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Den ikoniske 
pestdragt båret af ”Dr. 
Schnabel” på et satirisk 
kobberstik fra ca. 1654. 
Han repræsenterer den 
uhygge og mystik, der 
knytter sig til pesten. 
Schnabel trækker 
vejret gennem et 
fuglelignende næb, 
som skulle fyldes 
med stærkt duftende 
urter for at modvirke 
pestgiften. Vi ved reelt 
ikke, om dragten har 
været brugt i Danmark. 
Men den er et af de 
mest skræmmende 
og stemningsfulde 
symboler på pesten og 
genoplives hvert år som 
kostume ved fastelavn 
og halloween. Farvelagt 
senere.
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Bylder og 
bønner
Det begyndte med kulderystelser, hovedpine og høj 
feber. Så kom der smerter i armhulen eller lysken, 
hvor betændte knuder på størrelse med et hønseæg 
fik huden til at bule ud. Nogle hostede blod op fra 
lungerne, og huden fik sorte pletter, inden døden 
hyppigt indfandt sig efter et par dage. Afstanden 
mellem liv og død var forbavsende kort, og familie-
medlemmer og naboer fik lignende symptomer. Der 
findes ingen danske øjenvidneberetninger fra den-
gang, hvor pesten hærgede gennem landet omkring 
1350, men mange har sikkert oplevet deres krop 
forgå på samme måde.

Pesten har sin helt særlige plads i verdens-
historien – og på menneskehedens kirkegård. Den 
medførte den største katastrofe, som nogensinde 
har ramt Europa. Magthaverne var uforberedte og 
magtesløse, og epidemien dræbte ved sin ankomst 
måske en tredjedel af Europas befolkning på 80 
millioner. Dens rasen fra 1346 til 1353 affødte det dy-
stre tilnavn den sorte død, som stadig lever i vores 
kollektive erindring.

Pestens oprindelse i 1346 er omdiskuteret, men 
flere kilder peger på, at den dukkede op i landom-
rådet mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav i det 
sydlige Rusland. Samme år brød pesten ud i han-
delsbyen Kaffa på Krimhalvøen, hvorfra den bredte 
sig til Lilleasien, Nordafrika og Europa. Italienske 
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Der er ingen epidemisk 
sygdom, som nærmer 
sig pestens uhyrlige 
og altomfattende 
dødelighed. Dens 
opdukken i 1346 var 
en altfortærende 
kulturkatastrofe, som 
langsomt, men sikkert 
spredte sig med skibe 
og menneskefyldte 
havnebyer til resten af 
verden. Pestens sidste 
tur i København i 1711 
er her erindret i et 
historisk træsnit fra 
1800-tallet.
|| Medicinsk Museion

handelsskibe bragte den til Middelhavet, hvor pe-
sten i september 1347 nåede havnebyen Messina på 
Sicilien. Her flygtede de rige indbyggere ud af byen 
og slog sig ned i vinmarkerne eller i nærliggende 
byer. Fra Sicilien bredte pesten sig op gennem Euro-
pa med en gennemsnitshastighed på 1-2 kilometer 
om dagen over land og 40 kilometer til havs. To år 
senere ser det ud til, at pesten nåede Danmark.

Skibe fra Norge eller England kan have bragt 
sygdommen til havnebyen Ribe i efteråret 1349. 
Ribe Domkirkes annaler kaldte det følgende år for 
”den store menneskedøds tid”, og præsterne afholdt 
17 sjælemesser over velhavende afdøde mod nor-
malt én om året. Et brev fra Aalborgs byråd beretter 
om ”den almindelige død eller pest, som udbrød i 
det Herrens år 1350”. Vi kan kun gisne om, hvordan 
befolkningen reagerede på den altomfattende kata-
strofe. Situationen var så ekstrem, at Valdemar 4. 
(ca. 1320-1375) i 1354 udstedte en benådning af alle 
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dødsdømte på grund af den ”store befolkningsman-
gel i Danmarks rige”.

