til at være mere 

modtagelig for at praktisere en rationel livsførelse32). Derfor har han undersøgt den 

historiske sammenhæng mellem protestantisk tankegang og kapitalisme med fokus på 

protestantismens indre egenart, som den udtrykker sig i asketisk livsholdning og social 

organisering hos f.eks. Calvinisterne33). Med det formål at sætte specifikke træk ved 

protestantismen i relation til specifikke træk ved den moderne kapitalisme, konstruerer 

Weber to ”ideal-typer”34), ”den protestantiske etik” og ”kapitalismens ånd”. Da disse 

begreber indgår som analysebegreber i opgaven, skærpes de her i et tidsligt perspektiv:   

 

Reformationen35) giver kaldet en ny betydning ud fra det tyske ”beruf” 36), hvor alle 

påbydes at udøve sit kald indenfor rammerne af ens feudale stand (Larsen,1995:XIV). 

Denne fortolkning tilskrives den tyske reformator og teolog Martin Luther (1483-1546), 

som hermed forkaster katolikkernes udgave af det hellige kald, der isolerede præster og 

munke. Han tildeler ”kaldet”37) en verdslig og selvstændig betydning, hvor mennesket 

skal finde vej til Guds velbehag ved at opfylde sine jordiske pligter og bevise sin næste-

kærlighed. Selvom Luthers kaldstanke ikke kan siges at lede direkte til den moderne 

kapitalisme, får han koblet det religiøse ideal sammen med et flittigt liv på Jorden. 

Tanken udvikler sig videre hos bl.a. Jean Calvin38) (1509-64), der ser kaldsarbejde som 

et middel at sikre sig bevis på Guds udvælgelse. Ifølge Calvinismen opnås der vished 

om egen Frelse gennem et liv i Guds tjeneste, hvor prædestinations-tanken39) bliver et 

væsentligt motiv for ens gerninger på Jorden (Weber,1995:61-84). Calvinisternes 

strenge religiøse regler, der begrænser både offentlig og privat livsførelse gennem 
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overvågning af den enkelte, synes at styrke visse reformfolks ønske om mere 

beherskelse. Her fremhæves den engelske puritaner Richard Baxter (1615-91) som 

typisk repræsentant for protestantisk etik (ibid.:103). Hans religiøs-moralske påbud 

retter den religiøse afholdenhed mod alt jordisk gods, hvorved fattigdom gøres til 

udgangspunkt for fromhed. Sådanne anbefalinger, hvor det handler om at sikre sig sin 

nådestand ”ved at gøre Guds gerninger, så længe det var dag”, synes at medvirke til at 

spild af tid bliver den principielt vigtigste af alle synder (ibid.:105). Herefter opfattes 

selskabelighed, overflødig tale, enhver form for luksus; ja, endda søvn udover det 

nødvendige som moralsk forkasteligt, hvilket igen udløser rammer for den rette adfærd 

og den rette brug af tiden. Skønt en sådan opfattelse endnu ikke forbinder tid med 

penge, så tillægges tiden en åndelig merværdi, hvor hver tabt time bliver lig med tid, der 

kunne have tjent Guds ære. Baxters prædiken for hårdt legemligt eller åndeligt arbejde 

henviser til et i forvejen gennemprøvet og værdsat asketisk middel i Vestens Kirke 

(ibid.). Det nye er at puritaneren udfører sit asketiske kaldsarbejde efter en metodisk og 

logisk systematik ved hjælp af rationelle redskaber som arbejdsdeling og specialisering. 

Hvis den troende på den måde bruger sin tid og besiddelser til nyttige og nødvendige 

ting, kan eventuel profit accepteres som Guds gave for veldisponeret arbejde. Hermed 

bliver det altså tilladt at nyde en kapitalforøgelse med den rette beskedne holdning - og 

netop denne udvikling kan tilskrives stor betydning:  

…”den religiøse vurdering af det rastløse, vedholdende, systematiske verdslige 
kaldsarbejde som det højeste asketiske middel og tillige den sikreste og synligste 
bekræftelse på det genfødte menneske - og dets trosægthed må jo være den 
stærkest tænkelige løftestang for den livsopfattelse, som vi har betegnet som 
kapitalismens ’ånd’”   (Weber,1995:115)  
 

Heraf ses at Weber udlægger den protestantiske etiks moralske påbud som drivkraften 

for Vestens økonomiske udvikling. Denne moral synes at fremme en kapitalistisk ånd, 

der sigter mod effektiv anvendelse af tiden. Tendensen afspejler sig bl.a. hos de mange 

arbejdere, som stillede sig til rådighed for den økonomiske udnyttelse, både for Guds og 

deres egen samvittigheds skyld (ibid.:161; Fivelsdal,1972:XIV). Man kan sige at der 

pustes liv i kapitalismens ånd gennem nogle rentable handlemåder, der opfordrer til 

hårdt arbejde - og tillader troende at profitere på deres handlinger ud fra en bestemt 

livsførelse. Samtidig skal den moralske målestok for en fornuftig omgang med tiden ses 

i lyset af et nyt markedssystem til sikring af fri udveksling af varer og arbejdskraft, der 
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udvikler sig samtidig med det moderne samfunds organisering i et bureaukratisk system 

med ansvarsfordeling.  

 

Ifølge Weber antog religiøs askese allerede i Antikken en rationel karakter, som 

afspejler sig i de Vesterlandske munkes virksomhed, selvbeherskelse og etiske 

overvejelser. I den protestantiske udgave gøres arbejde til bevis på troen og tegn på 

Guds udvælgelse. Den religiøse askese udvises gennem flittighed, spareiver og et 

beskedent forbrug, parallelt med en kraftig nedtoning af sanselighed og følelsesudbrud. 

I takt med at beherskelse, overvågning og kontrol kommer i højsædet, fremhæves 

selvdisciplin og selvjustits som ideal, så det moderne menneske forventes at handle 

rationelt og målrettet frem for følelsesladet og traditionsbundent. Herefter ses det som et 

mål i sig selv at planlægge og udnytte sin tid til det yderste, hvilket fremmer ønsket om 

at registrere enhver aktivitet som grundlag for udnyttelse af nutiden og planlægning af 

fremtiden. Skønt protestanternes målrettede livsførelse sigter imod Frelsen og Himlen, 

synes det vigtigste middel altså at være en metodisk kontrol og styring af tiden på 

Jorden. Den planmæssige disciplinering af den enkeltes liv med fravalg af enhver 

spontanitet, sanselighed og nydelse, kan i sin nøgternhed siges at minde om kapitalistisk 

bogføring. Sådanne teologiske påbud må tilskrives stor indflydelse på folkekarakteren i 

en tid, hvor den kristnes sociale position og nådestand i høj grad afhang af Kirkens 

åndelige magt. Ifølge Weber lod de ægte tilhængere fra den borgerlige middelklasse på 

vej op i samfundet sig da også frivilligt underkaste dette puritanske tyranni, hvis 

rationelle mål var beherskelse gennem psykologisk opdragelse. Derfor skulle mennesket 

overvinde livets naturtilstand ved en gennemført kontrol af hvert øjeblik og hver 

handling40).  

 

Kravet om kølig refleksion synes at opstå samtidig med Descartes' udsagn ”jeg tænker, 

altså er jeg”, hvilket tiltaler de troende puritanere (ibid.:77). Den intense søgen efter 

systematisk status over det etiske liv får altså den ”præcise” og puritanske kristne til –    

i modsætning til samtidens katolik - at notere og kontrollere sin nådestand. Som følge 

heraf vil den typiske protestant sigte efter at rationalisere sit jordiske liv med henblik på 

at forøge sin andel af Guds ære via orden og kontrol. Hermed ses ”hverdagsmenneskets 

etiske praksis således ribbet for sin plan- og systemløshed og opbygget til en konsekvent 
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metode for hele livsførelsen” (Weber,1995:76). Den protestantiske etik, der opfordrer til 

et systematisk liv med arbejdsdisciplin og flid, kan siges at materialisere den åndelige 

rationelle livsførelse til en kontant opsparing af kapital.  

 

Med tiden blegner de religiøse bevæggrunde til fordel for en økonomisk moral, der især 

kommer til udtryk hos den amerikanske stats- og finansmand Benjamin Franklin41) 

(1706-90). Han fremhæves som en typisk repræsentant for kapitalismens ånd. Franklins 

agitation afspejler sig gennem hans moralske anbefalinger, som f.eks. i et kendt brev42) 

til en ung kollega om hvordan et fromt og beskedent menneske bør omgås tid og penge: 

”Husk, at tid er penge. Den, der kan tjene ti shillings om dagen ved sit arbejde, 
men vandrer omkring, eller sidder ørkesløs hen, halvdelen af dagen, skønt han kun 
bruger sixpence ved sin adspredelse eller ørkesløshed, han bør ikke anse dette for 
den eneste udgift; i virkeligheden har han brugt eller snarere bortkastet, fem 
shillings tillige…”   (Weber,1995:26) 
 

Heraf ses hvordan tidens værdi relateres til arbejde og udbytte, hvorefter tid kan sættes 

lig med penge. Det menes at være en personlig åbenbaring fra Gud om ”dydens nytte”, 

der får Franklin til at lovprise flid, ærlighed, punktlighed og nøjsomhed i sine talrige 

skrifter. For ham og ligesindede, der er præget af en livsførelse med askese og kølig 

beskedenhed, fremstår arbejdet som en større lykke end personlige relationer. Skønt en 

sådan forpligtigelse kunne minde om Luthers verdslige kaldstanke, er det ikke Guds 

velsignelse, der er målet her. I takt med at indtjening af penge bliver den moderne 

verdens bevis på, hvor dygtig man er til at udføre sin gerning, fortoner det religiøse 

indhold sig. Det ser ud til at kapitalismens ånd og holdninger følger i kølvandet på 

protestantisk prægede foregangsmænd, der finder det forkasteligt og irrationelt at spilde 

tiden. Tanken, der spreder sig via handel og industri på angelsaksisk og amerikansk 

grund, synes at påvirke hele den vestlige udvikling. Herefter bliver menneskers liv, 

arbejde og tid i stigende grad vurderet ud fra en formålsrationel og økonomisk 

målestok. Ifølge Weber synes den protestantiske etik at medvirke til at tidslig 

punktlighed og praktisk moralsk livsførelse får så stor betydning i Vesten. Den nye 

etiske holdning ser ud til at medføre et øget behov for tidslig disciplinering og 

overvågning på stort set alle samfundsområder. Det er denne tendens, jeg vil uddybe 

med den næste og sidste teori, der på den måde kan siges at være i forlængelse af 

Webers analyser: 
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4.2. Vestens disciplinering set ud fra Michel Foucault 
 
Den franske filosof og idehistoriker Michel Foucault (1926-84) har analyseret Vestens 

videns- og magthorisont. Han definerer overgangen til den moderne civilisation som et 

brud, der breder sig til forskellige områder i det nye Europa43). Han forstår typisk dét, 

som er blevet frembragt (dvs. produktet) ud fra selve frembringelsen (dvs. processen). 

Hermed kan den såkaldte ”historiske udvikling” forstås som en fortælling om det 

domæne, hvor mennesket udfolder sin praksis og skaber nye samlivsformer (Aalbæk-

Nielsen,1993:31). Selvom Foucault kredser om perioden 1650-1850, rummer hans 

værker vedkommende kritik af nutidens forestillingsmønstre (Heede,1992:8). Det er 

min baggrund for at koncentrere mig om hans bog ”Overvågning og straf” (1994, 2002) 

samt fortolkninger heraf44). Værket fokuserer på individualiseringen omkring 1750-

1825 og beskriver hvordan menneskets krop opfattes og produceres gennem tiden og 

under forskellige logikker og tidslige perspektiver. Foucault tillægger den ubevidste 

kontrol af kroppen større betydning for individets socialisering end den bevidste kontrol 

(Østerberg,1984:14; Eriksen,1989:48) Han lader skiftende militære strategier illustrere 

hvordan den skjulte og ubevidste handling dresserer kroppen til føjelighed via eksercits, 

mens lydigheden indlejres i muskler og led. Eksempelvis i 1600-tallet, hvor den ranke 

landsknægt-soldat bevægede kroppen frit og utvungent i en naturlig rytme, hvorefter der 

breder sig en mere teknisk-mekanisk livsanskuelse til hele samfundet via institutioner 

som fabrikker og sygehuse, militærvæsen og skoler. Som følge heraf synes samfundets 

aktører (i dette eksempel arbejdere, plejepersonale, soldater og elever) i stigende grad 

tvunget til at indordne sig en på forhånd defineret tid og rytme. Ifølge Foucault giver et 

sådant styringsredskab magthaverne mulighed for at behandle kroppen som en maskine 

med den mekaniske dukke som ideal (Østerberg,1984:14). Denne udvikling, der sigter 

mod mere effektiv udnyttelse af samfundsmassen, synes at blive understøttet af en ny 

organisk-naturlig opfattelse af kroppen, der breder sig samtidig.      

 

Selvom Foucaults tænkning er svær at sætte i bås45) tillægges han en idehistorisk og 

sociologisk tænkning om kroppen (Østerberg,1984:15). Han står imidlertid for et opgør 

med den traditionelle forståelse ved at se forskellige frembringelser indenfor en bestemt 

epoke som styret af underliggende strukturer, via et system af begreber og koder46). 

Eftersom man i bestemte perioder tænker indenfor givne grænser, bliver der afgørende 
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forskel til andre måder at tænke på i andre epoker. I forlængelse af Foucault kan 

disciplinering og den ubevidste føjelighed ses som en historisk forudsætning for 

opkomsten af det tekniske industrisamfund og kapitalismens fremmarch siden 

1750’erne (Heede,1992:103). Disse tiltag synes at styrke en kvantitativ livsanskuelse ud 

fra tanken om en differentieret helhed, hvor de enkelte kroppe kan individualiseres efter 

behov. En sådan disciplin fremstår derfor som en taktik, der betragter individet som 

både mål og middel for sin udøvelse: ”Den tekniske individfabrikation består konkret af 

ganske enkle og slet skjulte mekanikker som det hierarkiserede blik, den normaliserende 

sanktion og den særlige kombination af disse, (nemlig) eksaminationen” (ibid:106-7).  

Set fra et tidsmæssigt fokus kan man sige, at tiden nedfældes i kroppen gennem 

indoktrinering af en bestemt tidssans indenfor de rammer, som er defineret af magten. 

Ifølge Foucault forløber denne udvikling parallelt med at offentlig afstraffelse af 

kroppen erstattes af skjult opdragelse af sjælen: ”Når kroppen ikke lenger skal røres, 

gjenstår sjelen som emne for bot og bedring og botsfengsler” (Østerberg, 1984:14). 

Denne rationalitet bag tanken om den moderne straf breder sig efterhånden udenfor 

fængselsmuren. Samtidig med at den brutale og synlige magt fra de offentlige 

henrettelser i 1700-tallet omformes til mere raffinerede og usynlige former for disciplin, 

dukker fængslets principper om indelukning, inddeling, rangering, eksamination, 

overvågning og bureaukratisering op overalt. Disse metoder har medvirket til at 

konstruere det disciplinerede subjekt i det moderne samfunds institutioner47).  

 

Foucault bruger straffesystemernes reformer som udtryk for at vestlig individualitet 

langt snarere vokser ud af fængselsvæsenets teknikker end af Oplysningstidens 

humanistiske idealer (Brandt,2002:8). Han tegner et billede af hvordan fængslets barske 

voldsmonopol på få årtier forvandles til et tvetydigt omsorgsmonopol i samfundet med 

den hensigt at dressere enhver afviger indenfor en defineret normalitet (Eriksen, 

1989:51-52). De nye disciplinære apparater tjener både til at gøre kroppen stærk, men 

også til at gøre systemets elementer mere føjelig og dermed mere nyttig (Foucault, 

1994:194). Den moderne statsmagts søgen efter effektivitet, både hos det enkelte 

individ og hos folkemassen, benytter disciplinen for at forhindre, at den nye og formelt 

frie arbejderklasse vokser sig stærkere end sin overmagt (ibid.:193-201). Tidligere 

magtfulde repressioner afløses af mere raffinerede magtformer, hvor den vestlige 
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individualisme bl.a. fremmes gennem tidslig kontrol: ”For å utnytte menneske-

kroppenes tid og krefter maksimalt, anvendes dette sett av metoder: Bruk av tiden, 

kollektiv dressur, eksersiser, og på samme tid total og detaljert bevoktning. Endvidere 

må disiplinen øke menneskemengdens særegne nytteeffekt” (ibid.:195).  

 

Som eksempel på den nye og effektive overvågningsteknik ses en idé af Bentham48), 

det såkaldte ”Panopticon”49), hvis indretning gør det muligt for vogterne at overvåge alt 

uden selv at blive set (Brandt,2002:8). Princippet omfatter bevogtning og observation, 

individualisering og totalisering, isolation og gennemsigtelighed, hvilket let lader sig 

realisere i fængslet (Foucault,1994:221). Men det altafgørende for en sådan mekanisme 

synes at ligge i de indespærredes forestilling om konstant overvågning (Rubin,2002:2). 

Dermed kan Panopticon ikke bare forstås som fængslets idealmodel, men som en 

generel politisk model, der kan overføres til skoler, anstalter, fabrikker og sygehuse: 

”Panopticon er en enkel og lett anvendelig modell av et samfund som er helt 

gjennomtrengt og behersket av disiplinære mekanismer” (Foucault,1994:187). I det 

moderne samfund kan den både tjene til at forbedre fanger, pleje syge, undervise elever 

og holde arbejdere under opsyn (ibid.:184, Østergaard Nielsen,1995b; Siegumfeldt, 

1992:43). De disciplinære metoder indgår i en helhed af forskellige instrumenter, 

metoder, anvendelser, tekniske og arkitektoniske opfindelser, der gør det muligt at øge 

menneskemængdens nytteeffekt med mindst mulig ulempe for den øvrighed, der styrer 

udnyttelsen (Foucault, 1994:192-195).  

 

Foucault udlægger magten som en magt uden subjekter; dvs. som en række viljer uden 

ansigter, der administrerer det store fængselsagtige system. Mens det traditionelle 

fængsel ekskluderer mennesker, så kan et sådant ”fængselsagtigt væv”50) siges at 

inkludere mennesket i det moderne samfund, hvor alle overvåger alle (Mathiesen, 

1994:XVIII). Hos Foucault er fornuft og ufornuft produkter af sociale og historiske 

betingelser, men også produkter af hinanden: ”All viten, all kunnskap, all fornuft og 

sandhet hviler på magt-overgrep og ubalance. Før fornuften ble fornuft, var den 

overmakt” (Eriksen,1989:236). Herudfra kan kundskab sættes lig med vidensmagt, der 

indebærer retten til at definere ’Sandheden’ og i relation til denne opgave dermed retten 

til at definere hvad man kunne kalde den rette ’Tidsånd’.  
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Ifølge Foucault gengiver de forestillinger, der har præget den Vestlige tænkning siden 

1700-tallet, nogle metoder, som vi stadig lever under og derfor har svært ved at 

gennemskue konsekvenserne af. Hermed er vi omfattet af et udbredt system af begreber 

og koder, der sætter grænser for hvad der kan tales om indenfor rum og tid. Det er 

baggrunden for at han ofte fokuser på diskurs51) i sine arbejder (Heede,1992:94) 

 

Ifølge Foucault omfatter disciplinen en rumlig afgrænsning af individerne ud fra 

forskellige teknikker (Foucault,1994:131). Her ses inddeling af et områdes rutiner som 

et vigtigt middel til at organisere celler, pladser og rang. Hermed skabes komplekse 

rum, der på en og samme tid er arkitektoniske, funktionelle og hierarkiske med henblik 

på overvågning og styring. Inddeling af rummet giver overblik over arter og tilfælde, 

side om side og alligevel adskilt. I det terapeutiske rum kan man f.eks. individualisere 

kroppe og sygdomme, såvel som de levende og døde52). Når rummet indrettes således at 

arrangerede opstillinger fungerer som ”levende tableauer”, bliver det muligt at trans-

formere en uordentlig, unyttig eller farlig mængde af forskellige ’emner’ til en ordnet 

mængde, der kan vurderes og klassificeres rationelt (ibid.:136). I forlængelse af det 

rumlige aspekt omfatter effektiv disciplinering også en udbredt tidslig afgrænsning af 

individerne (ibid.:138). Her ses især opdeling af tiden i definerede og målbare 

segmenter som et værdifuldt redskab for social kontrol. Med andre ord: jo mere man 

opløser tiden i intervaller, jo flere inddelinger man foretager - og jo bedre opsyn man 

har med tidens elementer i samfundet; desto hurtigere og lettere kan en handling udføres 

i det ønskede tempo. Menneskelig aktivitet, der ordnes og sættes i rækkefølge, giver 

øvrigheden mulighed for at beherske tiden gennem detaljeret og punktlig kontrol: 

”Kroppens virksomhet mekaniseres og strammes inn ved at ingen del av tiden eller 

rommet lenger er nøytral grunn” (Eriksen,1989:50). Disciplinen kan hermed ses som et 

standardiseringsapparat, der adderer og kapitaliserer tiden, både hos den enkelte og hos 

mængden. Den effektive disciplinering krav om absolut udnyttelse af tiden forudsætter 

en opfattelse af tiden som ren potentiale, men stiller også krav om en udbredt tidslig 

lydighed: ”Tiden ’bruges’, udnyttes, inddeles, skanderes og styres helt ned til mindste 

enhed. … Den totalt strukturerede tid gør det muligt altid at vide hvad samtlige 

underkastede foretager sig på et givent tidspunkt” (Heede,1992:105).  
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Ifølge Foucault forfines de disciplinære teknikker yderligere fra 1700-tallet, hvor tiden 

inddeles i segmenter med henblik på større udnyttelse. Herefter ses det som et mål i sig 

selv, at den enkeltes instans tager sigte mod et specificeret punkt. Dokumentationen af 

de enkeltes indsats skærpes bl.a. gennem analytisk organisering, hvor forskellige 

elementer kan efterfølge hinanden og kombineres på mere kompleks vis. Den nye 

udvikling forudsætter samme føjelighed overfor tid og rum som de gamle munke-

fællesskaber, hvis tidsskemaer synes at blive integreret i de moderne institutioner.  

Her ses tidsdisciplinen yderligere skærpet i takt med indførelsen af kvarte timer, 

minutter og sekunder. Sådanne præcise tidsangivelser støtter disciplin, så nøjagtighed, 

flid og regelmæssighed bliver til vigtige dyder under den disciplinære tidsopfattelse. 

Herefter kan forskellige rækker af tidslige segmenter sættes ind i en kronologisk 

rækkefølge efter niveau og rang, der kan kontrolleres ved sammenligning, øvelse eller 

eksamination53). De tidslige segmenter gøres målrettede via et planlagt forløb, der 

eventuelt kan registreres og bedømmes undervejs. En sådan ’civiliseret disciplin’ ses 

f.eks. i reglementet for et parisisk ungdomsfængsel (1838), hvor der minut for minut 

gøres rede for, hvad fangerne skal foretage sig med fastsatte tidspunkter for bøn, 

måltider, arbejde, søvn osv. (Foucault,1994:11; Rubin,2002:2) 

 

Med Foucault kan eleven, soldaten, arbejderen i en rationaliseret sammenhæng forstås 

som en abstrakt enhed, hvor hvert eneste øjeblik og hver eneste bevægelse kan gøres til 

genstand for en effektivisering, der bygger på overvågning og dokumentation. 

Timeplaner, detaljerede forskrifter og konstant beskæftigelse medvirker til at beherske 

og administrere den tilgængelige samfundsmasse. Ifølge Foucault synes arbejdsdeling, 

specialisering og rationalisering af produktionen generelt at føre et strammere greb om 

kroppen med sig (Eriksen,1989:50). 

 

4.3.  Skematisk oversigt over udvalgte begreber som analyseramme 
 
Som afrunding på dette teorikapitel sammenfattes de analyseredskaber, der er udledt af 

Weber54) og Foucaults55) nøglebegreber i det følgende i skemaform. Denne bruges til 

videre behandling af forskellige måder at opfatte og håndtere tiden på i samfund og 

sygepleje gennem tiden:   
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Begreber udledt fra Max Weber: 

Den protestantiske 

etiks leveregler .. 

  

En etisk farvet livsførelse og arbejdsmoral, hvor tiden defineres ud fra 

åndelige interesser, således at… 

- arbejde og levevis sættes i et planlagt og rationelt system  

- tiden udnyttes indenfor rammerne af ’den rette 

  adfærd’ og dyder som flid, nøjsomhed, orden og lydighed 

- hårdt legemligt arbejde ses som et verdsligt kald 

- profit accepteres som bekræftelse på Guds nåde   

 
 

Den kapitalistiske 

ånds leveregler .. 

 

En etisk farvet livsførelse og arbejdsmoral, hvor tiden defineres ud fra 

økonomiske interesser i forlængelse af protestantisk etik, således at… 

- tiden planlægges og udnyttes så rationelt som muligt gennem 

systematik, metodisk registrering og dokumentation  

- punktlig nøjagtighed bliver ideal for tidslig disciplinering   

- målrettet arbejde ses som et kald i sig selv 

- tid efterhånden bliver lig med penge 

 

 

Begreber udledt fra Michel Foucault: 

Principper for 

RUMLIG 

disciplinering .. 

- indhegning og afgrænsning skaber mulighed for disciplin 

- underinddeling og funktionel placering, hvor hvert individ får sin 

egen faste plads - og hver plads rummer et bestemt individ  

- rangdeling giver hvert element en bestemt plads i en rækkefølge, så 

alle elementer kan ordnes og cirkulere i et kontrolleret netværk  

 
 
 

Principper for 

TIDSLIG  

disciplinering .. 

 

- faste rammer for brug af tiden, hvor inddeling tvinger bestemte 

gøremål ind i en fast rytme  

- faste rammer for tidens forløb, hvor kroppen tvinges til at lade hvert 

element i bevægelsen følge en bestemt retning, varighed, rækkefølge 

og/eller rækkevidde   

- effektivisering af tiden, hvor tiden både bruges og udtømmes  
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Anden del – empirisk afsnit 
 

5. Analytisk diskussion af Oldtidens samfund og omsorgs-
tilbud  

5.1. Tid - kontra arbejde og opgaver   
 
Begrebet ’Oldtid’ dækker både over et langt tidsrum og et kulturelt udviklingstrin med 

markante brud i menneskets historie med overgangen fra nomadeliv til fast bosættelse - 

og overgangen fra spredt agerbrug til samlet civilisation. I årtusinder har generationer af 

jægere, samlere og bønder været afhængige af naturens tid og vilkår, der følger himmel-

legemer, vind og vejr, flod og ebbe, årstider og afgrøder, dyr og jord, hvilket afspejler 

en rytmisk og cirkulær tid. Oldtidens kultursamfund er koblet til bosættelser56) langs 

vandveje, hvor det sociale liv har udviklet sig omkring indsamling, jagt, fiskeri og 

agerbrug (Wyller,1969:13). I det nye fællesskab integreres de daglige arbejdsopgaver, 

så den enkeltes tid smelter sammen i en kollektiv tid: ”It is well known that among 

primitive peoples the measurement of time is commonly related to familiar processes in 

the cycle of work or of domestic chores” (Thompson,1967:58). Heraf ses at 

håndgribelige og tilbagevendende opgaver knytter sig konkret til oplevelsen af tid.  

Når selve opgaven og situationen på den måde definerer tiden, tales der om opgave-

orienteret og relationel tid. Antropologiske studier af simple kulturer57) viser, at 

mennesker i tæt pagt med naturen stadig forholder sig således til praktiske gøremål uden 

at skelne mellem arbejdstid og fritid. Samme tendens ses i fremstillinger af hvordan 

gamle bondesamfund levede med naturens tid og rytmer58):  

 ”Det nuvarande har en annan karaktär i allmogetiden än i klocktiden. Nuet i 
bonde-samhället är bredare och rymligare än klocktidens nu, som är smalt och 
trångt. Både förfluten tid och kommande tid kan sammenstråle i allmogetidens nu 
…  
Allmogetiden går på flera plan. Den går nere i jorden, ovanpå jorden och inte minst 
på himlavalvet. Ibland är dissa ’klockor’ koordineade, ibland är de forskjutna i 
förhållande till varandra. Än är det skeendet nere i jorden som anger takten, än 
skeendet på himlavalvet, osv.” (Asplund,1983:102) 
 

Heri beskrives bondekulturens tid som afhængig af konkrete hændelser på flere 

niveauer. Således har situationsafhængig tid altid præget folk med tilknytning til 

naturen, hvor tilværelsens mange elementer integreres i en relationel tidsopfattelse, der 

orienterer sig mod nutiden og den allernærmeste fremtid. En jæger- og samlerkultur  
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koncentrerer sine aktiviteter om dagens jagt på føde, mens livet begynder forfra år efter 

år parallelt med naturens kredsløb (Husen,1988:70). Da arbejdsprocessen følger de 

samme love som naturprocessen, er der også her tale om et cirkulær og rytmisk 

tidsforløb. Når liv og død afgøres her og nu i den aktuelle kamp med naturen, synes 

langsigtede strategier uden særlig værdi. Nutidige undersøgelser af primitive jægere og 

samlere viser at begrebet ’arbejde’ som fælles betegnelse for aktivitet med et bestemt 

formål for øje er ukendt for sådanne kulturer (Husen,1988:73). Arbejdsbegrebet menes 

først at være opstået, da mennesket begynder at dyrke jorden for ca. 10.000 år siden og 

indføre begrebet trældom59). Ud fra Foucault kan dette ses som første skridt til at udøve 

den disciplin, han betegner som ”anti-nomadisk” (Foucault,1994:194). Denne udvikling 

rummer også et tidsmæssigt brud: ”Landbruget kræver altså planlægning i et langt 

større tidsperspektiv end jægerkulturen. Det er nødvendigt at handle formåls- og 

fremtidsrettet, og den enkeltes handlinger har alvorlige langsigtede konsekvenser” 

(Husen,1988:70). Bosættelse og agerdyrkning synes at befordre en lineær tidsopfattelse, 

hvor lineær tankegang viser sig som en målrettet arbejdsproces med rationelle 

overvejelser. Husen knytter sin udlægning til agerbrugets indbyggede ventetid; fordi 

bonden må lære at vente., dvs.. - fra han sår til han høster - fra et husdyr er født til det er 

udvokset - og fra investering til resultat (ibid.). En sådan afhængighed af en tidsrelateret 

modningsproces forudsætter visse ressourcer. Den nye landbrugstilværelse gør det både 

muligt og nødvendigt at spare op i værdier som jord, korn, såsæd og husdyr for at 

eksistere og forsørge familien. Men værdisætning af tid i det gamle bondesamfund kan 

ikke ligestilles med penge eller kobles til Webers kapitalistiske ånd. Det ville kræve en 

(utopisk) konvertering fra den naturbundne tid til urets tid: ”Allmogetiden är INTE 

pengar. Ônskar man konvertera allmogetid till pengar, så måste man först, som et 

mellanled, konvertera allmogetid til klocktid” (Asplund,1983:113). Beskrivelsen af den 

gamle bondes tid vil nærmere kunne overføres til Oldtidens liv og levned, hvor en 

relationel tid med et varieret indhold, der er funderet i hverdagen, rummer en kvalitativ 

og konkret tidsopfattelse (f.eks. set i modsætning til kvantitativ og abstrakt klokketid).  

 

Med agerbruget lærer Oldtidens fastboende at overveje aktuelle handlinger med henblik 

på fremtiden. Denne nye sammenhæng mellem tid og nytte ser ud til at fremme 

forestillingen om en lineær tid, der tilbyder overblik fra fortid til fremtid i et spektrum, 
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hvor fortidens erfaringer får betydning for nutidens aktiviteter i nutiden og fremtidens 

planlægning. Ud fra Weber kan hensigten i lineær tidsopfattelse ses som en spire til det 

nytteperspektiv, der senere kendetegner protestantisk etik. Skønt der findes tegn på 

kapitalistiske systemer i Antikkens kulturkreds og gamle asiatiske kultursamfund, synes 

Vestens særegne ideologi og struktur i kapitalismens ånd at være ukendt i andre 

kulturer. Oldtidens arbejde og opgaver fremtræder ikke som organiseret eller planlagt, 

idet selv det ufrie arbejde i arbejdshuse og plantager ikke ses som rationaliseret i 

moderne forstand (Weber,1995:9). Da man i Oldtiden ikke sigter mod udnyttelse af 

ressourcerne eller en målrettet hensigt ud fra markedsøkonomiske betragtninger60) 

finder man ikke tegn på den målrettede rationalitet og kapitalistiske arbejdsform i 

forhold til tid og arbejde, som vi kender fra vores tid: 

”… i Vesten har man tillige i den moderne tid oplevet en helt anden slags 
kapitalisme, der ikke er opstået noget andet sted på jorden: den rationalt-
kapitalistiske organisation af formelt fri arbejdskraft"  (ibid., original betoning) 
 

Dermed står den moderne form for kapitalisme, der bygger på målrettet og lineær tid 

som ramme for rationelt arbejde udført af frivillige arbejdere, i modsætning til Oldtiden, 

hvor arbejdet var integreret i livet på samme måde som mennesket indgik i naturen. 

Datidens folk, frie såvel som slaver, indrettede sig efter en naturbunden og cyklisk 

tidsrytme, hvor arbejdet afvikles indenfor de givne muligheder i døgnets lyse timer uden 

en overordnet tidsmæssig eller økonomisk ramme. I Oldtidens ny samfundsstruktur med 

sammenhold og fælles ansvar blev handel efterhånden underlagt visse regler, men tid, 

arbejde og udbytte var fortsat bytteværdier. Efterhånden lærer agerbrugerne at leve med 

afsavn i nuet mod at sikre fremtiden ved bl.a. at lægge korn til side som såsæd i stedet 

for at bruge det straks (Husen,1988:70). En sådan hensigt kan siges at åbne døren for en 

abstrakt tidsopfattelse som en tænkt forestilling af den betydning, som det konkrete 

arbejde her og nu kan få for et imaginært udbytte om flere måneder. Det kan tolkes 

sådan, at den cykliske tid, som defineres ud fra gentagne processer i en cirkulær 

forståelse, allerede i Oldtiden har følgeskab af den lineære tidsopfattelse. Selvom 

agerbrug synes at befordre lineær tidsopfattelse mere end jæger- og samlerlivet, er det 

dog fortsat den cykliske tid, der dominerer det før-moderne verdensbillede: ”Tidligere 

havde man opfattet historien som en cyklus af ’tider’, der vendte tilbage til udgangs-

punktet, en verdens orden, der var skabt og sikret af højere magter” (ibid.:71).  

Således kan Oldtid og Middelalder ses som perioder, hvor mennesket lever på naturens 
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præmisser ud fra en helhedstanke om universets cykliske rytmer. Med bofællesskabets 

mere sammensatte dagligdag følger øget behov for at kunne forudse og påvirke 

fremtiden, hvilket ser ud til at bane vejen for nye holdninger til tid og opgaver i takt 

med at det etablerede samfund udvikler sig i en mere kompleks retning. 

 

Omsorgsarbejde i Oldtiden menes at gå ligeså langt tilbage som sygdommens historie 

(Petersen,1988:9). Tid til omsorgsarbejde og plejeopgaver må derfor opspores i den 

pleje og behandling, der ydes i samfundet61). Trods beskedne oplysninger om epoken 

synes det rimeligt at koble sygepleje til kvinderne som hovedansvarlige for omsorgen 

for de svage til alle tider (Petersen,1928:12). Men sådanne opgaver skulle (dengang som 

nu) tilpasses samfundets aktuelle behov og levevilkår, der også omfatter den herskende 

tidsopfattelse. I et jæger- og krigersamfund er sårbehandling typisk kvindearbejde 

(Wyller,1969; Gotfredsen,1969:33), mens en landbrugskultur byder på andre 

muligheder for viden og erfaring indenfor sygdomsbehandling: ”Det primitive 

mennesket gikk i lære hos dyrene, og det var ingen dårlig skole. Det levde i større 

kontakt med dyrene enn det siviliserte mennesket gjør.  ...  Menneskets egne instinkter, 

og deriblant pleieinstinktet, ble vakt til live. Ellers bygde behandlingen på erfaring” 

(Wyller,1969:10). Hermed kan observation af andre biologiske væsener indgå som 

erfaringsgrundlag i plejen. Bosættelse rummer mulighed for at følge et dyrs livscyklus 

over tid, så den tætte kontakt kan tænkes at fremme kvindernes forståelse af biologisk 

og cyklisk tid indenfor naturens rytme. Naturligt nok kan kvinderne have overført deres 

erfaringer herfra til familie eller bofællesskab. Sygeplejens forhistorie synes præget af 

frygt, overtro, uvidenhed og fordomme, men afspejler også ønske om at hjælpe og 

lindre lidelse trods manglende redskaber og indsigt (ibid.:6). Grundet vidt forskellige 

levevilkår i Oldtidens spores der ikke nogen fælles holdning overfor gamle, syge og 

hjælpeløse mennesker. Tværtimod synes indsatsen at variere med forskellige folkeslag 

og perioder; hvor f.eks. Antikkens medicin afspejler et ret barbarisk menneskesyn: 

"I udgangspunktet hadde verken grekere eller romere stor medlidenhet med svake 
eller vanskapte individer. I den greske medisinen er det mere tale om å helbrede 
en kropp, slik at den kan gjenvinne sin fulle funksjonsdyktighet, enn å drive 
barmhjertighetsarbeid overfor det de oppfattet som livsudugelige eller kronisk 
syke individer.        ...        
Hvor eksotisk og revolutsjonerende kristendommen var på dette punktet, da de 
samlet Romas krøplinger, gamle og fattige omkring seg og organiserte deres pleie 
og underhold, kan vi knapt forestille oss.    ...       
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En klasseløs rett til medicinsk behandling kjender ikke den antikke greske og 
romerske kulturen før kristendommens gjennombrudd"  (Eriksen,1994:291-301) 
 

Citatet kan ses som eksempel på at omsorgsniveauet afhænger af den herskende moral 

og rationalitet i samfundet. Her blev pleje og medicin tildelt de stærke frem for de svage 

i samfundet. Den græske elite betragtede en sund og stærk krop som vejen frem til en 

afbalanceret helbredelse i harmoni med naturen - og ifølge Martinsen var det selve 

medicinen: ”Medisinens funksjon i det gamle Hellas var å integrere og reintegrere 

individet i det totale miljø (fysisk, biologisk, sosialt) som det var en del av” (Martinsen, 

1976:10). Både Eriksen og Martinsen beskriver altså en helhedstænkning i Oldtiden, 

hvor plejen kan siges at udtrykke begrebet kairos, dvs. en tid, der knytter sig til det 

passende tidspunkt for en handling, selvom grundlaget synes langt fra medlidenhed og 

barmhjertighed.  

 

Pleje- og omsorgsarbejdet tilskrives de anonyme kvinder (Wyller,1969:46). Manglende 

dokumentation herfor kan skyldes kvinders lave status. Flere gamle kulturer udelukkede 

kvinder fra medicinsk uddannelse (Wyller,1969; Porter,2000), hvilket førte til at opsøge 

orakler og bruge besværgelser som midler mod sygdom. Kvindemedicinens ”overtro” 

synes at følge takten i en naturbunden, rytmisk og cyklisk tidsopfattelse. Det uformelle 

fællesskab rummede konkrete erfaringer og viden om sygepleje og behandling 

(Martinsen,1976:18). Når kvinder i Oldtid (og Middelalder) tilbød uofficiel pleje og 

behandling, var det med risiko for at blive udskudt af det officielle samfund og stemplet 

som opposition til den etablerede medicin. Alligevel fremstår kvindemedicin som en 

stærk faktor i det før-moderne samfund, for traditionen menes at overleve helt til det 

18.-19. årh.: ”Det skulle ta lang tid før denne progressive kvinnemedisin, nært knyttet 

som den var til menneskenes dagligdagse og aktuelle problemer, ble utryddet” 

(ibid.:19). Citatet kan tages som udtryk for at disse kvinder forholdt sig til de 

påtrængende problemer i den aktuelle situation ud fra en situationsorienteret og konkret 

tid, dvs. en relationel tid. Kvindemedicin udbredte sig gennem almen erfaring og 

virksomhed, når kloge koner frivilligt påtog sig opgaven at lindre eller helbrede 

samfundets syge og udstødte. I en sådan arbejdssituation, hvor det er de svages behov 

her og nu, der definerer opgaven og den nødvendige indsats, omfattes kvindernes 

indsats af en opgave-orienteret tidsopfattelse. Deres enkle pleje og behandling uden 
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teknologi og avancerede redskaber tilpasses kroppens rytmer indenfor den biologiske og 

naturbundne tid, der harmonerer med samfundets cykliske og rytmiske tid.  

 

Gæstfrihed blev anset for en hellig pligt, så Oldkirken oprettede institutioner til formålet 

(Wyller,1969:41). Her kunne rejsende og syge nyde adspredelse og afslapning i smukke 

templer, hvis kvindelige tjenere udløste respekt hos både grækerne og romerne 

(ibid.:63). Der blev lagt vægt på ro og hvile uden tidsmæssig begrænsning. Gennem 

historien findes mange eksempler på omsorgsfulde mennesker, der synes drevet af et 

stærkt ønske om at hjælpe andre ud fra et uselvisk aspekt. En sådan lindrende pleje, der 

forholder sig til de aktuelle behov i situationen, kan omfattes af en relationel og opgave-

orienteret tidsopfattelse. Når opmærksomheden på uselvisk måde rettes mod selve 

omsorgsprocessen og den aktuelle indsats overfor et andet menneske, glemmes let tid 

og sted. Et sådant selvforglemmende forsøg på umiddelbart at gøre det rigtige på det 

rette tidspunkt kan siges at henvise til det kvalitative tidsbegreb, ’kairos’ - i modsætning 

til ’kronos’, hvis afmålte tidsrum fremstår som en kvantitativ tidsopfattelse. Kristen-

dommens måde at anskue tid, opgaver og arbejde på synes at få stor betydning for 

Vestens tidslige udvikling. I kølvandet på Romerrigets fald rejser Oldkirken sig via 

livskraftige organisationer, der også rummer sygeplejen. I takt med at flere munke og 

nonner melder sig til tjeneste indenfor Kirkens ordener, oprettes klostre, hospitaler og 

herberger62). I kølvandet på Romerriget opstår en græsk-katolsk retning omkring biskop 

Basilius i Øst samt en romersk-katolsk retning omkring den hellige Benedikt63) i Vest. 

De to retninger fremstår som ret forskellige i tidsmæssigt perspektiv:  

”Temporal prescriptions may have been looser in the Eastern churches, where the 
natural diurnal cues continued to play an important role. It was in the West, in the 
Rule of Saint Benedict, that the new order of the offices found its first complete 
and detailed realization”  (Landes,1983:61)  
 

Ifølge Landes var der fra starten ingen tidslige regler, men kun en praksis, som fulgte 

døgnets naturlige rytmer. Mens Kirken i det Østromerske rige fortsatte denne linje 

længe, indførte Vestkirken nogle tidsrammer for gudstjenester og arbejde, der skærpes 

kraftigt med St. Benedikt mod slutningen af Oldtiden. Dette tidsmæssige brud vil derfor 

blive indgående behandlet i afsnittet om Middelalderen. Kristendommen, der følger i 

kølvandet på fortællinger om Jesu liv og gerninger blandt udstødte, syge og fattige, 

udløser nye holdninger til omsorg: 
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”Det som tidligere hadde vært et slavearbeid, opphøyes til å være en tjeneste for 
Gud.   … Det kan ikke være noen tvil om at kirkens diakoni helt fra begynnelsen av 
innbefattet sykepleie. Det fantes ikke hospitaler, så den måtte fremdeles foregå i 
hjemmene. Det fantes heller ikke noen opplæring, og hjelpemidlerne var som før. 
Det nye var omsorgen som utsprang av en tidligere ukjent nestekjærlighet, som 
ikke gjorde forskjell på noen" (Wyller,1969:62)  
 

Det kristne bud om næstekærlighed synes at fremme plejen gennem forkyndelse af det 

kristne evangelium som et håndens arbejde i Guds tjeneste. Den oldkirkelige diakoni64) 

står i centrum for udbredelsen af det kristne budskab via sygepleje og social forsorg de 

første 400 år e.Kr. Diakoniens respekterede pleje og omsorg gør tidsforbruget mere 

synligt og acceptabelt, hvorved det almenmenneskelige ønske om at bruge sin tid på at 

hjælpe andre styrkes via det religiøse bud om næstekærlighed og barmhjertige 

gerninger. Tendensen afspejler en opgave-orienteret tid, der kræver rummelighed og 

fleksibel tilpasning, mens forskellige fænomener og opgaver foregår samtidig. En sådan 

opfattelse af en passende tid til hver situation kan derfor relateres til begrebet ’kairos’ i 

forståelsen af en situationsafhængig og relationel tid.  

 
 

5.2. Tid - kontra tro og rationalitet  
 
I årtusinder har menneskets tidslige perspektiv været udlagt i forhold til verdensrummet 

ud fra en relationel tid, der i Oldtiden tilhørte solen, månen, stjernerne og planeterne 

(Eriksen,1999:264). Hermed er universet (’kosmos’) den forklaringsmodel, som tiden, 

naturen og menneskets vilkår er blevet fortolket gennem af både astronomer og menig-

mand. I Oldtiden var både kroppens og samfundets rytmer tilpasset de naturlige tids-

markører og udnyttelse af himmellegemernes bevægelser til angivelse af tiden 

(Øhrstrøm,1995:13). I dette verdensbillede ses menneskets liv som en helhed blandt 

andre helheder, hvor det gælder om at overleve på naturens præmisser og indrette sin tid 

derefter. På den måde var menneskets skæbne i før-moderne samfund indlejret i tiden, 

der derfor ofte sås fremstillet som et levende væsen med humane træk: 

”De som betragter alle hændelser som handlinger, søger efter personlige kræfter i 
naturen og historien. Mytisk og førmoderne tidsforståelse forestiller sig at tiden 
virkeliggør hensigter eller realiserer formål” … ”En personificeret Tid, som den 
antikke kunst fremstiller med krop og ansigt, kan man i princippet forhandle og lave 
forretninger med” (Eriksen,1999:29/38) 
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Ovenstående citater viser hvordan fortidens mennesker håndterede tilværelsens 

mysterier ved at forholde sig til tiden som en religiøs magt af metafysisk og personlig 

dimension. Tiden blev tildelt sin egen personlighed, bl.a. i kunst65) og datidens tale, 

men også virkeliggjort rumligt, da mange gamle kulturer tradition for at knytte tid, rum 

og særlige guder til hellige steder (Pedersen,1992). Den kosmiske, konkrete og cykliske 

tidsopfattelse menes at afspejle sig direkte i de store religionssystemer, hvor verden og 

menneskelivet begribes ud fra naturen (Glamann,1998:17). Dette synes de nye 

bosættelser ikke at ændre på: 

”Verden og menneskelivet forstås i udtryk hentet fra naturen, tiden ses i analogi 
med årets vekslen, og man genkender fødslens, dødens og genfødslens mysterier i 
planternes cyklus  … De første agerbrugskulturer dyrkede kosmiske religioner, hvor 
verdens periodiske fornyelse var det centrale” (ibid.)   
 

Heraf ses at naturens cyklus, der genkendes i biologiske væseners livsforløb, også kan 

inspirere til religiøse overvejelser66). Oldtidens folk levede i nutiden med respekt for 

fortiden og forstod tiden som en endeløs strøm af gentagelser. For de fastboende blev 

naturens rytmer skærpet gennem husdyr og jordhold. Som følge af tidens konkrete 

karakter i Oldtiden synes forestillingen om det rette tidspunkt (kairos) at være vigtigere 

end definitionen af et abstrakt tidsrum (kronos). En af vor tids præster har beskrevet 

begrebet kairos som ”forventningens, lykkens og livsfyldens tid” (Møllehave,1993:44). 

Hans udlægning af ’kairos’ som en tid med glæde, indhold og dybde synes dermed at 

følge Antikkens idé67) om det gode liv. Hermed bekræftes Oldtidens kvalitative og 

relationelle opfattelse af tiden, hvor indholdet definerer tidens værdi. I datidens 

verdensbillede har universet stået for orden og stabilitet. Kosmos var styret af en evig 

guddommelig kraft og mennesket indgik som et dødeligt væsen i denne cyklus. Siden 

tidernes morgen har kroppens fordærv afspejlet livets endeligt - i modsætning til den 

evige natur: 

”I den klassiske filosofi og videnskaben var ’kosmos’ tidløst. Verdens orden var evig 
og uforanderlig. De omskiftelser som alle kunne se, var stadige gentagelser af det 
samme …Den græske tanke om verdens evige orden blev delvis overtaget af de 
kristne som en lære om naturen som skabt, det vil sige som en materialisering af 
Guds skabertanker. En sådan natur kunne ikke udvikle eller forandre sig    
(Eriksen,1999:152) 
 

Således synes en del af det græske verdensbillede videreført i Kristendommen, idet 

samme statiske tidsopfattelse kendes fra Aristoteles, Platon og Augustin, der alle tog 
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arternes evighed og endelige antal for givet. Forestillingen om tiden som uadskillelig fra 

naturens evige kredsløb brydes først langt senere efter indflydelse af nye filosofiske, 

teknologiske og videnskabelige tiltag. Ifølge den finske filosof von Wright har den 

vestlige kultur arvet en fornuftsmæssig tænkning fra de gamle grækeres vidensforståelse 

og rationalitet, men…  

”… den var en videnskab i en anden forstand end vores egen, rettet mod andre mål, 
værdirettet på en måde, der ikke gælder den moderne videnskab. Den forsøgte at 
finde en norm for en rimelig samfundsorden i naturens fornuftige orden, at finde 
målestokke for det gode liv og samtidig grænser, som mennesket ikke ustraffet 
kunne overskride. Denne betragtning af det rationelle som det rimelige eller 
fornuftige er fremmed for os” (von Wright,1992:6)  
 

Citatet henviser til hvordan menneskers handlinger og adfærd i relation til helheden - og 

det umiddelbart fornuftige indlejres i en sådan fornuft. Grækernes humanistiske livs-

filosofi, der lagde op til spørgsmålet om hvad der forekommer rimeligt her og nu, synes 

dermed at være indbegrebet af ’kairos’. Det moralske valg placeres dermed hos den 

enkelte i nuet og ikke i det skrevne Ord68) - eller hos en ydre autoritet i fremtiden som 

Kristendommen senere lægger op til. Derfor skal Antikkens overnaturlige autoritet 

findes i den orden, der styrer verden som helhed, dvs. indenfor en cyklisk tid med 

kosmisk og universel karakter. For Oldtidens grækere var ”troen på den naturlige 

ordens fattelighed” grundlaget for deres videnskabelige forskning (von Wright,1992:3). 

Ingen øvrighed havde patent på den menneskelige fornuft, så alle kunne frit udforske 

livets mysterier. Tro og videnskab blev værdiorienteret og knyttet til det relationelle, 

hvor livet udfoldede sig i respekt for universet og for naturen, der skulle adlydes. Det 

før-moderne menneske forholdt sig således konkret til tiden i en dagligdag, hvor ethvert 

levende væsen var underlagt naturens love og skæbnens spil ud fra forestillingen om en 

kvalitativ og relationel tid. Således synes Oldtidens store omvæltninger at forudsætte en 

accepteret manipulering af naturen med overgangen fra jægere og samlere - til dyrkning 

af jorden og tæmning af dyrene til egne formål. Det kan tyde på at mennesket langsomt 

sætter sig ud over den helhedstanke, som ellers præger Oldtidens respekt for naturen og 

universet: ”Menneskets retsmæssige herredømme over naturen har været et stående 

tema, også i teologiske kristne kommentarer – lige fra kirkefædrene over middel-

alderens skolastik til reformationens store skikkelser” (von Wright,1992:15). Citatets 

henvisning til den vestlige verdens ønske om styring af tiden og naturen støtter 

udlægningen af at agerbruget kan ses som drivkraft for den lineære tidsopfattelse. 
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Menneskets rationelle tiltag for at få magt over naturen fremstår dermed som et 

nødvendigt grundlag for Vestens videnskabelige udvikling. Men Vesten bygger også på 

en jødisk arv, der kan beskrives som ”en religiøs og moralistisk tradition”, hvori Ordets 

autoritet er absolut (von Wright,1993:3). Denne indstilling gentages i Jødedommens to 

udløbere: Kristendom og Islam69). Jødernes tro på Gud som altings målestok bygger på 

formaninger om at stole på ydre autoriteter og afvente åbenbaringer (ibid.). Trods visse 

religiøse fællestræk udvikler det jødisk-kristne Vesten sig tidsmæssigt anderledes end 

f.eks. muslimske områder (ibid.; Landes,1983). Denne udvikling kan opfattes som en 

parallel til den omtalte splittelse af Romerkirken i en vestlig og østlig retning.   

De første århundreder i vor tidsregning var præget af naturkatastrofer, epidemier og 

magtkampe, hvor urolige forhold udløste opbrud og folkevandringer.  

Den katolske Kirke kæmpede for at få fodfæste, da den ny trosretning længe blev 

forfulgt af romerne, der opfattede stat og religion som en helhed (Wyller,1969:60). De 

kristne og deres gerninger var derfor henvist til beskyttende klostre og herberger som 

husly til nattens gudstjenester, hvilket medvirkede til at give hele døgnet en tidslig 

værdi: ”The early Christians had good prudential reasons for coming together in the 

night while Caesar slept; also a most potent spiritual motive, namely the hope of 

salvation” (Landes, 1983:61). At de kristne samledes til fællesbøn om natten for at 

undgå romerne, rummer et tidsteoretisk brud. Den religiøse tanke krævede at de kristne 

skulle våge døgnet rundt og afvente deres frelse, fordi Kristus ville vende tilbage uden 

varsel, ifølge flere skriftsteder70). Den nye årvågenhed synes at være udløsende for de 

såkaldte tide-bønner71), der blev indført ved overgangen mellem Oldtid og Middelalder. 

Desuden synes klostrets tid, der egentlig byggede på sikkerhed og moralsk-religiøse 

overvejelser, at fremme den lineære tidsopfattelse, som Oldtidens landbrugskultur satte 

gang i med sin planlægningstendens. 

 

Ser man på Oldtidens medicinske indsats i forhold til tro og rationalitet, forholdt man 

sig til fænomeners indflydelse på sygdom og død, som hos Babylonierne 900 år f.Kr.: 

”De astrologiske studiere fikk også betydning for medisinen, som ellers, i likhet 
med det vanlige i oldtiden, var knyttet til gudelæren. Sykdom skyldtes enten 
demoner eller synd mot en av de mange tabus. Der oppsto et mektig presteskap, 
som måtte være vel inne i stjerne-tydning og spådomskunst.  ...  Hvis en 
formørkelse inntreffer ved morgengry, og hvis den varer under hele morgengryet 
og vinden er nordlig, skal de syke i Akkad bli friske"  (Wyller,1969:21) 
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Således blev kroppen ofte sat i direkte relation til himmellegemer, vejrfænomener og 

gudernes luner med tiden som en vigtig faktor i diagnose, behandling og prognose. 

”Primitive folk har alltid forsøkt å forklare naturfenomenene mytologisk, og da sykdom 

artet seg for dem som et uforklarlig naturfeneomen, fikk også den plass innenfor deres 

religiøse forestillinger” (ibid.:10). I Oldtiden blev magi og medicin altså sat direkte i 

relation til universet gennem et indviklet system af sundhedsmæssige overvejelser ud 

fra en kosmisk og relationel tidsopfattelse. Den herskende sygdomsforestilling forholdt 

sig til onde kræfter og den universelle påvirkning, så man måtte tilpasse det rette 

indgreb med det rette tidspunkt for at afværge sygdom og død. En sådan timing72) synes 

på linje med det græske kairos, der refererer til den rettidige handling på det rigtige 

tidspunkt. Selvom lægekunst blev udlagt som gudernes gave, var trolddom og mystik 

medtænkt i Oldtiden for at kunne forklare naturens luner og menneskers lidelser. 

Ifølge Wyller fremstod de kloge koner til at rangere lavere end samtidens medicin-

mænd73) (ibid.:11). De kvindelige udøvere af pleje og behandling må have afpasset 

deres viden om urter, planter og naturens rytmer til samtidens myter, besværgelser, tro 

og overtro indenfor universets cykliske tidsrytme. Tidslige aspekter påvirkede Oldtidens 

behandlingsvalg direkte; f.eks. knyttede egypterne virkningen af medikamenter til 

årstiden, så visse typer virkede om vinteren og andre om sommeren (Wyller,1969:17). 

Til trods for vidnesbyrd om medicinsk kundskab fra andre tidlige kultursamfund, 

tillægges den græske kultur traditionelt størst status på grund af dens opgør med 

overtro, mystik og magi (Gotfredsen,1969:22). Årtusinders udvikling synes at 

kulminere med Hippokrates74), der ses som ophavsmand for medicinen som videnskab: 

”Hippokrates la stor vekt på naturens egne krefter og forkastet læren om ånder, 
guder, demoner m.v. Hverken sykdom eller helbredelse skyldtes slike vesener. 
Sykdom skyldtes overtredelse av naturloven, og naturen selv var i besittelse av 
evne til å kjempe mot sykdommene”  (Wyller,1969:42) 
 

Denne oldgræske læges fokus på naturens helbredende modstandskraft medførte at 

sygdom og behandling ikke længere lod sig forklare ud fra det overnaturlige. Ifølge 

hans medicinske rationalitet blev patientens kræfter styrket ved ro, sengeleje og diæt. 

Hippokrates søgte harmonien i naturens biologiske processer og formidlede iagttagelser: 

”Livet er kort, kunsten lang, det rette øjeblik er snart forbi, erfaringen skuffende, 
bedømmelsen vanskelig. Man må ikke blot selv være beredt til at gøre det 
nødvendige, men også bevirke, at den syge, hans omgivelser og de ydre  
omstændigheder hjælper til” (Gotfredsen,1969:26) 
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En sådan læresætning synes at rumme forestillingen om ”det rette øjeblik”, der 

harmonerer med begrebet ”kairos” fra samme kultur. Den gode græske læge skulle fare 

med lempe og gå langsomt til værks uden at flyve fra det ene til det andet (ibid.). Han 

måtte forlade sig på at naturen var den egentlige helbreder og følge den kurs som 

naturen angav, helt i overensstemmelse med Antikkens naturbundne og cykliske 

tidsopfattelse, der ikke opfordrede til hastværk. Hippokrates anså også gode 

forudsigelse af sygdomsforløbet for vigtigere end selve behandlingen, der mere blev 

opfattet som et håndværk (Gotfredsen,1969:28). Den såkaldte hippokratiske medicin 

tillægges normalt stor betydning for eftertidens lægekunst og sygepleje75). Romerne, 

der overtog magten efter Hellas, foretrak imidlertid egne medicinske forestillinger frem 

for græsk lægevidenskab: 

”Medisinen besto i gamle huskurer, trolldom og besvergelser, som hos de andre 
primitive folk. Men romerne hadde også tallrike legeguder og endda flere 
gudinner” …”De foraktet det som var svakt og sykt, og regnet med at dette bare 
hørte til bak hjemmets murer” (Wyller,1969:49)  
 

Citatet støtter Eriksens udlægning af romerne som et stærkt og sundt folk uden en særlig 

omsorgskultur. Deres mange krige gjorde udvikling af krigsmedicin og militærlæger 

både mulig og nødvendig, så romerne udviklede en nøgtern og praktisk tilgang til 

sygdom og medicin. Det gamle Rom efterlod sig sundhedsfremmende og hygiejniske 

tiltag; f.eks. militærmedicin og offentlige vand- og sanitæranlæg til de voksende 

bysamfund (Wyller,1969:49). Hermed synes Romernes konkrete planlægning, 

lovgivning og strategiske evner i højere grad at foregribe den moderne rationelle 

tænkning end grækernes mere filosofiske tænkning. Israelernes ophøjelse af én eneste 

jødisk gud (Jahve) omkring 1800 år f.Kr. varsler en ny epoke. Denne trosretning, der 

betragter sygdom som en straf for synd, blev springbræt for den næste monoteistiske 

tro, Kristendommen: 

”Da tidens fylde kom, ble Israels folk formidlere av en helt ny tid, ny tidsrekning, 
ny tenkning, ny moral og et helt nytt syn på menneskeverdet. Derved ble det også 
formidleren av en omsorg for syke og hjelpeløse”   ...   ”Kristendommen oppsto i 
en ’syk verden’ … I Det nye Testamente leser vi om hvordan syke strømmet til der 
Jesus var, for å bli helbredet, og videre nevnes sykdom og helbredelse ofte i 
Apostlenes gjerninger” (Wyller,1969:37/70) 
 

Således introducerer den religiøse omsorg og interesse for sygdom et nyt menneskesyn 

med opfordring til barmhjertighed og velgørende pleje, også overfor de syge, der før var 
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ladt i stikken. De kristne, der fulgte Jesus i ord og gerninger, videreførte hans livssyn:  

”De hadde hørt lignelsen om den barmhjertige samaritaner#76) og hørt Ham si at 
alt som ble gjort mot en av samfunnets elendigste, var gjort mot Ham selv. De 
hadde også hørt at det var ingen forskjell på rik og fattig, på mann og kvinne etc. 
og endelig hadde Jesus oppfordret dem til å selge alt og følge ham”    …   ”Et sligt 
arbeidsliv var foraktet i Rom, men så ble de meget desto mer elsket og aktet av de 
store skarer syke, fattige og forkomne som fant hjelp, trøst og omsorg”  
(Wyller,1969:61/68) 
 

Ud fra dette citat synes de kristne tanker om lighed at styrke respekten for både kvinder 

og omsorgsarbejde, men også for de svage. De troende fulgte Jesu opfordring til hårdt 

arbejde og forsagelse, men blev udsat for forfølgelse og foragt fra samtidens romere, der 

levede mere udsvævende. Jødedommen tilskrives stor autoritetstro, hvilket kan tænkes 

at have bidraget til klostermedlemmernes accept af den nye abstrakte tid, der blev 

formidlet gennem klokkeringning. Da klostersamfundet på den måde definerede egen 

tid med krav om lydighed og punktlighed, fik klostrene god mulighed for at lukke sig 

om den religiøse askese. I dette afgrænsede rum kan der udøves disciplin og selv-

disciplin ved bl.a. at kontrollere klostermedlemmernes virksomhed og etiske 

overvejelser. Den asketiske livsførelse knyttes til en særlig form for rationalitet, som 

både omhandler arbejde og bøn. Den protestantiske etik med dens moralsk-religiøse 

tilgang til arbejdet og tiden menes at kunne spores i Oldtidens klostertilværelse 

(Weber,1995:77). Dermed tillægges arbejdet og den jordiske tid en direkte og praktisk - 

såvel som en indirekte og religiøs - mening. Selvom en sådan opfattelse minder om 

kaldstanken, skulle arbejds-kald i betydning af ’livsstilling og begrænset arbejdsfelt’ 

være et ukendt fænomen i Oldtiden, ifølge Weber. 

 

5.3. Tid - kontra måling og disciplinering  
 
Siden de første kultursamfund har menneskets stræben efter tidslig manipulering udløst 

instrumenter og målemetoder samt en vis kvantitativ registrering77). Bag ønsket om at 

måle "den rigtige tid" ligger åbenbart en konkret hensigt: ”Menneskets enestående plads 

i naturen har noget at gøre med evnen til at manipulere tiden. Kun mennesket kan hente 

fortiden frem igen i erindringen og foregribe en ukendt og usynlig fremtid gennem 

fantasien” (Eriksen,1999:54). Citatet understreger en unik evne hos mennesker før og 

nu; nemlig at kunne styre tiden ved at erindre fortiden og forestille sig fremtiden. Det 
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kan tolkes som en styrkelse af den lineære tidsopfattelse, der suppleres af agerbrugets 

fremme. Solure har været kendt i årtusinder, men eftersom soltimers varighed afhænger 

af breddegrader og årstid, vil tiden fortsat være bunden til naturen. Om natten kan tages 

bestik af månen og stjerner til fastsættelse af nattens kosmiske tid, hvilket må anses for 

en ret avanceret kunst, da stjernehimlen forandrer sig i årets løb (Lundmark,1994:22). 

Men selv primitive folk i Oldtiden fik udviklet astronomiske kundskaber og 

observationskunst på grund af himmellegemernes store betydning for tilværelsen: 

”Hvis tidens natur bestemmes af himmellegemerne (og især Solens) bevægelse, 
bliver astronomi alt den afgørende videnskab for tidsopfattelsen. Siden oldtiden 
har mennesket søgt at holde regnskab med årstidernes skiften ved hjælp af 
iagttagelser af Solens stilling på himmelen” (Øhrstrøm,1995:13) 
 

Hermed kan fortidens observationer af planeters bevægelser i himmelrummet tillægges 

en stor indflydelse på den tidslige forståelse. Astronomernes søgen efter stadig mere 

nøjagtig måling78) blev også brugt til at underbygge religiøse aspekter; f.eks. indgik 

viden om månens cyklus som redskab for tidslige anvisninger i Kristendommens 

indviklede kalender. Ifølge Det Gamle Testamente satte Gud lys på himmelhvælvingen 

"for at skille nat fra dag - og lyset skulle være til tegn og til fastsættelse af højtider, 

dage og år" (Eilertsen,1985:4). Soluret kan ses som udløber af de naturlige tids-

angivere, der under gunstige forhold kan fastsætte tiden her og nu, men hverken 

udtrykke fortid eller fremtid. Soluret fungerer højst som en simpel tidsmåler, der derfor 

måtte suppleres med kalenderstave for at overførsel af tidligere års erfaringer kan gavne 

kommende dispositioner via symbolsprog79). Sådanne tidsmålere kan ses som tidlige 

udgaver af senere opfindelser som kalender og almanak: ”Kalenderen var et redskab 

for social koordinering af fælles handlinger, men den skabte desuden en anskuelig akse, 

hvor erfaringer kunne fastholdes og planlægning finde sted” (Eriksen,1999:55). 

Hermed styrker kalenderen den lineære tidsforestilling ved at lægge op til visualisering 

af tiden langs en akse eller på en linje. En sådan tidslig oversigt kan derfor ses som et 

vigtigt redskab for menneskets ønske om at manipulere med tiden. Behovet kan tænkes 

skærpet med bondens behov for overblik over årets gang og skiftende vejrforhold med 

hensyn til såning og høst. En sådan målrettethed synes at åbne for et større tidsligt 

perspektiv, idet kalendere bygger på en forventning om gentagelser, der svarer til en 

cyklisk tidsopfattelse, samtidig med at de understøtter et lineært tidsforløb. Kalenderen 

havde også en profetisk funktion i de før-moderne samfund ved at forudsige gode og 
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dårlige dage80), såvel som det rette tidspunkt for bestemte transaktioner (Eriksen, 

1999:72). Dette synes parallel med forståelsen af ”kairos” som en særlig gunstig tid. 

Kalenderen formår at synliggøre relevante astronomiske optegnelser om sol og måne - 

samt formidle samfundets religiøse og kulturelle vedtagelser. Nutidens mennesker vil 

nok have svært ved at forestille sig, hvordan man håndterer tiden uden præcise 

tidsmålere, men den folkelige tidsregning har altid fundet tilgængelige hjælpemidler i 

naturen81) og hverdagens arbejdsrytme (Eilertsen, 1985:12). Det før-moderne menneske 

gjorde også brug af livets hændelser som ’fixpunkter’ til at få orden på tidens forløb82) 

(Eilertsen,1985; Frykman & Löfgren,1994). Ifølge Lundmark kunne fortidens 

mennesker derfor sagtens håndtere tiden uden ur: 

”Människorna irrade inte omkring i någet slags tidsligt kaos innan de hade 
mekaniska ur. De hade flera system för att fastställa tid och när de kombinerade 
dem kunde de skapa ett ganska finmaskigt nät av tidsangivelser. Åtminstone så 
finmaskigt som de behövde”   ...  ”När människan utför sina sysslor skapas också 
förudsättningar för at mäta tid. Man kan tala om hur lång tid det tager att koka 
kött, hugga ett fång eller läsa ett Ave Maria. De sysslor som är regelbundna kan 
dessutom ange tidpunkter, till eksempel morgonmjølkningen av korna"   
(Lundmark,1994:21-22) 
 

Citatet illustrerer hvordan vore forfædre udnyttede den tidslige betydning af forskellige 

tegn. Generation efter generation lærte at fastsætte tiden efter indikatorer, som kunne 

kombineres i et fint system til angivelse af tiden83) efter behov. Tiden blev integreret i 

kroppen ud fra hvor lang tid en bestemt opgave tog - eller tilpasset dyrs døgnrytme. 

Sådanne handlemåder illustrerer hvordan tiden håndteres som en opgave-orienteret og 

relationel tid. Således synes dagens arbejde at tillægge tiden en slags dobbelthed, hvor 

opgaver både kan være målestok for tiden og fastsætte faste tider gennem døgnet: 

”Tiden blev bestemt af konkrete gøremål. Tiden var ingen eksakt form i den førmoderne 

verden, men blev karakteriseret gennem hændelser som gentog sig" (Eriksen,1999:114). 

Hermed fremstår tiden selv som en fleksibel tidsmåling, der definerer - og defineres af -

den konkrete situation. En sådan cyklisk og relationel tidsopfattelse, som følger opgaven 

og situationen, menes at dominere både Oldtid og Middelalder, så længe tiden angives 

af naturens samspil i en kosmisk rytme mellem planter, dyr og de nærmeste omgivelser. 

Mennesker kan også bestemme tiden ud fra kroppens aktuelle behov for mad eller søvn 

(Lundmark,1994:22), hvilket henviser til en biologisk tid med cykliske gentagelser. 

Dette harmonerer med Oldtidens manglende behov for præcis fastsættelse af tiden84), 
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for dagen var til arbejde og natten til hvile. Tidslig inddeling af natten forblev derfor 

længe et militært anliggende uden betydning for befolkningen (Eriksen,1999:114).  

Det viser sig alligevel, at selv de mest primitive tidsinstrumenter kan disciplinere til en 

kollektiv tid i samfundet; nemlig en såkaldt social tid.  

 

Gennem årtusinder havde lydbårne signaler formidlet tidslige konventioner til folk over 

længere afstande, men sat i system med Oldkirkens klokkeslag. I takt med oprettelsen af 

større civilisationer og bystater opstod stigende behov for at samordne forskellige 

aktiviteter gennem en større magt over den sociale tid gennem kontrol og organisering 

af individers bevægelse og virksomhed. Foucault beskriver magten før 1700-tallet som 

synlig og voldelig, hvilket derfor også må omfatte Oldtiden. Fortidens magtformer 

knyttede sig især til et system af magthavere, bødler og offentlige straffe. I modsætning 

hertil definerer Foucault den moderne magt som en række viljer uden ansigter. En sådan 

usynlig og adfærdsregulerende magt synes ikke særlig udtalt i de før-moderne samfund. 

Derfor tilskrives opkomsten til social tidsdisciplinering Oldtidens klostre. Disse lukkede 

samfund benyttede sig af bestemte afgrænsninger i tid og rum til at sikre koordinering 

af de forskellige aktiviteter bag murene. Samtidig blev fænomener som ’tidslig 

lydighed’ og ’punktlighed’ ophøjet til dyder. Med reference til både Weber og Foucault 

kan Oldkirken derfor siges at foregribe moderne disciplineringsmetoder, der rammer 

kroppen indirekte gennem adfærdsregulerende påvirkning af sjælen. Generelt synes 

denne tidsdisciplin dog ikke at være særlig udbredt: "En fri mand hastede ikke fra sted 

til sted. Der var noget slaveagtigt ved hastværk. At skynde sig var lige så uforenelig 

med de athenske borgeres livsidealer som med romerens forestillinger om værdighed" 

(Eriksen,1999:8). Citatet viser tanken om travlhed og hastværk som modsætning til 

idealet om ophøjet ro og værdighed, hvilket også de oldgræske læger sigtede efter. 

Oldtidens idealer synes dermed nærmere begrebet ’kairos’ for det rette øjeblik end 

forståelsen af et bestemt tids-rum, ’kronos’, der bl.a. ses udlagt som den altædende 

tidsgud. Det lader således ikke til at klosterdisciplinens inddeling af tid og rum i særlig 

grad påvirkede Oldtidens almindelige levevis:  

”I den førmoderne verden herskede solens og vandets tid. Begrebet tid var knyttet 
til forandringer på himmelhvælvet, til tyngdekraften eller til årstidernes skiften. 
Tiden etablerede først og fremmest et fællesskab mellem mennesket og naturen. 
Den gik uensartet, med vekslende kvalitet og intensitet. Tiden var et medium for 
samfundets tilpasning til naturens rytmer og den enkeltes tilpasning til samfundets 
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rytmer” (Eriksen,1999:263) 
 

Med ovenstående citat kan tiden ses som en del af universets cykliske helhed gennem 

menneskets fællesskab med naturen. Det afspejler at tiden udfolder sig i en konkret og 

virkelighedsnær helhed, der er varieret og uensartet ud fra en kvalitativ og relationel tid.  

I det før-moderne samfund ses det enkelte menneske indrette sin tid ind efter naturens 

skiftende cyklus, herunder også de rytmer, der er indlejret i kroppen. Det synes først at 

være Moderniteten, der for alvor lancerer en mere opdelt, homogen og kvantitativ tid, 

der både støtter og får støtte af tidsdisciplineringen. Hvis den spæde start skal findes i 

de før-moderne samfund, må den spores gennem menneskets jagt efter mere præcision 

og kunstfærdige tidsmålere85). De få ”kunstige” tidsmålere i Oldtiden, centralt placeret  

i byerne, tillægges stor indflydelse på befolkningens levevis ved øget opmærksomhed 

på fænomenet tid:  

"Et sådant kombineret vand- og solur oplyser ikke blot om tidens gang, men lukker 
ved sin placering tiden ind i dagligdagen og dens mange gøremål, således som 
tårnene ved markedspladserne i de europæiske middelalderbyer senere kom til at 
gøre det. Instrumenter påvirker os og ændrer, ofte umærkeligt, vores horisont og 
måde at tænke på - og dermed vores vaner"(Glamann,1998:41) 
 

Selv de tidligste og mest upræcise ure menes altså at medvirke til forestillingen om en 

målbar, fælles tid, der understreger koblingen mellem den herskende forestilling om tid 

og den anvendte tidsmåling. En beklagelse86) over soluret afslører en vis tidsdisciplin 

allerede i Romertiden (Glamann,1998:41; Landes,1983:15). Heraf ses at selv en enkel 

og naturbunden tidsmåler som soluret formår at adskille tiden fra menneskelige 

begivenheder - og dermed også menneskelige begivenheder fra naturen. Men det store 

tidslige gennembrud udløses af kristne, der i starten af vor tidsregning ”sprængte” 

solurets begrænsede anvendelse gennem deres regler for faste bønnetimer hele døgnet:  

”It is worth pausing a moment to consider this temporal discipline of Christianity, 
especially of Western Christianity, which distinguishes it sharply from the other 
monotheistic religions and has not been adequately examined in the literature on 
time measurement”  …  “Nothing was so important as the round of punctual, 
collective prayer” … ”One reason was that lateness – ’God forbid!’ – might make 
it necessary to abridge an office, in particular matins. … Another, I think, was that 
the simultaneity was thought to enhance the potency of prayer”   
(Landes,1983:59-62) 
 

Således synes Vestkirkens tidskontrol at bryde med andre trosretninger (og kulturer), 

der fortsætter deres naturbundne tid87) på linje med samfundet meget længere. De 
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kristnes regelsæt (Reglen) fremhævede betydningen af en kollektiv tidsforståelse af 

hensyn til punktlig fremmøde i et fælles rum. Dette fremstår som et vigtigt krav - i 

modsætning til andre religioner, der anser bønnen for en personlig handling, uafhængig 

af rum og fællesskab. Den kristne bøn kan dermed ses som en kollektiv handling, der 

forstærkes gennem samtidighed, hvormed det blev forkasteligt at komme for sent til de 

programsatte Guds-tjenester. De anvendte ’tidebønner’ krævede fastsættelse af tiden 

uafhængig af sol og skygger, hvilket må have ansporet munkene til at opfinde primitive, 

mekaniske vækkeure88), der igen synes at inspirere astronomer og urmagere til videre 

udvikling (Eriksen,1999:118). Samtidig menes Augustins lineære tidsopfattelse89) i det 

4. årh. at introducere Kristendommens tidsforståelse, der kan ses som en ”teologisk og 

intellektuel konstruktion” (ibid:89). Hans tænkning fremstår som en græsk-kristen 

modsætning til den cykliske tid og dens endeløse fornyelser (Pedersen,1992). 

Augustins anvisninger om moralsk levevis ud fra et religiøst rationale er måske 

forløberen til den ”protestantiske etik”, der også sigter mod det evige liv i himmelen 

som belønning for tiden på jorden. 

  

Oldtidens pleje og kroppens rytmer blev ’målt’ efter samme naturbundne og cykliske tid 

som alt andet i tilværelsen. Betragtes datidens kloge koner som frie og selvstændige 

kvinder, kunne de antageligt selv sætte grænsen for deres tid til pleje- og omsorgs-

arbejde. Under forudsætning af at de ikke var underlagt stram disciplin eller tidslige 

rammer udefra, må deres arbejde have været præget af en relationel og opgave-

centreret tid. Men i takt med at pleje og omsorg blev integreret i klosterhospitaler og 

herberger, sporedes en markant tidsmæssig forskel i forhold til samfundet. Klostrene 

introducerede en ny forestilling om forbedring ved hjælp af tidsplaner, regelmæssig 

virksomhed, eftertanke i enerum, stilhed og arbejde i fællesskab; dvs. de samme 

metoder som findes i den moderne straffetanke (Foucault, 1994:118). Den tidsmæssige 

styring, hvor klokkerne ringer tiden ind til forskellige pligter døgnet rundt, kan ses som 

en del af en større opdragelsesproces, der skal hæmme trangen til individualismen ved 

bl.a. at fremme den fælles vedtagne tid, som har integreret den individuelle og 

autonome tid. På den måde kan faste tidsrammer siges at præge den tidlige kloster-

sygepleje90) via detaljerede arbejdsplaner. Heri ligger en ny tidsforståelse, som bygger 

på en strategisk planlægning til sikring af disciplin og effektivitet.  
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Ved Oldtidens slutning etablerede klostrene sig som lukkede samfund, hvor fælles-

skabets konstruerede tid var styrende for alt91). De fleste tidsteoretiske kilder knytter 

den kristne tro og Biblen til den lineære tidsopfattelse, men den cykliske tidsopfattelse 

menes dog at dominere hele den før-moderne tid: ”På trods af alt hvad der er skrevet 

om kristendommens lineære tidsopfattelse, forudsatte den praktiske omgang med tiden i 

hele den førmoderne verden en cirkulær model. Den lineære tid var først og fremmest 

en teologisk og intellektuel konstruktion” (Eriksen,1999:89). Hermed kan Kristen-

dommens lineære tidsopfattelse ses som supplement til den naturbundne, kosmiske og 

cykliske tidsopfattelse, der dominerede det daglige liv i både Oldtid og Middelalder. 

Den lineære tid kan altså udlægges som en abstrakt tankegang; dvs. en tankemæssig 

konstruktion, der overføres til klosterplejen med Kristendommen. Således tilfører selv 

de mest simple alarm-ure en ny form for abstrakt tidsopfattelse, der styrker klostrets 

status som et samfund i samfundet med sin egen tid, rytme og disciplin. Men det må 

understreges, at viden om målbar tid og opfindelsen af egnede instrumenter ikke alene 

fører til at tidslig disciplin bliver et udbredt fænomen. Hertil kræves også tidslig 

lydighed fra de involverede; en slags mental tidsdisciplin, der behandles i næste kapitel. 

 

5.4. Sammenfatning af Oldtiden 
 

Trods vidt forskellige livsvilkår var tidsopfattelse og tidsmåling i Oldtiden generelt 

knyttet til naturens og universets rytmer. Man levede i nuet, hvor tilværelsens skift sås 

som gentagelser i tiden og verden. Menneskets tid og liv indgik i en cyklisk helhed uden 

hastværk. Overgangen fra nomadeliv til bosættelse, der ikke synes at påvirke denne 

tidsforståelse, skaber til gengæld mulighed for disciplinære principper for tid og rum 

Overgangen fra jæger- og samlersamfund til agerbrug menes at fremme den lineære 

tidsforståelse via en mere målbevidst og fremadrettet tænkning. Hele tilværelsen var 

præget af en uensartet tid, der varierede i kvalitet og intensitet, alt efter sit indhold af 

konkret, kvalitativ og relationel karakter. Indholdet i tiden var vigtigere end tiden selv. 

Man indrettede sig efter naturens rytmer og tidsangivere uden kunstige tidsmålere til at 

påvirke den meget konkrete tidsopfattelse. Tiden var defineret ud fra Kosmos, hvis 

overordnede styring blev tillagt guddommeligt forsyn. Derfor var også medicinske og 

omsorgsmæssige opgaver knyttet til religiøse varsler, typisk udøvet af kvinder - og i al 
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ubemærkethed omfattet af samme naturbundne og cykliske tid som resten af samfundet. 

Man forholdt sig til den konkrete virkelighed ud fra en opgaveorienteret tid.  

Da Oldkirken søgte efter frelse i det hinsidige, blev menneskenes tid og handling på 

jorden tillagt større betydning end før. Derefter ses Barmhjertighedsgerninger som en 

kristen-moralsk opfordring til lige pleje og omsorg for alle. Kirken satte fokus på brug 

af tiden med samtidig forstærkning af den lineære tankegang til understøttelse af 

Kristendommens tidsperspektiv. Ved overgangen til Middelalderen indførtes regler for 

at bruge tiden døgnet rundt ud fra en kristen baggrund, hvilket skærpede kravet til både 

disciplinering og tidsmåling. Et bud om samtidighed i bøn og arbejde udløste krav om 

lydighed overfor tidslige definitioner. Klostret udviklede sig til lukkede samfund, hvor 

en kollektiv og kunstig vedtagen tid også kom til at omfatte pleje- og omsorgsopgaver. 

Således kan det rationelle aspekt bag Vestens store opdragelsesproces siges at have 

rødder tilbage til disciplineringstiltag i slutningen af Oldtiden. Det synes dog fortsat at 

være kroppens rytmer og en relationel, opgave-orienteret og cirkulær tid, der prægede 

selve ’sygeplejen’; både indenfor og udenfor klostrets mure.  
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6.  Analytisk diskussion af Middelaldersamfund og omsorgs- 
 tilbud 

6.1. Tid - kontra arbejde og opgaver 
 
Begrebet ’Middelalder’92) dækker over en lang periode med forskellige levevilkår og 

udviklingstrin i et lagdelt samfund, hvor næsten hele Europas befolkning boede på 

landet (Ipsen,1999:10). Her blev tiden fortsat defineret ud fra de daglige opgaver og 

hændelser indenfor en naturbunden cyklisk tidsopfattelse med integration af agerbrugets 

lineære tendenser. Befolkningen af fattige lejere eller fæstebønder leverede visse 

arbejdsydelser til de magtfulde jordejere, som var adel, kirke og konge (Ipsen,1999:13). 

De sociale skel i det feudale samfund med pligt til at indgå i magthavernes arbejds-

produktion syntes alment accepteret: ”Middelalderens mennesker oplevede den som 

indstiftet i himlen, men den var baseret på jorden og bonden - og på en ny 

produktionsmåde, som greb om sig: feudalismen” (Hertel,1985, bind 2:14).  

Den enkeltes stand var altså indiskutabel: var man født bonde, døde man som bonde 

(Husen,1988:72). Dermed var tiden på Jorden beseglet af Himlen og universets cykliske 

gentagelser indlejret i menneskets liv, arbejde og arvefølge i en rytmisk og cirkulær tid. 