Katastrofestemningen satte sit præg på Europa. 
På universitetet i Paris analyserede professorer 
på det medicinske fakultet sig frem til, at Saturn, 
Jupiter og Mars’ position klokken 13 om eftermid-
dagen den 20. marts 1345 havde trukket ondartede 
dunster fra undergrunden op i luften og formentlig 
udløst epidemien. Astrologien var i 1300-tallet en 
respekteret videnskab, og naturkatastrofer og epi-
demiske sygdomme blev tolket som Guds straf over 
syndere. Mange brugte troen som et værn mod den 
omsiggribende død og lidelse. I 1348 tilbød paven 
helt ekstraordinært en generel syndsforladelse til 
alle, som angrede og forlod et syndigt liv. Andre greb 
til religiøs fanatisme og blev såkaldte ”flagellanter”, 
som ved selvskade forsøgte at mildne Guds vrede. 
De vandrede i religiøse optog fra by til by, anråbte 
Gud og piskede deres rygge til blods, men paven 
forbød bevægelsen allerede året efter. 

I Danmark var de religiøse udtryk mere af-
dæmpede. I året for pestens ankomst blev antallet 
af pengegaver til kirken femdoblet. Den bratte 
stigning i generøsiteten kan ses som udtryk for, at 
velhavende personer over for truslen om død og 
sygdom ønskede en hurtig syndsforladelse og et 
kort ophold i skærsilden. Middelalderens danske 
bønnebøger anviste også, hvordan fadervor, bestem-
te salmer eller et billede af Jomfru Maria kunne 
beskytte mod pesten.

Pesten vendte tilbage til Danmark i 1360, 1368, 
1377 og muligvis et par gange til i det sene 1300-tal. 
En beretning fra Brøndum Hovedgård i Nordjylland 
fortæller, at flere marker i 1400 lå uopdyrket, og at 
34 ud af 48 gårde var ødegårde, dvs. forladte gårde. 
Vi kender ikke antallet af døde i Danmark, men et 
forsigtigt gæt er, at befolkningstallet i Danmark 
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faldt fra knap en million omkring 1350 til halvdelen 
i år 1400. 

Worms fem gange med pesten
I København befandt professor og læge Ole Worm 
(1588-1654) sig flere gange i orkanens øje. Han 
var vidne til fem pestepidemier i første halvdel af 
1600-tallet. På det tidspunkt havde flere regenter 
siden 1500-tallet indført kontrol af rejsende fra 
pestramte byer og isolation af huse med pestsyge, 
men det hjalp ikke København i første omgang. I 
1629 skrev Worm til en kollega: ”Pesten raser her, 
og jeg har på 14 dage mistet min fader, min søster og 
min svoger”. Ved den sidste epidemi forklarede han 
i 1654: ”Næppe en gade i staden er sluppet for dens 
angreb; den dræber over 600 hver uge”. Worm rap-
porterede til familie og kolleger fra et København, 
hvor universitetet hver gang lukkede og fik mange 
ansatte til at rejse væk. I 1654 var de tre professorer 
tilbage, og Worm måtte til sidst opgive at besøge 
sine patienter. Ved epidemiens kulmination skrev 
han til sønnen Willum i Holland, at sygdommen 
slog folk ihjel på fire dage. Han døde selv af pest i 
slutningen af årets epidemi, hvor en fjerdedel af 
Københavns befolkning gik til. Det enorme tabs-
tal havde skabt en ny forkortelse i kirkebogen for 
Holmens Kirke, hvor et stort ”P” for ”død af pest” var 
noteret hele 2.157 gange.