Selvom det feudale samfund kan siges at udløse en vis inddeling af tiden, så indgik 

tiden, livet og arbejdet stadig i en ”promiskuös”93) helhed: ”Välkänt er till eksempel, att 

folk och fä levde om varandra, som om man inte hade set någon väsentlig skillnad 

mellan människor och djur” (Asplund,1983:120). Heraf ses at Middelalderens 

mennesker og dyr levede tæt sammen94) på naturens præmisser, hvor tiden defineredes 

via omgivelserne og de biologiske rytmer som udtryk for en naturbunden, biologisk og 

cyklisk tid. Landbefolkning forholdt sig til gruppens kollektive tid gennem fælles 

opgaver, hvor arbejde og tid var integreret som del af selve livet. Det afspejler en 

relationel og opgave-centreret tid på linje med følgende beskrivelse af den før-moderne 

landtilværelse: ”Livet i det gamla bondesamhället var stationärt og tätt. .. Alla kände 

alla, bekantskaperna var livslånge, man interagerade dagligen och stundligen, 

utflykterna utanför byns domäner var fåtaliga och korta” (Asplund,1983:207).  

I sådanne lokalsamfund, hvor indbyggerne agerer på kryds og tværs af hinandens liv og 

historie i generationer, synes folk at indordne sig de nære og konkrete forhold døgnet 

rundt, hvilket henviser til en relationel tidsopfattelse. I et sådant fællesskab afspejler 

den enkeltes brug af tiden et ansvar overfor de andre, hvorved respekten for den 
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kollektive tid rummer en form for selvdisciplin95). For 9/10 af Middelalderens folk blev 

arbejdstiden defineret af en naturbunden cyklisk tid som en værdi, der ikke lod sig 

vurdere ud fra en kvantitativ eller økonomisk målestok. Derfor forblev tiden længe en 

bytteværdi og en fleksibel ressource, som ikke blev målt. Den gamle tidsopfattelse 

menes først at ændre sig med nye ansættelsesforhold, der omfatter løn og afregning 

efter en tidslig målestok, bl.a. ved indførslen af daglejere: ”Even here time is beginning 

to become money, the employers money. As soon as actual hands are employed the shift 

from task-orientation to time labour is marked” (Thompson, 1967:61). Citatet synes at 

markere et skift i tidsopfattelsen fra en opgave-orienteret tid til en nærmere defineret 

arbejds-tid i et ansættelsesforhold. Så længe man arbejder for sig selv - eller for 

fællesskabet - eller for magthaverne i et feudalt samfund, synes der ikke at være behov 

for udmåling af tiden eller stram tidslig disciplinering. Ifølge Thompson96) udløses 

forandringen med de arbejdsgiver-arbejdstager-forhold, der gør tiden til en vare, som 

kan måles og omsættes i penge (ibid.). Arbejdstiden kunne allerede fra det 13.årh. 

reguleres med manuel klokkeringning, men de første kalkulationer omkring 

arbejdstimer ses først 200 år senere (Eriksen,1999:123). Sådanne tiltag kunne tyde  

på en kapitalistisk ånd, men ifølge Weber var rendyrket økonomisk etik sjælden i 

Middelalderen, hvor kommerciel profitjagt blev anset for både umoralsk og anstødelig 

(Weber,1995:43-47). Epokens industrielle virksomhed bestod af små håndværk og 

hjemmeproduktion, der fulgte døgnet og bondesamfundets naturbundne rytmer ud fra en 

cyklisk tidsopfattelse, indtil der kunne spores markante ændringer: ”It is commonplace 

that the years between 1300 and 1650 saw within the intellectual culture of Western 

Europe important changes in the apprehension of time” (Thompson,1967:56). Deraf 

kan forstås at Vesteuropas elite synes at ændre tidsopfattelse over 3-400 år gennem nye 

måder at opfatte tiden på, under kraftig påvirkning af samtidige religiøse, økonomiske 

og vidensmæssige faktorer. Hertil kommer at urbaniseringen fra det 12.årh. medvirkede 

til øget forskel i tidsopfattelsen på land og i by:  

”Town and city life, to be sure, was different. The city dweller has no natural 
sequence of tasks to rhythm his day. The very uniformity of his occupation makes 
him time-conscious; or if he is moving about, the irregular pattern of his contacts 
imparts a sense of haste and waste"  (Landes,1983:58) 
 

Ifølge Landes indlejres en ny opfattelse af tid i selve bylivet, fordi byboen efterhånden 

fjerner sig fra rytmen i den gamle landbotilværelse, hvor opgaver har en varieret og 
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naturbunden rækkefølge. Som følge heraf ser man en tiltagende abstrakt holdning til 

tid, der fik afsmittende effekt på arbejde og opgaver: man lærte efterhånden at betragte 

noget som nyttigt og effektivt og noget andet som spild. Holdningsændringen synes dog 

kun langsomt at brede sig til den øvrige befolkning uden de samme behov for en kunstig 

tid. Folk på landet justerede fortsat deres arbejde og fornemmelse af travlhed efter 

naturens cyklus, mens opgaven tog den fornødne tid. Man arbejdede til man var færdig - 

eller så længe man kunne se, med respekt for visse arbejdsfri traditioner:  

”Det før-industrielle samfund var ikke så arbejdsomt. Arbejdsdagene var lange, men 

tempoet behersket. I middelalderen var helligdagene en god undskyldning for ikke at 

arbejde - undertiden var det op mod 1/3 af årets dage” (Goul Andersen,1993:30). 

Selvom både Oldtidens og Middelalderens folk arbejdede hårdt uden skel mellem 

arbejde og fritid, kan deres oplevelse af tid og travlhed sig ikke bare lade sig overføre til 

en moderne indstilling. Det synes først at være med en rationel forestilling om moralsk 

eller økonomisk udbytte af tiden i slutningen af Middelalderen, at de mange 'arbejdsfrie' 

dage uden kontrol fra stat, kirke eller godsejer bliver til et problem97). Borgerskabets 

protester mod spildt arbejdskraft, dovenskab og løssluppenhed kan tolkes som en tidlig 

optakt til den protestantiske etik, der netop værdsætter de stik modsatte dyder.  

For Middelalderens elitære samfunds må Kirkens tidsstyring og lydighed overfor 

klokker98), med bund i Oldtiden, derfor have været en oplagt og attraktiv løsning:  

”Klosterlivet stillede store krav til punktlighed. … Dovenskab er roden til alt ondt. 
’Bed og arbejd’ var benediktinernes motto, og alt var nøje reguleret i 
ordensreglerne, der også rummede strafferegler for manglende disciplin.  …  
Særlig foretagsom var cistercienser-ordenen, der udmærkede sig ved lige dele 
fromhed og lige dele forretningstalent. … Deres landbrug hørte i det 11.-12. 
århundrede til Europas mest avancerede , og deres minedrift lå teknologisk i front. 
De benyttede sig af lejet arbejdskraft, var omkostningsbevidste og etablerede sig 
ofte i nye klostre nær floder, hvor de drog nytte af vandkraften, som blev tæmmet 
og udnyttet maksimalt” (Glamann,1998:42-43) 
 

Heraf ses at Benedikt’s Regel, der kræver punktlighed og straf for manglende disciplin, 

også kan bruges til at mobilisere de tilgængelige kræfter. Ved at sætte tid og rum i faste 

rammer kan masserne disciplineres til at blive både føjelige og nyttige. Selvom en 

sådan udnyttelse af tiden var religiøst funderet, kunne den målbevidste styring føre til 

verdslige fordele. Her fremhæves Cisterciensermunkene99) som dygtige entreprenører, 

der effektiviserede arbejdet gennem indførelse af teknologi og fremsynede metoder. 

Disse munkes accept af profit og rationelle leveregler synes dermed at være på forkant 
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med den protestantiske etik, så deres arbejdsmoral har antagelig inspireret andre til 

systematisk og økonomisk udvikling; med genklang i den lineære tidsopfattelse.   

 

Ser man på Middelalderens plejeopgaver, kan den cykliske tids helhedstanke siges at 

afspejle sig i kvindernes arbejde inde og ude: ”De skulle karte og spinde uld, bryde hør, 

kæmme hamp, væve, vaske og vride tøj og fremstille lys, fodre dyr, malke ko eller får, 

fremstille dagens måltider, bage og brygge øl. Fostre og føde børn. Lindre smerte for 

gamle og syge” (Ipsen,1999:13). Heraf ses, at pleje og omsorg for dyr såvel som for 

gamle, syge og børn var en integreret del af kvindernes daglige arbejde, så den 

naturbundne og opgave-orienterede tidsforståelse ses også i Middelalderens pleje-

opgaver. Den jævne befolkning forlod sig fortsat på de kloge koner på grund af deres 

store erfaring med fødsel, sygdom og pleje blandt de fattige (Wyller,1969; Martinsen, 

1976). Kvindemedicinen fremstår som en uafhængig pleje- og omsorgsindsats, der 

udfolder sig indenfor en rytmisk og cirkulær tidsramme. Samtidig bredte den kristne 

næstekærlighedstanke sig gennem velgørenhed fra de sydlige klosterordener til resten  

af Europa med Kristendommen, der kom til Danmark i år 826 sammen med munken 

Ansgar fra Benediktinerordenen100). Denne organisation havde praktiseret lægekunst 

siden det 6. årh., hvilket ses i Regler som "at vederkvæge de Fattige, klæde de Nøgne, 

se til Syge og jorde de Døde" (Petersen,1928:22). Udlægges denne formulering som en 

tidlig beskrivelse af offentlige omsorgsopgaver, var Benedikt måske den første til at 

sætte sygeplejearbejde på ord. Klostrets tidsskemaer og programsætning af de enkelte 

gøremål synes rummelig nok til at lade omsorg og pleje være omfattet af en relationel 

og opgave-orienteret tid, eftersom sådanne opgaver prioriteres meget højt indenfor 

næstekærlighed og barmhjertighed (Wyller,1969:56). Den kristne gæstfrihed kunne 

afspejles i herberger for pilgrimme og hospitaler for syge, fattige og nødstedte101). 

Middelalderens livsvilkår og leveregler var meget forskellige på tværs af det klassedelte 

feudale samfund, men selvom kvinders liv og arbejde også var vidt forskellige, synes 

høj og lav at kunne mødes over plejeopgaverne. Efterhånden som Kirken fik magt over 

sindene, blev det ligefrem attraktivt at arbejde i dens institutioner (ibid.:121). Arbejdet 

med de syge, fattige og tiggere blev betragtet som en moralsk udfordring, så datidens 

omsorg og enkle sygepleje harmonerede med almen kristenpligt: 

”I de sydlige Lande havde Kristendommen for længst sat sit Spor i Udøvelsen af 
de Pligter, den paalægger Menneskene. De syv Barmhjertighedsgerninger: at pleje 
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de Syge, klæde de Fattige, give Tørstige at drikke, Sultne mad, besøge Fangne, 
give Hjemløse Husly og begrave de Døde, som er Kristenpligt, blev opfyldt i stor 
Udstrækning i den første Tid efter Christi Fødsel.  …  Der udvikledes en 
Filantropi, som var Nerven i de kristne Samfund, og Middelalderen kan opvise et 
af de skønneste Afsnit i Sygeplejens Historie - ogsaa her i Norden”    
(Petersen,1928:22) 
 

Ifølge dette citat rummer Kristendommen påbud om barmhjertighed og pleje til syge, 

lidende og fattige mennesker. Tankegangen bredte sig fra syd til nord - og fra Oldtid til 

Middelalder gennem uegennyttig velgørenhed102). Dette synes at styrke omsorgs-

indsatsen så meget, at Middelalderen kan betegnes som et ”skønt afsnit i sygeplejens 

historie” og som et lys i et mørkt kapitel i Europas historie (Wyller,1969:102). Hermed 

synes den religiøse baggrund at medvirke til, at syge og svage blev mødt med kærlige 

hænder, pleje og omsorg gennem Kirkens omsorgsarbejde med Benediktinerreglen som 

forbillede: ”I klostrene hersket flid og arbeidsglede. Klostrenes gjestfrihet og 

hjelpsomhet var ubegrenset. I Benedikts regel heter det: ’Men foran alt annet og over 

alt annet må omsorgen for de syke komme’ " (ibid.:75). Således synes klostrene at 

summe af flittig arbejdsglæde, der åbenbart ikke påvirkes af institutionens regelsæt eller 

tidslige normer, eftersom omtalte Regel udtrykker en høj prioritering af pleje og 

omsorgsområdet. Samme tendens spores hos de såkaldte hospitalsordener, der opstod i 

Italien ved udgangen af det 9. årh. og derfra bredte sig udover resten af Europa 

(Petersen,1928). Deres fornemste opgave var at pleje de syge og fattige i en tid, hvor 

behovet for omsorg og behandling til rejsende, fattige og syge steg (Wyller,1969). 

Derfor knytter udbredelsen af hospitalsordener og deres opprioritering af plejeopgaver 

sig bl.a. til korstogene: ”Religiøs Begejstring drev Folkene til at tage Kampen op ikke 

alene mod de Vantro, men ogsaa mod Fattigdom og Sygdom. Det blev ikke et stille Liv 

bag skærmende Klostermure, de førte, men et travlt og virksomt Liv først og fremmest 

ved deres Hospitaler” (Petersen,1928:23-24). Indenfor klostermuren levede man i en 

travl og kollektiv tid i fællesskabets ånd. I Kirkens klostre indgår bøn og arbejde i en 

tidslig helhed, ligesom i Oldtiden, uden skel mellem arbejdstid og fritid. Men til forskel 

fra den kosmiske og cykliske tid, der sættes i forhold til universet og naturen, ses denne 

helhed i forhold til Gud - og Kristendommens lineære tidsforståelse. Reglerne synes 

ikke at begrænse tiden til omsorg og sygepleje, men lader derimod til at kunne skærpe 

og ophøje indsatsen, som f.eks. i Johanniterordenen103) og i Helligåndsordenen104): 

”Ved Johannitterklostrene tales om Hospital i samme Betydning som før nævnt, 
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men tillige om Sygehus eller Sygestue, hvor de Syge opholdt sig. Her var det, at 
Brødrene ’skulde pleje de Syge med al Omhu, Mildhed og kristelig Kærlighed ... 
og betjene dem på det herligste’, ifølge Reglen ’at de skulde være de Fattiges 
Tjener i Hospital og Sygestue’" … ”I Indledningen til Stiftelsesbrevet omtales 
Gæstfrihed som den Dyd, der omfatter alle gode Gerninger, ’den Dyd, som giver 
Føde til de Hungrige, Drikke til de Tørstige, modtager de Fremmede Hjemløse, 
klæder de Nøgne, ikke nøjes med at besøge de Syge, men tage sig af deres Sygdom 
og give dem moderlig Omhu ... Ved den ombytte vi denne Verdens timelige Goder 
med de evige og samle os det Gode, som Møl og Rust ikke kan fortære’"                      
(Petersen,1928:26/41) 
 

Citatet illustrerer hvordan barmhjertighedsgerninger berørte de troendes liv og arbejde. 

Det kristne menneskesyn skulle udmøntes i handlinger, f.eks. skulle Johanniterne være 

de fattiges tjenere og udøve kærlig hengivenhed for dermed at vise deres tro gennem 

uselviskhed og omsorg. Helligåndsbrødrene opfattede ligefrem sygeplejearbejdet som et 

gode, der bragte én nærmere Gud, hvilket kan tages som udtryk for at de troende 

opfattede deres jordiske tid og indsats som en investering i det hinsidige liv. Den 

uselviske indsats kunne således være forstærket af eller uafhængig af religiøse 

påvirkninger, men med respekt for tid til sygeplejeopgaver. Når opmærksomheden 

rettes mod dem, som trænger, kan tiden betegnes som konkret og relationel. Hermed 

kan omsorgsarbejdet forstås som en naturlig proces, hvor opgaverne gentager sig 

indenfor en rytmisk og cirkulær tid. Trods fravær af indsats fra det offentlige rummer 

den ellers så mørke Middelalder altså en menneskekærlig ånd gennem den enkeltes 

offervilje og hjælpsomhed, der kom til udtryk i omsorg for de trængende (Petersen, 

1928:56). Mange udviste en altruistisk indstilling ved at ofre al deres tid på opgaver 

omkring pleje og omsorg, hvilket afspejler en fleksibel og opgave-orienteret tid. Der  

ses således ikke tegn på en kvantitativ værdiansættelse, men nærmere en kvalitativ 

tidsværdi på linje med begrebet ’kairos’.  

 

6.2. Tid - kontra tro og rationalitet 
 
Det feudale samfund dækker altså over en alment accepteret ideologi, som legitimerer 

sociale uligheder som Guds vilje (Husen,1994:47). Under de voldsomme epidemier i 

Europa udviklede Kirken sig til en stærk åndelig og verdslig magt (Ipsen,1999:10).  

Den katolske Kirke dikterede alle teoretiske og praktiske leveregler til alle samfundslag 

i Middelalderen. Eftersom man var født ind i en bestemt stand, måtte man affinde sig 
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med den skæbne, som Kirken var med til at tolke. Den stærke autoritetstro kan tænkes 

at have styrket Kirkens brug af metafysiske forestillinger og moralske dogmer i en tid 

med stor respekt for det overnaturlige. Overtro blev ikke udryddet med Kristendommen, 

for den nye trosretning rummer også mystiske forestillinger: ”I det hele taget kunne 

djævelen være hvor som helst, og der nævnes flere eksempler på djævlebesættelser. 

 … Alle kendte til den daglige angst for djævelens forskellige påhit, og helvede var en 

uhyggelig realitet” (Zwergius,1991:18). Denne beskrivelse fra Dominikanerordenen 

illustrerer både Kirkens og folkets indstilling i et samfund, hvor dæmoner og djævle 

menes at påvirke tilværelsen. Derfor ses forestillinger om Evigheden og Helvede at få 

stor betydning for tiden på Jorden, hvor Frelsen er en vigtig drivkraft til hårdt legemligt 

arbejde med åndeligt formål, ligesom senere i protestantisk etik. Klostrene fremstår som 

magtfulde centre og flittige virksomheder, der levede efter St. Benedikt’s krav om 

fattigdom, kyskhed, lydighed og stedbundethed, som f.eks. her på Ring Kloster105): 

”I dette fællesskab og i et stærkt struktureret hverdagsliv var den enkeltes nonnes 
fornemmeste pligt ’at bede og arbejde’. Målet med det praktiske arbejde var for  
den enkelte til stadighed at fremme sit gudsforhold og åndelige liv” …  
”Stordriften indebar et omfattende praktisk arbejde både i og ved klosteret 
vedrørende landbruget og husholdningen. Hertil kom andet, eksempelvis det 
skrivearbejde, som var tilknyttet de fleste klostre”  (Reinholdt,1999:47) 
 

Herudaf ses en arbejdsorganisering indenfor faste tidsrammer, hvor det praktiske 

arbejde tilskrives betydning i forhold til Gud og det åndelige liv. Arbejdet, der 

udfoldede sig i en kollektiv og opgave-orienteret tid, blev udlagt som en religiøs 

investering. Klostrenes mange praktiske gøremål, f.eks. opdyrkning af jord, diverse 

dokumentation samt etablering af industri og hospitaler gav Kirken stor indflydelse på 

samfundet som center for magt, kultur og uddannelse. Det er Kirkens rationelle 

holdning og lineære tidsforståelse, der ses afspejlet i klostrenes gennemtænkte brug af 

tiden ud fra en systematisk planlægning, der samtidig formåede at øge effektiviteten.  

 

Kirken fordømte troen på cyklisk tid som kættersk med henvisning til Augustin,  

men hermed forsvandt den traditionelle tidsopfattelse ikke; hverken i praksis eller fra 

kalenderne106). Efter St. Benedikt skulle alt afvikles til bestemt tid og i rækkefølge, 

mens overtrædelser blev straffet ud fra forskellige tolkninger107). Rationalet for at fylde 

døgnets timer ud synes at være en frygt for at djævelen skulle lokke de troende på 

afveje ved at forstyrre tiden og friheden til meditation, bøn og teologiske studier. 
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Klostrene indførte bl.a. fysiske forstyrrelser for at kunne tøjle munkenes adfærd108).  

I forlængelse af Foucault kan sådanne tiltag siges at indlejre den ydre tidskontrol i 

kroppen som en slags indre tidslig disciplinering109). Når disciplinen på den måde 

dresserer kroppen til føjelighed, kan der opnås kontrol over sjælen (Foucault,1994:127). 

De fælles regler og skemaer blev redskaber til at styre troen og livet i de disciplinære 

klostersamfund, der inddelte døgnet i såkaldte kanoniske tidebønner110). En sådan 

tidslig inddeling synes at forudsætte en vis abstrakt tidsopfattelse, hvor klosterfolket 

underkastede sig den disciplinære linje i en stræben efter flittighed, lydighed og 

punktlighed for at opnå en tænkt belønning i fremtiden. Der synes dog stadig at være 

langt til vor moderne tidsdisciplinering: "Klosterlivet i middelalderen var ikke 

synderligt strengt og præcist tidsreguleret efter vores målestok. I dag udviser ethvert 

skolebarn mere tidsdisciplin end en abbed i 1200-tallet" (Eriksen,1999:117). Hermed 

fremstilles Middelalderkirkens styring af tiden som mindre streng end i andre kilder, 

men det holder kun stik set ud fra et nutidigt perspektiv. For datidens befolkning stod 

klostrene som strenge tidsstyrede institutioner, hvis liv var helt anderledes end udenfor.  

Den store forskel kan altså tilskrives klostrenes kunstigt regulerede tid i modsætning til 

samfundets kosmiske, naturbundne og relationelle tid. Hos Jøde- og Kristendom anses 

Gud for den øverste autoritet, som har den højeste grad af fornuft og dermed magten 

over både universets og menneskenes tid. Gud er i Evigheden, mens alle mennesker er 

underlagt Guds vilje, også i tiden. Benedikts Regel om fornuftig og planlagt livsførelse 

skulle opdrage munke og nonner til at bruge tiden til Guds arbejde og dermed sikre 

sjælens frelse. Tiden tilhørte Gud og måtte ikke spildes, så formålet med denne 

tidsdisciplinering var at beherske livet gennem tiden. Efterhånden som flere begyndte at 

opfatte tiden som et forløb fra verdens skabelse til dens undergang, styrkedes Augustins 

lineære tidsopfattelse. Udviklingen kommer mest til udtryk hos de sene Cistercienser-

munke, der fremstår som meget målrettede i deres brug af tiden og arbejde, der gerne 

måtte give materielt udbytte (Glamann,1998:42). Disse munke opfattes som rationelle 

planlæggere, hvis effektive landbrugsmæssige og industrielle aktiviteter afspejler en 

lineær tidsforståelse. Deres accept af en evt. profit kan udlægges som en religiøs 

parallel til samfundet, hvor visse borgergrupper også viste sig at tillægge tiden særlige 

værdier i forhold til arbejde: ”Forretningssager går forud for alt. Hellere afstår jeg fra 

søvn; spise og drikke kan vente, men ikke forretningerne. De skal have deres tid 
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ubeskåret. Aldrig sjuske en time bort. ... Den, der gør ordentlig brug af tiden og gør sig 

til herre over den, får det, han ønsker sig” (ibid.:48). Dette udsagn fra 1433 kan 

illustrere den moralske opfordring til økonomisk rationalitet, som handelshusene 

begyndte at introducere fra 1200-tallet; til stor forargelse for samtiden. Denne nye 

tankegang udtrykker en livsholdning og en tidsopfattelse, der nærmer sig grundlaget for 

den arbejdsdisciplin, opsparing og rationalitet, som Vestens kapitalistiske ånd bygger på  

(Fivelsdal,1995:XVIII). I takt med at de førende handelshuse fik opbygget deres 

økonomiske rationalitet markant, blev hele den borgerlige kulturs løsrivelse fra Kirken 

styrket (Zwergius,1991:17) 

 

Det medicinske og omsorgsmæssige område i Middelalderen synes domineret af en 

religiøspræget rationalitet. I Vesten fulgte en mørk periode efter Romerrigets fald, mens 

Kirken forsøgte at hæmme udviklingen111) og dæmpe kirurgiske færdigheder med 

doktriner som f.eks. ”Kirken avskyr blod” (Wyller,1969:104). Gennem 1000 år hvilede 

den europæiske kultur således på den katolske Kirke, der både beherskede den åndelige 

virksomhed og regulerede det praktiske liv fra vugge til grav (Gotfredsen,1969:36). De 

religiøse ledere gik også til kamp mod den 'hedenske medicin' for at forsvare miraklets 

helbredende kraft, men accepterede dog bl.a. åreladning til forebyggelse og behandling:  

”’Åreladning er tilladt 4 gange om året … de, der er blevet åreladt, skal spise i 
tavshed udenfor spisesalen’.      Åreladning skete ved, at barberen åbnede en åre 
eller lod blodigler gøre arbejdet. Det bedste tidspunkt for åreladning afhang af 
månens og stjernernes stilling på himlen. Formålet med den var at ’forny blodet’ 
eller at virke neddæmpende på de mere virile brødre” (Zwergius,1991:19) 
 

Åreladning som indgreb ser ud til at have været en populær og udbredt behandling, der 

skulle tilpasses himmellegemernes stilling. Hermed synes Oldtidens sundhedstiltag,  

der forholdt sig til en kosmisk og cyklisk tid, videreført i Middelalderens behandlinger: 

”Tidspunktet og hvor på kroppen årelatingen skulle foregå ble nøye studert. 
Temperamentene måtte behandles til forskjellig tid, alt etter månens stilling. Det 
ble utarbeidet en ’årelatings-kalender’ med bilder av kroppen og dyrekretsens 
tegn, beregnet som hjelp for dem som ikke kunne lese. Bartskjærerne brukte å 
henge ut et årelatingsskilt de dager himmeltegnene var særlig gunstige” 
(Wyller,1969:106) 
 

Citatet illustrerer den store betydning, som astronomiens fastsættelse af tiden havde for 

Middelalderens medicin. Planeterne fremstod som gode eller onde, så forholdet mellem 

krop og himmellegemer måtte studeres nøje. Resultatet blev offentliggjort i særlige 
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kalendere112) med indviklede systemer, hvor sol, måne og planeter herskede over hver 

sin kropsdel (ibid.). Også Det Nye Testamente henviser til onde ånder som årsag til 

sygdom (Gotfredsen,1969:34). Ud fra forestillingen om at mennesket var omgivet af 

hemmelige kræfter, sikrede man sig med amuletter og magiske formularer113) 

(ibid.:105). Kirken støttede samtidig troen på hellige steder, helgener og relikvier 

(Wyller,1969:105). Det kan minde om Oldtidens konkrete kobling til tid og rum, at de 

kristnes tro på magi og dæmoner synes at integrere naturen og kosmos indenfor en 

kosmisk og relationel tidsopfattelse: ”… med kristendommen oppsto en ny form for 

overtro. Den mektigste og farligste av alle demoner ble nå djevelen, og dessuten vrimlet 

det av smådjevler. Denne overtroen førte til de grusomme hekse-processene” (ibid.). 

Som konsekvens af denne forestilling ansås den, der kunne helbrede en såkaldt besat 

person, for at samarbejde med den Onde selv (ibid.). Da lægefaget blev etableret som 

videnskabelig disciplin, blev det startskuddet til århundreders kamp for at bekæmpe de 

kloge koner, der blev brændt på bålet i særlig stort antal i perioden 1300-1600 114) 

(Porter,2000:128). Middelalderlige anklager om ’hekseri’ kan udlægges som en alliance 

mellem Kirke, stat og den godkendte medicin til fælles forfølgelse, hvor de kloge koner 

og behandlere blev stemplet som ”sorte” eller ”hvide” hekse: ”De sorte hekser drev 

vesentlig med magi, mens de hvite var opptatt med medisinsk helbredende virksomhet. 

De hvite var den største trusel mot stat og kirke” (Martinsen,1976:17). Rationalet bag 

en sådan definition på hekse var altså at kvinder med medicinsk forstand blev anset som 

de farligste115). Eftersom helbredelse af legeme og sjæl hørte under Kirke og præste-

magt, blev de kloge koner anklaget for at bryde ind i Guds planer. Selv når ’heksenes’ 

naturbundne kundskaber førte til helbredelse, blev det betragtet som Djævlens værk at 

udskyde døden og evigheden. Ifølge Kirken lå det alene i Guds almægtighed og magt at 

bestemme over menneskenes tid på jorden, hvorfor den troende måtte afvente hans 

mirakler. Dogmet ramte også ’Salerno’; et berømt medicinsk fakultet i Italien med 

stærke rødder i Antikken og kvindemedicinen, der i 1400-tallet udsendte et sundheds-

skrift, hvori hver årstid havde sine karakteristika og sygdomme116). Sådanne udgivelser 

var sikkert medvirkende til den katolske Kirkes fordømmelse af kosmisk og cyklisk tid i 

Middelalderen. At menneskeskabte leveregler kunne forlænge livet, blev anset for helt i 

modstrid med Kirkens opfattelse af at Gud bestemte over tiden i forhold til liv og død. 

Hermed fremstår den religiøse tidsopfattelse som et indirekte redskab i heksejagt og 
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forbud, der også medvirkede til Salernos undergang. Hvis man antager at de såkaldte 

hekse var kvinder, der ydede en konkret indsats og brugte deres tid tæt på patienterne, 

kan de sagtens tænkes at have sat samtidens læger i dårligt lys. Kvindernes arbejde ud 

fra en relationel, konkret og opgave-orienteret tid, kan ses i modsætning til datidens 

mandlige læger, der synes mere optaget af logik og retorik end af observation (ibid.:18). 

Ifølge Martinsen forholdt disse lærde mænd sig fjernt og spekulativt til patienten, mens 

de diskuterede på det abstrakte og filosofiske plan (ibid.). Det var Kirken, der fastsatte 

de korrekte og tilladte medicinske principper for deres viden og praksis, i modsætning 

til bartskærere117) og de kloge koner, der arbejdede på egen hånd ud fra  erfarings-

grundlag. De sidstnævnte kan siges at have praktiseret, studeret og forholdt sig til 

naturens cykliske tid og rytmer. Hvis man forestiller sig at disse autonome kvinder ikke 

lod sig disciplinere af hverken stat, Kirke eller læger, har deres tid, viden og handlinger 

næppe kunnet kontrolleres. Til trods for århundreders straffe for kvaksalveri menes 

kloge koner at have tilbudt deres omsorg, behandling og jordemoderbistand helt op til 

vor tid (ibid.). Men indførslen af monopol for medicinsk praksis synes at medvirke til 

kvindernes udstødelse med støtte fra Kirken, som frygtede at heksenes virksomhed ville 

forrykke samfundsordenen. Skønt det var Kirkens rationalitet, som slog igennem hos 

lægerne, menes begge at bruge hinanden til at legitimere deres position i det Middel-

alderlige samfund (ibid.:4). Således kan kvindemedicin som tradition siges at være 

blevet undertrykt eller integreret i det medicinske felt under Kirkens overvågning, også 

før den naturvidenskabelige tænkning fik sit gennembrud. Selvom tiden i klostrene var 

underlagt de institutionelle rammer, syntes der at herske stor flid og arbejdsglæde 

(Wyller,1969:78; Petersen,1928). En sådan opofrende arbejdsindsats kan minde om en 

kaldstanke, men i den katolske Middelalderkirke blev kaldet udlagt som en særlig 

vækkelse (vocation). Hermed forstås 'kaldelse' som et gejstligt embede for præsterne, 

dvs. en åndelig og religiøs indsats, så ifølge Weber får ”kaldet” først sin verdslige 

forståelse med den protestantiske etik 118). 

 

6.3. Tid - kontra måling og disciplinering 
 
Opløsningen af det Romerske Imperium adskilte det latinske Vesten fra det græske 

Østrige med tab af klassiske kundskaber, der påvirkede den nye verdens forståelse af 
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universet og den videnskabelige udvikling. Derfor betegnes Middelalderen som en mørk 

og stillestående tid - ikke mindst i tidsmæssig sammenhæng (Landes,1983:63). Få holdt 

øje med tiden som Cistercienserne, der ”automatiserede den ved hjælp af vandure, som 

sørgede for, at klokkerne kaldte på de rigtige tidspunkter” (Glamann,1998:42-43). Dog 

synes sanduret119) at varsle en ny epoke (Eriksen,1999:116). Dette timeglas fra omkring 

1337, som på linje med ’kronos’ peger mod en kvantitativ og målbar tid, frembyder 

også en opdragende funktion gennem sin synliggørelse af tiden. Sandets bevægelse 

fremmer forståelsen af at bruge tiden, før tiden helt konkret ’rinder ud’120). Det ses at 

klostrenes krav om samtidighed og præcision blev adopteret af andre institutioner, der 

tilføjede tiden et etisk aspekt gennem tidslig disciplinering (ibid:122). Derfor indførtes 

timeglas og timeplaner fra 1400-tallet i skolerne for at forberede eleverne på deres 

voksne arbejdsliv og organisere skoledagen i et reguleret forløb, så eleverne lærte ikke 

at spilde tiden: ”Tiden fik et moralsk aspekt for så vidt som tidsdisciplinen markerede 

en tilslutning til fællesskabets normer” (ibid.). Skolen synes således at afspejle en 

moralsk-religiøs baggrund, der forbereder til en livsførelse og arbejdsmoral på linje med 

den protestantiske etik og samtidig sætte sociale normer for en kommende arbejds-

styrke. Ud fra Foucault kan sådanne tiltag tages som udtryk for en rumlig og tidslig 

disciplinering i forlængelse af munkefællesskabets tre metoder: at inddele, tvinge til 

bestemte gøremål og lave rytmer (Foucault,1994:138). At få kontrol over krop og sjæl 

kræver lydighed overfor de nye faste rammer for tid og rum. Timeglasset forudsætter en 

standardisering af timernes længde, der først indfries på baggrund af det mekaniske 

urværk121). Sanduret menes at være udviklet parallelt med kalendere og mekaniske 

tidsmålere, som åbner for en mere abstrakt tidsopfattelse. I den sammenhæng fremstår 

Vestens opfindsomhed på området som ret enestående:  

”We know for one thing, that time and the calendar were just about the only aspect 
of medieval science that moved ahead in this period. In every other domain, these 
centuries saw a drastic regression from the knowledge of the ancients, much of it 
lost, the rest preserved in manuscripts that no one consulted. … But time 
measurement was a subject of active inquiry in the darkest of the so-called dark 
ages” (Landes,1983:63) 
 

Landes reflekterer over hvorfor tidsmåling har sin glansperiode i den “mørke 

Middelalder”, mens Europa var på lavblus. Ud fra et tidsteoretisk perspektiv må det 

mekaniske ur fra det 14.årh. tilskrives en særlig position blandt verdens teknologiske 

opfindelser, fordi det ”blander sig” i folks daglige levevis ved konkret at påvirke 
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tidsopfattelsen. Gammel viden var glemt122), hvilket gør urets fremkomst gennem nogle 

århundreder endnu mere overraskende. Weber giver måske forklaringen med Vesten 

særegne rationalitet, der sætter sit præg på udviklingen indenfor stort set alle områder. 

Den rationelle fornuft og logik integreres her i teknologi, matematik, økonomi og 

videnskab, der alle bidrager til urets udvikling, men støtter også den protestantiske etiks 

rationelle tænkning. Jagten på præcision medvirker til nye opfindelser, der kombinerer 

tid og bevægelse nærmest som en visualisering af Platon og Aristoteles’ tanker123).  

Men modsat grækernes opfattelse af tid som et relationelt og kvalitativt fænomen på 

linje med ’kairos’, løsriver de nye instrumenter tiden fra sit indhold som udtryk for et 

konkret billede af begrebet ’kronos’. Uret forbliver længe en ret unøjagtig opfindelse 

uden urskive eller visere124), men tildeles alligevel en vigtig rolle i Europas udvikling:  

”Medieval Europe was anything but the scientific and industrial leader it would 
one day become; specifically in horology it stood far behind China and Islam.  
The invention of the mechanical clock was one of a number of major advances  
that turned Europe from a weak, peripheral, highly vulnerable outpost of 
Mediterranean civilization into a hegemonic aggressor. … 
Time measurement was at once a sign of new-found creativity and an agent and 
catalyst in the use of knowledge for wealth and power” (Landes,1983:12) 
 

Hermed synes det nye tidsmålende instrument at være en faktor med både fysisk og 

mental betydning. Uret bliver symbol på kreativitet, fremgang og magt; nærmest en 

katalysator for Europas status fra et stillestående område til en førende teknologisk og 

videnskabelig kultur. Dette instrument, der formår at indfri menneskets ønske om at 

styre og udnytte tiden, får en afgørende rolle i menneskers liv og arbejde (ibid:13).  

Men modsat de gamle tidsmålere, der knyttes til naturlige og cirkulære tidsprocesser, 

kan det mekaniske ur siges at være koblet til et princip om naturens manipulation. Heri 

ligger der den holdningsændring, at Moder Natur ikke er uforanderlig, men kan 

påvirkes af mennesket, bl.a. via tyngdekraften. Urets indflydelse øges i takt med at 

større bysamfund med tårnure vokser op omkring de kirkelige hovedstæder, men 

oprindeligt skulle uret ’bare’ regulere den manuelle klokkeringning: 

”Det, som vi i dag kalder et mekanisk ur, dukkede op i Europa hen mod år 1300. 
Det er ét af middelalderens vigtigste bidrag til den europæiske teknologi"  …  
”Man kan fremhæve de imponerende ure i henholdsvis Strasbourg og Prag. I 
begge tilfælde er der tale om værker fra middelalderen, som forsøger at samle 
tidens gang på himlen og på jorden. På den måde udstråler begge disse værker en 
bestemt kosmologi, ifølge hvilken hele verden opfattes som et urværk. Ved at vise 
verdens og tidens gang som et kompliceret mekanisk system i et urværk fik man 
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præsenteret en glans af universets egen sindrige mekanik” (Øhrstrøm,1995:26/29) 
 

Heraf ses det mekaniske urs betydning for Europas teknologiske udvikling og befolk-

ningens mentalitet. Uret udvikles på alle niveauer, fra simple alarmure til komplicerede 

urværker125). Ofte synes udformningen at være et forsøg på at samle den kosmiske tid 

og menneskenes jordiske tid gennem urenes store signalværdi, ofte illustreret i verdens 

og tidens gang som et kompliceret mekanisk system i et urværk. Herved kan den 

sindrige mekanik udtrykke storheden i Guds skaberværk, hvilket også menes at ligge 

bag synet på Gud som ”den himmelske urmager” fra 1300-tallet (Eriksen,1999:266).   

 

I takt med at tiden gøres mere målrettet og abstrakt hos eliten, påvirkes også den 

tidslige forståelse hos den jævne befolkning: 

”Middelalderens tidsopfattelse var dermed præget af indhold, historisk bevidsthed 
og forventning. Tidens kvalitative side var fremherskende. På den anden side 
kunne man – som vi har set – bestemt også regne med tiden og dens enheder i 
middelalderen. Det fremgår både af arbejdet med kalenderen, som er astronomisk 
baseret, og i arbejdet med udvikling af det mekaniske ur” (Øhrstrøm,1995:41) 

Heri ligger den dobbelthed, at Middelaldermennesket generelt levede efter en kvalitativ 

tidsopfattelse, der prioriterede indholdet højt – med samtidig udsættelse af en kraftig 

påvirkning af kvantitativ opfattelse gennem øget fokus på tidsmålingen og redskaberne 

hertil: ”The introduction of equal hours and the habituation of urban populations to 

public time announcements has profound consequences for the European mentality. 

Medieval man, it has been observed, was innumerate as well as illiterate” (Landes, 

1983:77). Hermed kan udviklingen sættes i forhold til opkomsten af ensartet tid med 

homogene timer, der spredtes med byernes ure. Almenbefolkningen var ukendt med 

bogstaver og tal, for deres verdensbillede omfattede ikke ensartede og standardiserede 

mål126), men med bykulturen fik flere mulighed for at læse, skrive og regne. Behovet 

for mere præcise talangivelser steg med udbredelsen af mere nøjagtige ure og mere 

stabile urværk, alt imens talmæssige færdigheder generelt synes at få større gyldighed 

(Eriksen, 1999:129). Kalkulation og planlægning er grundlæggende egenskaber for den 

rationelle tænkning, der især kom til udtryk i Middelalderens handelsverden 

(Landes,1983:78). Sådanne egenskaber med fokus på tidens økonomiske aspekt synes 

senere at føre den protestantiske etik videre i kapitalismens ånd i Vesten. Fra det 14. 

årh. bredte flere ur-skiver sig i bymiljøet, parallelt med kalendertryk og almanakker127), 

der bidrog til at visualisere en målbar og kvantitative tidsopfattelse ved at indkapsle 
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kirkelige og borgerlige gøremål i tiden (Eriksen,1999:136) med krav om præcision128). 

Således blev tid, tal og rytme knyttet sammen i en mere kvantitativ indstilling til tiden, 

der både fik støtte – og blev styrket af - urets udbredelse. Lyden af kirkeklokker, der 

hidtil havde markeret den kristne tid og den sociale tid for land og by129), blev truet af 

den synlige urskive: ”Standardisering af dagens og nattens timer i en talmæssig 

inddeling af døgnet frigjorde tidsangivelserne fra hændelser. Eller rettere: Nu måtte 

hændelserne lade sig styre af urskivens og viserens angivelser” (Eriksen,1999:128). 

Heraf ses at den standardiserede tid med dens definerede tidsrum130), der løsrev tiden 

fra hændelsen, fik følger for samfundet. Uret viste sig at være et ideelt magtredskab til 

at synliggøre og håndhæve de principper, der kan sikre tidslig disciplinering gennem 

faste rammer for tidens brug og tidens forløb. Det ser ud til at i takt med at mennesker 

indrettede sig efter urets definition af tiden, nedtonedes den traditionelle tidsopfattelse. 

Således synes urets kvantitative, homogene og abstrakte tid langsomt at neddæmpe den 

kvalitative, opgave-orienterede og relationelle tidsopfattelse. Den ændrede 

tidsopfattelse kan ikke skyldes mere pålidelige instrumenter alene, idet den tekniske 

side er forudsat en mental lydighed overfor urets tid for at kunne slå igennem. Den 

offentlige tidsdisciplinering131) synes at følge Kirkens opskrift, hvor inddeling af tid og 

rum sikrer samtidighed i fælles aktiviteter: ”Discipline in turn had at its center a 

temporal definition and ordering of the spiritual life: ‘omnia horis competentibus 

compleantur’- all things should be taken care of at the proper time” (Landes,1983:62). 

Den religiøse opmærksomhed på tiden inspirerer til en koordinering, der tvinger byboen 

til at relatere sine aktiviteter til klokkernes tid. Hermed fikseres tiden i en abstrakt 

forståelse for alle med adgang til samme tidsmåling, men for at indgå i byens sociale liv 

må man lære sig at overholde aftaler i forhold til et bestemt klokkeslæt. En sådan 

rationel tidsstyring, der disciplinerer gennem inddeling, brug og styring af tid og rum, 

synes også at være en god grobund for den protestantiske etik.  

 

Den kvantitative kobling af tid og tal synes at gøre Middelalderens lærde mere optaget 

af tiden som begreb og abstrakt fænomen, men også som praktisk og videnskabeligt 

hjælpemiddel. Nok støttede Kirken de tekniske forsøg på at måle tiden, men den stillede 

sig skeptisk overfor handelens tendenser med at relatere tid til økonomi. Tiden tilhørte 

Gud og burde ikke gøres til genstand for økonomiske spekulationer (Eriksen,1999:123). 
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Uret kan ses som et samfundsregulerende redskab, der gav flere magthavere mulighed 

for at skærpe det disciplinerende aspekt i Kirkens klokkeringning. De offentlige ure, der 

ofte blev lanceret som et borgerligt prestige-påfund, udløste en uvant regelmæssighed, 

der mest gavnede de verdslige aktiviteter: ”Timeslagene fra klokketårnet bestemte 

byens liv. Fra at måle tiden gik man over til at spare den, man holdt regnskab med den 

og rationerede den, og evigheden ophørte gradvist med at være måleenhed og centrum 

for den menneskelige gøren og laden" (Mumford,1950132). Citatet kan tages som udtryk 

for Middelalderens tidsmæssige skift, der spores hos håndværkere og handelsfolk som 

en forestilling om at spare på tiden ved at holde regnskab med tiden og rationere den i 

en bestemt hensigt. Hos Weber ses samme borgergruppe i Nyere Tid som bannerførere 

for rationelle og økonomiske betragtning af tiden hos tilhængerne af den protestantiske 

etik og den kapitalistiske ånd.  

 

Urets timeslag introducerer en ny kollektiv tidsopfattelse, der forudsætter en fælles 

tidsmåling og -styring. Herefter kan den abstrakte forståelse af tid som ren ’kronologi’ 

kobles direkte til urværkets gennembrud i 1400-tallet (Eriksen,1999:6). Nye arbejds-

forhold i industrien påvirker også byboernes tidsopfattelse, så da tiden blev tildelt sin 

egen værdi som arbejds-tid, fulgte krav om måling og styring af tiden via en ensartet 

tidsmåler (Thompson,1967). Uret synes at indfri mange forventninger, selvom større 

præcision må vente på standardisering af timerne i 1600-tallet. Den nye tidsmentalitet 

ses bl.a. i diskussioner om 'dyr tid' eller 'god tid' ud fra varepriser med begyndende 

vurdering af arbejds-tid som en økonomisk størrelse (Øhrstrøm,1995:42). Med den 

antagelse at en tidslig definition afhænger af det aktuelle måleinstrument, synes uret at 

underbygge den ensartede, kvantitative og abstrakte tidsopfattelse, der kan spores i 

Europas bysamfund i slutningen af Middelalderen. I takt med at mekaniske ure vandt 

frem, smuldrede Kirkens monopol som den, der definerer tiden. Dermed fremstod uret 

som en direkte og indirekte trussel mod Kirkens herredømme i en tid, hvor den religiøse 

magt og struktur i forvejen var præget af moralsk opløsning. Måske har uret endda 

været med til at bane vej for den kommende sekularisering ved at styrke den verdslige 

tid som Europas nye hellighed. Således har dette kunstige påfund medvirket til at gøre 

mennesket til herre over tiden og dermed over eget liv, men samtidig også begrænset 

den ’frie tid’. Udviklingen, der bredte sig langsomt fra by til land som en parallel til 
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opløsningen af feudal samfundsorden, kan sættes i relation til den tidsdisciplinering, 

som knytter sig til klokkeringning og senere til uret: ”I middelalderens byer skulle der 

ringes i alle tænkelige anledninger for at sikre kontrol med kollektive bevægelser. Det 

var lige så vigtigt for klostre som for hof og bystyre. Overgangen fra feudalisme til 

bykultur varsler en overgang fra den naturlige og solstyrede dag til den menneske-

skabte og klokkestyrede dag" (Eriksen,1999:128). Således kan man sige, at styring af 

samfundet hænger sammen med styring af tiden, men magthavernes markering af 

bestemte tidspunkter må bygge på en vis forventning om, at folk følger signalerne, 

hvilket igen støtter opkomsten af en tiltagende lydighed overfor klokketiden. Hertil må 

klostrenes brug af det organiserede døgn som et vigtigt redskab i den totale mobilisering 

for en fælles opgave have virket inspirerende. Ud fra Foucault kan den religiøse 

disciplin i brugen af tiden og indførslen af uret således siges at foregribe og forberede 

den moderne tids sociale tidsdisciplinering. Overgangen fra feudalisme til bykultur kan 

udlægges som en tidslig forandring, der fører fra en naturbunden og cyklisk tid - til en 

standardiseret og abstrakt klokketid. En overordnet styring af samfundets aktiviteter 

formidles typisk gennem ringning på bestemte tidspunkter, så tårnurene menes at have 

medvirket til udbredelse af klostrets tidslige idealer til samfundet, trods den traditionelle 

modsætning til livet og tiden i det gamle bondesamfund: ”Punktlighet innebär att man 

rättar sig efter tiden, men i bondesamhället fick kanske tiden istället rätte sig efter 

människornas förehavanden. Man möttes när man möttes. Att komma för sent (eller for 

tidigt) kan inte ha utgjort något större bekymmer” (Asplund,1983:194). Heraf ses at 

bondesamfundet forholdt sig til tiden ud fra indhold og kvalitet. I en sådan opgave-

orienteret tid er ens handlinger indlejret i tiden på den måde, som det f.eks. udtrykkes i 

Prædikernes Bog, hvor alt tager sin tid - og tiden følger sin turnus i naturens cykliske 

rytme. I Middelalderen mødte folk på landet hinanden indenfor de daglige cirkler.  

Man tog pejling af de naturlige tidtagere, men levede ikke efter bestemte normer eller 

tidsaftaler. Et sådant samfund vil derfor ikke fremhæve punktlighed, forstået som evnen 

til at overholde præcise tidspunkter, som en dyd på samme måde som klostret eller den 

kapitalistiske ånd. Antropologiske studier133) har vist, at en sådan mangel på moderne 

punktlighed stadig kan findes i det 20.årh’s primitive bondesamfund: ”An attitude of 

submission and of nonchalant indifference to the passage of time which no one dreams 

of mastering, using up, or saving. … Haste is seen as a lack of decorum combined with 
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diabolical ambition” (Thompson,1967:58). Citatet kan tages som udtryk for en afslap-

pethed overfor tiden, der synes at overleve i visse samfund fra Oldtiden og frem til vor 

tid. Her ses ingen forestillinger om at styre, udnytte eller spare tid, eftersom tiden er 

kvalitativ og relationel. Som følge af de manglende tidsrammer giver begreber som 

præcision og punktlighed ingen mening, hvilket kom til udtryk i den almene foragt for 

tid og travlhed gennem sproglige billeder134).  

 

Middelalderens pleje og omsorg, der udspillede sig henholdsvis i hjemmet, blandt kloge 

koner og på klosterhospitaler, var præget af forskellig tidsmåling og -disciplin. Mens de 

to første er omfattet af samme naturbundne, kosmiske og cykliske tidsopfattelse som 

samfundet, måtte klostersygeplejen tilpasses institutionens tidsopfattelse. Den kristne 

Kirke menes at have forholdt sig til en lineær tidsbevidsthed udfra religiøse anvisninger. 

Fra det 12.årh. ses etablering af ’sygehuse’, der ikke fremstår som medicinske anstalter: 

”Hjelpen besto i pleie, ikke i behandling, og den viktigste hjelpen var den 
åndelige. ’Tro og kjærlighet var mer fremtredende egenskaper enn dyktighet og 
vitenskab’ og ’klostrenes sykepleie var vesentlig ikke-medisinsk pleie, inspirert av 
kristen barmhjertighet, uten viten og kunnskap’. Samtidig som denne 
hospitalsutvklingen fant sted, oppsto ridderordenen, som reiste sine store 
institutjoner, hvor militærdisciplin og den autoritære sykehusatmosfære kom inn" 
(Wyller,1969:112) 
  

Ifølge Wyller bygger klosterplejen på kristen Næstekærlighed og Barmhjertighed frem 

for særlige evner og kundskaber, da omsorgen kobles med åndelig støtte. Man kan sige, 

at sygeplejens konkrete og relationelle tid i forhold til den syge kombineres med en 

mere abstrakt tidsforståelse gennem den kristne tro. Samtidig med at sygehusfunktionen 

blev skilt ud, synes den militære indflydelse at præge kloster, kirke og sygehus med 

disciplin og autoritet (ibid.). Klostervæsenet fik også øget behov for beskyttelse og 

plejetilbud med korstogenes farlige færd (Petersen,1928:24). Det fremstår som om 

munkefællesskab og militær inspirerede hinanden til strenge principper for rumlig og 

tidslig disciplin, så f.eks. Riddervæsenets militære rangorden menes at have sat sig 

varige spor i hospitalets hierarki: ”Men da riddervesenet kom inn i klostrene, kom også 

militærvesenet inn, og, om klostrene forsvant, ble dette værende i hospitalene, hvor det 

den dag i dag har beholdt adskillig av sin plass. Individets underkastelse, den absolutte 

lydighet, myndighet hos noen få ledere, servilitet osv" (Wyller,1969:91). Disse krav om 

underkastelse og kontrol synes både at omfatte Middelalderens patienter og personale. 
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De strenge disciplinære forhold skulle sikre tid og opmærksomhed; både i forhold til 

Gud, såvel som i forhold til de syge, der blev plejet med stor omhu. Det underdanige 

forhold mellem givere og modtagere viste sig også i konkrete rumlige forhold, f.eks. i 

en beskrivelse af Helligåndsklostrets statelige sygesal i 1400-tallets København som et 

nobelt og herskabeligt lokale for det ’herskab’, man skulle tjene: 

"De syge var Klosterets Herrer, Klosterfolkene deres Tjenere og denne rørende 
Opfattelse af Forholdet mellem givende og modtagende skulde gennemføres 
konsekvent. ... Når Klokken fra Sygesalen ringede til Maaltid, var det hver Broders 
Pligt, hvis han da ikke havde særligt Arbejde for, øjeblikkelig at ile til Sygesalen 
og dér 'tjene de Fattige i Ydmyghed’ ” (Petersen,1928:47)  
 

En sådan prioritering af rum og tid kan tolkes som en forventning om betingelsesløs 

hengivenhed til plejearbejdet. Derfor tildeltes de syge husets perle af et rum, mens tiden 

til omsorg blev sat højere end andre pligter og faste tider, hvilket henviser til relationel 

og opgave-orienteret tid samt en kvalitativ indgang til plejen. Kirkens ledelse havde ret 

til at definere tiden detaljeret, såvel som magt til at uddele belønning og straf i forhold 

til tidslige forseelser. Man kan således sige, at indenfor murene var straffen både fysisk 

og synlig, såvel som psykisk og usynlig. Dermed synes klostervæsenet at benytte sig af 

de principper for rumlig disciplinering, der omfattes af Foucaults nøglebegreber. 

Således kan selve klostret135) med sin ensomme beliggenhed, de tykke mure og den 

solide port ved hjælp af indretning og indhegning udlægges som et afgrænset rum, hvor 

disciplinen kan udfolde sig. Indenfor tjener den rumlige indretning til at adskille mænd 

fra kvinder, patienter fra personale og den ene patient fra den anden136). En sådan 

overordnet kontrol af det aktive fællesskab kan siges at være omfattet af Foucaults 

princip om ’indelukkethed’. Her kan klosterfællerne fordeles over forskellige rum, alt 

efter funktion (Wyller,1969). Sådanne definerede arbejdsområder giver mulighed for at 

under-inddele og tildele hvert individ en funktionel placering i det enkelte kloster-

samfund, ligesom hver plads kan tildeles et bestemt individ. Hermed kan man sikre en 

gavnlig brug af rummet, f.eks. til medicinske gøremål. Som et andet eksempel nævnes, 

at de enkelte medlemmer var tvunget til at vælge kloster for livstid ud fra Benedikts 

Regel om ’stedbundethed’ (ibid.:75). Endelig tjener den militærinspirerede rangdeling 

til at fordele hvert element i klostret i en bestemt rækkefølge, der kan kontrolleres i et 

internt netværk. Hermed sikrer institutionen sig en så velorganiseret arbejdsdeling, at 

den adopteres af senere virksomheder. Disse tiltag kan ses som rumlige disciplinerings-
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metoder, der tillige afspejler en rationalitet, der sigter mod en effektiv udnyttelse af krop 

og sjæl ud fra moralsk-religiøse bevæggrunde.  

 

Kirkens generelle opfattelse af tiden som en vigtig ressource, der tilhører Gud og fælles-

skabet, afspejler sig i anvendelsen af tidslige redskaber. Alle klostre menes at have taget 

tidsdisciplinering meget alvorlig: intet var vigtigere end punktlig gudstjeneste og den 

kollektive bøn ud fra den udbredte forestilling at samtidig hengivelse er vejen til frelse 

for alle. I takt med at tiden opdeles til legemligt arbejde, bøn og hellig læsning, synes 

klostersamfundet også at sætte sygeplejens opgave-orienterede tid i mere faste rammer. 

Skemalægning af tiden kan ses som en direkte opfølgning på Benedikts definition af 

lediggang som ”sjælens fjende”: ”’Idleness’, wrote Benedict, ’is an enemy of the soul’. 

The fixing of a daily schedule of prayer was only part of a larger ordering of all 

monachal activity, worldly as well as religious. Indeed, for monks there was no 

distinction between worldly and religious: laborare est orare - to work was to pray” 

(Landes,1983:67, hans markering). Mottoet ’at arbejde er at bede’ synes at udviske 

forskellen mellem verdslig og religiøs aktivitet for klostrets medlemmer. Ifølge Wyller 

var Benedikt’s Regel nok streng og skulle overholdes til mindste detalje, men samtidig 

kan klosterreglerne rumme en vis ’frihed’137) (Wyller,1967:75). Klostrets disciplin kan 

ses som ramme for et asketisk liv med selvtugt, forsagelse og afholdenhed fra materielle 

nydelser. I visse ordener accepteres at flid og lydighed i en produktion kan skabe profit, 

hvilket synes at pege mod den protestantiske arbejdsetik. En nærmere inddeling af tiden 

viser sig ved at tvinge bestemte gøremål ind i en fast rytme, men tildeler også omsorgs-

opgaverne tid. Indførslen af det organiserede døgn fremstår som et vigtigt redskab i 

Kirkens mobilisering af den fælles opgave; arbejdet og bønnen. De såkaldte tidebønner 

fra 500-tallet blev netop indført for at kunne disponere over både krop og sjæl efter 

Herrens anvisninger. Derfor menes den katolske Kirke at være den første til at inddele 

døgnet i regelmæssige bidder og således introducere faste rammer for tidens forløb.  

Den bagvedliggende tanke - at tiden tilhører Gud og derfor ikke skal spildes - ser ud til 

at tilføre klostrene en øget effektivisering af tiden, som var ulig det øvrige samfund. Alle 

disse metoder og tiltag kan siges at integrere tid som en del af en struktur, som omfattes 

af  Foucaults nøglebegreber for tidslig disciplinering. En sådan disponering over sjæl og 

krop skulle sikre at tiden bruges på den 'rigtige' måde og ikke til unyttige eller ulovlige 
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aktiviteter138). Kirkens organisering af tid og rum afspejler en moralsk-religiøs livs-

førelse, der synes at respektere ’sygeplejens’ opgave-orienterede tid. Men for at få 

andel i en sådan fælles identitet måtte man opgive sin personlige identitet, hvilket i et 

tidsligt perspektiv kan udlægges som at måtte afskrive sin individuelle og personlige tid 

til fordel for klostersamfundets kollektive tid. Under disse religiøse forhold blev det 

vigtigt at planlægge og udnytte tiden, så man sikrer sig mod tidsspilde (Eriksen, 

1999:156). Selvom uret i stigende grad fremstår som et redskab med mulighed for et 

mere velordnet og koordineret liv, synes det ikke umiddelbart at udløse dårligere vilkår 

for omsorgsarbejdet. Medicinen, der før benyttede sig af astrologiske tidsangivelser til 

at fastslå det bedste tidspunkt for f.eks. åreladning, synes dog at overtage det rationelle 

instrument og tankegang som vejledning for forskellige behandlinger (ibid.:122).  

I 1300-tallet ses urets symbolværdi omsat i et kristent billede af Gud ”som den 

himmelske urmager” (ibid.:266), hvilket kan have inspireret og bidraget til en 

medicinsk forestilling om menneskets krop som et simpelt urværk.  

Tanken kan ses som den tids parallel til den moderne medicins ”apparatfejlsmodel”. 

 

6.4. Sammenfatning af Middelalderen 
 

Middelalderen var stadig domineret af den naturbundne og cykliske tidsopfattelse, hvor 

dagen var til arbejde og natten til søvn ud fra en opgave-orienteret og relationel tid.  

I det tiltagende feudalsamfund med agerbrugets lineære påvirkning var tiden fortsat en 

bytteværdi. Samfundets tid blev først løsnet fra naturens rytmer med bylivets nye vilkår, 

hvor tiden fik en mere kvantitativ og ensformig karakter. Herefter ses moralsk-religiøse 

og siden moralsk-økonomiske påbud om at opfatte tid som nyttig eller spildt. Som følge 

heraf ses begyndende tidslig disciplinering via tårnure og klokkeringning, der skulle 

mobilisere mange mennesker til styrede aktiviteter. Metoden er velkendt fra kloster-

samfundet, hvor tiden er løsrevet fra naturens rytmer via regelsæt for tid og rum. Her 

bruges døgnets timer til samtidig bøn og arbejde for alle med fremhævelse af lydighed 

og punktlighed ved styring af en kunstig tid som ramme for tidspunkter, rækkefølger, 

funktioner og placeringer. En sådan tidsdisciplin viser sig at kunne fremme effektivitet, 

hvilket har tiltalt opfattelsen af tid som en økonomisk størrelse blandt handelsfolk. I det 

øvrige samfund var perioden præget af en kvalitativ tid, der defineredes ved sit indhold, 
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selvom der ses integration af tid, tal og rytme. Hele Middelalderen afspejlede en høj 

prioritering af tid til plejeopgaver og gode gerninger. Den kvindemedicinske tradition 

var omfattet af den traditionelle tid, mens den mere ’offentlige sygepleje’ i klostrene 

udøvedes under regelsæt og en pålagt abstrakt tid.  Med Kristendommens lineære 

tankegang ses en fordømmelse af den cykliske tid, der medvirkede til at mistænkelig-

gøre kvindemedicinens kosmiske og naturbundne tilgang. Alligevel synes Kirkens tids-

disciplin ikke umiddelbart at have begrænset tiden til pleje- og omsorgsopgaver, måske 

snarere tværtimod, selvom klostrene integrerede en effektiv form for rumlig og tidslig 

disciplinering. Generelt synes det mekaniske urværk og fælles tidssignaler at supplere 

mobiliseringen af føjelige kræfter gennem opdragelse og normalisering. Uret fremstår 

som ideelt til at befordre effektivitet, samtidighed og præcision for de, der anerkender 

det - og vil indordne sig den nye fælles tid. Der synes ikke at herske tvivl om at urets 

udvikling og udbredelse (sammen med de andre former for tidslig organisering i 

Middelalderen) får stor betydning som optakt til det moderne samfund139). Således kan 

den religiøse tidsdisciplin sammen med det mekaniske ur siges at foregribe og forberede 

den moderne sociale disciplinering af tid i både samfund og sygepleje.  
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7. Analytisk diskussion af Nyere Tids samfund og sygepleje 

7.1. Tid - kontra arbejde og opgaver  
 
Ved overgangen til Nyere tid ses store religiøse forandringer parallelt med politiske, 

økonomiske, sociale og vidensmæssige ændringer, der på forskellig vis får indflydelse 

på den herskende tidsopfattelse i Europa. Afskaffelse af standsvæsenet og det feudale 

samfund fik måske opmuntret samfundseliten til at se egen og andres udnyttelse af tiden 

som middel til profit og højere social status. Fra det 14.årh. ændrede mentaliteten til tid 

sig blandt Vesteuropas intellektuelle, men den økonomiske og elitære søgen efter en 

pålidelig klokketid stod længe i kontrast til resten af samfundets naturbundne tidsop-

fattelse. Før-industrielle landbosamfund kendte ikke til noget abstrakt arbejdsbegreb: 

”Varja syssla hade en egne sorts tid och liksom tidsbregreppet så var arbetsbegreppet 

relationelt. Att i allmänna termer tala om mantimmar eller antal årsarbetare utan att 

knyta dem till bestämda sysslor var otänkbart för den tidens människor” (Lundmark, 

1983:102). En sådan tilværelse, der forholder sig til selve situationen og arbejdsopgaven 

ud fra en konkret og relationel tidsopfattelse, menes at have omfattet det meste af 

befolkningen helt op til det 19.årh. (Eriksen,1999:142). Dermed må det antages at de 

fleste mennesker i Nyere tid forholdt sig til naturens og universets cykliske tidsrytmer på 

samme måde som man gjorde i Oldtid og Middelalder: 

”These biological rhythms are matched by societal work patterns; day is for labor, 
night for repose, and the round of seasons is a sequence of warmth and cold, 
planting and harvest, life and death. Into this natural cycle, which all people have 
experienced as a divine providence, the artificial clock enters as an intruder”    
(Landes,1983:15) 
 

Heri ligger forestillingen om ”et guddommeligt forsyn”, der styrer den naturlige cyklus, 

som det enkelte menneske og samfundet koordinerer tid, sociale aktiviteter og daglige 

gøremål efter. Livet og arbejdet synes afviklet indenfor rammerne af en fleksibel og 

gunstig tid på linje med ’kairos’ uden overordnet tidsdisciplinering. Når man lever efter 

en sådan meget konkret tidsopfattelse, må kunstige tidsmålere som uret antages at være 

forstyrrende og unødvendig. En ’opgave-orienteret tid’ defineres ud fra den traditionelle 

helhedsopfattelse, hvor tiden til arbejdsopgaver140) ikke er skilt ud fra resten af livet:   

”A community in which task-orientation is common appears to show least demarcation 

between ‘work’ and ‘life’. Social intercourse and labour are intermingled – the 
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working-day lengthens or contracts according to the task – and there is no great sense 

of conflict between labour and ‘passing the time of day’ (Thompson,1967:60). Dette 

tidsmønster ændrede sig kun langsomt på landet141), mens urbanisering fremmede de 

tidslige forandringer, fordi bylivet levner færre muligheder for at definere tiden ud fra 

himmellegemer, natur og dyr142). Med større industrivirksomheder fulgte lange dage og 

ensformigt arbejde inden døre som nye arbejdsvilkår. For at udnytte alle døgnets tider 

indførtes tidssignaler og kunstige lyskilder til at udjævne den naturbundne forskel 

mellem dag og nat. Indtil det 17.årh. var produktion i takt med almindelig tidsopfattelse, 

men med industrialisering og stordrift fulgte nye forestillingen om tid og arbejde: ”Uret 

blev knyttet til arbejdsgangene og deres synkronisering - og fabriksmesteren blev ’the 

keeper of the watch’” (Glamann,1998:65). Den industrielle organisering omfatter en 

rumlig og tidslig disciplinering, der producerer mekaniserede og pacificerer individer 

(Foucault,1994:216). Fabrikken kan derfor ses som et afgrænset og indhegnet sted, hvor 

bestemte aktiviteter udføres i bestemte rum indenfor en fast defineret tid og rækkefølge. 

Heri ligger et tidsmæssigt brud143), som støttes af urets homogene tid:  

"Hos bønderne og håndværkerne var arbejdet blevet opfattet opgave-orienteret. 
Det vil sige, at arbejdet ikke var afsluttet, når det havde varet et bestemt antal 
timer, men derimod først når opgaven var løst. Men i industriens tidskontrollerede 
produktions-proces blev det afgørende derimod arbejdsdagens faste grænser” 
(Øhrstrøm,1995:57) 
 

Citatet bekræfter den før-industrielle opfattelse af en relationel tid, som forholdt sig til 

situationen og dagens naturlige gøremål. Med industrien sættes fokus på den tidslige 

fastsættelse af arbejdet, der som regel sigter mod et vist mål eller en bestemt hensigt 

indenfor de afsatte rammer, som baserer sig på en kunstig og derfor mere abstrakt tid. 

Samtidig med at det spirende moderne samfund bliver mere kompleks, synes stigende 

opmærksomhed på tidens værdi at vække den kapitalistiske ånd. De nye arbejdsformer 

rummer et økonomisk aspekt, der afspejler sig i arbejdsgivernes forventning om, at en 

bestemt opgave kan og skal løses indenfor rammerne af en nærmere defineret tid.  

Den cykliske, opgave-orienterede og relationelle tidsopfattelse nedtones i takt med 

industriens indførelse af en lineær, afmålt og afgrænset forståelse af tid 144). Således ses 

at den rationelle og økonomiske udnyttelse af arbejdskraft blev mødt med modstand, for 

ifølge Weber, var fortjeneste ikke tidligere et mål i sig selv. Den moderne kapitalisme 

søger at øge menneskers produktivitet ved at forøge intensiteten, men folk med den 
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traditionelle indstilling til tid og arbejde ser ikke bare profit som et attraktivt mål: 

”Mennesket vil ikke ’af naturen’ tjene flere penge, det vil slet og ret leve; leve som det 

er vant til, og tjene, hvad der dertil behøves” (Weber,1995:34). Der skulle altså nye 

’kunstgreb’ til for at øge effekten af menneskelig produktion. Modstandere af den norm-  

bundne livsførelse, der udspilles i den moderne kapitalismes ånd, synes karakteriseret af 

en overleveret følelses- og adfærdsmåde, som Weber kalder ”traditionalisme” (ibid.:33).  

 

Industrialisering krævede en føjelig arbejdsstyrke, hvorfor den gamle afslappede og 

løsslupne indstilling145) til arbejdet nu blev set som et problem. Siden Nyere tid menes 

generationer af børn og voksne derfor at være blevet bombarderet med opbyggelig  

(ofte religiøs) propaganda146) for at lære vigtigheden af den værdifulde tid (Lundmark, 

1983:106). Med Foucault kan sådan disciplinering i opdragelsesøjemed ses som en 

normaliserende sanktion (Foucault,1994:155). Ifølge Weber lægger protestantisk etik 

en psykologisk drivkraft ind i arbejdskaldet, som afspejler sig i bestemte rammer for 

adfærd og håndtering af tiden. I Nyere Tid ses dette mønster ført videre i idealet om 

lydige arbejdere og flittige borgere med en punktlig og kultiveret adfærd. Industriens 

efterlysning af den rette indstilling til arbejdet kan siges at bygge på en protestantisk 

præget opfattelse af ’den rette adfærd’. Heri lægges op til en gennemgående moralsk og 

praktisk opdragelse, hvor samfundet med fordel overtager Kirkens religiøse motiver og 

klostrenes effektive organisering. Den etiske livsførelse, der oprindelig bygger på 

åndelige interesser og uvisheden om den jordiske tids længde, synes at udløse flittig 

arbejdsmoral. Som følge heraf anså ”protestantisme og puritanisme sløseri med tiden 

til den værste af alle synder” (Eriksen,1999:237). Denne tidsmæssige moralisme kan 

ses som baggrunden for Nyere tids fordømmelse af den livsstil, som knytter sig til 

opgave-orienteret tid: ”To men accustomed to labour timed by the clock, this attitude to 

labour appears to be wasteful and lacking in urgency” (Thompson,1967:60).  

 

Efterhånden slår de mange påvirkninger dog igennem, så traditionel opgave-orienteret 

tid langsomt omdefineres til en afmålt arbejds-tid, hvis lineære tidsforståelse kan 

opfylde de krav, som den moderne produktion stiller til tid, arbejde og økonomi: 

"... de masseproducerende fabrikker krævede streng overholdelse af tid. 
Fabrikkernes maskiner og arbejdets placering og art - som alt sammen var 
fastlagt efter tidsskemaer og stopure - betød, at arbejderne skulle indfinde sig på 
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bestemte tidspunkter. En arbejdsdag afhang ikke længere af en opgaves 
færdiggørelse, men af antallet af timer på jobbet. Menneskets tid blev styret af 
uret" (Pedersen,1992:110) 
 

Heraf ses hvordan industrisamfundet mobiliseredes ud fra urets tid i modsætning til den  

naturbundne tid på landet til fremme for den tidslige fornemmelse af ’kronos’ som en 

ensartet og afmålt tid. Byens arbejderne måtte lære at forholde sig til skarpere skel 

mellem den (nye) entydige, abstrakte tid - og den (gamle) konkrete, relationelle tid.  

Det kan også tolkes som forskellen mellem urets objektive tid, der kan defineres som en 

indholdsløs og kvantitativ karakter - og ens egen subjektive tid, der kan siges at 

forholde sig mere kvalitativt til tidens indhold. En sådan tidsmæssig skelnen synes 

integreret i kapitalismens ånd via arbejdsorganisation og eksakt kalkulation, som ”kun 

er mulig på basis af ’frit’ arbejde” (Weber,1995:10). Også Foucault påpeger de nye 

produktionsmåders behov for udbredt disciplin fra en ”helt ny, formelt fri, arbeider-

klasse” (Mathiesen,1977/1994:X). Arbejderne forventes altså frivilligt, modsat slaver 

og fæstefolk, at indrette sig under de nye vilkår, som afstikkes i de moderne fabrikker. 

Strukturen for en pålidelig arbejdsstyrke opbygges på regler om arbejde og ikke-arbejde 

samt regler om metode, effektivitet og betaling. Som et af de vigtigste redskaber til at 

indføre den nye arbejdsdisciplin introduceredes skærpet tidssans: ”It is a question, not 

of new techniques, but of a greater sense of time-thrift among the improving capitalist 

employers” (Thompson,1967:78). At arbejde og tid fik nye værdier i forhold til 

vareproduktion, blev bl.a. kommenteret af samfundskritiker Karl Marx (1818-1883): 

"En brugsværdi eller et gode har altså kun en værdi, fordi abstrakt menneskeligt 
arbejde er legemliggjort eller materialiseret i den. Hvordan kan man nu måle 
værdiens størrelse ? Ved 'den mængde af værdidannende substans' af arbejde, den 
indeholder. Selve arbejdets mængde måles ved dens varighed, og arbejdstiden har 
igen sin målestok i bestemte tidsenheder, timer, dage osv." 
"Kapitalen I" (Bog 1,s.32)  (iflg. Øhrstrøm,1995:58, Månson,1993) 
 

Det er altså ud fra denne moderne værdiansættelse, hvor arbejdet bedømmes som 

materiel investering, at den abstrakte og afmålte tid skal ses som rammen for 

industrisamfundets aktører. Herunder lærer arbejderen at skelne mellem ’privat tid’ og 

den ’potentielle arbejds-tid’, der kan sælges til en arbejdsgiver (Thompson,1967:61). 

Udviklingen synes at fremme en mindre fleksibel tidsopfattelse, fordi arbejderne nu 

primært skal orientere sig mod en homogen og abstrakt klokketid. Traditionel opgave-

orienteret tid kan derfor ses som presset ind i en tidskonstruktion, der bl.a. baseres på 
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inddeling, registrering og overvågning som grundlag for adfærdsregulering og social 

kontrol: ”A minute subdivision of labour took place in the industry early, facilitating 

large-scale production and a reduction in prices” (ibid.:66). Sådanne tiltag kan, set ud 

fra Foucault, ses som velkendte redskaber til at sikre tidsdisciplin i det moderne 

samfunds industrivirksomhed147) - og som en forfinet udgave af klosterdisciplinens 

metoder (Foucault,1994:133). Herunder skærpes fordelingen af individerne og deres tid 

i forhold til et produktionsapparat med egne krav. Disciplin tjener til at øge den nyttige 

effekt af en menneskemængde gennem rationel styring fra den øvrighed, som søger 

udnyttelsen. Foucault finder derfor at akkumulation af store menneskemængder, der 

gøres nyttige og effektive under kontrollerede forhold, ikke kan skilles fra akkumulation 

af kapital (ibid.:196). Den tidsmæssige organisering i moderne samfundsstruktur kan 

siges at bygge på den protestantiske etiks indførsel af tidslige normer og accept af 

profit. Dermed fremstår moderne arbejdsmoral som et vigtigt grundlag for den 

kapitalistiske ånds højeste gode, nemlig hvor det at erhverve stadig flere penge bliver et 

mål i sig selv efter inspiration af ”protestanternes ide om Guds kostbare tid”.  

 

Sygeplejearbejdet i Nyere Tid var præget af opbrud i samfundsstrukturen efter at 

Reformationen148) påvirkede både virksomhed og tidsopfattelse indenfor plejeområdet. 

Med tab af mange katolske klostre på grund af umoral og magtsyge mistedes lægekunst, 

erfaring og omsorgskompetence (Petersen,1928:50-52). I takt med fordrivelse af 

katolske munke og nonner i de protestantiske lande, synes plejestandarden at falde ret 

drastisk. Det offentlige magtede ikke at overtage omsorgen for de syge og fattige efter 

klostrene, hvorfor Renæssancen kan betegnes som en af sygeplejens mørkeste perioder 

(Wyller,1969:141). Med den industrielle revolution fulgte dårlige sociale forhold, især 

for store dele af befolkningen i England: ”Maskinenes inntog i fabrikkene fikk en 

inngripende virkning. Både kvinner og barn måtte delta i tungt arbeid. Arbeidsdagen 

var 18 timer for voksne og ofte det samme for barn. … Det skulle lite til for å bli dømt 

til fengselsstraff” (Wyller,1969:148). Dette illustrerer den barske omvæltning for de 

mange, der flyttede til byen, hvor den industrielle udnyttelse af arbejds-tid dominerede 

overfor den traditionelle opgave-orienterede tid. Lønarbejdet blev en nødvendighed for 

flere og flere, mens industrisamfundet tvang folk til at integrere nye holdninger til tid, 

arbejde og økonomi. De ændrede levevilkår og holdninger viser sig også at få betydning 

 86



 

for sygeplejen. For at styre udviklingen og sikre samfundet oprettede myndighederne 

institutioner med det formål at dæmpe den sociale uro og arbejdsløshed, der fulgte med 

industrialismens opkomst. Men almenhospitalerne i det 17.-18.årh. fremstår nærmest 

som anbringelsessteder for underklassen (ibid.). Ifølge Martinsen er hospitalsarbejde før 

og efter Reformationen som udtryk for hver sin historiske periode og samfundssystem 

(Martinsen,1976:27), hvilket her diskuteres ud fra en tidsmæssig vinkel:   

 

I Middelalderen skulle de gæstfrie hospitaler opfylde Kirkens bud om Barmhjertighed, 

arbejde og bøn, så sygeplejen bestod af både fysisk og åndelig pleje og omsorg:  

”I hospitalet ble det gitt betingelsesløs hjelp; sykdom eller fattigdom ble oppfattet som 

uforskyldt og hjelpen var en selvfølgelig kristenplikt” (ibid.). Heri ligger den holdning, 

at enhver er født til en bestemt plads og uden skyld i egen elendighed. Derfor var det 

ikke et lønarbejde, men en simpel kristenpligt at hjælpe syge på hospitalet. Dette synes 

at bekræfte klosterplejens gode vilkår i Middelalderen, også i et tidsligt perspektiv. Den 

kristne Barmhjertighedstjeneste karakteriseres ved en religiøs hengivenhed til både 

opgaven og det trængende menneske, hvor pleje og omsorg defineres ud fra den syges 

behov med respekt for en naturlig rytme. Indenfor institutionens disciplinære rammer 

syntes den fornødne tid og opmærksomhed at være til rådighed indenfor en relationel 

og opgave-orienteret tidsopfattelse. Som stærk kontrast hertil står 16-1700-tallets 

almenhospitaler, der beskrives som myndighedernes billige "opbevaringsomsorg for 

reserve-armeen av de arbeidsløse" (ibid.:33). I forlængelse af Foucaults tankegang kan 

disse institutioner tolkes som en alliance, der er indgået med arbejdsmarkedet ud fra 

skjulte økonomiske interesser (ibid.). Arbejdet på et almenhospital i Nyere tid bestod i 

at ”oppdra late og umoralske fattiglemmer til nyttige samfundsborgere” (ibid.:28). 

Denne ’pleje’, der både var rettet mod - og udført af samfundets laveste grupper, syntes 

mest at bestå af overvågning og opdragelse. Et sådant tilbud kan tages som udtryk for 

samfundets generelle indstilling, der set med Foucault tjener til at disciplinere 

menneskemassen, bl.a. gennem indhegning og adskillelse. Efter beskrivelsen af 

almenhospitalet måtte de ansatte overkomme mange, hårde opgaver under 

slavelignende forhold, så antageligt skulle arbejdet bare overstås hurtigst muligt. 

Personalet skulle overvåge de syge og socialt udstødte døgnet rundt, mens de selv blev 

overvåget og disciplineret. Dette kan udlægges som de første tråde i det ”fængselsagtige 
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væv”, som Foucault mener den moderne disciplin benytter sig af. Arbejdstiden på 

almenhospitalet angives til 70-84 timer om ugen året rundt med få fridage (Abel-Smith, 

1960:56). Selvom arbejde og bøn fyldte hele døgnet på de gamle klosterhospitaler, 

synes der at have været tid og rum til sygeplejen. Ud fra dette perspektiv må de nye 

ansættelsesforhold derfor siges at forringe den sygeplejemæssige indsats, der næppe har 

udfoldet sig efter en relationel tidsopfattelse. Tværtimod synes industriens værste 

forhold overført til plejearbejderes levevilkår og strenge arbejds-tid. Der udøvedes 

endnu i Nyere Tid uofficiel sygepleje af de kloge koner, men kvindemedicinen mistede 

efterhånden sine arbejdsopgaver og klienter (Martinsen,1976:39). Hermed mistede den 

jævne befolkning også adgang til kvindernes behandling og omsorg ud fra en fleksibel, 

relationel og naturbunden tidsopfattelse.  

 

Med industrisamfundet bliver de fattige og syge mere institutionaliseret, mens 

myndighederne lader dem overvåge af tilfældigt sammensat personale, hvilket sikkert 

har medvirket til århundreders mangel på respekt overfor systemet, plejen og de 

ufaglærte ansatte. I 1867 skrev Florence Nightingale: ”Nursing was generally done by 

those ’who were too old, too weak, too drunken, too dirty, too stolid, or too bad to do 

anything else’” (Abel-Smith,1960:5, Wyller,1969:153). Citatet kan ses som udtryk for 

borgerskabets håndtering af tid, dannelse og kultiveret adfærd i Nyere Tid. Det viser 

hvordan datidens plejersker, på linje med de laveste samfundsklasser, beskyldes for 

forsømmelse og manglende arbejdsdisciplin af mere ’civiliserede’ borgere. Således kan 

den der ikke udviser den ’rette arbejdsmoral, tidssans og dannelse’ blive stemplet som 

umoralsk, doven og arbejdssky. Fænomenet ’at passe tiden’ synes at være integreret i 

den borgerlige "kultivering" af samfundet, der breder sig i Vesten i det 17.-18. årh.; 

først i byen og siden på landet (Frykman & Löfgren,1994). Som en tredje løsning på 

omsorgsopgaverne i Nyere Tids, samt som parallel til Nightingale-skolen, ses 1800-

tallets genrejsning af Oldkirkens diakonissegerning. Stifteren ønskede at genopbygge et 

samfund på kærlighed, vejledning og orden under hårdt arbejde og streng disciplin efter 

Benedikts regler (Wyller,1969:173). Denne omsorgsgerning, der også medvirkede til at 

gøre sygepleje til en anerkendt samfundstjeneste igen, synes ligeledes at være udtryk for 

en levendegørelse af den protestantiske etik, selvom det ulønnede arbejde havde store 

tidsmæssige omkostninger så sent som i 1868:  
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"Sygepleie fordrer en selvfornegtelse, der gjør villig til at føie sig under den 
nødvendige ordning, og giver kraft til uden savn at frasige sig ikke blot, hvad 
verden kalder adspredelser og forlystelser, men også egen bekvemmelighed og 
livsvaner; en stille og utrættelig taalmodighed til dag efter dag at være opofret for 
den syge"  (Martinsen,1984:53) 
 

Heraf ses en forventning om at den enkeltes tid blev opslugt i en selvforglemmende 

indsats, til gavn for den syge, men også for fællesskabet. Ligesom i klostrene skulle 

tiden bruges fornuftigt i Guds tjeneste, dvs. til hårdt arbejde ud fra et Barmhjertigheds-

princip. Søstrenes arbejdsopgaver ude i menigheden var omfattet af et regelsæt fra 

1875, der synes at erkende arbejdets uforudsigelighed. Det forlød at "gerningen lades så 

frie hænder som muligt (dvs) at der, når ikke begge hensyn kan tages nogenlunde 

ligeligt, hellere hjælpes færre steder til gavns end flere steder til liden nytte" (Bork, 

1997:63). Det kan udlægges til at det var overladt til den enkelte diakonisse at vurdere 

sin tid til de konkrete arbejdsopgaver. Denne holdning synes at rumme de muligheder 

for en relationel og opgave-orienteret tidsforståelse, herunder forståelsen ’kairos’, på 

linje med den pleje og omsorg, som var kendt fra de katolske klostre og hjemmene.  

 

7.2.  Tid - kontra tro og rationalitet 
 
I slutningen af Middelalderen smuldrede den katolske Kirke som magtcenter. Udefra 

truedes Kirken af samfundsmæssige forandringer; og indefra førte moralsk og religiøst 

forfald til, at Pavestyret svækkedes og de fleste klostre blev opløst (Wyller,1969:124). 