Pesten udfordrede den medicinske fagkund-
skab. Worm var medforfatter til en officiel dansk 
vejledning om pest, som universitetet havde udgivet 
til befolkningen siden midten af 1500-tallet. Vej-
ledningen fra 1654 forklarede først, at menneskets 
synder var hovedårsag til, at Gud havde nedkaldt 
så stor en straf over København. Derfor skulle 
man formilde Vorherre med bønner, som kom fra 
hjertet. Dernæst kunne man ”flygte hurtigt og langt 
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Fiskerlejer stod tomme, 
163 gårde lå ubeboede 
hen, og børn mistede 
begge forældre. 4.500 
af Bornholms 13.000 
indbyggere døde alene 
i året 1654, hvor pesten 
eller ”Store Død” ramte 
klippeøen. På denne 
pesttavle fra Ny Kirke 
ved Nyker holdes der 
regnskab med døden 
i en række forskellige 
sogne for pestårene 
1618 og 1654.
|| Jens Buus Jensen/ 
Bornholms Museum

væk – og vende sent tilbage”. Det var en udbredt ta-
lemåde fra pestens tid, men det var kun forundt de 
velhavende, så andre former for forebyggelse måtte 
prioriteres. København var fuld af snavs, fordærvet 
luft og stank, som gav grobund for pest. Derfor var 
det tilrådeligt at rense hjemmet med røgen fra en 
klump harpiks med kamfer og rosenblade, som 
skulle lægges på ildstedets gløder. Var pestgiften 
sluppet ind i kroppen og samlede sig i bylder, skulle 
de smøres med trækplastre af hudirriterende sen-
nep for at åbne sig og udtømme det syge.

I København i 1654 ramte pesten alle sociale 
lag. Fra hovedstaden bredte den sig til resten af 
Sjælland, hvor den var en lige så grådig gæst som i 
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København. Pestens vandren havde en springende 
karakter, dvs. nogle landsbyer blev ramt, mens an-
dre gik fri. Sygdommen fulgte infrastrukturen, dvs. 
med hestevogn og veje til næste landsby, hvor den 
bragte uro i månedsvis. I juli 1656 tog den for alvor 
fat i Lundforlund og Gerlev i Vestsjælland, hvor der 
almindeligvis var en eller to begravelser om må-
neden. I juli døde ti, og i september måtte præsten 
lægge knap 40 i jorden. I oktober og november 
nåede pesten til Jeppe Nielsen Fynbos familie. Først 
døde den tiårige søn, efter tre uger Jeppe selv, og så 
yderligere tre børn inden for en måned. Når først 
pesten var kommet indenfor i et hus, fik flere bebo-
ere hyppigt sygdommen. Epidemien ebbede ud efter 
seks måneder, men havde da dræbt mere end 100 i 
to sogne med 500 indbyggere i alt.

Europas læring
Norditalienske bystater var frontløbere i bekæm-
pelsen af pesten. Fra midten af 1400-tallet forlangte 
Venedig og senere andre havnebyer, at skibe fra 
pestramte områder ventede og først lagde til kaj 
efter 40 dage, også kaldet ”karantæne” efter det 
italienske ”quaranta” for tallet 40. Senere i 1400-tal-
let etablerede flere italienske byer permanente 
sundhedsmyndigheder, som krævede sundhedspas 
til kontrol af rejsende og etablerede pesthospitaler 
til isolation af syge.

Hospitalerne blev hyppigt placeret uden for 
byerne, og nogle steder flyttede de pestsyge ind i 
stedet for de spedalske, hvis antal faldt i 1400-tallet. 
Et af de første pesthospitaler lå på en ø, på italiensk 
isola, deraf ordet isolation.

Det første kendte danske pestindgreb stammer 
fra Christian 2. (1481-1559), hvis regler for hoffet i 
1520 fastsatte, at pestsyge først måtte møde på ar-
bejde, seks uger efter at de var blevet raske. Senere 
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regenter i 1500-tallet iværksatte også pesttiltag, 
men det skete typisk, når pesten var kommet, og da 
var det ofte for sent. 