Reformationen, som deler Europas befolkning i en katolsk og en protestantisk retning, 

synes også at medvirke til en ny tidsopfattelse gennem den protestantisk-moralske 

holdning, som tilskrives stor betydning for opkomsten af kapitalismens ånd. Således 

medvirkede den religiøse opstand under Luther til nye forestillinger om tiden og livet. 

Mens den katolske menighed udenfor klostrene kun i mindre grad synes at være pålagt 

restriktioner, der var uforenelige med en naturbunden og cyklisk tidsforestilling, så 

kendetegnes protestantismen ved en strengere levevis. Til sammenligning kan siges at 

ligesom agerbrugeren i Oldtiden lærte at undertrykke sine nuværende behov for at 

tilfredsstille fremtidige basale og fysiske behov, skulle protestanten i Nyere tid lære at 

forstå sin flittige indsats på Jorden som investering for en fremtidig åndelig belønning i 

Himlen. Luthers introduktion af et verdsligt kald, hvor tiden planlægges ud fra en vis 
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nytteværdi, omfattes af Kristendommens lineære tidsforståelse. Kaldstanken synes at 

omfatte en abstrakt tidsopfattelse og stor tillid til Kirkens almagt. Det industrielle tiltag 

indeholdt derfor længe religiøse aspekter; f.eks. fremstår skole- og fabriksreglementer 

fra det 17.årh. som en fortsættelse af det regulerede og regelmæssige klosterliv ud fra 

disciplinære principper for tid og rum (Foucault,1994:138). Rationaliteten bag den 

protestantiske etik kan sammenfattes i den tidslige logik, at tiden tilhører Gud og derfor 

ikke må spildes. På den baggrund ses en ny form for frivillig disciplinering at brede sig 

fra samfundets top til arbejderklassen via konkrete anvisninger. Moralisten Baxter149) er 

fortaler for ”en indre etisk tidsmåler” længe før lommeur var tilgængeligt for de fleste:  

"A wise and well skilled Christian should bring his matters into such order, that 
every ordinary duty should know his place, and all should be ... as the parts of a 
Clock or other Engine, which must be all conjunct, and each right placed … O 
where are the brains of those men, and of what metal are their hardend hearts 
made, that can idle and play away that Time, that little Time, that only Time, 
which is given them for the everlasting saving of their souls ?” … "Use every 
minute of it as a most precious thing, and spend it wholly in the way of duty.!"       
(Thompson,1967:87-88) 
 

Heraf ses hvordan den protestantiske etik afspejler sig i opfordringen til systematisk og 

flittig udnyttelse af dagen og livet ud fra den betragtning, at tiden på Jorden er Guds 

gave, så mennesket skal sørge for orden i sit liv og gerning. Baxter kan derfor tages som 

udtryk for hvordan troens åndelige mål viser sig i det verdslige kald, ud fra en logisk og 

rationel tænkning. Hans formulering synes at repræsentere en moralsk retorik, der 

bevæger sig mellem to poler (ibid.). Ud fra Weber kan retorikkens poler ses som to 

komplementære sider af den protestantiske etik: på den ene side advarslen om at den 

tid, der er tabt, aldrig kan genvindes, hvorfor sjælen måske er fortabt - og på den anden 

side formidlingen af konkrete og ligefremme anvisninger om at spare på tiden ved f.eks. 

at arbejde hårdere og sove mindre150). Det er denne religiøse virksomhed med asketisk 

prægning, der ser ud til at være blevet overtaget af økonomiske kræfter i kapitalismens 

ånd. Puritanere som Baxter er, ifølge Thompson, en magtfuld gruppe, der lagde op til en 

forestilling om tid som ’gangbar vare’. Tanken om hvor indbringende tidens befrielser 

kan være, synes at tiltale samtidens handelsmænd, idet ’den mand, som er blevet rig, 

han har virkelig gjort god brug af tiden’ (ibid.).  

I et større tidsmæssigt perspektiv kan det undre, hvordan disse 17-1800-tals moralister 

formår at internalisere en sådan disciplinær tid og livsførelse til en hel arbejderklasse og 
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resten af samfundet? Set ud fra Weber, Foucault og Thompson synes der at være tale 

om et ydre (fysisk) pres fra samfundets side, der forstærkes af et stort indre (psykisk) 

pres på det åndelige plan. Ifølge Weber skulle protestantiske principper lægge en 

dæmper på det sanselige og uberegnelige i menneskers adfærd, mens arbejdet blev 

fremhævet som bevis på troen og som tegn på udvælgelse. Med det formål at øge Guds 

ære og sikre sig Frelsen, indførtes reglementer, kontrol og overvågning ud fra de gamle 

disciplinære principper for tid og rum. Adfærdsreguleringen, der afspejler de moralsk-

religiøse idealer om egenkontrol, orden og systematik, synes at medføre udbredt foragt 

for det irrationelle, ukontrollerede og mystiske, også i forhold til tiden. Denne tendens 

begrænsede sig ikke kun til industrien og samfundets institutioner, men kan følges som 

stigende fordømmelse af hvad øvrigheden og magthavere anser for dovenskab, tidsspild 

og uacceptabel adfærd (Thompson,1967:83). Heri ligger også en fordømmelse af den 

opgave-orienterede og relationelle tid, der fra et rationelt synspunkt151) savner effektiv 

planlægning og tidsmæssig punktlighed.  

 

Uret fremstår som et ideelt tidsdisciplinerende redskab, der kan tjene til at vurdere 

andres adfærd gennem deres indstilling til tid og arbejde. Man kan sige, at i takt med at 

tiden får en samfundsmæssig værdi, stiger uret gyldighed og status som et moralsk 

måleinstrument. I forlængelse heraf står Webers personificering af kapitalismens ånd, 

Benjamin Franklin, som en moderne fortaler for  at bruge tiden ’fornuftigt’. Han synes 

at videreføre tidligere moralisters anvisninger om tidsspilde og det forkastelige ved at 

sløse tiden væk via talemåder, som f.eks.: "Vi sover for meget; der er tid nok til at sove i 

graven. Tabt tid kan aldrig genfindes" og "Den, der ødsler sin tid bort, smider pengene 

ud af vinduet" (Glamann,1998:64). De idealer, som Franklin giver udtryk for, må siges 

at have en stor opdragende effekt, eftersom mottoet "Tid er penge" har levet i bedste 

velgående lige siden det 18.årh. Det, der startede som et religiøst rationale, synes 

umærkeligt at smelte sammen med den økonomiske rationalitet. Den industrielle 

revolution synes at fremme de protestantiske dyder som en åndelig baggrund, der 

hævdes at kunne påvirke menneskers økonomi i gunstig retning ved at introducere 

regelmæssighed, system og orden i en kapitalistisk ånd.  

I tidsmæssig sammenhæng medfører Nyere tid store ændringer indenfor den 

videnskabelige rationalitet, der udvikler sig parallelt med de store religiøse 
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forandringer. I 1500-tallet påbyder humanisterne at lægge stor vægt på det enkelte 

tilfælde152) (Lundmark,1983:150). Heri inddrages tidens og rummets variationer som 

grundlag for beslutning, handling og argumentation, hvilket afspejler en situations-

orienteret tidsforståelse. Dermed gælder det ikke bare om at tænke og gøre det rigtige, 

men også at gøre det rigtige i det enkelte tilfælde. En sådan konkret og relationel 

tidsopfattelse synes at være på linje med Oldtidens helhedstænkning og det græske 

tidsbegreb ”kairos”. I 1600-tallet ses en anden form for rationalitet at dukke op i 

overgangen fra praktisk til teoretisk filosofi og videnskab, som bl.a. Descartes bliver 

talsmand for. Herefter kan den virkelige kundskab aldrig baseres på den enkeltes 

erfaring og på enkelttilfælde, idet miljø, personlighed og historie nu ses som ’grus i 

videnskabens fine maskineri’ (Lundmark,1994:150). En konsekvens heraf er at ”det 

oföränderliga blev det sanna och eftersträvansvärda; det föränderliga och tillfälliga 

förvisades från veten-skapens hus” (ibid.:151). Med andre ord nedtones det sanselige og 

det uforudsigelige, mens det målbare og rationelle, som også kommer til at præge det 

medicinske område (og dermed den moderne sygeplejen), opprioriteres. Den skærpede 

definition153) af den ’sande fornuft’ medvirker til dæmpning af den relationelle og 

opgave-orienterede tidsopfattelse til fordel for en løsreven og abstrakt tid. Denne 

objektive tankegang understøttes ikke mindst af Newtons definition154) på den absolutte 

tid, der flyder jævnt uden relation til noget eller nogen. At tiden hermed gøres ”generell 

och tidslös” synes helt i den nye videnskabs ånd (ibid.:152), alt imens det mekaniske ur, 

der både i sprog og funktion kan knyttes til det græske ”kronos”, tilbyder sig som en 

neutral tidsmåler. Med 1700-tallets sondring mellem religion og videnskab forsvinder 

også de astrologiske spekulationer, mens et nyt verdensbillede toner frem (Eriksen, 

1999:160+266). Den samlede udvikling med promovering af uret og naturvidenskaben 

bør derfor tillægges stor indflydelse på overgangen til det moderne tidsbegreb. Desuden 

kan Kristendommens stræben efter intellektuel forståelse af viden og sandhed indirekte 

siges at fremme den rationalitet, som synes at ligge til grund for den moderne forståelse 

af teknologi og videnskab. Hermed ses at nye krav om objektivitet og bevisførelse nu  

understøtter den lineære og abstrakte tid som værende uafhængig af ideer, himmel-

legemer og mennesker. Således lægges afstand til Oldtidens relationelle tid, som 

Oldtidens filosoffer Platon, Aristoteles og Augustin repræsenterer, hvorimod det 

mekaniske ur og Newtons fysiske definition på tid fremstår som den moderne verdens 
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idealer for en rationel og målbar tidsopfattelse.  

 

Sygeplejen i Nyere Tid afspejler, at den medicinske tro og rationalitet, parallelt med 

samfundet, udviklede sig i hver sin retning. Der fandtes kun få katolske klostre, hvor 

den gode plejetradition fortsatte efter Reformationen. I stedet ændredes de religiøse 

institutioner til samfundsregulerende opdragelsesanstalter, der kunne indpode de nye 

tidslige normer i det frie, borgerlige samfunds interesse. Parallelt hermed opstod selve 

forståelsesrammen for den moderne medicin og dermed også rationalet for den moderne 

sygepleje. Derfor oprettedes hospitalerne155) som behandlingsinstitutioner med et nyt 

sigte: "Selv om det var dem som så at hospitalene ikke bød syke mennesker hva disse 

hadde behov for, var det ikke i første rekke det som forandret hospitalspolitikken, men 

hensynet til den medisinske vitenskap" (Wyller,1969:297). Foucault opfatter ’Klinikkens 

Fødsel’ som den tid, hvor lægevidenskab får fodfæste på grundlag af en ny medicinsk 

rationalitet, hvis disciplinære principper bl.a. bygger på inddeling, rangdeling og 

nærmere definition af tid og rum (Foucault,2000). Dette terapeutiske rum kræver 

målrettet observation og registrering under hospitalsophold, hvilket derfor udløser et 

behov for kvalificerede sygeplejersker til at pleje og overvåge indlagte patienter.  

 

Det hedder sig at Florence Nightingale-skolen blev grundlagt på "en kombination af den 

kristne etik og den militære disciplin" (Petersen,1988:9) og det samme kan siges om  

Benedikts Regel (Eriksen,1999:142). Heri ligger måske forklaringen på visse aspekter  

i sygeplejens væsen: For det første synes den moderne sygepleje - både i Florence 

Nightingale’s verdslige - og diakonissernes religiøse udgave - at bygge på den 

protestantiske etik på linje med samfundets udvikling i Nyere Tid. Indenfor denne 

moralsk-religiøse ramme tillægges tid overvejende en lineær retning med et slutpunkt, 

der kan planlægges og sigtes efter. Da tiden skal bruges bedst muligt, fremhæves 

nøjagtighed og punktlighed overfor tiden som borgerlige dyder med diktat om hvordan 

sjælen skal agere i tiden. For det andet forstærkes dette af den militære disciplin, som 

medvirker til at indføre disciplinære metoder i klostersamfundet. Herunder hører 

rangorden, inddeling og en funktionel placering; såvel som faste rammer for brug af 

tiden og tidens forløb - eller med andre ord, regler for hvordan kroppen skal agere i 

tiden. Denne indflydelse spores endnu i det moderne hospitals minutiøse organisering 
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og strukturering af mennesker på forskellige poster i forskellige funktioner og til 

forskellige tider (Zerubavel,1979). Herefter ses den nye medicinske rationalitet at 

overtage disciplinens administrative metoder, f.eks. inddeling, klassificering og 

funktionsbestemmelse af kroppe, sygdomme og symptomer. Det medicinske fremskridt 

synes at integrere en bevidst objektivering og afstandstagen fra behandlerens side til 

medmennesket som patient. Desuden synes den nye fornuft at medvirke til en mere 

stringent og disciplineret tidsopfattelse til afløsning af Middelalderens cykliske, 

naturbundne og relationelle tidsforståelse. Det ses f.eks. i en diskussion mellem 

søstrene på Hotel Dieu og hospitalets nye verdslige læger (anno 1780). Her stod en strid 

om lægernes myndighed til indlæggelse og udskrivning af patienter, hvilket søstrene 

anså for et spørgsmål om Barmhjertighed (Wyller,1969:120), dvs. ud fra et kvalificeret 

skøn. Uenigheden om den ’rette tid for udskrivelse’ kan tolkes som en kamp mellem 

søstrenes uselviske og næstekærlige opfattelse af det enkelte menneske - kontra 

lægernes mere objektive og medicinske vurdering af en patient. Den kan også betragtes 

som forløber for en stadig mere markant kamp mellem en relationel og opgave-

orienteret tid, der knytter sig til ’kairos’ (for det rette tidspunkt) - kontra den holdning, 

som er rationel og kronologisk knyttet til ’kronos’ (for et bestemt tidsrum). Det ser 

generelt ud til at Barmhjertighedsprincippet om omsorg i nuet har måttet bøje sig for 

opkomsten af den medicinske lægevidenskab og dens målbevidste og fremadrettede 

hensigt om indsamling og observation af syge og sygdomme.  

 

I Middelalderen lå sygeplejen i hænderne på frivillige, men med Reformationen 

forsvandt de gode gerningers værdi som syndsforladelse og dermed også det personlige 

engagement i plejen. Det tog tid, før den protestantiske udgave af kaldet kom til at 

præge den offentlige pleje. Men efterhånden ser det ud til at en mere effektiv udnyttelse 

af tiden slog igennem ud fra en tidsdisciplinering, der blev håndhævet gennem en skjult 

opdragelsesmoral i den protestantiske etik: "Den nye religion var et effektivt ideologisk 

middel i den nye herskende klassens hender for å holde de fattige massene i sjakk. At 

folk var fattige, skyldes at de ikke hadde de sanne kristelige dyder: flid og sparsomme-

lighet. De var derfor fordømt i denne verden og den neste" (Martinsen,1976:29).  

Med Weber kan dette tages som udtryk for den religiøs-moralske påvirkning, der blev 

forvaltet af borgerskabet på vej op i samfundet under påvirkning af en protestantisk etik. 
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Ser man på Florence Nightingale’s reformer for sygeplejen, synes de at afspejle den 

samme tendens ved i højere grad at ville opdrage og ’kultivere’ - end højne de faglige 

kvalifikationer og hjælpe de omsorgstrængende primært. Hendes sygeplejeskoler for 

’dannede og uddannede sygeplejersker’ kan, ud fra Foucault, ses som et typisk udtryk 

for samtidens disciplineringstiltag med begyndende institutionalisering, styring og 

mulig overvågning. Sådanne tiltag kan ses som den religiøse og offentlige ordens værk, 

der søger føjelighed bl.a. gennem indespærring og faste rammer for tid og rum 

(Foucault,1994:28). Florence Nightingale, der i 1860’erne medvirker til at indføre 

sygeplejen som en hjælpedisciplin til lægernes, synes bevidst at ville fremme den 

naturvidenskabelige rationalitet, bl.a. ved at udelukke kvindemedicinens erfarings-

verden. Hun var selv godt trænet i videnskabelige discipliner, hvilket afspejles i hendes 

mange publikationer: ”Her method of work was one of untiring thoroughness in 

reading, assembling, observing, testing and analyzing of everything to be had on the 

subject at home or abroad, and then lining up her facts with the obvious intent to 

produce action” (Dunbar,1969:XIV). Der synes således ikke at herske tvivl om at 

hendes stringente og rationelle tilgang har fremkaldt stor respekt i 1800-tallets 

mandsdominerede verden156). Selvom hun i sine værker taler om at ’økonomisere 

ressourcerne’, synes den rationelle arbejdsfordeling til fremme af effektivitet og 

disciplin at skulle tjene patienten bedst muligt indenfor de givne rammer (Nightingale, 

1860 +1867). Florence Nightingales udnyttelse af tiden i sygeplejen, der fremstår som 

pragmatisk og omsorgsfuld, peger derfor mere mod den protestantiske etik end mod 

kapitalismens ånd.  

 

Generelt indgik den medicinske disciplin i Nyere Tid, ifølge Martinsen, en alliance med 

den herskende magt for at løsrive mennesket fra andre autoriteter. Som følge af den 

faglige specialisering og vidensmæssige fragmentering tildeltes medicinen retten til sin 

egen autorisation og magten til at definere det medicinske felt (Martinsen,1976:10). 

Med moderne lægevidenskab fulgte en objektiviseringstendens, der bl.a. introduceredes 

med Descartes - samt Mettrie’s bog om ”Menneske-maskinen” fra midten af det 18.årh. 

(Foucault,1994:126). Det virker forståeligt, at det mekaniske ur bliver symbol på en 

effektiv og stabil maskine, der kan repareres. Men når et sådant billede overføres til 

mennesket som en mekanisk apparatfejlsmodel, synes det nærmest at repræsentere hele 
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den teknologiske-medicinske-økonomiske rationalitet på en gang. Samtidig ses lineær 

tid at blive integreret i naturvidenskaben som grundlag for en udviklingsmæssig 

tankegang, bl.a. med en årsags-virkningsmodel, der siden har stået som en indlysende 

selvfølgelighed for det moderne menneske (ibid.:147). 

 

7.3. Tid - kontra måling og disciplinering  
 
Ved indgangen til Nyere tid opstår forskellige tider, efterhånden som hver by og 

arbejdsområde får sin udlægning (Glamann,1998:57). De nye tider ses i opposition med 

Kirken, der definerede tiden gennem hele Middelalderen, mens forestillinger om tiden 

som ”ædedolk” og ”blodig tyran” må vige for nye beskrivelser (Thompson,1967:57).  

Ud fra den betragtning at de fleste af menneskets aktiviteter kan planlægges og udføres 

uafhængig af en tidsmåler, kan man undre sig over at uret overhovedet får så kolossal 

udbredelse i Vesten i denne periode. Måske ligger en del af forklaringen i at den 

traditionelle måde157) at beregne tiden på typisk forholdt sig til situationens forskellige 

variabler som udtryk for en opgave-orienteret og relationel tidsforståelse. De nye 

produktionsmåder krævede derimod en generel og letforståelig tidsmåling udfra 

principper for et arbejdsgiver-arbejdstager-forhold: 

"This measurement embodies a simple relationship. Those who are employed 
experience a distinction between their employer's time and their 'own' time. And 
the employer must USE the time of his labour, and see it is not wasted: not the task 
but the value of time when reduced to money is dominant. Time is now currency: it 
is not passed but spend" (Thompson,1967:61) 
 

Et klassisk arbejdsforhold synes hermed at være blevet afhængig af en fælles, målbar og 

ensartet tid ud fra følgende kriterier: de ansatte skal distancere mellem arbejdsgiverens 

tid og 'egen tid' - og arbejdsgiveren har ret til at bruge og udnytte sine ansattes tid. 

Hermed er det ikke længere selve opgaven, der er i centrum, men den værdi af tiden, 

som kan omsættes i penge. Tid bliver dermed en kostbar og gangbar vare, der ikke skal 

gå til spilde. Selvom dette kan synes ret enkelt, i vore dages komplekse samfund, ligger 

der heri et vigtigt tidsmæssigt skift fra den traditionelle opgave-orienterede tid, der 

knytter sig til naturens cyklus - til en løsrevet og abstrakt arbejds-tid.  

Med baggrund i Weber afspejler sådanne principper et vigtigt træk i kapitalismens ånd, 

nemlig en rationel arbejdsorganisering, hvor arbejderen på den ene side er formelt fri til 

 96



 

at sælge sin arbejdskraft til arbejdsgiveren - og arbejdsgiveren på den anden side er reelt 

fri til kun at købe den arbejdskraft, som han har brug for. Hermed kan arbejdsgiveren 

(kapitalbesidderen) forholde sig rationelt til sit forbrug af arbejdskraft (Larsen,1995:X). 

I et tidsligt perspektiv kan arbejde og arbejds-tid sættes fri, hvilket synes at være selve 

grundlaget for en kapitalistisk ånd. Blandt mange industrielle tiltag fremhæves tekstil-

manufaktur som førende i skærpet arbejdsdisciplin med regulering af arbejdstid og 

pauser efter klostervæsenets eksempel (Thompson,1967; Glamann,1998). Ligesom hos 

munkene viser den rationelle arbejdsorganisering sig også her at forøge effektivitet og 

produktion, hvor klostrets rumlige og tidslige disciplin synes overført til samfundet: 

”Den analytiske oppdeling av tiden, gestene, kroppene og kreftene dannet et skjema for 

underkuelse av grupper, som lett lod seg overføre til produksjonsmekanismene” 

(Foucault,1994:196). Sådan karakteriserer Foucault de typiske redskaber til at sikre 

tidsdisciplinen i den moderne industrivirksomhed. Disse principper, der synes bærende 

for samfundets ændringer, knytter sig til en kreativ periode i tidsmålingens historie. 

Gennem Nyere Tid ses hvordan øget organisering af industrielt arbejde, kombineret 

med et voksende socialt samspil i byerne, forstærker behovet for pålidelige tidsmålere. 

Årene 1660-1760 betegnes som ’urværkets revolution’ med udspring fra England:   

”I løbet af disse hundrede år blev uret til et langt mere funktionelt instrument, det 
fik almindelig udbredelse og en lang række skikke og institutioner forholdt sig til 
den mekaniske tidsmåler som om den var en lovgiver. Resultatet blev at urværket 
også invaderede sproget og fantasien” (Eriksen,1999:160) 
 
”Indeed, a general diffusion of clocks and watches is occurring (as one would 
expect) at the exact moment when the industrial revolution demanded a greater 
synchronization of labour” (Thompson,1967:69) 
 

Urets hurtige og markante udvikling synes altså i første omgang at være naturligt koblet 

til den industrielle revolution, men ved nærmere udforskning kan uret og klokketidens 

indflydelse ses på vidt forskellige områder158). Ligesom timeglasset blev uret tillagt en 

symbolværdi, som har vist sig endnu mere levedygtig. Den moderne tidsdisciplinering 

synes at tiltage med 1400-tallets klokketårne og deres markering af bestemte tids-

punkter. Den offentlige kundgørelse af tiden introducerede en tidslig opdragelse hos 

borgerskabet, der langsomt begyndte at opfatte klokkeslag og vægtersang som 

formidlere af sociale normer omkring ’det at passe tiden’159) på en acceptabel måde 

(Thompson,1967). På den måde kan både ur og klokkeringning siges at understøtte de 
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protestantiske dyder om orden og system i livet, der også omfatter nøjagtighed og 

punktlighed overfor tiden. Selvom uret i første omgang ikke menes at kunne hamle op 

med generationers indgroede vaner og skikke160), slår ’ur-tiden’ siden kraftigt igennem. 

Uret kan ses som symbol på den flittighed og regelmæssige systematik, som efter-

stræbes i den protestantiske etik - såvel som svaret på den tidslige kontrol og 

nøjagtighed, som kapitalismens ånd efterspørger. Man kan sige at hvor den 

protestantiske etik påbyder intens brug af tiden, så opfordrer kapitalismens ånd til at 

udnytte tiden til det yderste. Til udtømmende brug af tiden kræves disciplinære 

principper som inddeling, rangdeling, registrering og optælling. Disse understøttes af 

urets abstrakte tid og regelmæssighed, der bygger på en homogen tidsregning med 

inddeling af døgnet i 24 lige lange standardiserede timer. Tid som økonomisk aktiv 

fremstår som det bærende element i de industrielle tiltag: ”A minute subdivision of 

labour took place in the industry early, facilitating large-scale production and a 

reduction in prices” (Thompson,1967:66). De industrielle tiltag som underinddeling og 

specialisering af arbejdet, der er grundlag for større produktion, rummer de typiske prin-

cipper for rumlig og tidslig disciplin, der blev godt suppleret af uret som instrument. 

 

Den moderne fokusering på pris og profit kan siges at bygge på den rationelle bogføring 

og kalkulation, der fremhæves under kapitalismens ånd (Larsen,1995:X). Med behovet 

for at synkronisere arbejdets gang ses tidtagning og mekanisering at få stor indflydelse 

på arbejdslivet. Fra det 17.årh. afspejles magtkampen om tid i love, der tildeler ’Mester’ 

både monopol på tiden161) og retten til at straffe ulydighed (Thompson,1967:70-83).  

Der lægges især vægt på den ‘rigtige’ brug af arbejdstiden via detaljerede definitioner. 

Sådanne moralistiske tiltag blev altså anvendt for at lære arbejderne at betragte enhver 

uregelmæssighed som tidsspild gennem regelsæt, straf og belønning. Det synes både at 

afspejle klosterdisciplinen og den protestantiske etik, ifølge hvilken man jo skulle 

rationalisere sit liv på jorden via orden og kontrol. Hermed ses "hverdagsmenneskets 

etiske praksis ribbet for sin plan- og systemløshed og opbygget til en konsekvent metode 

for hele livsførelsen" (Weber,1995:76). Det synes at være et gennemgående træk i 

industriens historie, at disciplinære tiltag og overblik skulle indpode arbejderne den 

rette tidsnorm. Der lå megen magt hos den, der kunne definere tiden og fastsætte 

arbejdsdagens længde, hvorved tidsmåleren (uret) blev et magtfuldt redskab. Den 
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traditionelle opgave-orienterede tid kan således siges at være presset ind i en tidslig 

konstruktion, der bl.a. baserer sig på inddeling, overvågning og registrering, men dette 

forudsætter udbredt lydighed. Behovet for en social opdragelse i den retning viser sig 

bl.a. i de timeplaner, der dukker op i skoler, værksteder og samfundsinstitutioner med 

henblik på at sikre en social organisering af tiden i forlængelse af den religiøse og 

militære disciplin. Men til forskel fra klosterdisciplin ses her en økonomisk-moralsk 

opmærksomhed, der vurderer aktørernes tidslige adfærd i forhold til tidens indhold: 

”Den tid som måles og som det udbetales for, skal være en plettfri og lytefri tid, en tid 

av god kvalitet under hvilken menneskekroppen uopphørlig er i arbeid. Nøyaktighet, flid 

og regelmesighet er den disciplinære tids hoveddyder” (Foucault,1994:139). Der ser 

hermed ud til at være sammenfald mellem den ønskede adfærd til arbejde i industrien 

og arbejdskaldet i den protestantiske etik. Borgerskabet bliver bannerfører for begge 

ved at hylde det civiliserede og beherskede individ, hvilket ses i idealet om det såkaldt 

’kultiverede menneske’ (Frykman & Löfgren,1994). Hermed får uret stor symbolværdi 

for den, der vil vise omverdenen, at han kan passe tiden. Ønsket om social kontrol viser 

sig ved at den religiøs-psykologiske påvirkning fortsætter som en effektiv dressur af 

både krop og sjæl, der udbredes til skoler, fabrikker og hospitaler. Disse institutioner 

laver på hver sin måde reguleringer, systemer og planer for at udnytte både tid og rum 

bedst. Sådanne tiltag kan, ifølge Foucault, ses som et fintmasket net af repræsentanter 

for disciplinerende institutioner, der forlænger fængslets effekt ud i samfundet. På den 

måde kan den sociale kontrol forgrene sig til vidt forskellige institutioner og samfunds-

lag, godt hjulpet på vej af teknologi og bureaukrati. Udviklingen af bedre og mere 

præcise tidsmålere i Vesten siden 1660'erne afspejler et omfattende fænomen, der kan 

kaldes ”kvantificering af virkeligheden” (Eriksen,1999:154). Begrebet dækker over at 

stadig flere områder bliver lagt ind under tallenes herredømme i løbet af Nyere Tid.  

Som følge heraf ses tal som det sande udtryk for objektivitet, således at ”kun det der 

kan tælles, måles og vejes, regnes for fuldt ud virkeligt” (ibid.). Udviklingen spores 

også indenfor det videnskabelige område. Eriksen påpeger at hvor Oldtidens verdens-

sprog var græsk og Middelalderens var latin, må det moderne universalsprog være 

matematik. Endvidere at hvor man før har forholdt sig til kvaliteter, tilbyder den nye 

tænkning flere muligheder for at kvantificere. Tendensen synes at styrke den rationale 

og videnskabelige udvikling, der også får støtte af udvalgte katolske skriftsteder som 
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f.eks. ”Gud har ordnet alle ting efter mål, antal og vægt” (ibid.:155). Det er tænkeligt 

at en sådan logisk-matematisk tankegang har befordret den kalkulation og planlægning, 

der synes at være integreret i de protestantiske leveregler og den kapitalistiske udvikling 

i Vesten. Fra det 16.årh. vinder systematisk udforskning og teknologisk udvikling frem 

som støtte for - og understøttet af - en lineær tidsopfattelse. Ifølge von Wright rummer 

den videnskabelige og den tekniske revolution ”de mest dybgående forandringer, som 

menneskeheden har oplevet i den såkaldte nyere tid” (Husen,1988:71). Han ser den 

første revolution som en omvæltning i menneskets teoretiske tænkemåde - og den anden 

i praktiske levevilkår i forhold til virkeligheden, men finder at det i virkeligheden drejer 

sig om to sider af den samme store proces. 

  

Ud fra et tidsligt perspektiv må disse to gennembrud anses for at befordre den lineære 

tidsopfattelse, der siden har domineret Vesten. Herefter minder landbrugskulturens 

lineære tilgang nærmest om en cyklisk tidsforestilling i sammenligning med moderne  

videnskabelig og teknisk kultur, hvor de naturlige rytmer bliver endnu mere tilsidesat 

(ibid.). Ifølge Husen kan den nye tankegang tilskrives stor samfundsmæssig betydning, 

for hvor man tidligere havde betragtet historien som en cyklus af gentagne tider i en 

skabt verden, så begynder man nu at opfatte verden som en del af en stadigt fortløbende 

proces, der kan påvirkes. Hermed forstærkes indtrykket af en menneskeskabt udvikling, 

som rummer for nye forventninger om en anderledes fremtid (ibid.:72). En sådan 

udviklings opfattelse af verden, historien og tiden kan ses som grundlaget for fremtids-

orientering i en lineær retning. Uret fremstår som en vigtig brik i både videnskabens og 

teknologiens revolutioner: ”De löd enkla mekaniska lagar som var generella och de 

skulle arbeta på samma sätt, uberoende av tid och rum. Ingen maskin motsvarade det 

idealet bättre än det mekaniska uret” (Lundmark,1983:152). Således kan det mekaniske 

ur siges at opfylde og illustrere den Nyere Tids krav om sandt og uafhængigt udsagn. 

Hele det videnskabelige ideal synes synlig- og kropsliggjort med dette enkle instrument. 

Samtidig tilfører den teknologiske udvikling uret stadig større præcision, som fører til 

flere forestillinger om den perfekte og stabile maskine. Hermed opstår et ideal, som 

industrien gerne så overført til sine arbejdere, men det kræver minutiøs styring og 

overvågning. I det 20.årh. synes tankegangen at kulminere med Taylors effektive 

metoder, der organiserede arbejdet ned til mindste tidsenhed162). Udfra Foucault kan 
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denne skærpede opmærksomhed på detaljen ses som led i en større taktik for at få 

politisk kontrol over kroppen i den samme periode. Som i munden på Weber taler 

Foucault derfor om ”den nyttebetonede rationalisering af detaljen indenfor den 

moralske regnskabsførelse” (Foucault,1994:129). Detaljen har været kendt længe fra 

teologi og askese som vigtig i forhold til Gud, men Reformationen og den puritanske 

tankegang ser ud til at øge tempoet for en tendens til rationalisering, som breder sig i 

samfundet. Tendensen synes i høj grad at bygge på nøjagtige reglementer og 

instrumenter - samt hyppig kontrol, selv af petitesser, hvilket tillægger det ”ørsmå” et 

verdsligt indhold (ibid.). Hele tankegangen kan siges at bekræfte den protestantiske 

etiks forkærlighed for orden, systematik og registrering, der ofte omfatter en afregning 

af tiden. Det kan måske forklare den overvældende succes, som lommeuret fik i de 

protestantiske kredse, da det dukkede op i 1700-tallet som det bærbare symbol på en 

effektiv og planlagt udnyttelse af tiden163). Siden er tidsmålingen accelereret kraftigt i 

takt med tiltagende handel og kommunikation på tværs af alle grænser ud fra en 

international standardisering af tiden164).  

 

Sygeplejens tidslige måling og disciplinering i Nyere Tid afspejler sig bl.a. i vilkårene 

på de offentlige institutioner, der fungerer som en social stødpude for borgerskabets og 

arbejdsmarkedets interesse på linje med interessen for fængslerne som ’depotsted’.  

1800-tallets fattighuse er eksempler på ’den store indespærring’, hvor de syge opdrages, 

disciplineres og gøres til objekt for medicinsk klassificering af sygdomme (Wyller, 

1974:97). Ifølge Foucault ændrer Vestens holdning til straf og overvågning sig 

imidlertid fra omkring 1750'erne. De disciplinære principper for tid og rum er en del af 

overgangen fra en gammel til en ny disciplinform. Herefter satses der mere på en skjult 

opdragelse af sjælen end på offentlig afstraffelse og indespærring af kroppen. Målet er 

at gøre det enkelte menneske føjelig, så massen kan kontrolleres og ideelt set med tiden 

kontrollere sig selv ved hjælp af ”et fængelsagtigt væv”, hvor alle overvåger alle. En 

sådan selvdisciplin skal sikre, at det moderne fængsels rammer for adfærd og handlinger 

udbredes gennem det offentliges institutioner, f.eks. hospital, skole og fabrik. Derfor 

kan den moderne arkitektur sygehuse siges at sikre et terapeutisk rum, mens skærpet 

organisering har til formål at fremme den medicinske behandling og gøre sygeplejen 

mere fyldestgørende: ”Bygningenes form gjør at de syke holdes omhyggelig adskilt. … 

 101



 

Sykehuset er ikke lenger bare et tak over fysisk elendighet og snarlig død. Sykehuset er i 

selve sin materialitet et terapeutisk virkemiddel” (Foucault,1994:157). Hospitalet skal 

få ”sykepleiens disiplinerende moral og medisinens eksaminerende kunnskaper til å 

virke” (Bloch-Hoell,1968:130). Det kan derfor ses som et disciplinært aspekt at 

sygeplejens ophavskvinde, Florence Nightingale, udviste stor interesse for moderne 

sygehusbyggeri og -indretning (1867). Hun beskrives som “den bestemte og autoritære 

administrator og organisator“, der ville have plan og orden i hospitalerne (Martinsen, 

1977:1022). Sygepleje skulle være en anstændig, planmæssig og disciplinær uddannelse 

både i den religiøse og verdslige version: ”det regelmessige ved klosterlivet - 

inndelingene som tvinger menneskene til bestemte gjøremål og levemåter. Dette er 

nødvendig for å få en detaljert kontroll over ’elevenes moral’. For de som skal oppdra, 

må selv oppdras” (ibid.:54). Citatet afspejler de borgerlige dyder i sygeplejen som 

lydighed, punktlighed og ’selvtugt’, der kræver kontrol af tid, krop og adfærd. Der 

herskede hård disciplin i det hierarkiske system, f.eks. var eleverne på Nightingale-

skolen under konstant fysisk og moralsk opsyn. Døgnet var inddelt som klosterdisciplin 

med 10 timers vagt og tid til måltider, hvile, undervisning og øvelser (1867). Eleverne 

førte dagbog og hver uge blev deres færdigheder såvel som personlige egenskaber målt 

og dokumenteret (Abel-Smith,1960:21). Samtidig skulle den overordnede ’head nurse’ 

systematisere og økonomisere sin arbejdsstyrke ved at kontrollere afdelingerne døgnet 

rundt (1867). En sådan overvågning kan ses som udtryk for et organiseret netværk af 

”normalitetens dommere”, der kontrollerer hinanden via samfundets institutioner 

(Foucault,1994:270). Herunder fremstår tidslig påpasselighed som et synligt tegn på en 

vellykket socialisering af elever, arbejdere, sygeplejersker osv. Således har Florence 

Nightingale medvirket til udviklingen af sygehuset som et eksaminationsapparat og 

terapeutisk virkemiddel for den spirende lægevidenskab, men dér hvor hun selv sætter 

sygeplejen i et tidsligt perspektiv, synes patienten at være i fokus; som f.eks. i ”Notes 

on Nursing” (1998-udgave): 

”Den syge er særligt ømfindtlig over for enhver form for hastværk og 
fortravlethed. ... Sæt dig altid ned, når et sygt menneske vil drøfte sine anliggende 
med dig, røb ikke tegn på hastværk, skænk ham din fulde opmærksomhed, overvej 
sagen nøje, hvis du bliver bedt om råd, og træk dig så tilbage, så snart emnet er 
uddebateret”, s.153  
”Forlad altid sygeværelset med raske skridt og gør din entré på samme måde - 
men ikke pludseligt og fortravlet. Lige så vigtigt som det er at undgå travlhed og 
forjagethed på sygestuen, er det at være fast og utvetydig både i ord og 
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bevægelser”, s.158 
 

Heraf ses at sygeplejersken skal kunne kontrollere sin egen travlhed og give sig god tid 

til patienten. Hun skal sætte sine opgaver og tidsplan i forhold til den konkrete kontekst, 

hvilket henviser til en opgave-orienteret tid. For Florence Nightingale er sygeplejen tæt 

knyttet til kroppens naturproces165) og dermed en cyklisk tidsforståelse. Derfor skulle 

patient og sygeplejerske indgå i en unik og intens relation med hinanden for at påvirke 

patientens sundhedstilstand, hvilket afspejler en relationel tidsopfattelse. Her anbefaler 

Florence Nightingale fuld opmærksomhed i øjeblikket hos den enkelte patient, uden 

afmålt tid. Hendes forståelse af ’det rette tidspunkt’ kan dermed siges at tangere det 

græske ’kairos’. Til gengæld synes hun kun at forholde sig til ’tiden’ i kronologisk 

forstand, hvis den har betydning for sygeplejens kvalitet. I forlængelse heraf kan hendes 

interesse for ’rummet’ tolkes som et ønske om optimale forhold, hvor sygeplejersken 

kan koncentrere sig om de syge, mens dårlige forhold derimod kan stjæle opmærksom-

heden fra den gode tid hos patienten.  

 
At den moderne sygepleje er indrettet efter militær disciplin med adskillelse, inddeling, 

rangdeling, samordning og kontrol, ses endnu den dag i dag: "Individets underkastelse, 

den absolutte lydighet, myndighet hos noen få ledere, servilitet osv. hørte alt sammen 

med til soldatlivet og innførtes i hospitalslivet" (Wyller,1969:91). Hospitalsverdenen 

anbefales ligefrem omkring år 1900 som opdragelsesanstalt, fordi ”arbeidet i et sygehus 

vænner en til orden, renlighed, nøiaktighed, raskhed og mange andre ting, som kun kan 

læres i en vel disciplineret anstalt" (Martinsen,1984:262). Hospitalets hierarki fremstår 

altså som ideel disciplinær ramme for orden, nøjagtighed og effektivitet i fuld overens- 

stemmelse med den adfærds-regulering, der breder sig i løbet af Nyere Tid. Disciplinens 

redskaber ses herefter indført til registrering og vurdering af både de syge og de ansatte, 

f.eks. benytter Nightingale-skolen sig af rapportskemaer for elevernes teknisk-teoretiske 

evner samt moralske karakter. Sidstnævnte kategori omhandler ”punktlighet, 

stillferdighet, pålitelighet, personlig sirlighet, renslighet, sykesalstell og orden” 

(Martinsen & Wærness,1991:85). Det ser hermed ud til at den protestantiske etik 

udmønter sig i den moderne sygepleje gennem den lydige, afdæmpede og civiliserede 

sygeplejerske, der forstår at passe tiden og føre dokumentation. På baggrund af 

lægevidenskabens fremmarch opstår et marked for faglærte sygeplejersker, der kan og 
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vil underordne sig den medicinske disciplin. Med etablering af faget i 1800-tallet bliver 

sygepleje et lønnet fag med arbejds-tid orienteret mod klokketiden, dvs. de ansatte skal 

lære at fortolke den opgave-orienterede tid i forhold til uret og en kompleks hospitals-

sammenhæng. Hos Diakonisserne ser arbejdsdagen dog fortsat ud til at strække sig fra 

tidlig morgen til sen aften: "I løpet av denne lange dagen hadde de ingen egen tid til 

disposisjon, alt var andres tid. Når de ikke arbeidet, var deres tid fellesskapets tid" 

(Martinsen,1984:75). Heraf ses at den enkelte diakonisse investerer sin tid og sit liv i 

den kollektive tid, ligesom i de gamle samfund. Det afspejler også stor underdanighed i 

forhold til moderhusets disciplinering og til kaldsprincip under den protestantiske etik.  

Det viser sig at Diakonisserne fastholder deres gamle tidsmønster længe, idet endnu i 

det 20. årh. bruges tidsforbruget på plejen som målestok for ens religiøse overbevisning, 

dvs. jo flere timer man arbejdede, jo mere tro tjener var man for Gud (Bork,1997:56). 

Dette synes at være i modsætning til den verdslige udgave af sygeplejen, hvor løn-

arbejde med afmålt arbejds-tid følger med medicinens naturvidenskabelige krav om 

entydighed i observation, registrering og dokumenteret pleje.  

 

7.4. Sammenfatning af Nyere Tid 
 

Nyere Tid rummer stor kontrast mellem landbobefolkningen, der fortsat lever med 

naturbunden, opgave-orienteret og relationel tid – og de mennesker, der må tilpasse sig 

de ikke-naturbundne vilkår i de voksende byer. Efter Reformationen ses en udbredt 

tanke om at bruge tiden så godt som muligt, men ud fra tre forskellige grundlag:  

Med den protestantiske etik trænger den asketiske metodik ind i det verdslige kald, så 

hverdagslivet søges omformet til et rationelt liv i denne verden for at sikre sig Frelse i 

den næste. Derfor medvirker denne drivkraft til moralske på bud om flittighed, 

punktlighed og lydighed, såvel som anvisninger til systematik, orden og dokumentation. 

Herudfra bliver det at sløse med tiden den værste synd på jorden. 

Med det borgerlige samfund bliver det en moralsk dyd at passe tiden og arbejdet som et 

kald. Derfor ses en udbredt fordømmelse af ’upassende’ adfærd og af den traditionelle 

tidsopfattelse, der ikke sigter mod den ønskede effektivitet, nøjagtighed og punktlighed.  

Med industrisamfundet bliver det en økonomisk dyd at passe tiden, der som salgbar 

værdi ikke bare skal bruges, men udnyttes bedst muligt i kapitalismens ånd. Derfor ses 
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en forfinet udgave af de gamle disciplinære metoder integreret for at sikre en afgrænset 

og afmålt tid. 

 

Lønarbejdet rummer en bestemt hensigt og en bestemt tidsramme, defineret ud fra en 

lineær og abstrakt arbejds-tid. Udviklingen i Nyere Tid præges af det mekaniske ur, der 

som tidsdisciplinerende og moralsk redskab kan påvirke menneskers indstilling til tid og 

arbejde. Tiden skal bruges ’fornuftigt’, for ’tid er blevet penge’ i Benjamin Franklins 

ånd. Efter Reformationen afløses klostrenes omsorgstjeneste af elendige tilbud på nogle 

samfundsregulerende institutioner. Barmhjertighed og Næstekærlighed med tid til 

kompetent omsorg ses erstattet af sociale opbevaringsanstalter, hvor både patienter og 

ansatte overvåges, mens sygeplejen bare skal overstås. Først i slutningen af perioden ses 

omsorgsfeltet løftet frem under en bølge af social interesse og medicinsk udvikling i de 

europæiske lande. Herefter indtager den medicinske rationalitet med baggrund i 

naturvidenskaben de nye behandlingshospitaler. Her etableres et terapeutisk rum på 

grundlag af kristen etik, militær disciplin og behovet for observation og undersøgelse. 

Kvindemedicinen må vige, da de nye læger søger en hjælpedisciplin. Som følge heraf 

ses traditionel opgave-orienteret og relationel tid presset ind i hospitalets hierarki under 

den medicinske rationalitet af lineær tidskarakter. Florence Nightingale bidrager til at 

sygeplejen overvåges både fagligt og moralsk ved indførelse af streng disciplin og 

protestantisk prægede borgerdyder. Til gengæld synes hun at støtte en traditionel, 

fleksibel og cyklisk tidsopfattelse i sine anvisninger om nærvær og omsorg for patienten.  
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8. Diskussion af opgavens resultater ført op til nutiden 
 
De foregående afsnit har budt på en kultur-historisk rejse gennem Oldtid, Middelalder 

og Nyere Tid med fokus på den ‘tid’, fornuft og magt, som har været med til at definere 

den måde, som tiden håndteres, opleves og måles på. I dette afsnit føres opgavens 

analyse og diskussion op til aktuelle problematikker i nutiden. Indledningsvis vil jeg 

uddybe begrebet ‘sygepleje’. På dansk synes ‘sygepleje’ i daglig tale at dække ‘det 

hele’, dvs. fag og indhold, inklusiv sygeplejebaseret behandling og teknologi, samt pleje 

og omsorg. Sygeplejen beskrives også som et fag med en egen logik, der kaldes fagets 

inderside med teori og praksis - og med en samfundslogik, der kaldes fagets yderside, 

hvorunder fagets udøvelse og funktion defineres (Pedersen,1999:38). I Sygeplejefaglig 

Ordbog udlægges sygeplejens egenart som “et produkt, der skal tilfredsstille nogle 

kunders behov, en kunst, der kan øge livskvaliteten for den enkelte og lindre lidelse og 

en samfundsopgave, der kan bedre befolkningen sundhed” (s.161). Sygeplejens fælles 

træk fremhæves som “et samspil karakteriseret ved omsorg” (s.159). Jeg har valgt at 

inddrage de engelske udtryk ‘nursing’ og ‘caring’ som støtte for den videre diskussion. 

‘Nursing’, der bygger på en professionel baggrund, henviser her til sygeplejens 

virksomhed og indhold, mens ‘Caring’ udlægges som den relationelle grundlæggende 

omsorg og pleje, der i princippet er varetaget af alle ‘care-takers‘ til alle tider, dvs. ikke 

kun autoriserede sygeplejersker. I det følgende kapitel vil opgavens resultater blive 

diskuteret med forskellige problemstillinger om tid og travlhed i moderne sygepleje. 

Dette diskussionsafsnit gennemføres for de samme tre temaområder som analysen: 

 

8.1 Tid - kontra arbejde og opgaver  
 

Pleje- og omsorgsarbejde (caring) er traditionelt blevet varetaget af kvinder (‘care-

takers’), der typisk afpasser egen tid med en kollektiv tid. Man kan udlægge det til at 

“kvinnors tid är andras tid” (Davies,1987:27). De sidste 25-30 år er den danske 

sygepleje blevet beskrevet som et sundhedsfag i krise (Wacherhausen,1990:244-256). 

Der ses bl.a. en tiltagende industrialisering af faget, så sundhedsvæsenet nu er stivnet i 

”hospitalet som den sidste fabrik” (Goul Andersen,1990:331-353). Siden 1970-80’erne 
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har sundhedsområdet været præget af service-management-tanker166), der sigter mod 

øget produktivitet og service ved at fastsætte normer for kvalitet og adfærd - samt 

udarbejde metoder til bedømmelse. Dette kan ses som en forlængelse af den industrielle 

tradition og dens disciplinære metoder for tid og rum. Ideologien minder også om 

protestantisk etik i sin opfordring til kontrolleret adfærd og systematisk levevis. 

Tendensen ses også i sprogbruget, når patienter omtales som ”kunder” og de sundheds-

faglige opgaver som ”service, varer og ydelser”. Den sundhedsøkonomiske rationalitet 

synes at være inspireret til tidsstudier, rationalisering og stigende dokumentation. 

Samtidig fremmes forståelsen af sygeplejens virksomhed (nursing) som en vare, der kan 

konkurreres med på tid og effektivitet. Parallelt hermed ser det ud til at nutidens 

sygeplejersker lægger afstand til både kaldstanken og Florence Nightingale ved at 

fremhæve sygeplejens værdi som lønarbejde, dvs. som en ’arbejds-tid’, der kan sælges 

og dermed rationaliseres. En sådan tanke kan måske nok omfatte ’nursing-aspektet’, 

men omsorgsperspektivet (caring) har sit eget liv og sin egen tid. Derfor må der advares 

mod at overføre det industrialiserede tidsbegreb og rationaliseringstiltag til sygepleje-

virksomhed (Lundmark,1993:113). Men ønsket om stordrift, hvor arbejdsopgaverne kan 

defineres ud fra en absolut og abstrakt tidsforståelse, ses f.eks. i Sundhedsministeriets 

anbefaling til landets sygehuse om øget systematik og rationel udnyttelse af tid og 

ressourcer med henblik på at styre mod mere effektiv drift for at sikre produktivitet og 

stabil arbejdskraft: ”Hvis man ikke finder måder at gøre arbejdsgangene mere effektive, 

risikerer sygehusene at opleve et 'negativt scenario', hvor manglen på personale vokser, 

lønnen stiger, uden at produktionen gør det, og hvor stadig flere ansatte forlader 

branchen som nedslidte eller i frustration over arbejdsforholdene” (Felsby,2001a). 

Hermed ser områdets øverste myndighed ligefrem ud til at opprioritere produktions-

tanken for at sikre øget effektivitet og udnyttelse af tiden, selvom personalet lader til at 

mistrives. Samtidig ses at flere sygeplejersker lider under et opskruet arbejdstempo, 

udbrændthed og stress (Havemann,2001:15). Eksempelvis vil en erfaren sygeplejerske, 

der ellers har nydt sit arbejde på en travl operationsgang og akut modtagerafdeling i 20 

år, springe fra området, da hun finder vilkårene for fabriksagtige:  

”Jeg har altid arbejdet bedst under pres og med mange bolde i luften, men 
arbejds-byrden er bare blevet for stor. Det seneste år er vores arbejde blevet et 
produktions-arbejde, hvor patienterne skal så hurtigt igennem som muligt. Vi har 
ikke længere tid til at berolige patienterne og tage os ordentlig af dem. Jeg kunne 
ligeså godt arbejde på en fiskefabrik. ...  I øjeblikket er det bare produktion, 
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produktion, produktion. Det er som at kigge på flasker, der kører forbi, og dér går 
min grænse” (ibid.:16-17) 
 

Citatet kan tages som udtryk for at samlebåndstanken har konsekvenser for udøverne af 

sygeplejen. I et ’nursing-præget’ område indgår også omsorg, opmærksomhed, nærvær, 

kort sagt ’caring’. Forsøg på at udnytte tiden til det yderste gennem organisering og 

specialisering kan overse, at den relationelle tid til omsorg (caring) kræver fleksible 

rammer med mulighed for luft i arbejdet. Undervejs, mens sygehusene har udviklet sig 

fra overvågningsanstalter og observationsområde for lægevidenskaben til effektive 

sygehusfabrikker, synes vigtige værdier således at være gået tabt: ”Effektiviteten sker 

på bekostning af interessen og forståelsen for den enkelte patient. Måske endda på 

bekostning af fagligheden” (Petersen,1994:24-26). Med Foucault kan dette ses som 

medicinens disciplinering med funktionel fordeling af tid, kroppe, rang og bevægelse.  

Det tangerer forestillinger om mennesket som en maskine167), der kan organiseres og 

styres via ordrer, regler eller mål, under kontrol og overvågning. Industrisamfundets 

hektiske tempo synes at forcere menneskekroppens naturbundne og mere langsomme 

rytmer (Thompson,1967, Schjødt,2002:27). Det ser også ud til at industrialiseringen 

henviser lønarbejde og det sociale liv til hver sin verden og hver sin tid - modsat den 

traditionelle helhedsopfattelse. Hermed løsrives arbejdet som en integreret del af livets 

tid, hvilket viser sig i tidsmæssige forskelle mellem den ‘traditionelle kvindetid’ og den 

‘industrielle mandetid’. En norsk kvindeforsker spørger: “Vad hænder med tiden, när 

det oavlönade arbetet blir underordnat arbets-tiden, när produktionens ‘manstid’ i 

jämställdhetens namn utsträcker sig över och under-kastar den ‘reproduktiva 

kvinnotiden’ sine villkor?” (Liljestrøm,1979:144). Heri ligger en advarsel om at når 

pleje og omsorg (caring), der traditionelt har været et ulønnet arbejde, bliver oprettet 

som lønnet arbejds-tid (som ‘nursing‘), så underkastes den reproduktive og relationelle 

kvindelig tid samtidig en mandlig tid med helt andre værdier. Industrisamfundets 

tankerække kan sættes op til: “arbejde skaber verden - arbejde måles i tid - tid er lig 

med penge”, men det forudsætter en ‘tom’ og abstrakt arbejds-tid. Hermed synes 

forestillingen om tid som økonomisk faktor at stå så centralt, at den karakteriseres ved 

en evig stræben efter øget produktivitet med tendens til at brede sig til områder, der 

faktisk ikke kan rationaliseres. Pleje, omsorg og kommunikation udfolder sig fra 

menneske til menneske, hvilket bygger på fornemmelsen for en ’passende tid’ ligesom 
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’kairos’ (Kähler,1994:15). Således fremtræder pleje og omsorg (caring) som 

reproduktive opgaver, der er indbegrebet af en relationel og opgave-orienteret 

tidsopfattelse: ”Här kan man verkligen tala om att arbetet styrs av den konkreta 

uppgiften. Varje arbetsinsats blir unik. Den kan bara i liten utsträckning uniformeras 

och strömlinjeformas för att öka produktiviteten” (Lundmark,1993:112). Sygeplejens 

vilkår som lønarbejde indenfor faste rammer for tid og rum, hvor bestemte opgaver skal 

nås og effekten dokumenteres, kan omfattes af nursing-begrebet. Heraf følger, at hvor 

caring-dimensionen fremstår som en kvindelig og cyklisk tid, der rummer begrebet 

‘kairos’ som den tid der opleves mellem mennesker, så synes nursing-dimensionen at 

pege mod en mandlig og lineær tid, der er entydig og målbar, nærmere svarende til 

begrebet ‘kronos’. Sundhedsvæsenets decentralisering pålægger nutidens sygeplejersker 

stadig flere administrative opgaver, inklusiv budgetansvar, hvilket synes at have sluppet 

kapitalismens ånd løs på hospitalet. Det økonomiske aspekt er integreret i 

sygeplejen168) med industriens begreber og tankesæt – samt tiltagende specialisering til 

følge. Med Foucault kan den moderne sygepleje siges at have overtaget industriens 

disciplinære inddeling, hvor hver fabrik (eller afdeling) koncentrerer sig om detaljerede 

enkeltheder, der frembringes i serier som del af en koordineret storproduktion. Det 

moderne hospital fremstår nu som en kompleks virksomhed med krav om korte 

indlæggelser og høj produktivitet, hvor selve systemet synes at sætte grænser for, hvor 

meget omsorg (caring) der kan gives (Søndergaard,2000d). Måske derfor ser 

Rigshospitalets sygeplejedirektør, Laila Linden, nutidens sygeplejerske som konsulent 

frem for som omsorgsudøver: ”Det gammeldags billede af sygeplejersken, der har god 

tid til at være ved sygesengen, er passé” (ibid.2000f). Hermed er udviklingen åbenbart 

gået i en anden retning end mange sygeplejersker har ønsket og forestillet sig. En 

nyuddannet sygeplejerske beskriver sit fortravlede arbejde som ”lidt af et 

blækspruttejob”, hvor arbejdspresset forhindrer hende i at yde den omsorg og pleje 

(caring), som hun gerne vil (ibid.2000e). En anden sygeplejerske må efter 6 års praksis 

på lungemedicinsk afdeling konstatere at mellem halvdelen og en tredjedel af hendes 

arbejdsdag går med kontor-arbejde: ”Vi har ofte travlt, fordi vi skal klare mange 

forskellige opgaver. ... Vi har ikke den ro og tid, som mange af de ældre har brug for. 

Den fysiske pleje bliver vægtet, men derudover er der ikke ret meget tid tilbage til 

patienterne” (ibid.2000b). Det høje tempo i den moderne hospitalssystems 
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behandlingsorienterede verden synes altså at forværre arbejdsmiljøet, når der ikke er tid 

til nære og individuelle omsorgssituationer (caring). Et sådant fravær af tid peger på at 

den målrettede og resultatorienterede sygepleje (nursing) kan opleves som kold og 

afstumpet for de involverede.  

 

8.2. Tid - kontra tro og rationalitet 
 

I løbet af Nyere Tid nedtones de magiske og religiøse kræfter til fordel for en moderne 

rationel tilgang. Barmhjertighedsgerningen fremstår længe som fornuftsgrundlaget for 

pleje og omsorg (caring) med en altruistisk indsats uden tanke for afmålt tid eller 

materiel indtjening. Selv for en nutidig Diakonisse169) er arbejde og tro stadig en 

helhed, der udtrykker et åndeligt kald: ”Atten år gammel tiltrådte jeg som søsterelev på 

Skt. Lukas Stiftelsen, hvor datidens disciplin og arbejdsomhed var i højeste kurs; hvor 

tjenersind næsten måltes efter antallet af arbejdstimer, men hvor sigtet var klart: man 

skulle lære at tjene; at være der for deres skyld, som havde hjælp behov” (Bork, 

1997:56). Heraf ses at denne orden endnu i det 20. årh. bruger tidsforbruget som 

målestok for den religiøse overbevisning: jo flere timer man arbejder, jo mere tro tjener 

er man for Gud. Hermed synes Diakonnisseordenen at påvirke tidsopfattelsen i en 

moralsk-religiøs retning svarende til den protestantiske etik, der udlægger hårdt 

legemligt arbejde som et verdsligt kald. Den moderne verdslige sygepleje har samme 

udgangspunkt, men dens fødsel omkring 1860 skal ses i kølvandet på medicinens 

erkendelses-teoretiske forvandling og ”klinikkens fødsel” knap 100 år før: ”Fra å være 

religiøs-rituell ble medisinen erfaringsmessig-eksaminerende” (Martinsen,1977:1023). 

Samtidig med sygehusene organisering som observations- og behandlingssteder under 

naturvidenskabelig rationalitet, spredes den sociale tidsdisciplinering via institutioner 

som skoler, sygehuse og værksteder.  

 
Den protestantiske etiks søgen efter systematisering og orden i alle livets forhold kan 

ses som forløber til nutidens udnyttelse af tiden ved hjælp af redskaber som lineær 

tankegang, kalkulation og dokumentation. Generelt fremtræder det moderne 

sundhedsvæsen som styret af en sundhedsøkonomisk rationalitet, hvis iver efter rentabel 

behandling og rationelle arbejdsgange afspejler et skred i værdigrundlaget for 
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sygeplejens virke: ”Ved ganske stilfærdigt at flytte ressourcerne fra omsorg til 

behandling er vi på vej til ad bagdøren at få et sundhedssystem, der tager afsæt i et 

mekanistisk menneskesyn. Det primære bliver at reparere så mange apparatfejl som 

muligt, i så hurtigt et tempo som muligt” (Bock,1996). Herudfra ser det ud til at der 

hellere satses penge på behandling med en dokumenteret nytteeffekt end på pleje, 

lindring og trøst, da sådanne omsorgshandlinger (caring) kan tage tid fra den effektive 

produktivitet. En sådan mekanisk reparationstanke finder støtte i rationelle instrumenter 

som f.eks. effektivitetsmåling og medicinsk teknologivurdering, der samtidig kan 

overvåge og kontrollere indsatsen. Det ser ud til at naturvidenskabens rationalitet og 

værdier er blevet styrende for den moderne sygepleje via organisering og 

systematisering ”så personalet er maksimalt udnyttet - forstået således, at al tid bruges 

til effektivt resultatorienteret arbejde” (Petersen,1994:25). Men hvordan så finde tid til 

alle de ikke-resultat-fikserede opgaver, som er indlejret i pleje og omsorg (caring)?  

Det synes f.eks. at overraske en sygehusdirektør at der følger lavere patient-tilfredshed 

og mindre tid til kommunikation med førstepladsen for effektiv sygehusdrift 

(Felsby,2001b). Det afspejler at måden, som man tænker og administrerer tid på i 

sundhedsvæsenet, har stor indflydelse på patienters og personalets oplevelser. Generelt 

synes tid som kvalitativ faktor med grundlæggende betydning for kommunikation og 

samvær mellem mennesker at være ret underkendt i den moderne hospitalsverden 

(Kemp,2000:6-7). Filosoffen Peter Kemp har som pårørende erfaret at nødvendig 

’udveksling af information’ let kommer til at overskygge muligheden for ligeværdig 

’kommunikation’. Når nærværet i en vigtig samtale mellem behandlere og patient / 

pårørende opleves som fraværende, kunne det være fordi den kommunikative omsorg 

(caring) er underlagt den medicinske rationalitet. Måske er lægen / sygeplejersken så 

fortravlet, at det haster med at få afleveret de nødvendige informationer på en checkliste 

i lineær målrettethed - frem for at kommunikere med patienten og give sig passende tid 

til dette medmenneskes reaktioner, hvor erkendelse opfattes som en cirkulær tidsproces. 

I et tidsmæssigt perspektiv hæfter den første situation sig til en kvantitativ og resultat-

orienteret tid, mens den anden kan ses som udtryk for en kvalitative og situations-

orienteret tid. Med andre ord så knytter den første sig til afmålt klokketid, dvs. tiden 

defineret som kronos, mens den anden kan tages som udtryk for en fleksibel opgave-

orienteret tid, dvs. tiden forstået som ’kairos’. Der synes at være tegn på at den nære og 
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relationelle tid er presset ind i en objektiv tidskonstruktion, baseret på disciplinære 

tiltag. Set ud fra et kønsbundent tidsperspektiv, synes kvinders traditionelle omsorg 

(caring) at omfatte en såkaldt ”behovsorienteret kommunikation, (der) inte kan prydligt 

indordnas under klockan. Istället passar det in på processtid, vilket innebär att arbetet 

måste ta den tid det tar” (Davies,1987:29). En sådan procestid henviser til en cyklisk 

tidsopfattelse, hvor tiden ikke begrænses af en bestemt varighed (Husen, 1988:59).  

Den cykliske tid og dens relationelle omsorgsindhold lader sig således ikke skelne fra 

hinanden. I modsætning hertil kan en moderne arbejdsproces – herunder også 

’sygeplejeprocessen’ - beskrives som en lineær aktivitet, som et eller flere mennesker 

udfører med den bevidste hensigt at nå hurtigt frem til et bestemt mål (ibid:61) 

 

8.3. Tid - kontra måling og disciplinering 
 

I løbet af Nyere Tid opstår et nyt livs- og arbejdsmønster, der kræver social 

koordinering af tiden og udnyttelse af døgnet. Under denne omfattende opdragelses-

proces kan de herskende tidsforestillinger ses som "redskaber for forvaltning og 

strukturering af alle bevægelser i det sociale rum" (Eriksson,1999:21). Disciplinen og 

dens principper for tid og rum udfolder sig i de moderne hospitaler, der næsten fremstår 

som nye klostersamfund. Her inddeles døgnet minutiøst i forskellige dele med 

forskellige funktioner og arbejdsopgaver af bestemte længder170), mens rummene 

inddeles efter placering, funktion og rangdeling af personalet, de syge og deres 

sygdomme. Med Foucaults fremstår sådanne metoder til analytisk opdeling af tid, 

bevægelser, kroppe og kræfter som typiske redskaber til at sikre tidsdisciplinen i en 

moderne produktionsvirksomhed (Foucault,1994:196). Urets præcision og synliggørelse 

af en entydig tid frister til standardisering af tiden, også indenfor sygeplejen. Men en 

situations-orienteret og relationel tid kan ikke standardiseres, hvorfor subjektive 

oplevelser af sygdom, pleje og behandling risikerer at falde udenfor den konstruerede 

ramme af abstrakt og absolut tid: “Tilværelsen er blevet som en ren maskine, hvori den 

enkelte må finde sig i sin plads. Der kan ikke tillades nogen spontan livsudfoldelse. … I 

det store og hele leves livet efter et tidsskema. Fortiden er registreret og fremtiden er 

kortlagt som prognoser, forventninger og detaljerede planer” (Øhrstrøm,1995:82-83). 

Denne udvikling fra det moderne samfund går igen i det moderne hospital, der er præget 
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af standardiseret tidsopfattelse gennem medicinens naturvidenskabelige rationalitet. Det 

afspejler sig bl.a. i dokumentation og planlægning via kronologiske tidsskemaer for 

komplekse sygdoms- og behandlingsforløb, hvor målet som regel er hurtig helbredelse. 

En sådan søgen efter registrering og orden taler både til systematikken i protestantisk 

etik og effektiviteten i kapitalismens ånd. Livet på hospitalet er, ligesom tilværelsen i 

øvrigt, præget af forskellige arbejdsprocesser, som er besluttede og målrettede ud fra en 

lineær tidsopfattelse: ”I vor vesteuropæiske kultur er vi præget af krav om udvikling, 

målbevidsthed og vækst” (Mark,1998:283). Det synes især at være en sådan lineære 

hensigt, der ses i den form for sygeplejevirksomhed (nursing), som er fremadrettet og 

resultatorienteret. Den lineære tid, der gør det lettere at overskue et forløb og afgøre 

årsags-virknings-sammenhænge, synes at være velegnet til at udtrykke både natur-

videnskabelig logik og produktionsforløb: "Jeg'ets tidshorisont rækker både frem og 

tilbage. I vestlig kultur af i dag, hvor tiden er blevet en produktionsfaktor og en 

begrænset ressource, er vi primært optaget af at kigge frem" (Glamann,1998:73).  

Den kronologiske fastsættelse af tid på en lang linje, der fikserer begivenheder og 

oplevelser gennem en inddeling i fortløbende orden, menes at falde naturlig for det 

moderne menneske. Vestens tidslige skala fremstår hermed som en ordenskonstruktion, 

der kan måle forandringer og sammenhænge, men virkeligheden rummer mange flere 

tidsmæssige variationer (ibid.:117). Eksempelvis vil det moderne menneskes liv kunne 

siges at skulle rumme en lang række brud på de spontane og naturlige rytmer, som 

kroppen er underordnet - og som caring-dimensionen i sygeplejen må forholde sig til ud 

fra en cirkulær tidsforståelse. I takt med at sygeplejens virksomhed (nursing) 

specialiseres og presses af billigere eller mere effektive løsningsmodeller, synes pleje 

og omsorgsdelen (caring) i fare for at blive mere nedtonet. Når den sygeplejefaglige 

virksomhed skal tilpasses en tempofyldt udvikling, kan det have omkostninger, som 

bl.a. har fået sygeplejeforsker Tine Rask Eriksen til at advare om sådanne ændringer 

kan medføre at tiden forsvinder fra de patientnære og -relaterede opgaver:  

”I takt med de seneste 10 års effektivisering af hospitalsvæsenet er stadig mere 
sygeplejerskearbejde flyttet ind på kontorerne. Opgaver som journalføring og 
indrapportering, der kan dokumentere virkningen af behandlinger, fylder en 
voksende del af sygeplejerskernes arbejdsdag. Taberne er især de meget syge 
patienter med de dårligste sociale vilkår. De formår ikke at gøre opmærksom på 
deres behov i et system, hvor sygeplejersken kun har få afmålte minutter til den 
enkelte patient”  (Søndergaard,14.4.2000:7a) 
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Citatet kan tages som udtryk for, at medicinsk dokumentation i form af videnskabelig 

bevisførelse er blevet styrende for praktiske omsorgshandlinger. De nye krav synes at 

bidrage til, at de travle sygeplejersker må bruge mere tid på at beskrive sygeplejens 

pleje, behandlinger og arbejdsgange (nursing) så entydigt som muligt. Hermed bliver 

der mindre tid til den enkelte patient, hvorved især omsorgen til plejekrævende patienter 

(caring) synes ladt i stikken. Tendensen spores allerede på fagets inderside, hvor de 

sygeplejestuderendes fokus ser ud til at ændre sig gennem uddannelsen, fra praktiske 

omsorgsopgaver i klinikken til det administrative arbejde på kontoret (Søndergaard, 

14.4.2000a). En sådan opprioritering af dokumentation og papirarbejde (nursing) kan 

tænkes at holde sygeplejersken på afstand af de patientnære opgaver (caring). Skriftlige 

instrumenter, der kan standardisere og ensrette alle former for data, så resultatet gøres 

overskueligt, findes i sundhedsvæsenet som populære redskaber, der kan overvåge og 

kontrollere arbejdsgangene i mindre detaljer. Med henblik på at øge effektiviteten kan 

de disicplinære principper således ses som grundlag for nutidens udnyttelse og 

organisering af kræfterne. Det moderne samfund og hospital har idealet om det 

disciplinerede menneske med fra de gamle klostre, fængslet og siden industrien.  

I forlængelse af Foucault kan man derfor sige, at det er ved hjælp af en overskuelig 

fordeling af tid, rum og kroppe, at kræfterne udnyttes og samtidig pacificeres. Ud fra et 

kønsmæssigt perspektiv kan man beskrive den mandlige tid som en målbevidst stræben 

efter synlige resultater med sigte på en kvantitativ maksimering. Den kan ses som 

modsætning til den kvindelige tid, der har mindre fokus på synlige resultater og 

bogføring, men mere på kvalitative værdier (Liljeström,1979:145). 

 

Der har gennem de sidste årtier vist sig stigende prioritering af skriftlig dokumentation 

af sygeplejen med det formål at bevise sygeplejens kvalitet og effektivitet, samt 

argumentere for bedre ressourcer og normering. Fra offentlig side har man sat store 

projekter i gang for at monitorere (dvs. overvåge og kontrollere) indsatsen med henblik 

på at sikre sygeplejefaglig kvalitet ud fra vurdering og sammenligning171). Til at matche 

en sådan tankegang kræves redskaber til sikring af entydig udformning og fortolkning 

af sygeplejens arbejdspapirer. Dette behov imødekommes bl.a. af den elektroniske 

patientjournal, som aktuelt er ved at blive indført landet over. For at opnå succes kræves 

der entydige, enkle udsagn som generelle diagnoser og klassifikationer, så computeren 
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kan lagre og udveksle data. Man kan sige at på samme måde som uret og dets abstrakte 

(klokke)tid indebærer en risiko for at mennesker kan ignorere den relationelle 

(oplevelses)tid, så kan en simplificeret dataindsamling og registrering medføre, at den 

moderne sygepleje (nursing) overser de medmenneskelige variationer, som er knyttet til 

sygeplejens omsorgsdel (caring). En analyse af det fortællende sprog i sygeplejen 

påpeger at teknologiske hjælpemidler nok kan højne sygeplejen, men indførslen heraf 

kræver bevidst omtanke (Pedersen,1999:220). Det viser sig bl.a. at den moderne 

sygepleje ikke kun udtrykker en teknisk-instrumentel rationalitet, men også en form for 

kommunikativ fornuft, der rummer en æstetisk-ekspressiv såvel som en moralsk-

praktisk rationalitet (ibid.227). Dette resultat kan siges at blive afspejlet i de forskellige 

forventninger, der er til den moderne sygeplejerske, med risiko for en rollekonflikt, når 

hun tildeles både en ”moder-erstatningsrolle” og en ”tekniker-rolle”172 (Risager,1978; 

Wærness,1982). Hvor den første rolle tidsmæssigt kan siges at henvise til en kvindelig, 

relationel og opgave-orienteret omsorgstid (caring-aspektet), synes den anden omfattet 

af en mandlig, formålsrettet absolut tid (nursing-aspektet). Sygepleje er knyttet til tiden, 

men selvom den lineære, målbare tid (klokketiden) dominerer livet i det moderne 

samfund, så er det stadig den cykliske tid (dvs. den opgave- og procesorienterede 

naturbundne tid), der omfatter menneskets krop og dermed sygeplejen af i dag. Indenfor 

moderne hospitalsverden synes den lineære tid med dens funktionsbestemte inddeling at 

beherske tiden med fare for at for effektiv planlægning kan gå udover det levendes 

rytme ved at opsplitte den cykliske tids helhedsforståelse. Hvis der i værste fald skal 

registreres, dokumenteres og sættes i tidsskemaer for rationelt at udnytte hvert minut, 

kan det være svært at finde en fleksibel tid til uforudsete medmenneskelige aspekter af 

sygepleje og omsorg (caring).   
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9.  Konklusion  
  

Mit udgangspunkt med dette speciale var at undersøge hvordan skiftende tids-

forestillinger har præget Vestens samfund og de mennesker, der har ydet pleje og 

omsorg gennem tiden. Min søgen selve dannelsesgrundlaget for den moderne opfattelse 

af tid og travlhed har været styret af fem undersøgelsesspørgsmål, der har bidraget til 

det samlede resultat:  

På spørgsmålet om hvordan tid kan forstås, synes der ikke at være et entydigt svar, men 

utallige perspektiver. Selvom mit tidsteoretiske afsnit i den sammenligning må siges at 

være generelt og af beskedent omfang, finder jeg de udvalgte tidslige analyseredskaber 

tilstrækkelige til at illustrere hvordan religiøse, politiske, økonomiske, teknologiske, 

videnskabelige og kulturelle faktorer har præget den skiftende forståelse af tid i en 

given periode.  

Vestens rationalitet er udlagt efter Webers to ideal-typer ‘den protestantiske etik’ og 

‘kapitalismens ånd‘ som analyseredskaber for den fornuft, der måtte påvirke de tidslige 

normer for samfund og sygepleje i en bestemt epoke. Sådanne moralske leveregler 

synes nærmest ikke-eksisterende i de før-industrielle samfund. 

Vestens disciplinering er udlagt efter Foucaults ‘disciplinære principper for tid og rum’ 

som analyseredskaber for kontrol og overvågning i en given periode. Det ser ud til at 

den traditionelle opgave-orienterede tid først er blevet presset ind i klosterdisciplin og 

siden i fabriksdisciplin som grundlag for en moderne tidskonstruktion, der fortsat 

baserer sig på disciplinære tiltag som inddeling, overvågning og registrering.  

I det fjerde spørgsmål inddrages de udvalgte analyseredskaber til at diskutere tid i 

forhold til de tre gennemgående temaer gennem Oldtid, Middelalder og Nyere Tid: 

- Hvad ’arbejde og opgaver’ angår, synes den traditionelle omsorgstid at 

være knyttet til sit indhold som en konkret, naturlig, relationel, opgave-orienteret og 

cyklisk-præget tidsopfattelse. Denne omsorgstid synes med Moderniteten at være blevet 

gradvist erstattet med en konstrueret, abstrakt og instrumentel tid med store 

konsekvenser for arbejdslivet – og for udøvelse af pleje og omsorg. 

- Hvad ’tro og rationalitet’ angår, synes de mytiske og religiøse verdens-

billeder, der før var grundlag for menneskelige handlinger udfra en cyklisk tids-

opfattelse, at blive afløst i Nyere Tid af en formålspræget rationalitet, der bygger på den 
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lineære tidsforståelse. Det ser ud til at Vestens tidsopfattelse følger udviklingen af den 

protestantisk-moralske livsstil, der smelter sammen med en religiøst funderet 

økonomisk-moralsk tankegang, som endelig overtages af et kapitalistisk klassesamfund, 

hvor arbejds-tid er blevet en vare, også i den offentlige sygepleje. 

- Hvad ‘måling og disciplinering’ angår, synes klosterfolket at være de 

første slaver af tiden under indflydelse af tidsregulering, tidsmåling og tidsdisciplin. 

Disse tiltag overtages først af samfundet og siden af industrien og offentlige 

institutioner som en social tidslig opdragelse. Det ser ud som om tanken om en 

kontrolleret og abstraheret tid kulminerer i det moderne samfund med uret som 

koordinerende redskab, der hjælpes godt på vej af teknologi og bureaukrati. 

 

Ud fra diskussionsafsnittet ser det ud til at nutidens sygepleje lider under at være en 

forsinket udgave af moderne effektivisering og industrialisering, hvor tidsstyring, 

planlægning og registrering er vigtige redskaber for produktionen. Det ser ud til at den 

traditionelle omsorg (‘caring‘) er omfattet af en relationel, opgave-orienteret og cyklisk 

tidsopfattelse, mens sygeplejevirksomhed (‘nursing’) synes at være født under den 

moderne tids målrettede, løsrevne og lineære tidsforståelse. Ud fra de valgte udsagn 

synes tiden til god pleje, behandling og omsorg, der udspiller sig i en kompleks 

sammenhæng, at være nedprioriteret eller underkendt i det moderne sundhedsvæsen. 

Således konkluderes at den rationelle tilgang og planlægningens væsen i moderne 

medicin og sygepleje kan bidrage til at omsorgens vilkår bydes for snævre principper 

for tid og rum.  

 

I forhold til opgavens formål synes ’tid som betydningsbærende faktor’ at være en 

anvendelig markør for den kultur-historiske forståelse af tid. Det konkluderes således at  

tidsperspektivet kan synliggøre hvordan en særlig rationalitet og disciplinering har bredt 

sig til stort set alle områder af det moderne samfund som følge af en religiøs etik, der 

udvikler sig parallelt med en temporal-videnskabelig-industriel revolution. Efter den  

protestantisk-kapitalistiske etik ses begrebet om fornuft derfor koblet med hurtig og 

effektiv udførelse af opgaverne indenfor en systematiseret og dokumenteret orden. Jeg 

finder at vor tids effektivisering og rationalisering er resultat af en lang opdragelses-

proces, der bygger på en rationel tankegang om at udnytte tiden bedst muligt. Det kan 
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påvises at Vestens sygepleje er vokset frem af kristen etik, asketisk arbejdskald og 

militær disciplin, hvor klostret, fængslet og fabrikken synes at være forbilleder for det 

moderne sygehus. Tiden er som produktionsfaktor blevet en begrænset ressource, 

hvilket kan fremme både højt tempo og tidspres. Det kan konkluderes at tiden i den 

moderne sygepleje er en disciplineret, social og abstrakt konstruktion, der støtter den 

lineære og fremadrettede tid, men nedtoner de tidsopfattelser, som er knyttet omsorgens 

væsen i nuet og til kroppens naturlige rytmer. Tid er blevet et monitoreringsinstrument, 

som moderne sygepleje synes at være ’kommet i lommen på’. Som afsluttende 

konklusion ser det således ud til at tiden sætter grænser for nutidens omsorgsopgaver – 

og ikke omvendt.  
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10. Perspektivering  
 
Dette speciale afspejler hvordan sygeplejens vilkår og dermed den afsatte tid til pleje- 

og omsorgsarbejdet har forandret sig gennem tiden. Nutidens sygeplejersker efterlyser 

mere tid til at udøve mere kvalitativ omsorg, pleje og behandling, samt tid til bedre 

kommunikation og opfølgning. Det ser ud til at en sådan kvalitativ oprustning af 

sygeplejen ikke bare er ønskelig for patienterne, men også nødvendig for den 

medicinske sektor. Det ses f.eks. af Claus Midfjords anmeldelse af bogen ‘The Dream 

Society’ (1999), der rummer følgende fremtidsudsigter for sygehusvæsenet:  

“Vi skuer tiden frem til år 2010-20. De danske sygehuse er nogle af landets mest 
avancerede arbejdspladser. Nærmest en slags top-tunede operationsfabrikker 
udstyret med den nyeste teknologi inden for scannere, sensorer, strålekanoner og 
computerteknik. Genkortet er blevet lagt - og nye fremskridt inden for biotekno-
logien har gjort det muligt at behandle langt flere sygdomme end tidligere.  
 
Alligevel må det konstateres, at hver anden hospitalsseng står tom. Årsag: 
patienterne foretrækker at blive behandlet i det alternative sundhedssystem, der til 
forskel fra de offentlige sygehuse ikke kun behandler kroppen, men også sjælen - og 
hvor der er tid til samtale, omsorg, pleje, trøst og opmuntring”  
 

For at værne om disse værdier, der traditionelt sættes højt i sygeplejen, anbefaler Dorte 

Foged173) bl.a. at sygeplejersken søger at forfine sine observationer gennem en 

skærpelse af høresans, lugtesans og følesans. Allerede i dag kan det effektive sygehus 

med dets målrettede behandling opleves som en kold og umenneskelig institution. Både 

patienter og personale erfarer, at de omtalte omsorgsværdier ofte ikke prioriteres særlig 

højt i dette højteknologiske og gennemrationaliserede miljø (Bock,1996; Hansen,1996;  

Kemp,1998+2000). Et sådant arbejdsklima med stort tidspres for de ansatte fører til en 

hektisk og tempofyldt atmosfære, der kan udløse dårlige oplevelser for alle involverede. 