De danske epidemilove fra 1625 var derimod 
skelsættende. Christian 4.s (1577-1648) lovprogram 
gjaldt som et af de første i verden for en hel na-
tion og ikke kun for enkeltstående byer, og den var 
sandsynligvis inspireret af engelske pestlove. De 
18 paragraffer organiserede et epidemiberedskab, 
som uddelegerede ansvar og ansatte en pestmester, 
som i hver by skulle sørge for behandling og tilsyn 
af syge. Loven påbød isolering af smittede og kontrol 
med rejsende fra pestramte områder. Den opfor-
drede til samfundssind: Alle var forpligtet til ikke at 
besøge pestsyge, som til gengæld skulle isolere sig 
og huske at advare raske om mulig smitte. Borgme-
steren skulle også sikre ligbærere og ligkaret til de 
fattige – og en fast pris på ligkister af fyrretræ.

Befolkningen fulgte dog ikke altid central-
magtens anbefalinger. I slutningen af 1500-tallet 
indskærpede Frederik 2. (1534-1588) igen og igen 
over for landets borgmestre, at møg og døde husdyr 
skulle ud af byerne for at forhindre, at stanken i 
sommervarmen fremkaldte ”pestilens” eller andre 
farlige sygdomme. Da pesten brød ud i København 
i 1711, gjorde borgere fysisk modstand mod læger 
og politiets husundersøgelser for pest, hvilket fik 
Frederik 4. (1671-1730) til at true med dødsstraf for 
manglende samarbejdsvilje med myndighederne. 
Senere i epidemien måtte han gribe ind over for 
plyndringer af huse, hvor beboerne var døde.

Worm tilhørte den sidste generation af danske-
re, som oplevede pesten vende tilbage hvert 10.-15. 
år. I anden halvdel af 1600-tallet aftog pesten i 
Europa, men den vendte tilbage en sidste gang til 
Nordeuropa i begyndelsen af 1700-tallet, hvor Store 
Nordiske Krig (1700-1721) i forvejen bragte uro. 

114400_fra pest til corona_.indd   8114400_fra pest til corona_.indd   8 10/09/2021   11.3710/09/2021   11.37

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



9

Pesten vandrede op gennem Polen og nåede i 1709 
til Danzig i nord, i dag Gdańsk, som var den største 
handelsby i Østersøen. Da dødstallet nåede op over 
200 om dagen, forbød de danske myndigheder al 
handel med byen. Skibe fra området skulle dirige-
res til nærliggende karantænestationer placeret 
på små øer i danske farvande. Det drejede sig om 
Brandsø i Lillebælt, Kyholm ved Samsø, Sprogø i 
Storebælt, Askø ved Lolland, Vresen ved Langeland 
og Saltholm i Øresund. 

I efteråret 1709 kom de første skibe fra Danzig 
i de påbudte 40 dages karantæne, og i de følgende 
13 måneder lykkedes det kystkontrollen at holde 
pesten ude af landet. I november 1710 ramte pest-
en dog et lille fiskerleje ved Sjællands nordkyst, 
hvorfra den bredte sig til Helsingør. I begyndelsen 
af maj 1711 beordrede kongen en blokade af Helsin-
gør, men det første tilfælde dukkede alligevel op i 
Lille Grønnegade i København den 21. maj. Patient 
0 var en 15-årig dreng, som havde sneget sig ud af 
 Helsingør, og som døde to dage senere. Flere andre 
i huset døde, hvorefter myndighederne fik fragtet 
husets 17 beboere til Saltholm, men da var det for 
sent. Pesten bredte sig i hovedstaden, hvor 25.000 
af byens 60.000 indbyggere døde de næste seks 
måneder. Præsten Hans Mesler ankom til byen i 
slutningen af epidemien og erindrede: 

”På en del huse var vinduer og døre tillukkede. Hu-
sene stod tomme og øde, hvide og sorte kors malede 
på dørene […] Det var ligeledes et fælt syn på gader-
ne at se, hvordan pestvognene kørte af sted med de 
døde mennesker og førte dem ud til de indrettede 
kirkegårde nu uden for Østerport”. 