 

Måske er tiden inde til enten at afpasse forventningerne med virkeligheden - eller ændre 

vilkårene. Den moderne tidsopfattelse, der opleves som en selvfølge, kan give ’blinde 

pletter’ for en anderledes tilgang. Men sygeplejens udøvere kan også selv tage større 

ansvar for udviklingen ved øget opmærksomhed på ens eget forhold til tid. Større viden 

og bevidsthed om den lineære og abstrakte tankegang, der knytter sig til klokketiden og 

andre rationelle redskaber i sygeplejen, kan måske løsrive os derfra. Som afrunding på 

dette speciale må det derfor være på sin plads at supplere Dorte Fogeds opfordring med 
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at øge fokus på ’tidssansen’. I forlængelse af min undersøgelse, der peger på at 

tidsopfattelsen afspejler den tro, rationalitet og magtstruktur, som sygeplejens værdier 

udfoldes indenfor, kunne det være spændende at udforske fænomenet ’tid’ i praksis.  
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Samlede slutnoter 

NOTER -  DET INDLEDENDE KAPITEL 
1 ) Her henvises til mine egne noter fra undervisning på DSH’s kandidatlinje i 1993-
1995 med bl.a. lektor Helle Ploug Hansen og Kari Martinsen. I 1991 blev Kandidat-
uddannelsen i Sygepleje oprettet ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole (DSH).  
I januar 2001 overgik uddannelsen til Institut for Sygeplejevidenskab under Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. 
2 ) Her kan f.eks. henvises til E.P.Thompson,1967; David Landes,1983 eller Anthony 
Aveni,1990. Et nyere eksempel stammer fra en avisartikel, hvor forfatteren Peter Høgh 
fortæller om sin lille datter, der har en afrikansk mor. På den baggrund takker hun pænt 
nej til et armbåndsur, fordi ”så får hun bare alt for travlt”  
3 ) Begrebet OLDTID anvendes typisk om tiden med de førende kultursamfund, der 
grundlag på nomadefolk forandrede levevilkår til jægere og samlere, samt primitive 
landbrug og bystater. Oldtidens verden dækker kun en lille del af vores nuværende 
verdensbegreb, men omfatter kulturcentre og civilisationer fra de ældste flodkulturer til 
den vestlige zones nye centre i Middelhavsområdet, især med fokus på Grækenland og 
Rom. ”Verdens Litteraturhistorie” (Hertel,1985,Bind 1) advarer om at Oldtiden er et 
bredt begreb, som det både er svært at bruge, men også svært at undvære, idet det 
betegner 1) et tidsafsnit i historien og 2) et kulturelt udviklingstrin. Denne tvetydighed 
viser sig særlig klart, når man bruger det i forbindelse med forskellige geografiske 
områder, f.eks. varede Oldtiden i Norden indtil ”vikingetogterne ebbede ud, 
kristendommen bredte sig og kongemagten styrkedes”, dvs. et stykke tid ind i 1000-
tallet. Nordens overgang til Middelalderen blev fremmet af massiv kulturpåvirkning fra 
syd. I Sydvesteuropa sluttede Oldtiden i 400-tallet, ”da det vestromerske rige bukkede 
under for folkevandringerne”. Ifølge Politikens Nudanske Ordbog (1992:789) henviser 
faget ’oldtidskundskab’ til græsk og romersk oldtids litteratur og kunst, hvorimod ”i 
Danmark regnes tiden indtil ca. 1050 for Oldtid”, hvilket betegnes den Oldnordiske 
periode (denne opgaves tidsafgrænsning af Oldtiden bygger på sidstnævnte definition). 
4 ) Begrebet MIDDELALDER relaterer til en tusindårig udvikling af det tidlige Europas 
bonde- og bysamfund under en detaljeret standsdeling, hvor feudalismen var frem-
herskende som produktionsmåde. Verdens Litteraturhistorie afgrænser begrebet således: 
”som periodebetegnelse i Vesteuropa har Middelalderen hævd på de tusind år fra det 
vestromerske riges fald i 476 til renæssancen i 1400-tallets Italien” (Hertel,1985,Bind 
2:11). Ifølge Politikens Nudanske Ordbog (1992:728) dækker det generelle begreb 
’middelalder’ over tiden mellem Oldtid og Nyere tid, mens begrebet ’Middelalder’ i 
bestemt form henviser til europæiske forhold, fra ca. år 500–1500. Tilsyneladende 
afspejler begrebet ’Middelalder’ ”en vesteuropæisk betragtningsmåde med rødder i 
renæssance-humanisternes historiesyn”, der skulle beskrive overgangen fra den rige 
græsk-romerske Oldtid, da man genopdagede denne arv i 1400-tallet. Ifølge ”Verdens 
Litteraturhistorie” (Hertel,1985, Bind 2:34) kan ”de fleste europæiske lande sætte 
samme årstal på kristendommens indførelse og middelalderens begyndelse”. Det skal 
bemærkes, at Nordens hedenskab først bliver slået tilbage omkring år 1000, hvorefter 
den nordiske middelalder starter. Først omkring 1450 kan Vesteuropa siges at være en 
religiøs enhedskultur (ibid.:157). Ifølge Gyldendals Dansk-Dansk Ordbog (1988:276) 
sluttede Middelalderen i Danmark med Reformationen (hvilket svarer nogenlunde til 
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denne opgaves afgrænsning af epoken). 
5 ) Begrebet NYERE TID relaterer til bonde- og bysamfund i Europas nationalstater, der 
oplever stadig mere magtfulde håndværkere, købmænd og handelsstand. Med industri-
samfundets opkomst og hastige vækst opstår nye strukturer under en borgerlig 
dominans i takt med at stændersamfundet afløses af klassesamfundet. Det kulturelle 
gennembrud afspejler sig bl.a. i Oplysningstiden. Perioden kan siges at rumme 
”renæssancens og reformationens åbne verden – og kirkens og kronens modoffensiv” 
(Verdens Litteraturhistorie, Hertel,1985,Bind 3:omslag). I denne opgave omfatter Nyere 
Tid derfor også Moderniteten, der i Politikens Nudanske Ordbog (1992:736) bl.a. 
beskrives som ”en samlet betegnelse for de retninger i filosofi og kulturteori fra 
oplysningstiden (1700-tallet) frem til i dag, der hævder muligheden af fornuft og 
fremskridt inden for kunst, videnskab og samfundsliv”  
6 ) Eksempelvis menes ”Oldtiden åbenbart (at have) forskellige årstal i forskellige 
lokalområder, afhængigt af hvornår et bestemt kulturtrin nås eller forlades” 
(Hertel,1985,Bind 1:29)  
7 ) Gyldendals røde Fremmedordbog (1991:47) oversætter det latinske ’arte’factum’ 
som ”hvad der er frembragt ved håndværk, dvs. kunst” – samt definerer begrebet 
’artefakt’ som en ”genstand forarbejdet af menneskehånd, modsat naturfrembringelser”, 
altså en kunstig fabrikeret kulturgenstand. Uret og andre tekniske tidsmålere kan derfor 
udlægges som opfundne og kunstige tiltag, og sådanne ’artefakter’ menes at have 
påvirket både den individuelle og den kollektive opfattelse af tid gennem århundreder.  
8 ) Begrebet dækker den protestantiske Reformation, der slog igennem i det meste af 
Nordeuropa i løbet af det 16. årh. (herunder Danmark i 1536)  
9 ) Slutnoterne kan stort set fordeles indenfor tre grupper: 1) bemærkninger til analyse 
og diskussion, 2) biografiske noter og 3) supplerende bemærkninger, der tilbyder 
yderligere indblik i tidens kultur-historiske baggrund, der er specialets omdrejnings-
punkt.  

NOTER - TEORETISK AFSNIT OM TID OG TIDSOPFATTELSER 
10 ) Augustin, den store leder af den romersk-katolske Kirke regnes for en af de fire 
store kirkelærere i Romerkirken og hans dybe refleksioner kan stadig vække interesse. 
Han var en lærd katolik med stor anseelse i samtiden som filosof, teolog og 
kirkepolitiker. Hans latinske selvbiografi ”Bekendelser” fra år 397 e.Kr. former sig som 
åben diskussion med Gud og ses som en filosofisk-teologisk analyse af den hellige 
skrifts tekster med lovprisning af Skabelsesberetningen (”Augustins Bekendelser” i 
Damsholts danske oversættelse,1988) 
11 ) Der skelnes i vore dage typisk mellem tre former for tid: en matematisk, en fysisk 
og en oplevet tid, dette iflg. Politikens Filosofi Leksikon (1993:430-31) 
12 ) Som formuleret af bl.a. Søren Kierkegaard hører det til blandt menneskets 
uomgængelige erfaringer, at tiden kan gå i stå - og at den kan løbe fra en, såvel som at 
tidens retning ikke kan vendes om. Eftersom det ikke lader sig gøre at skrue 
begivenhederne tilbage, må tiden derfor anses for at være ir-reversibel (Thomassen, 
1999:111) 
13 ) Udfra Vestens tidsinddeling spænder den lineære tidsopfattelse fra sekunder, 
minutter, timer, dage, uger, måneder, år, årtier, århundreder - til årtusinder - og endnu 
videre. 
14 ) Allerede med Darwins udviklingsteori, der i 1859 udfordrede Biblen og rystede 
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menneskene, opstod ”en dengang svimlende forlængelse bagud af den historiske skala” 
(Glamann,1998:9) 
15 ) Jeg bygger denne ligestilling af de to begreber på deres enslydende betydning:, idet 
cirkulær (stammer fra latinsk ’circulus’ lig med cirkel eller kredsløb) og oversættes i 
Fremmedordbogen (s.97) til ”kredsformet; som bevæger sig i kreds”, mens cyklisk (der 
stammer fra latinsk ’cyklus’ lig med kreds, ring, hjul) oversættes i Fremmedordbogen 
(s.106) som ”kreds-formet, regelmæssig tilbagevendende” 
16 ) Ifølge Husen får begrebet ’cyklisk tid’ først indhold og mening ”når det ses ud fra – 
og som kontrast til – det lineære tidsbegreb. Uden dette sidste giver det formentlig slet 
ingen mening at beskæftige sig med ’tid’ som begreb” (Husen,1988:98) 
17 ) F.eks. solens og månens rytme, tidevandsskift og kvinders menstruationscyklus 
(Glamann,1998:39) 
18 ) Tanken om en cyklisk verden findes allerede hos filosoffen Empedokles, født ca. 
490 år f.Kr. (Øhrstrøm,1995:9) 
19 ) Selvom dette var i overensstemmelse med en udbredt cyklisk tidsopfattelse, så var 
det vel reelt kun de færreste folk, der virkelig forventede at opleve præcis samme 
sommer eller samme hændelse igen. Derfor advares der om at blande idéverdenens 
cykliske indslag sammen med den praktiske virkelighed, selvom de abstrakte 
tidsforestillinger kan have påvirket det samtidige samfunds religion og politik 
(Lundmark,1983:17-18) 
20 ) Ses f.eks. hos Øhrstrøm,1995 og Eriksen,1999.  
21 ) Hermed forstås, at Platons adskillelse af materie fra ånd samt hans ophøjelse af 
fornuft til en ny status ofte udlægges som det grundlag senere epokers videnskabelige 
forståelse af tid og rum har rejst sig fra.   
22 ) Den græske gud Chronos var ikke koblet til tidsbegrebet chronos / kronos fra 
starten. Oprindeligt havde tidsguden Kronos to ansigter: den destruktive, ubarmhjertige 
og grumme Kronos som en tid, der æder sig selv – og Kronos med det venlige ansigt, 
der sikrer en paradisisk og evig søvn (Glamann,1998:21-24). Det varer angiveligt 
længe, før man i græsk litteratur - såvel som i Biblen - finder et egentligt tidsbegreb. 
Forståelsen af ’kronos’ som et tidsrum tilskrives således først den romerske forfatter 
Cicero (106-43 år f.Kr.), ifølge Øhrstrøm (1995:2) 
23 ) Udfra den betragtning at Biblen også rummer mange cykliske karaktertræk, kunne 
den bibelske tid f.eks. udlægges som en særlig éngangscyklus (Glamann,1998:19) 
24 ) Her henvises til Josuas bog i det Gamle Testamente  
25 ) ”Psykiatrien lader den normale tidsoplevelse bero på en kongruens mellem ydre, 
offentlig, objektiv tid (’verdenstid’) og indre, personlig, subjektiv, oplevet tid (’jeg-
tid’)” (Glamann,1998:71), dvs. hvis ens tids-fornemmelse pludselig ’hopper ud af trit 
med klokketiden’, kan det derfor opleves som om den subjektive ”jeg-tid” går hurtigere 
eller langsommere, alt efter situationens aktuelle indhold og intensitet (ibid.:73)  
26 ) Ifølge Øhrstrøm (1995:15) er ordet 'kalender' sprogligt set i familie med det latinske 
ord 'clamo', som kan oversættes til 'jeg råber', idet den tidlige tidsregning blev udråbt 
eller proklameret af datidens eksperter.  

NOTER -  TEORETISK AFSNIT OM VESTENS RATIONALITET OG DISCIPLINERING 
27 ) Tyske Max Weber og hans franske samtidige, Emile Durkheim (1858-1917), 
betragtes som ’stamfædre’ til den sociologiske disciplin, men Weber formår i sjælden 
grad at sammensmelte flere vidt forskellige erfaringsverdener. Skønt Weber er blevet 
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beskrevet som tøvende, splittet og foruroliget både privat og videnskabeligt, står der 
stor respekt om hans indflydelse på så forskellige discipliner som jura, statsvidenskab, 
historie, økonomi og sociologi: ”Indflydelsen skyldes i høj grad den sociologiske vision, 
der gennemsyrer værket, en vision der markerer indledningen til et forfatterskab af 
enestående dybde og omfang” (Fivelsdal,1972:VII). Derfor menes mange efterfølgende 
samfundsforskere at stå i gæld til Max Weber, der dog hele tiden forbeholdt sig retten til 
et åbent sind under stor respekt for religionen. Hans opvækst i et hjem med livlige 
diskussioner mellem en politisk far (rådmand i Berlin) og en meget religiøs og socialt 
indstillet mor (calvinist) foregik i ”værdiernes krydsild” (Fivelsdal,1972:VII). Dette 
menes at have præget Max Weber resten af hans dage og kan måske forklare hans 
udforskning af rationelle og religiøse spørgsmål. Hans arbejde vedr. protestantisme og 
kapitalisme (fra 1903-19) kan udlægges som en selvanalyse, hvor "han så sin egen 
asketisk-aggressive personlighed i historisk perspektiv" (Fivelsdal,1972:VIII)  
28 ) Det synes især at gælde områder, hvor matematisk, systematisk, eksperimentel 
tankegang dominerer og dermed kan være udløsende for rationelle bevisføringer og 
eksperimenter. 
29 ) Weber fokuserer på den vestlige verdens kapitalisme med sit ideologiske og 
strukturelle særpræg, der påvirker hele samfundets holdninger til værdier som tid og 
forpligtelser, der bindes op på kapital og profit (Fivelsdal,1972:XI)  
30 ) Webers religiøse studier tager udgangspunkt i det blandede tyske trossamfund 
omkring år 1900 (Weber,1920/1995) 
31 ) Traditionelt betegner protestantismen den kirkedannelse, som fulgte i sporet på 
Luthers Reformation i Tyskland omkring 1520. Det skal derfor bemærkes, at Weber står 
for en bredere opfattelse af den nordeuropæiske protestantisme end vanligt, idet han 
medtager en række af de kirke- og sektdannelser, som Reformationen banede vej for, 
dvs. både Lutheranere, Calvinister, Pietister, Metodister og Baptister (Weber,1995:61, 
Larsen,1995:XIV)  
32 ) Mange forfattere før Weber har noteret sig en sådan ”økonomisk rationalisme” i de 
protestantiske kredse. Men Weber bliver kendt for at gøre sammenhængen 
dokumenteret, da han sætter sig for at løse problemet med at forklare en sådan given 
sammenhæng (Fivelsdal,1972:X) 
33 ) Webers klassiske analyser af den religiøse baggrund for økonomisk rationalitet og 
industriens fremdrift udløser stadig respekt. Den finske filosof von Wright beskriver 
f.eks. reformatoren Calvin som grundlægger af ”den form for protestantisme, hvis rolle 
som ideologisk grundvold for et kapitalistisk erhvervsliv i forbindelse med en industriel 
produktionsform er dokumenteret så grundigt” med en skjult henvisning til Weber (von 
Wright,1992:16) 
34 ) Weber definerer sit idealbegreb undervejs i analysen som ”et historisk individ, dvs. 
et kompleks af sammenhænge i den historiske virkelighed, som vi sammenfatter til et 
hele ud fra en betragtning af deres kulturbetydning” (Weber,1995:25). Eftersom 
udtrykket refererer til et fænomen, der tillægges betydning udfra sin individuelle 
egenart, lader det sig ikke så let afgrænse, men må sammensættes af sine enkelte 
bestanddele, som hentes fra den historiske virkelighed og mønstereksempler. Webers 
’idealtype’ skal derfor ikke forstås som et klassificeringssystem, men som en teoretisk 
konstruktion, dvs. en forenklet model til brug i samfundsforskning: ”Intet sted i 
virkeligheden findes noget empirisk modstykke til dette tankebillede i dets 
begrebsmæssige renhed. Det er en utopi, og opgaven for den historiske forskning bliver 
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at fastslå i hvert enkelt tilfælde hvor nært eller fjernt dette idealbillede står 
virkeligheden” (Weber, iflg. Fivelsdal,1972:X-XI, original markering). Det er ikke som 
mål, men som middel, at det kan komme på tale at danne sådanne abstrakte typer: 
”Idealtypen er ingen ’hypotese’, men vil angive retningen for hypotese-dannelsen. 
Idealtypen er ingen fremstilling af virkeligheden, men vil skaffe fremstillingen entydige 
udtryksmidler” (ibid.). En sådan model kan rumme en fare for sammenblanding af 
idealtype og virkelighed - eller af teori og historie, men dette skulle Weber angiveligt 
have været ret bevidst om (Fivelsdal,1972:XI) 
35 ) Selvom de fleste af Europas største og mest økonomisk begunstigede byer i løbet af 
1500-tallet vendte sig fra Katolicismen til Protestantismen, fik man ikke hermed 
afskaffet Kirkens herredømme over samfundet, men nærmere udskiftet én magt med en 
anden.  
36 ) Weber henviser til Jesus Sirach (11,20-21) som ophav for sin udlægning af begrebet 
(Weber,1995:48 og 109). Det tyske ’beruf’ (på engelsk ’calling’ og på dansk ’kald’) er 
et verdsligt ord, der indeholder en klang af en religiøs forestilling om de opgaver, som 
Gud stiller mennesket overfor. Ifølge Weber findes ordet i alle de sprog, som er blevet 
påvirket af protestantiske bibeloversættere, hvorimod det ikke kendes i Antikken, 
romanske sprog eller i Biblens originale tekst (Weber,1995:48 og 132). Tidligere blev 
ordet ’kald’ almindeligvis oversat til et ’råb’. 
37 ) Den katolske kaldelse (’vocation’ for vækkelse) henvender sig til klosterlivets 
munke og præster, mens Luthers ’kald’ synes at indeholde en bredere udbredelse, der 
også dækker hjemmet, ægteskabet og udvalgte fag som f.eks. præst, læge og 
sygeplejerske. En nutidig sygeplejeforsker mener at hans udlægning rummer en 
forventning om kvinders underdanighed (Malchow, Klinisk Sygepleje nr.3,2001) 
38 ) Weber understreger, at han ikke bare fremstiller ”Calvins personlige anskuelser, 
men derimod calvinismen, og denne betragter vi igen i den form, som den havde 
udviklet sig til mod slutningen af det 16. og ind i det 17. århundrede i de store områder, 
hvor dens indflydelse var rådende og som også var bærere af kapitalistisk kultur” 
(Weber,1995:138). Det skal bemærkes, at Weber bevidst vælger at se bort fra Tyskland, 
der er mindre rendyrket protestantisk, men han påpeger samtidig, at begrebet 
’reformert’ ingenlunde er identisk med begrebet ’calvinistisk’.  
39 ) Selve ’prædestinationstanken’ dækker over, at mennesket er underlagt sin 
forudbestemte skæbne og herunder vil ens eventuelle udvælgelse til nåden også være 
afgjort (ifølge Gyldendals Dansk-Danske Ordbog, 1976/1988:364) 
40 ) Weber henviser til hvordan minutiøse opgørelser for dyder, synder og fremskridt 
ligefrem kan være opsat i skemaer, f.eks. hos flere protestantiske moral-teologer, som 
f.eks. Benjamin Franklins tabel-statistiske bogføring over hverdagens dyder og synder. 
Hos katolikkerne var sådanne opgørelser mere sjældne, deres eventuelle notater var 
typisk af mere vejledende karakter til selv-justits og egen-regulering, f.eks. som 
forberedelse til skriftemålet (Weber,1995:81) 
41 ) Weber henviser specielt til Benjamin Franklin (1706-90), en amerikansk politiker, 
fysiker, journalist, bogtrykker og bladudgiver som ’idealtype’ på den kapitalistiske ånd, 
idet Franklins ideer gennem årtier kommer til udtryk i hans mange populære moralske 
skrifter, der fik stor udbredelse i USA og Europa (ses også tydeligt i hans selvbiografi). 
Denne reformator afslører ingen religiøs tilknytning, men formodes at have været under 
stærk påvirkning af sin calvinistiske fader. Franklin levede i en tid, hvor USA stadig var 
under den engelske forfatning. Han tillægges stor betydning som forhandler i den 
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sammenhæng, men blev desuden kendt for sin opdagelse af lynets elektriske ladning 
(Weber,1995:25-32 og 167; Gudme,1950:53)  
42 ) Franklins originale brev med overskriften ”Necessary hints to those that would be 
rich” er fra 1736  
43 ) Ifølge Foucault etablerer den moderne verden sig ved overgangen fra det 18. til det 
19. årh. og indgår dermed som det foreløbigt sidste af en række store brud i historien 
(som Antikken, Kristendommen, Middelalderen, Renæssancen, Klassicismen). Mange 
af hans værker kredser om den franske revolution (1789) som fikspunkt for opkomsten 
af det tekniske prægede industrisamfund (Berg Eriksen,1989:53). Han viser bl.a. 
hvordan sanser, reaktioner, bevægelser tilpasser sig en tiltagende rationalisering, 
samtidig med at kontrol og dressur kan spores alle vegne.  Det 18. og 19. århundredes 
eksklusion af det ufornuftige og irrationelle udlægges af Foucault som et markant brud, 
der førte den kapitalistiske udvikling videre til det 20.årh. 
44 ) Se f.eks. Heede,1992; Mathiesen 1977/1994 og Berg Eriksen,1999 
45 ) Hans gennemgående fokusering på forskelle eller brud placerer Foucault i en central 
rolle indenfor fransk filosofi (iflg. Politikens Filosofi Leksikon,1993:139). Men - hvis 
man skal være tro mod hans egne åbenhed, så synes det både unfair og umuligt at sætte 
ham ind i en bestemt bås. Foucaults ønske om bredde i den videnskabelige tilgang 
afspejler sig i hans diskursanalyser, der betragtes som vigtige samfundskritiske 
vurderinger. Han menes at være inspireret af Nietzsche, foruden Weber og Marx, men 
han henviser sjældent direkte til disse tænkere. Foucault’s egne skrifter, der ikke er for 
’fastholdere’, omtales f.eks. som ”civiliseret anarki”, der udfordrer videnskaben 
videnskabeligt og underminerer fornuften ved hjælp af fornuft (Heede,1992:7-9). Han 
er derfor vanskelig at placere ”i det teoretiske landskab”, hvor hans fokus er brud, 
konflikter og kriser (Schmidt,1985:9). Han er endvidere kendt for sin provokerende 
opfattelse og kritik af den kommenterende idehistorie og strukturalisme.  
46 ) Dermed nærmer Foucault sig tilsyneladende strukturalismen, men i stedet giver han 
perspektivet en ny drejning. 
47 ) Foucault peger bl.a. på, at Vestens net af institutioner opbygges samtidig med en 
normaliseringstendens af f.eks. seksualiteten. Han advarer derfor imod konstruerede 
begreber som ”køn”, ”kriminalitet”, ”sindssyge” og ”seksualitet”, der tjener til at 
disciplinere mennesker og få ”kroppens mangfoldighed og eksistensens frodighed” til at 
fryse fast i stivnede positioner og dermed sætte individerne i bås (Heede,1992:29-36). 
Foucault understregning af ”hvordan enhver kroppsfilosofi inngår i en sammenheng av 
herredømme, maktutøvelse og motstand mot maktutøvelse” kan ses som den meta-
filosofiske baggrund for senere filosofiske udlægninger af kroppen (Østerberg,1984:15) 
48 ) En af Vestens store utilitarister, Jeremy Bentham (1748-1832), der også betegnes 
som ”nyttens profet” (Foucault,1994:176-201). Han anses for at være en af Englands 
mest betydningsfulde reformmænd og synes at have været en jurist og samfundsøkonom 
med filosofiske overvejelser. Ifølge Bentham måtte enhver handling vurderes efter, hvor 
stort et gode den kunne resultere i. Således bør den rigtige handling, dvs. den handling 
som man i en given situation bør udføre, være den, som i forhold til andre handlinger, 
kan bidrage til den størst mulige lyst - i forhold til smerte. Hans tænkning blev dermed 
udgangspunkt for såkaldt ”utilitarisme”, også kaldet nytte-etik (Iflg. Politikens Filosofi 
Leksikon,1993:50) 
49 ) Bentham har beskrevet sit princip i bogen ”Panopticon, or the Inspection House” fra 
1791. Tanken bag en sådan form for arkitektur var at sikre en effektiv overvågning og 
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kontrol over de indsatte i f.eks. fængsler, arbejdshuse og sindssygeasyler. Men samtidig 
var det en plan for en ny og mere humanitær ordning i tråd med udviklingen indenfor 
engelsk straffelovgivning (Siegumfeldt,1992:42) 
50 ) Ud fra den franske originaludgave kaldes ”det fængselsagtige væv” for ”le carcéral” 
(Foucault,1994:261-273; Mathiesen,1977/1994:XVI; Heede,1992:105) 
51 ) Foucault har bl.a. undersøgt medicinens nye tiltag gennem diskursanalyser af 
’galskabens historie’ og lægevidenskabens opkomst med det formål at afdække den 
styrende rationalitet og teknologisk præget tænkning indenfor moderne sygdoms-
forvaltning: ”Fornuftens overmanning av galskapen og den endelige nøytraliseringen 
av den som ’sinnssykdom’ er fra en side sett bare et eksempel på hvordan den moderne 
verden er blitt rasjonalisert, dvs. hvordan den er blitt gjenstand for teknologisk 
kontroll” (Eriksen,1989:238)  
52 ) Foucault har bl.a. undersøgt denne taktiks betydning for den moderne medicins 
opkomst. Han har således udforsket diskursen omkring de historiske betingelser og 
omstændigheder for den moderne medicin i sit værk ”Klinikkens Fødsel” (dansk 
oversættelse år 2000) 
53 ) Foucault menes flere steder at spille på ords dobbeltbetydning, f.eks. franske ord 
som ’le carcéral’ (se slutnote 50) og ’examen’, der ikke bare dækker ordet 
eksamination, men også det bredere begreb ’undersøgelse’, f.eks. af patienter på et 
hospital. Således skulle bl.a. hans begreb ’examen’ dække over både en subjektivering 
og en objektivering af de berørte individer (Heede,1992:113) 
54 ) Min sammenfatning af ”den protestantiske etik” bygger på Webers afgrænsning af 
det religiøse gennembrud i 15-1600-tallets Nordeuropa. Ligeledes bygger min 
sammenfatning af ”den kapitalistiske ånd” på Webers definition af den moderne 
vestlige kapitalisme opstart i 1700-tallets Nordeuropa. 
55 ) Min sammenfatning af ’principperne for disciplinering af rum og tid’ baseres på 
Foucaults udlægning af 1700-tallets individualiseringsprocesser, hvorunder både 
opfattelsen af menneskets krop og den tidslige logik gennemgår store forandringer.  

NOTER - ANALYSTISK DISKUSSION AF OLDTIDENS SAMFUND OG OMSORGSTILBUD 
56 ) Oldtidens fastboende, der slår sig ned på samme sted gennem længere tid, 
organiserer sig naturligt nok anderledes end samtidige nomadefolk. Oprettelse af 
fælleseje synes at kunne dække de fastboendes behov for politiske ordninger og 
lederskab (Wyller,1969:9)   
57 ) Her henvises bl.a. til Evans-Pritchard’s studier af Nuerne i 1940’erne, der afslører 
en ret nøjagtig tidssans, hvor naturfænomener blev knyttet til dagens arbejdsopgaver, 
f.eks.: ”Among the Nandi an occupational definition of time evolved covering not only 
each hour, but half hours of the day”. Selve arbejdsopgaven kan også definere tiden, 
f.eks.: ”In Madagascar time might be measured by ’a rice-cooking’ (about half an 
hour) or ’the frying of a locust’ (a moment) (Thompson,1969:58) 
58 ) Citatet stammer fra Asplunds bog ”Tid, rum, individ och kollektiv” fra 1983, der 
omhandler tidsopfattelsen i de gamle bondesamfund set i forhold til den moderne tid i 
klassesamfundet. Undervejs diskuterer han med andre udlægninger, bl.a. Frykman & 
Löfgrens samtidige arbejder. 
59 ) Mange sprogs oprindelige betydning af ’arbejde’ knytter sig til udtryk som 
’trældom’ eller ’træls og pinagtig møje’.  
60 ) Selvom Max Weber erkender, at der også fandtes økonomiske systemer i Antikkens 
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kulturkreds (og i de gamle asiatiske kultursamfund), fremhæver han udviklingen i nyere 
tid som ”den moderne vestlige kapitalisme med et ideologisk og strukturelt særpræg, 
der er ukendt i andre kulturer” (Fivelsdal,1995:XI) 
61 ) I bogen ”Medicinens historie” omtales sygdomstegn allerede hos de første 
mennesketyper. Sådanne tegn på praktisk lægekunst viser mange lighedspunkter til 
lægelige processer hos nulevende naturfolk. Det afspejler skiftende kendskab til urters 
helbredende virkning og kirurgiske indgreb (Gotfredsen,1969). Men også Oldtidens 
behandlingsmæssige tiltag må formodes at have udløst behov for pleje og omsorg.  
62 ) Fra år 325 kaldte Østkirken disse for Xenodochier efter Hellenernes for et "hus for 
fremmede" (ofte rejsende på pilgrimsfærd). Xenos betyder fremmed. Omtrent samtidig 
brugte Vestkirken det græske ord "nosokomeion", som betyder et hus for syge, i stedet 
for det latinske ord "hospitalis", der betyder et hus for gæster (Wyller,1969:68-70). 
Sidstnævnte genkendes i det engelske ’hospitality’ for gæstfrihed og i ordet ’hospice’, 
som i vor tid betegner en institution for pleje af håbløst syge og døende (Gyldendals 
Engelsk-Dansk Ordbog,1995:258)  
63 ) Katolikken Benedikt a Nursia (ca.480-543) var en munk af romersk afstamning med 
stor sans for organisation og orden. Han havde velstående forældre og voksede op under 
Romerrigets forfald, men var stødt af det umoralske liv. Efter at have levet flere år af sit 
liv i ensomhed og dyb forsagelse af alle livets ydre glæder og fristelser stiftede han år 
529 en romersk-katolsk klosterorden med løfte om fattigdom, kyskhed, lydighed og 
stedbundethed. Han rejste et af de største og betydeligste klostre med kirke, bibliotek, 
bønnerum, arbejdsrum, m.m. Et kæmpe bygningsværk, der blev centrum for hans orden 
og model for de fleste andre klostre. Benediktinerordenen inddelte døgnet i en slags 
klokke-timer, som man bl.a. reciterede sig frem til ved at læse en afmålt tekst eller 
tænde lys med tidslige markeringer. Alt skulle afvikles til bestemt tid. Reglen dannede 
mønster for alle Romerkirkens grundregler, men blev dog tilpasset de forskellige 
ordener. Efter sin død blev munken Benedikt kanoniseret, dvs. ophøjet til helgenen St. 
Benedikt.  
64 ) Det græske ord ’diakonos’ betyder tjener, hvorved ordet ’diakoni’ er lig med 
tjeneste (Wyller,1969:62). Oldtidens diakoni omfattede både missionsarbejde og 
hjemmesygepleje. Den omtales allerede omkring Jesu tid, hvor forfølgelsen af de nye 
kristne gjorde det risikabelt at hjælpe andre åbenlyst. Her tilbød Kirken en vis 
beskyttelse ved at tage sygeplejen ind som en opgave i Guds ånd under den religiøse 
magt (ibid.:61) 
65 ) Tiden som ’kronos’ blev f.eks. ofte afbildet som Saturn, guden, der fortærede sine 
egne børn. Siden blev dette symbolske udtryk for en tid der forsvinder overtaget af 
symboler på timeglas / ure - samt ”manden med leen”, der illustrerer døden. 
66 ) Den cirkulære tidsopfattelse, der dækker forestillingen om et kredsløb med 
gentagelser i det uendelige, fører i en del gamle kulturer til læren om sjælevandring og 
genfødsel.   
67 ) Eksempelvis talte Theoprastos om tiden "som en kostbar gave" ca. 280 år f.Kr. 
(Eilertsen,1985:197)  
68 ) De gamle grækere havde ingen hellige bøger og deres guder mindede om mennesket 
selv på godt og ondt.   
69 ) Von Wright fremfører det som et fællestræk for både jødedommen, kristendommen 
og islam, at man hævder Ordets autoritet, således som det er blevet åbenbaret i en hellig 
bog (henholdsvis Tora, Biblen og Koranen). Desuden har alle tre trosretninger en 
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karismatisk leder eller en profet, der formidler Guds ord, nemlig Moses, Kristus og 
Muhammed (von Wright,1992:4)  
70 ) Ifølge Augustin m.fl. skabte Gud Himlen og Jorden, således at ”verden var skabt, 
ikke i tid, men samtidig med tid”. Herefter forventes den verdslige tid at få sin 
afslutning, når Kristus vendte tilbage for at opvække de døde (Pedersen,1992:41)  
71 ) Allerede i de første klosterinstitutioner blev livet vævet ind i et bestemt liturgisk 
mønster, der gik igen hos mange senere ordener. Mange vedblev at afholde guds-
tjenester på bestemte tider resten af døgnet, deraf betegnelsen ’tidebønner’ (f.eks. 
Dominikanerne, se Zwergius,1991:25) 
72 ) En sådan tidslig afpasning kan siges at foregribe det nutidige begreb ’timing’. Ifølge 
Politikens Nudanske Ordbog (1992:1109) kan ’timing’ forstås som 1) tidtagning, 
tidsberegning; sans for at en situation – f.eks. i en film - har den rette varighed. 2) valg 
af det rette tidspunkt for en handling. 
73 ) Ifølge Martinsen (1976) bliver dette fænomen aldrig udlignet trods den store 
betydning, som kvindernes indsats og erfaring har haft for den brede befolkning gennem 
mange århundreder.   
74 ) Ifølge ”Politikens Filosofi Leksikon (1993:187) opfattes den græske videnskabs-
mand, Hippokrates fra Kos (ca.460-ca.370 f.Kr.) som lægekunstens fader, lægeløftets 
ophavsmand og medforfatter af de hippokratiske skrifter, der var en samling blandede 
medicinske værker. 
75 ) Hippokrates’ læge-ed stiller store krav til lægens etiske standard, dvs. også til 
lægens personlighed, sundhed og udseende, hvilket ifølge Wyller (1969:45) også peger 
på vigtige egenskaber af gyldighed overfor sygeplejersker. De oldgræske lægers ed kom 
bl.a. til at danne grundlag for Florence Nightingale-løftet over 2000 år senere.    
76 ) Lignelsen om Den Barmhjertige Samaritaner er nærmest blevet det kristne 
forbillede på umiddelbar Næstekærlighed og omsorg, der ikke lader sig stoppe af 
religiøse eller sociale skel (se f.eks. Martinsen,xxxx og Møllehave,1993:39) 
77 ) I England står f.eks. endnu resterne af det imponerende monument, Stonehedge, 
som formodentlig har været en kæmpemæssig stenkalender ca.1500 år f.Kr. Det kan ses 
som et produkt af årtusinders astronomiske teknologi, for allerede i Oldtiden kunne man 
fastsætte årets længde så præcist, at det kun afviger 6 minutter fra vor moderne 
definition (Øhrstrøm,1995:14-16). Solen har til alle tider været det bærende element i 
menneskenes tidsregistrering: ”Soluret var også altid en kalender som kunne angive 
årstidsændringer ud fra solhøjden ved middagstid. En variant er de såkaldte meridianer 
som kunne aflæses ved middagstid for at bestemme datoen” (Eriksen,1999:114) 
78 ) Egypterne inddelte timen i 60 minutter efter det babyloniske regnesystem, senere 
blev minutterne inddelt i 60 sekunder for matematisk at fiksere så små enheder som 
muligt (Øhrstrøm,1995). Siden Oldtiden har man brugt det latinske "minuere" (at 
formindske, egt. forkortelse for "første formindskede del") for 1/60-del af en cirkel, men 
også for en enhed i den babylonske matematik, der gjorde brug af 60-tals-systemet. 
Sekund kendes også fra geometrien som begreb for "anden formindskede del" 
(Øhstrøm,1995:19). Således blev tiden tidligt kvantificeret ved hjælp af tal. 
79 ) Man begyndte tidligt at markere dage ved hjælp af streger, der ”måske (var) tegnet i 
sand, ridset i sten – eller skåret i en træstok” (Eilertsen,1985:13). Efterhånden blev 
kalenderstavene til en slags evighedskalender, udformet efter kirkeligt mønster, som 
regel uden angivelser af månens faktiske bevægelser gennem året. De var ofte udstyret 
med billeder og symboler, der f.eks. kunne angive hvornår fortidens bonde skulle 
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begynde sit forårsarbejde.   
80 ) Tidligt i den romerske kejsertid fandt man hver dag behersket af sin egen planet og 
dermed af en guddomskraft (Eilertsen,1985:6), f.eks. rummer den romerske kalender fra 
354 f.Kr. mindst 25 ulykkesdage (ibid.:14). Siden Oldtiden har bestemte dage været 
udpeget som særlig uheldige eller farlige. Denne astronomiske tradition, der lader 
universets kosmiske tid få direkte indflydelse på menneskets tilværelse, lever videre i de 
moderne horoskoper og såkaldte ”Tycho Brahes-dage”. Sidstnævnte fænomen er en 
gammel dansk henvisning til Frederik II, der omkring 1580 bestilte astronomen Tycho 
Brahe til at skrive forudsigelser, prognostika og kalendere for kongen. Udtrykket bruges 
nu til dags vel mest om en særlig tosset dag, hvor alting synes at gå skævt  (Eilertsen, 
1985:15) 
81 ) Eksempelvis menes hanegal at have fungeret som menneskets vækkeur i årtusinder.  
82 ) Man målte typisk tiden efter mærkedage eller særlige år ud fra bestemte hændelser 
med personlige relationer, f.eks.: ”Det var året efter den store pest..” eller … ”Det var 
året før vor røde hest døde..” (Eilertsen,1985:12) 
83 ) Det kunne f.eks. være hanegal ved solopgang, dyrenes rytmer, særlige lysfølsomme 
blomster og solens højeste position over et bestemt bjerg (Lundmark,1994:22). Man 
kunne bestemme klokkeslettet ved at markere hvor skyggen faldt når det var middag. 
Det skulle også være almindelig kendt at ”det var midt på dagen”, når man kunne 
skræve over sin egen skygge (Eilertsen,1985:12) 
84 ) Babylonierne havde allerede inddelt dagen i tolv timer, hvilket blev overtaget af 
grækerne, men mest til videnskabelig brug (Eriksen,1999:114). I praksis fastsatte det 
før-moderne menneske tiden efter konkrete gøremål, så det var alt rigeligt at inddele 
dagen efter "hanegal", "markedstid", "middag", "lampetænding" og "sengetid" (ibid.) 
85 ) F.eks. var "Vindenes Tårn" i Athen fra 2. årh. f.Kr. et kosmologisk monument over 
den antikke teori om de fire elementer, der blev kombineret med en ny visning af tiden 
(Glamann,1998:41) 
86 ) Glamann henviser her til en romersk komedieskriver, Titus Maccius Platus (død 
184.f.Kr.), som i et af sine stykker harcelerer over manien med at stille solure op i hele 
Rom: ”Hvad ligner det egentlig sådan at hakke min dag i småstykker ? / Da jeg var 
dreng fungerede min mave som mit solur / den var altid præcis og til at stole på. / Den 
fortalte mig / når det var tid at spise. / Nu omstunder er det soluret, der bestemmer. / 
Byen er fyldt med disse forbandede ure” (Glamann,1998:41, se også Landes,1983:15). 
Den lineære tanke, der henviser til at den brugte tid aldrig kommer tilbage, kan også 
findes i Oldtiden, hvor en knust tidsmåler kunne symbolisere død og ulykke allerede i 
den romerske kejsertid (Eriksen,1999:116) 
87 ) Måske har der også ligget geografiske og praktiske hensyn bagved behovet for den 
nye tidsmåling. F.eks. lader Islams fire daglige bønnetider sig let definere af Solen 
under varme himmelstrøg, mens Kristendommens udbredelse gik nordpå mod koldere 
egne, hvor solen er mindre tilstede og vandure kan fryse til (Landes,1983; se også 
Schanz,2003:100)  
88 ) Sådanne ure kunne ikke vise tiden i moderne forstand, men de var en slags ’timere’, 
der tiltrak sig opmærksomhed efter et vist tidsrum ved hjælp af forskellige simple 
teknikker. De nye ure blev suppleret med traditionelle målemetoder, som f.eks. læsning 
af en afmålt tekst eller brugen af tælle-lys.  
89 ) Den bagvedliggende tanke ser ud til at være at tiden på jorden skulle bruges 
fornuftigt og rigtigt, eftersom menneskene ikke havde ubegrænset tid til at opnå åndelig 
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fuldkommenhed på den linje, der kunne trækkes fra Skabelsen til verdens undergang.  
90 ) Der kendes eksempler på, at Oldtidens klostre fik integreret plejen af de syge og 
fattige i sit arbejdsprogram allerede fra slutningen af det 2. årh. (Wyller,1969:81) 
91 ) ”De syv kanoniske timer som blev fastlagt i 500-tallet - Laudes, Prima, Tertia, 
Meridies, Nona, Vesperalis og Completorium - disponerede både krop og sjæl efter 
Herrens anvisninger” (Eriksen,1999:266) 
 