Pesten havde slået til en sidste gang i Danmark for 
aldrig mere at vende tilbage.
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Men hvad var pesten egentlig? En schweizisk og 
en japansk læge kastede nyt lys over sygdommen, 
da den sidste globale epidemi brød ud i Asien i 
1890’erne. På pesthospitaler i Hongkong opdage-
de de begge med få dages mellemrum en ny slags 
bakterie fra de syges blod. Bakterien, som fik navnet 
Yersinia pestis, viste sig også at være udbredt hos 
døde rotter i de byer, hvor pesten angreb hyppigt. 
Det lod til, at smitten overførtes af lopper, som først 
bed en syg rotte og derefter et menneske. 

I slutningen af 1900-tallet betvivlede flere for-
skere, at den historiske pest var den samme sygdom 
som vor tids pest. Ved begge sygdomme hæver lym-
feknuderne i armhuler og lysker, men datidens pest 
spredte sig fra menneske til menneske og havde en 
meget høj dødelighed, som den moderne pest ikke 
har. Diskussionen fik en ny drejning, da et fransk 
forskerhold i 2000 tilsyneladende fandt the missing 
link mellem nutidens pest og den sorte død. For-
skerne isolerede en DNA-sekvens i tænderne på en 
tiårig og på to voksne, som lå i en massegrav i Mont-
pellier fra den sorte død i midten af 1300-tallet, og 
som var identisk med DNA fra pestbakterien. Men 
pesteksperterne er stadig uenige. Den historiske 
pest bredte sig langt hurtigere over land end rotter 
og rottelopper kunne komme omkring. Rotten er 
tilmed et stedbundet dyr, og det er påfaldende, at 
ingen kilder fra pestens ankomst omtaler fund af 
pestdøde rotter. Så pesten er stadig lige så mystisk, 
som den er fascinerende.

I løbet af de 350 år, hvor pesten hjemsøgte 
Europa, opbyggede de europæiske stater et verdsligt 
pestberedskab. Det var bygget på dyrekøbte erfa-
ringer med pestangreb og supplerede efterhånden 
kirkens forklaring af årsagerne til fx fejlslagen høst, 
krig og epidemier. Det var også, set med vor tids 
øjne, mere brugbart end kirkens beredskab, når det 
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drejede sig om, hvordan pesten skulle forebygges. 
Staterne havde opbygget et administrativt system, 
som overvågede landet, førte kontrol med rejsende 
og isolerede syge. De tiltag opfatter vi i dag som 
en hovedårsag til, at pesten forsvandt fra Europa 
i 1700-tallet. Pesten lærte de europæiske stater, at 
med love skal epidemibekæmpelsen bygges, og med 
samarbejde skal indsatsen koordineres mellem 
befolkning, sundhedspersonale og myndigheder.

Sæsoninfluenzaen hersker
Ordet epidemi kommer af det græske epi-demos, 
som betyder ”udbredt blandt folket”. Alle former 
for sygdomsudbrud med mange syge kaldtes for 
epidemier indtil slutningen af 1800-tallet. Årsagen 
søgte de lærde bl.a. i atmosfæren, fordærvet korn 
eller den kristne syndslære. På dansk brugtes også 
”omgangsyge”, ”farsot” eller ”smitsot”. Fra 1880’erne 
definerede mikrobelæren epidemier som udbrud af 
smitsomme sygdomme. Denne bogs 12 epidemier er 
alle smitsomme og har sat sig varige spor, fordi de 
var voldsomme, eller fordi de forandrede samfun-
det, vores hverdag eller vaner. Pesten gav os fælles 
regler for, hvordan smitte i samfundet skal håndte-
res, og koleraen afslørede, at forkert håndtering af 
afføring og drikkevand i byerne og deres slumkvar-
terer avler epidemiske sygdomme igen og igen. 

Nogle af epidemierne spredte sig til hele jord-
kloden og kaldes pandemier, af pan-demos: ”hele 
folket”. 