NOTER – ANALYTISK DISKUSSION AF MIDDELALDERSAMFUND OG OMSORGSTILBUD 
 
92 ) Ifølge Verdens Litteraturhistorie afspejler begrebet ’Middelalder’ en vesteuropæisk 
tankegang, der opstår med det renæssance-humanistisk historiesyn: ”Disse lærde havde 
i 1400-tallet netop genopdaget antikken – den rige græsk-romerske oldtid, og var 
optaget af at levendegøre denne arv i deres egen nutid. De følte de skulle knytte 
forbindelse hen over et tidsrum hvor den havde været afbrudt. Dermed fik de også brug 
for et ord for årene mellem den gamle tid og deres egen ny tid. De valgte en ny 
betegnelse på et gammelt sprog: medium ævrum, middelalderen. Den er siden blevet et 
fundamentalt begreb i al historieskrivning” (Hertel,1985, bind 2:11), se også Glamann, 
1998. 
93 ) Asplund (183:120) understreger, at ordet ”promiskuös” skal forstås i sin oprindelige 
betydning, som ”vartannat, blandat, gemensamt”, dvs. blandet og fælles. Ifølge 
Svensk-Dansk Ordbog (1977/ 1993:233) kan ”vartannat” også forstås som ’mellem 
hinanden’ eller ’hulter til bulter’.  
94 ) Der kan henvises til klassikere indenfor civilisationshistorien som Norbert Elias, 
Philippe Aries og Michel Foucault. Sådanne fællesskaber uden private zoner i tid og 
rum kan findes i Vesten helt op til 1800-tallet. Kulturel adskillelse mellem mennesker 
og dyr, såvel som adskillelse mellem enkelte personer, opstår først med individualismen 
og den kulturelle opdragelse (iflg. Frykman & Löfgren,1994) 
95 ) Hermed må såkaldt ”tidsfusk”, dvs. at lyve om sin egen optagethed, være et mere 
moderne fænomen, for det har næppe været muligt at snyde fra sit arbejde i et nært 
bondesamfund, hvor man kunne holde øje med hinanden døgnet rundt (Asplund, 
1983:116) 
96 ) Socialhistorikeren E.P. Thompson har i sin artikel "Time, work-discipline, and 
industrial capitalism" gennemgået, hvordan tid og arbejds-disciplin har præget 
menneskers liv gennem de sidste 300 år. Artiklen, der blev udgivet i tidsskriftet, "Past 
and Present" i 1967, citeres ofte i senere udgivelser som en af tidsteoriens klassikere. 
Thompson har udforsket det spirende industrisamfund i England via forskellige kilder 
fra det 16.årh. frem til nutiden, dvs. med så blandede henvisninger som teater, aviser, 
arbejderdigte, romaner, felt-observationer og faglitteratur.   
97 ) Sådanne fridage kan have virket som en slags sikkerhedsventil overfor eventuelle 
frustrationer pga. de hårde vilkår. Omkring år 300 var der f.eks. 175 statslige helligdage 
i den romerske kalender, hvor der blev arrangeret gladiatorkampe og cirkus i 
forbindelse med gudedyrkelse (Eilertsen,1985:176). I Norden blev de mange markeder 
knyttet til forskellige helgener og indskrevet i kalenderen fra år 1258 
(Eilertsen,1985:185). I Danmark fik staten "ryddet op" ved at sammenlægge flere 
helligdage med oprettelsen af "Store Bededag" i 1686 (Goul Andersen,1993:30) 
98 ) Desuden kan klokkerne siges at motivere til mere arbejde indirekte, idet 
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”Klokkestøberiet var et af den europæiske Middelalders største håndværk” (Glamann, 
1998:42)  
99 ) Ifølge Politikens Ordbog (1992:243) var cistercienserne medlemmer af den 
munkeorden, som blev stiftet i 1098 af Robert af Citeaux. Ordensnavnet er afledt af den 
latinske form ’cistercium’.  
100 ) Der omtales ikke danske institutioner under denne orden, selvom dens skoler 
menes at have været meget respekteret (Wyller,1969). Anno 1159 nævnes det første 
danske hospital under St. Mikkels Kirke i Viborg, men snart fulgte flere af disse 
tilholdssteder for hjemløse, rejsende, fattige og nødlidende, hvor de trængende blev 
plejet så godt, som det lod sig gøre (Petersen,1928:22) 
101 ) Ifølge Wyller (1969:111) fyldte sygepleje omkring det 10. årh. en væsentlig del af 
klosterarbejdet, idet hospitaler typisk rummede et infirmeri for syge klosterfæller samt 
hospital for udefra kommende folk.  
102 ) Ifølge Gyldendals Dansk-Dansk Ordbog også kaldet filantropi (1988:552) 
103 ) Johanniterordenen (stiftet omkring år 1100), også kaldet Malteserordenen, fordi 
den en overgang havde sæde på Malta. Den var en ridderorden med rødder i adelen, der 
især blev kendt for sit selvopofrende omsorgsarbejde. Herom skriver Wyller: ”Mange 
av ridderne byttet rustningen sin med sykepleierens drakt, og også de ga store gaver. 
Livet deres ble delt mellom sykepleie og krigstjeneste. Når det krevdes, dro de ut som 
kjempende riddere, og når slaget var slutt, dro de tilbake og var sykepleiere. Denne 
dobbeltoppgaven ga dem navn av ’hospitals-riddere’. Dette var opprinnelsen til den 
store Johanitterorden som eksisterte i mange hundre år, ja, som for så vidt eksisterer 
ennå” (Wyller,1969:89). I Danmark blev der opført flere Johanniterklostre; bl.a. i 
Nykøbing Mors (år 1370) (iflg. Petersen,1928:25) 
104 ) Helligåndsordenen blev stiftet i 1195 og var en såkaldt ”sekulær orden”, dvs. 
borgerlig og udenfor klostervæsenets ”evige løfter”. Til gengæld skulle man så love at 
tjene de syge og de fattige som sin hovedopgave (Wyller,1969:96; Petersen,1928:42). 
Der blev indviet flere institutioner i Danmark: ”Middelalderens Velgørenhed gav sig 
Udslag i Oprettelsen af milde Stiftelser rundt i Landet, hvor Fattige og Syge havde 
deres Tilflugt – de bedre stillede blev plejet i Hjemmene – hvorfor den Tids Fattig- og 
Sygepleje ikke kan skilles ad” (Petersen,1928:35). Helligåndshusene dækker over en 
række stiftelser med dette formål og selv navnet var med til at understrege indsatsen: 
”Deres Segl var Duen, den Helligaands Mærke, - saa betegnende, da de 
Barmhjertighedsgærninger, der udøvedes i Hospitalerne, regnedes for særlige 
Vidnesbyrd om den Helligaands Gerninger i Menigheden” (ibid.) 
105 ) Ring Kloster var et dansk Benediktinerkloster ved Skanderborg Sø; en selvstændig 
institution fra 1100-tallet indtil efter Reformationen. Men da klostret overgik til kronen, 
forfaldt det hurtigt - og i 1650 var alle de tidligere klosterbygninger borte. Alligevel 
mener efterfølgende udgravninger (1972-1985) at kunne påvise, hvordan mottoet ’bed 
og arbejd’ i klostertilværelsen ligefrem kan bekræftes gennem de arkæologiske fund 
(Reinholdt,1999:47-56) 
106 ) Den cykliske og kosmiske tidsopfattelse, der blev integreret i Middelalderens 
kalendere, menes at have overlevet i den moderne tidsforståelse, der stadig bygger på 
denne kalenderkonstruktion (Øhrstrøm,1995:32). Kalenderen rummer også stadig nogle 
eksempler på en sammenblanding af det verdslige og det religiøse, f.eks. er påsken både 
en hedensk fest for forårets tilbagevenden og en katolsk fest for den genopstandne 
Kristus (Pedersen,1992:42) 
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107 ) Eksempelvis skulle Dominikanermunke lægge alt til side, når klokken ringede til 
gudstjeneste og bøn  (Zwergius,1991:13)  
108 ) Tiltag som f.eks. afbrudt nattesøvn og streng diæt, der kunne frembringe 
hallucinationer, begejstring og visioner (Landes,1983:63) 
109) Et punktligt fremmøde var bestemt ikke nemt at overholde for en middelaldermunk: 
”Unless some member of the congregation were ready to stay awake through the night 
and watch for the clock - a precarious resort, as anyone who has stood sentry duty 
knows - it was only too easy to oversleep” (Landes,1983:63). Således synes munkenes 
store opmærksomhed på tiden og deres frygt for at komme for sent at have overlevet i 
den kendte børnesang om ”Mester Jakob” (hvilket bl.a. Landes,1983:66; Østergaard 
Nielsen,1995b; Glamann,1998:41-42 samt Eriksen,1999 har gjort opmærksom på). Man 
kan sige, at tidens tyranni skinner igennem i dette gamle børnerim, der skulle være 
velkendt over hele den vestlige verden. Sangen handler om munken, som er ansvarlig 
for at høre efter klokken og vække de andre i klosteret. Der findes forskellige 
internationale variationer, idet han i visse udgaver kommer til at sove helt over sig (se 
dansk udgave i "De Små Synger" v/ Nyborg Jensen, 23. oplag, ukendt årstal, s.39) 
110 ) De kanoniske tideregler påbød f.eks. munkene at læse nogle af Davids 150 salmer 
ved fællesmøder 7 gange i løbet af dagen og 1 om natten. Døgnet blev derfor opdelt i 
afsnit svarende til de bestemte tidspunkter for bøn, ud fra såkaldte tidebønner. Disse fik 
latinske navne, der bl.a. knyttede sig til tidsregningen i ”Det Nye Testamente”.  
 
Følgende inddeling styrede livet i de fleste af Middelalderens klostre med henvisning til 
fastsatte messer (sang og gudstjeneste); f.eks. hos Benediktinerne omkring år 1300 
(Eco,1984:5-10) - og hos Dominikanerne, hvor ”døgnet var vævet ind i et bestemt 
liturgisk mønster” omkring 1250 (Zwergius,1991:25): 
 Matutin (lat. Aften)   ml. kl. 24-03 
 Laudes (lat. Lovsang)  ml. kl. 5-6, skal afsluttes før daggry 
 Prim (den 1. time)  før solopgang, ca. 7.30 
 Terts (den 3. time)   omkring kl. 9 
 Sext (den 6. time)  omkring middag  
 Non (den. 9. time)  mellem 2 og 3 om eftermiddagen 
 Vesper (lat. Aftenstjerne) mellem 4 og 5 eftermiddagen, solnedgang 
 Completorium   omkring kl. 6-7 aften.  
 Sidstnævnte kan forstås som ”når arbejdet er udført” - og natten falder på, går 

munkene til ro 
 
111 ) Kirken forbød f.eks. obduktion, der ligesom operative indgreb blev overladt til 
barberer eller bartskærere. Det betød at kirurgiske færdigheder længe blev betragtet som 
et håndværk og ikke som lægevidenskab. 
112 ) Eilertsen (1985:13) henviser f.eks. til en almanak fra år 1493 i Strasbourg, der 
anbefaler de rette tidspunkter for åreladning og indgrebets placering på kroppen, som 
dikteres af de forskellige stjernetegn. 
113 ) Som Wyller siger: ”Når vi i dag bruker uttrykket ’Abrakadabra’ om noe 
meningsløst eller uforståelig, så bru-ker vi et ord fra medicinens magi. Ordet ble 
skrevet på en papirlapp, og den skulle svelgjes” (Wyller,1969:105) 
114 ) Her greb heksegalskaben virkelig Europa, hvilket førte til henrettelser - ofte efter 
forudgående retslig tortur - af mere end 50.000 ofre, hovedsagelig kvinder (Porter, 
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2000:128). Samme kilde anfægter feministerne og deres påstand om ’ni millioner 
dræbte hekse’ som fri fantasi. 
115 ) At man virkelig opfattede sådanne kvinder som en trussel mod stat og kirke ses 
f.eks. af en håndbog for hekse-jægere fra 1484, der menes brugt af både katolske og 
protestantiske forfølgere gennem 300 år (Martinsen,1976:18) 
116 ) Det velrenommerede sundhedscenter ’Salerno’ beskrives i mange medicinsk-
historiske kilder (se f.eks. Wyller,1969:107-108; Gotfredsen,1969:38 og Porter,2000)  
117 ) Ifølge Gyldendals Dansk-Dansk Ordbog (5.udgave,1988:36) var en bartskærer eller 
badskærer i ældre tid en barber, der også virkede som kirurgisk læge ved at udføre 
forskellige operationer. 
118 ) Kaldet som begreb menes først at brede sig i 1600-tallet blandt de protestantiske 
folkeslag med den Lutherske oversættelse af Bibelen), der har givet "kaldet" sin 
betydning i de protestantiske sprog efter Reformationen (Weber,1995:48/132)  
119 ) Timeglasset baseres som regel på sands bevægelse i et vendbart glas. Dette sandur 
dækker hurtigt et stor behov for tidsmåling i skibsfarten, men vinder også frem som en 
ny tidsmåler i kirke, retssal, skole, køkken og sågar i medicinen (som pulstæller). 
Timeglassets tidsinterval afhænger af sandets gennemløbstid, der kan være ¼, ½. ¾ 
eller 1/1 time, som f.eks. på det firedelte timeglas med disse intervaller, der i 
århundreder var monteret på Århus Domkirke (Eriksen, 1999:116; Øhrstrøm,1995:25 
samt Informationsmateriale fra Den Gamle By i Århus,2001)  
120 ) Dette kan måske forklare timeglassets popularitet i skoler, kirker og retssale. 
Timeglassets store betydning kan aflæses i dets udbredelse, men kan også følges i 
overført forstand som kunstens symbol for tid, selvkontrol og forgængelighed siden 
1400-tallet (Eriksen,1999:117) 
121 ) Det mekaniske ur kan først siges at fungere optimalt, efter timerne er blevet 
udlignet og standardiseret til en ensartet tid ”det var simpelthen for vanskeligt at 
konstruere urværker som tog hensyn til de varierende dagslængder på forskellige 
årstider” (Eriksen, 1999:117). Forinden havde en time været afhængig af dagens 
længde og den geografiske placering af soluret.  
122 ) De sidste lærde skrifter i Vesten om tid var tilbage fra det 7. årh., hvorefter 
processen menes at være stivnet i Europa (se Landes,1983:64). Faktisk er urets 
oprindelse fortsat et mysterium. Ingen ved præcis af hvem, hvornår, hvordan og hvorfor 
det mekaniske ur blev opfundet. Ifølge Landes m.fl. kan det skyldes, at før-moderne 
tidsmålere længe gik under en og samme betegnelse:  ”It is one of the misfortunes of 
scholarship that there was only one word for clock in the western Europe of the Middle 
Ages: (H)OROLOGIUM. This generic term referred to every kind of timekeeper, from 
sundial to clepsydra to fire clock to mechanical clock. So when, in the late thirteenth 
century, we get an unprecedented spate of references to clocks, we cannot be sure 
prima facie what kind of device our sources are talking about”  (Landes,1983:53). 
Dette suppleres af Eriksen: “Horologium på latin kan betyde både solur, vandur, 
timeglas og mekaniske urværk. Derfor er tekstkilderne så uigennemskuelige”. Desuden 
blev der brugt f.eks. kærte-ure, olie-ure og røgelsespinde med streger på som tids-
intervaller (Eriksen,1999:117). Urets oprindelse tilskrives ikke et elitært ophav, men 
omtales mere som en håndværksmæssig indsats, idet uret menes at være resultatet af 
forskellige aktørers indsats gennem århundreder. Der åbnes således for en mulig 
kombination af nye mekaniske og videnskabelig traditioner, dvs. af praktiske og 
teoretiske færdigheder, der hidtil har været adskilte størrelser (ibid.:115). Fra første færd 
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menes mange urmagere at besidde en særlig målrettet, logisk og rationel mentalitet. 
Urmagerkunsten synes at illustrere netop den type flid og nøjagtighed, som ligger til 
grund for den protestantiske etik (ibid.:133) 
123 ) Her henvises til disse tænkeres kobling mellem tid og bevægelse, se teorikapitlet 
om tid i dette speciale.  
124 ) I flere århundreder må urene justeres efter solure og vandure. Men efter det 
mekaniske urs debut omkring år 1300 dukker det ene flotte tårnur efter det andet op i 
Europas større byer indenfor de næste 2-300 år. Ældre urværker blev bygget om og 
efterhånden blev de nye urskiver med timevisere symbolet på byens status og 
organisering. ”Ca. 1410 havde de fleste større europæiske byer offentlige ure. Men på 
den tid var der knap 100 byer på hele kontinentet som havde mere end 10.000 
indbyggere” (Eriksen,1999:119). Bylivet bygger i stigende grad på håndværk og 
handel, som omfatter både selvstændige og lønarbejdere. 
125 ) Mange af Middelalderens astronomiske ure fremhæves som imponerende mester-
værker, der var rigt udsmykket med datidens kunstneriske symboler og metaforer for 
tid. Flere af disse billedlige henvisninger har overlevet til vore dage som symboler for 
tid, f.eks. timeglasset og léen  (Landes,1983; Øhrstrøm,1995) 
126 ) Eksempelvis var der ingen abstrakte standardmål for hverken afstand, vægt, rum 
eller tid. Landes henviser til at Middelalderens enheder var typisk knyttet til nogle 
fysiske karakteristika, der faktisk varierer meget fra person til person ( f.eks. ’fod’ og 
’tommer’), fordi kun få kendte til talberegning (Landes,1983:77) 
127 ) Bogtrykkerkunsten, der har sin oprindelse i 1400-tallet, omfatter også overgangen 
fra enkeltfremstillede kalenderstokke til mangfoldiggørelsen af billedkalendere 
(Hertel,1985,bind 2). Visse udgaver var fremstillet for analfabeter, illustreret med tegn 
og symboler. Desuden udkom populære årstabeller, som var dagsfortegnelser over, 
hvornår på året man f.eks. helst skulle lade sig årelade for at forjage dårligdomme 
(Eilertsen,1985:13) 
128 ) Det skærpede krav til præcision kan tænkes at have fremskyndet 1500-tallets 
kalenderreform. Julius Cæsar kendes bl.a. for at have reformeret den romerske kalender 
og indført skudår allerede i år 46 f.Kr. Ud fra det herskende verdensbillede var jorden 
universets centrum, indtil Kopernicus i 1543 fik ”flyttet” verdens centrum til Solen. 
Men som følge af at den gamle kalender efterhånden medførte store afvigelser i forhold 
til de faktiske observationer af månens cyklus og årets længde, vedtog den katolske 
Kirke derfor en omfattende kalenderreform 1500 år senere. Det startede i Frankrig 
under Pave Gregorius XIII, således at man "sprang over" 10 dage i 1582 for at justere 
ind i forhold til de faktiske måneobservationer og samtidig regulere årets længde. Det 
vakte især opstand i de protestantiske lande, at den katolske Pave sådan ville "stjæle" 
flere dage og dermed forkorte ens liv. Derfor accepterede de forskellige lande i Europa 
ikke den nye kalender på samme tid. Danmark forkortede først februar måned i år 1700, 
hvorved mandag d.1.marts kom til at følge lige efter søndag d.18.februar (Øhrstrøm, 
1995:34; Eilertsen,1985) 
129 ) Måske lader Kirkens store magt sig spore i tidsmålingens historie, for de 
teknologiske muligheder menes at have været tilstede fra år 1000, men gennembruddet 
af det mekaniske ur ses først 300 år senere (Landes, 1983:54). Det kan derfor tænkes at 
Kirken, som ejer af den eneste "kunstige tid", formår at undertrykke den nye opfindelse 
så længe.  
130 ) Begrebet standardiserede timer dækker over ensartede, homogene timer gennem en 
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kunstig inddeling af døgnets 24 timer, som afløste de naturgivne tidsmåleres varierede 
tid. 
131 ) Det fænomen, at den tekniske side af en pålidelig tidsmåler som uret opfølges af en 
mental lydighed overfor urets tid, har moderne sociologer betegnet som ’tids-
disciplinering’ (bl.a. Landes,1983:2). Begrebet kunne tænkes at henvise til Foucaults 
tanker om tidslig disciplinering i bogen ”Overvågning og straf”, der synes at dække det 
samme fænomen (1994)  
132 ) Citeret hos Jean Gimpel (1976:128-129) (se Østergaard Nielsen,1995b) 
133 ) Thompson henviser her til undersøgelser af de tidslige aspekter hos algeriske 
bønder (ref. til Bourdieu,1963) 
134 ) Uret blev længe opfattet som et forstyrrende element, hvilket kommer til udtryk i 
mange omskrivninger af klokken; f.eks. ”the devil’s mill” og ”an intruder” (se bl.a.  
Thompson,1967:57-59 og Landes,1983:15) 
135 ) Hermed lever denne form for institution helt op til sit navn, idet det latinske ord 
’claustrum’ skal forstås i betydningen ”et innelukket eller avstengt sted” (Wyller, 
1969:77). Klostret kan dermed opfattes som et sted, der både kan adskille og beskytte 
sine beboere fra omverdenen. Ifølge ”Latin-dansk Ordbog, 1963/1983:52 dækker 
betegnelsen også over ”en spærreanordning”. 
136 ) Almindeligvis var klosterhospitalet indrettet som en stor sygesal med fritstående 
eller aflukkede alkover (Petersen,1928:43). Men ifølge Wyller kendes der også tidlige 
eksempler på en mere specialiseret opdeling i mindre rum med adskilte enkeltsenge 
efter inspiration af cellesystemer sydfra (Wyller,1969:76) 
137 ) Reglen kan nemlig også siges at rumme en alternativ form for personlig frihed, 
f.eks. muligheden for at vælge mellem ”12 former for ydmyghed og 72 former for 
godgørenhed” (Wyller,1969:75) 
138 ) Klostrenes organisering af tid har også inspireret den moderne litteratur.  
"Rosens Navn" er således en kendt historisk-inspireret roman af den italienske forfatter 
og professor i historie, Umberto Eco (2002). Han bygger på autentiske kilder, der bl.a. 
omhandler den strenge (tids)disciplin for munke i Middelalderen (oprindelig udgave er 
fra 1980). I ”Rosens Navn”fremstilles f.eks. skrive- og læsekunst som farlig virksomhed 
der kræver konstant overvågning for at undgå tidsspilde ved ukontrollerede tankerækker 
og disciplinbrud, f.eks. i form af latter eller selvstændig refleksion hos munkene. 
139 ) Et sådant udsagn kan også ses som en henvisning til en livlig diskussion blandt 
tidsteoretikere, der reflekterer over om behovet for mere præcis tid kom før eller efter 
opfindelsen af mere pålidelige tidsmålere (se f.eks. Landes,1983 og Thompson,1967). 
Andre understreger at øget opmærksomhed for tidsmåling førte til uret - samtidig med 
at uret førte til øget opmærksomhed på tiden - hvilket rummer en vekselvirkning 
mellem de to aspekter (se f.eks. Eriksen,1999:128)                                                                                

NOTER – ANALYTISK DISKUSSION AF NYERE TIDS SAMFUND OG SYGEPLEJE 
140 ) Som eksempel på tidsmålende metoder i det før-moderne samfund henviser 
Thompson til forskellige daglige gøremål, der samtidig udtrykker et tidsrum, f.eks. 
målte man i det 15. århundredes England tiden efter længden af en bøn (såkaldt ”Pater 
Noster wyle”). I det 17.årh.’s Chile bedømte man ægs kogetid udfra et Ave Maria (”the 
cooking-time of an egg could be judged by an Ave Maria said aloud”) - og endnu i vor 
tid har munke i Burma defineret tiden på dagen efter dagslysets styrke (”when there is 
light enough to see the veins in the hand”), iflg. Thompson (1967:58)  
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141 ) Landbrugets forandringer kan f.eks. relateres til begyndende tidslig afregning til 
daglejere; en stigende omlægning fra agerbrug til dyrehold, såvel som fra selvforsyning 
til produktion med salg for øje (Thompson, 1967:58) 
142 ) Men selv i de større byer har hanen før og nu været mennesket en tro følgesvend og 
et naturdrevent vækkeur, som man har forladt sig på helt op til i dag (Glamann,1998:40) 
143 ) Omtalte forskelle mellem land og by har fået forskellige tidsteoretikere til at knytte 
det moderne samfunds opkomst sammen med tidsforståelsen, hvilket bekræfter den 
industrielle revolutions indflydelse på det moderne menneskes liv, arbejde og 
tidsopfattelser. Se Thompson,1967; Landes,1983 og Eriksen,1999. Eksempelvis har 
Lefevre i 1958 bidraget til en opfattelse af cirkulær tid, der knytter sig til rural 
virksomhed og jordbrugers afhængighed af skiftende årstider og lineær tid, der knytter 
sig til den urbane, industrielle organisering af samfundet (Thompson,1967:60). Hermed 
kan den lineære tidsopfattelse tages som udtryk for den moderne udvikling i Vesten, 
men grænserne synes at blive udvisket i det større tidshistoriske perspektiv. Ifølge 
Thompson mindskes det skarpe skel mellem tidsopfattelsen hos den frie arbejder på 
landet og den tidsbundne arbejder i byen i takt med udbredelsen af arbejdsgiver og 
arbejdstagerforhold. 
144 ) Med reference til det tidsteoretiske kapitel skal det pointeres, at begge disse 
tidsbegreber har altid og vil altid være tilstede samtidig, men styrkeforholdet ændrer sig 
fra tid til anden. Eksempelvis synes lineær tid allerede i Oldtiden at blande sig med det 
cykliske verdensbilledet, ligesom tidsopfattelsen i nutidens Vesten stadig indeholder 
elementer af både cyklisk tid og lineær tid.   
145 ) Flere kilder beskriver hvordan arbejdere og små håndværkere i flere generationer så 
ud til at foretrække frihed og socialt samvær frem for fast arbejde, hvilket blev udlagt 
som ”slendrian og dovenskab” af det etablerede borgerskab. Drikkeri og pubbesøg ses 
derfor som et stort problem i industriens fødeland, England, helt fra 16-1700-tallet.  
Folk nød hellere de adspredelser, som tilværelsen kunne byde på, og lod sig f.eks. gerne 
lokke af vejret til fisketure, sommerudflugter eller kælketure (Asplund,1983:194; se 
også Weber,1995; Thompson,1967; Foucault,1994; Lundmark,1993). En sådan 
problematik kan ikke siges at være ukendt i dag, hvor den kobles til andre kulturers 
tidsforståelse, som f.eks. grønlændere og somaliere. 
146 ) Lignende beskrivelser ses hos Weber,1995; Thompson,1967 og Foucault,1994. 
147 ) Det skal understreges, at Foucaults fokus er disciplineringens metoder, der her 
indgår i det moderne samfunds behov for at styre en stigende befolkning. Men han 
synes samtidig at erkende nødvendigheden af et produktionsapparat, der formår at 
brødføde og beskæftige en broget menneskemængde  
148 ) Begrebet Reformationen dækker sædvanligvis den religiøse reformbevægelse, der 
har skabt den protestantiske Kirke, som i Danmark dateres til 1536.  
149 ) Ifølge Thompsons henvisning stammer teksterne fra R.Baxter: ”A Christian 
Directory”, London, 1673. Denne Richard Baxter (1615-91) var engelsk prædikant og 
religiøs forfatter med puritansk overbevisning: ”Over for de kirkelige brydninger i tiden 
stod han livet igennem som formidleren, der betonede enheden i det centralt kristelige, 
hvormed han mente en praktisk virksom religiøsitet og et helligt liv levet i fuldkommen 
tro og tillid til Gud. Både i troen og i de daglige gøremål inden for arbejde og familieliv 
understregede han betydningen af, at mennesket vendte sig bort fra selvoptagethed, 
ligegyldighed og hovmod. Baxterismen kan bedst karakteriseres som en moderat form 
for calvinisme” (biografiske oplysninger i ’Den Protestantiske Etik og Kapitalismens 
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Ånd”,1994:164) 
150 ) Baxter og hans ligemænd formidlede gerne moralske anvisninger som f.eks. denne: 
”Let the time of your sleep be so much only as health requireth; for precious time is not 
to be wasted in unnecessary sluggishness ... Quickly dress you ... and follow your 
labours with constant diligence”  (Thompson,1967:88, med reference til Baxter,1697) 
151 ) En sådan traditionel indstilling, hvor arbejdet er integreret i selve tilværelsen, var 
meget fremherskende i industriens barndom, men menes at eksistere endnu i Vestens 
ikke-industrielle kulturer, dvs. især knyttet til naturbundne eller kunstneriske 
arbejdsområder som unik håndværk og industri (iflg. Thompson,1967) 
152 ) Eksempelvis menes renæssancens humanister (som Erasmus og Montaigne i 1500-
tallet) at være præget af åbenhed og skeptisk tolerance. De så angiveligt på menneskets 
anliggender som et billede på Guds mangfoldighed uden at forfalde til dogmatik eller 
universel teori (ibid.) 
153 ) Ifølge Lundmark har den ortodoks-religiøse og politiske tankekontrol aldrig været 
stærkere og straffen for overtrædelser aldrig strengere end efter det videnskabelige 
gennembrud i 1600-tallet (Lundmark,1993:150). Denne opfattelse går imod den 
traditionelle historiske udlægning af denne periode som tiden, hvor den frie tanke og det 
frie menneske blev indført. Lundmark gør opmærksom på, at den ’gamle’ beskrivelse 
derfor har været under ny vurdering de sidste årtier.   
154 ) Isaac Newton (1642-1727), engelsk fysiker, astronom og matematiker, der bl.a. 
med sine præcise redegørelser for al bevægelse i universet dannede skole for de næste 
300 års fysik og astronomi, udtrykte i 1687 sin tidsopfattelse således: ”Absolut, sand og 
matematisk tid flyder jævnt af sig selv og ved sin egen natur uden relation til noget 
ydre” (Øhrstrøm,1995:56, Politikens Filosofi Leksikon,1993:311-12)  
155 ) Der blev bygget mange offentlige hospitaler i Europas store byer i denne periode 
med henblik på lægernes udforskning af sygdomstilfælde, hvor den medicinske 
disciplin kunne udvikle sig på basis af klinisk og patologisk forskning. Heri ligger der 
også nogle arkitektoniske overvejelser om rummets disciplinære brug, der bl.a. afspejler 
sig i Florence Nightingales rapport fra 1867: ”Suggestions for the Improvement of the 
Nursing Services of Hospitals”  
156 ) Florence Nightingale forstod at dokumentere og argumentere i en sådan grad, at 
Dronning Victoria gerne havde indsat hende i sin regering: ”I wish we had her at the 
War Office” (Dunbar,1969:XIV) 
157 ) Traditionelt blev tiden beregnet ud fra konkrete beskrivelser af en vis 
arbejdsindsats, om nødvendigt, da også på landet. Et eksempel fra 1641 viser, hvordan 
storbønder udregner forventet lønarbejde i "dagværk", mens et andet fra 1660 
udpensler, hvor meget man kan forvente, at en mand kan høste om dagen i forhold til 
afgrødens beskaffenhed, tykkelse, længde osv. (Thompson,1967:61) 
158 ) Denne mekaniske opfindelse synes således at varsle en helt ny tidslig mentalitet, 
der spores overalt og på så forskellige områder som f.eks. sprog, kreativitet, religiøs 
forståelse, økonomisk rentabilitet, videnskabs-tilgang, medicin og verdenssyn.   
159 ) Tårnurets klokker bruges tidligt til at markere morgen (tid at stå op) og aften (tid at 
gå til ro) for byens indbyggere, men urenes nøjagtighed må tillægges en bred margin.  
I de første århundreder var urene ret upræcise slagværker uden visere. Pendulet blev 
først opfundet omkring 1658 - og fjederen ca.1674.  
160 ) Se Weber,1995, Foucault,1994, Thompson,1967, Landes,1983; Glamann,1998. 
161 ) Fra starten findes der typisk kun eet autoriseret ur på arbejdspladsen, som typisk 

 146



 

                                                                                                                                               
aflæses af ”the clock-keeper”, der har til opgave at kontrollere og overvåge såvel ur som 
mennesker (Thompson,1967:81-82). Da der senere sættes ure op på offentlige steder, 
kan tiden siges at blive mere synlig for enhver. 
162 ) Industrimanden og ingeniøren F.W.Taylor (1856-1917) blev kendt for at overføre 
den videnskabelige tænkning til metoder, der kunne regulere arbejdsrytmerne i 
industrielt arbejde, hvor alle arbejdsbevægelser blev analyseret og beskrevet i 
tidsenheder på 0,072 sekund ud fra såkaldt ’scientific management’. Herefter kunne 
enhver arbejdsfunktion tilrettelægges med et ganske nøjagtigt tidsforbrug, inklusiv 
nødvendige pauser. Taylor søgte efter den bedste måde at organisere arbejdet. Han 
satsede på uddannelse i specialfunktioner og indførte akkordlønsystemet for at sikre de 
økonomiske hensyn; men mennesket skulle tilpasse sig arbejdet som en tap i maskinen; 
ikke omvendt (Husen,1988:50)  
163) Kamp mod fattigdom og ledighed var et motiv for det 17. og 18. århundredes 
moralister, bl.a. kæmpede puritanerne for at gøre folk mere bevidste om tiden for 
derved at behage Gud. Herunder ses flere interessante sammentræf mellem uret og den 
protestantiske tænkning. Da lommeuret kom frem, viste den største afsætning sig nord 
for Alperne, hvor den typiske ejer af et personligt ur var en velstående, protestantisk 
nordeuropæer. ”Den ellers så asketiske og humørforladte Jean Calvin tog uret til sig 
som et nyttigt instrument” - og som historikeren Landes påpeger ”må dette 
kronometriske aspekt med i analysen af den protestantiske mentalitets opståen i det 
calvinske Europa (Glamann,1998:50). Heraf ses at den puritanske Calvin overraskende 
nok accepterede uret (og dets eventuelle overflødige udsmykning) som et værdifuldt 
instrument. Endvidere viser en opgørelse over registrerede urmagere i Europa år 1500-
1700, at 87 % af dem var protestanter (Landes,1983:92) 
164 ) Udviklingen har ført til at hele kloden i vor tid er blevet omspændt af et net af tider, 
hvilket medvirker til verdens nutidige fornemmelse af global samtidighed (Glamann, 
1998:59). På det internationale plan enes en række lande på en meridian-konference i 
1884 om at overgå til den såkaldte Greenwich Mean Time (GMT), der inddeler verden i 
tidszoner ud fra et 0-punkt i London, hvilket siden har været den tidslige fællesnævner, 
først for Vesten og siden for store dele af verden (ibid.:57-62). Herefter kan det 
verdensomspændende net af tid siges at omfatte bl.a. trådløs telegraf, kabeltelefon, 
dampskibe, tog og senere fly. Nye tiltag som computer og Internet kan i høj grad siges 
at bidrage til en stærk fornemmelse af global samtidighed døgnet rundt, idet den 
konkrete tid opløses af den abstrakte tid i ’cyberspace world wide’.   
165 ) Florence Nightingale betragtede enhver sygdom som en genopbyggende proces, 
hvor kroppen bestræber sig på at nå til heling og harmoni, både fysisk og åndeligt. Hun 
lagde derfor større vægt på omsorg for det syge menneske - end på selve sygdommen.   
 

NOTER - DISKUSSIONSAFSNIT 
166 ) Se f.eks. Carlzon,1987 og Normann,1992.   
167 ) Gennem 1700 og 1800-tallet fik den klassiske mekanik status som overordnet 
videnskabsideal, hvor endda himmellegemers bevægelse kunne forudsiges: ”I den 
forbindelse kom det præcise mekaniske ur til at stå som et eksempel med speciel 
forklaringskraft. Mennesket i sig selv blev også sammenlignet med et kompliceret ur” 
(Øhrstrøm,1995:57). En sådan deterministisk opfattelse levnede ikke megen plads til 
den frie vilje, når mennesket blev betragtet som ligeså forudsigeligt som et urværk. 
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Dette menneskesyn var stik imod det fremherskende kristne, og samtidig afslørede den 
teknologiske udvikling med fremkomsten af mange nye opfindelser da også at verden 
ikke sådan lod sig forudbestemme. Modernitetens mekaniske menneskesyn knytter sig 
til den industrielle æra, hvor ”arbejderne ofte beskrev deres træthed som følge af det 
forøgede tempo i de begreber, der knyttede sig til de maskiner, der gik i stykker. Når en 
arbejder ikke længere kunne følge med, blev der talt om et breakdown på samme måde, 
som når en maskine brød sammen” (Schjødt,2002:27).  
168 ) Siden 1984 har man f.eks. sondret mellem sygehusenes produktivitet efter 
arbejdsindsats (eller kr. og ører) pr. produceret enhed - og deres samfundsmæssige 
effektivitet, dvs. det generelle udbytte af selve behandlingen. I modsætning hertil er den 
medicinske effekt af behandlingen stort set blevet taget for gode varer ud fra 
professionens egne vurderinger  (Goul Andersen,1990:331)  
169 ) Citat fra søster Eva Lyngby, dansk forstanderinde fra 1924-1964, der søgte 
optagelse i Diakonissestiftelsen som ganske ung, efter en åndelig tilskyndelse. 
170 ) Se bl.a. Zerubavel,1979.  
171 ) Her henvises der til rationelle lægevidenskabeligt-inspirerede tiltag i sygeplejen, 
som f.eks. det Nationale Indikator Projekt, der startede i Århus Amt sidst i 1990’erne - 
og siden er blevet gjort landsdækkende.  
 

NOTER – KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING  
172 ) En ældre sociologisk-funderet artikel har advaret om den rollekonflikt, der ligger i 
at sygeplejersker både skal leve op til forventningerne i en ”modererstatningsrolle” og 
en ”teknikerrolle” (Wærness,1982) 
173) Dette fremtidsperspektiv skyldes en venlig henvisning fra Dorte Foged, Sygepleje-
konsulent, Skejby Sygehus. ’Anmeldelsen’ af fremtidsforskeren Rolf Jensens bog 
indgik i hendes tale ved 25 års jubilæum for DSR / Århus Amtsråd d. 18.maj 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang. tegning på min egen forside til specialet: 
Det skal bemærkes at tegningen af den fortravlede sygeplejerske på min 
forside er lånt fra hæftet ”Stikpiller”, udgivet af Dansk Sygeplejeråd med 
illustrationer af ’Füchsel’ (årstal ikke angivet) 

 148


	Inklusiv samlede slutnoter (s.125-144) Dansk resumé: Tid - som forestilling i samfund og sygepleje 
	1.1. Indledning
	1.2. Baggrund og problembeskrivelse
	1.3. Begrebet ’tid’ som udgangspunkt for litteratursøgning
	1.4. Afgrænsning, formål og undersøgelsesområder
	2 Metode
	 2.1. Vedrørende det teoretiske afsnit om tid og tidsopfattelser
	2.2 Vedr. det teoretiske afsnit om Vestens rationalitet 
	2.3 Vedr. det teoretiske afsnit om Vestens disciplinering
	2.4. Vedr. de historiske kilder i det empiriske afsnit
	 Første del – teoretisk afsnit

	3. Det teoretiske afsnit om tid og tidsopfattelser 
	3.1 Tiden i sproget
	3.2 Forskellige generelle fortolkninger af tid
	3.3 Lineær tid / kronologisk tid 
	3.4. Cyklisk tid / cirkulær tid / rytmisk tid 
	3.5. Tid som en relationel og kvalitativ størrelse
	3.6. Tidslige begreber i Biblen 
	3.7. Tid som en absolut og kvantitativ størrelse
	3.7.1. Tid som tal
	3.8. Opgave-orienteret tid kontra arbejds-tid
	3.9.  Skematisk oversigt over tidsangivelser som analyseramme
	 4. Teoretisk afsnit om Vestens rationalitet og disciplinering 
	4.1. Vestens rationalitet set ud fra Max Weber
	4.2. Vestens disciplinering set ud fra Michel Foucault
	4.3.  Skematisk oversigt over udvalgte begreber som analyseramme
	Anden del – empirisk afsnit

	5. Analytisk diskussion af Oldtidens samfund og omsorgs-tilbud 
	5.1. Tid - kontra arbejde og opgaver  
	5.2. Tid - kontra tro og rationalitet 
	5.3. Tid - kontra måling og disciplinering 
	5.4. Sammenfatning af Oldtiden
	 6.  Analytisk diskussion af Middelaldersamfund og omsorgs-
	 tilbud
	6.1. Tid - kontra arbejde og opgaver
	6.2. Tid - kontra tro og rationalitet
	6.3. Tid - kontra måling og disciplinering
	6.4. Sammenfatning af Middelalderen
	 7. Analytisk diskussion af Nyere Tids samfund og sygepleje
	7.1. Tid - kontra arbejde og opgaver 
	7.2.  Tid - kontra tro og rationalitet
	7.3. Tid - kontra måling og disciplinering 
	7.4. Sammenfatning af Nyere Tid
	 8. Diskussion af opgavens resultater ført op til nutiden
	8.1 Tid - kontra arbejde og opgaver 
	8.2. Tid - kontra tro og rationalitet
	8.3. Tid - kontra måling og disciplinering
	 9.  Konklusion 
	 10. Perspektivering 
	 LITTERATURLISTE (svarende til aflevering februar 2004)
	Kirsten Østergaard Nielsen.pdf
	Inklusiv samlede slutnoter (s.125-144) Dansk resumé: Tid - som forestilling i samfund og sygepleje 
	1.1. Indledning
	1.2. Baggrund og problembeskrivelse
	1.3. Begrebet ’tid’ som udgangspunkt for litteratursøgning
	1.4. Afgrænsning, formål og undersøgelsesområder
	2 Metode
	 2.1. Vedrørende det teoretiske afsnit om tid og tidsopfattelser
	2.2 Vedr. det teoretiske afsnit om Vestens rationalitet 
	2.3 Vedr. det teoretiske afsnit om Vestens disciplinering
	2.4. Vedr. de historiske kilder i det empiriske afsnit
	 Første del – teoretisk afsnit

	3. Det teoretiske afsnit om tid og tidsopfattelser 
	3.1 Tiden i sproget
	3.2 Forskellige generelle fortolkninger af tid
	3.3 Lineær tid / kronologisk tid 
	3.4. Cyklisk tid / cirkulær tid / rytmisk tid 
	3.5. Tid som en relationel og kvalitativ størrelse
	3.6.  Tidslige begreber i Biblen 
	3.7. Tid som en absolut og kvantitativ størrelse
	3.7.1. Tid som tal
	 3.8. Opgave-orienteret tid kontra arbejds-tid
	3.9.  Skematisk oversigt over tidsangivelser som analyseramme
	 4. Teoretisk afsnit om Vestens rationalitet og disciplinering 
	4.1. Vestens rationalitet set ud fra Max Weber
	4.2. Vestens disciplinering set ud fra Michel Foucault
	4.3.  Skematisk oversigt over udvalgte begreber som analyseramme
	Anden del – empirisk afsnit

	5. Analytisk diskussion af Oldtidens samfund og omsorgs-tilbud 
	5.1. Tid - kontra arbejde og opgaver  
	5.2. Tid - kontra tro og rationalitet 
	5.3. Tid - kontra måling og disciplinering 
	5.4. Sammenfatning af Oldtiden
	 6.  Analytisk diskussion af Middelaldersamfund og omsorgs-
	 tilbud
	6.1. Tid - kontra arbejde og opgaver
	6.2. Tid - kontra tro og rationalitet
	6.3. Tid - kontra måling og disciplinering
	6.4. Sammenfatning af Middelalderen
	 7. Analytisk diskussion af Nyere Tids samfund og sygepleje
	7.1. Tid - kontra arbejde og opgaver 
	7.2.  Tid - kontra tro og rationalitet
	7.3. Tid - kontra måling og disciplinering 
	7.4. Sammenfatning af Nyere Tid
	 8. Diskussion af opgavens resultater ført op til nutiden
	8.1 Tid - kontra arbejde og opgaver 
	8.2. Tid - kontra tro og rationalitet
	8.3. Tid - kontra måling og disciplinering
	 9.  Konklusion 
	 10. Perspektivering 
	 LITTERATURLISTE (svarende til aflevering februar 2004)