Epidemibekæmpelsen i Danmark er gået rigtig 
godt. I dag tager de fleste let på feber og hoste, fordi 
det ikke er samme faresignal som for 100 år siden, 
hvor en lungebetændelse kunne udvikle sig fatalt, 
fordi der ikke fandtes penicillin. Det har generelt 
set heller ikke haft alvorlige konsekvenser for vores 
medmennesker, at vi sløser med håndhygiejnen og 
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Dødeligheden ved 
kopper kunne være 
høj som pestens, når 
den bredte sig hos et 
folk, hvor ingen havde 
haft sygdommen. 
Det fik katastrofale 
følger for aztekerne 
og inkaerne i Mexico 
og Peru i 1500-tallet, 
da kopperne krydsede 
Atlanterhavet. Det 
skete også for det 
isolerede Island 
i begyndelsen af 
1700-tallet, hvor 
en tredjedel af 
befolkningen døde. 
Den smitsomme 
virussygdom var også 
en hyppig årsag til 
blindhed, hvis øjnene 
blev angrebet. Her 
ses en hårdt medtaget 
pige fra en af de sidste 
koppeepidemier i 
København i 1894.
|| Medicinsk Museion

tager på arbejde med lidt feber. I mere end 50 år 
har sæsoninfluenzaen været vores mest dødelige 
epidemiske sygdom, som har kostet mellem 1.000 
og 3.500 danskere livet om året. 

Fraværet af alvorlige epidemiske sygdomme på 
dansk jord skyldes bl.a. samfundsindretning, læge-
videnskab og held. Vi tænker ikke over, at en simpel 
procedure som opvarmning af mælk, også kaldet 
”pasteurisering” efter den franske bakterieforsker 
Louis Pasteur (1822-1895), var med til at fjerne den 
mælkebårne tuberkulose, som smittede fra køer til 
mennesker i første halvdel af 1900-tallet. Børnevac-
cinationsprogrammet forebygger i dag ti potentielt 
dødelige sygdomme, og indrejsende med feber får 
diagnosticeret og behandlet fx tuberkulose, tyfus og 
malaria. Smittebekæmpelse og et finmasket epide-
miberedskab har dog ikke kunnet forhindre besøg 
af livstruende vira, som gav den spanske syge i 1918 
eller senest coronakrisen i 2020. Epidemierne har 
aldrig respekteret nationale grænser. 

Derfor bør vi erindre, at epidemierne altid har 
været en trussel mod menneskeheden. Før 1900 
kostede epidemiske sygdomme flere liv end krige, 
hungersnød og naturkatastrofer. De har i århund-
reder skabt vedvarende lidelse og daglige tab af 
menneskeliv i alle aldersklasser. De har udviklet 
sig til samfundsulykker, som flere gange har sat 
epidemierne øverst på den sundhedspolitiske 
dagsorden. Det har givet Danmark en epidemisk 
modstandskraft, som understøttes af epidemilove, 
er integreret i vores samfundsindretning og indgår 
i børns opdragelse til mad- og kropshygiejne. Alt 
sammen et resultat af langsigtede strategier og mas-
sive investeringer i mere end 200 år.
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Fra
 jægere

til jaget
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Epidemiers 
opståen
Mikroberne har beboet jordkloden i milliarder af år. 
Planter, dyr og senere mennesket har konstant vek-
selvirket med denne mikroskopiske underverden. 
De fleste bakterier og vira er fredelige, men nogle 
gør os syge og breder sig fra menneske til menneske 
og har medvirket til, at hære, hovedstæder og hele 
samfund er gået til grunde.

Vi ved meget lidt om, hvilke epidemier som pla-
gede de første mennesker i Europa. De var jægere og 
samlere og efterlod sig de første spor inden for det 
danske landområde for 13.000 år siden. De ernæ-
rede sig ved at fange rensdyr i det flade steppeland-
skab og befolkede senere de første danske skove, 
hvor de kunne fiske i søer og samle bær, rødder og 
nødder. De levede i mindre grupper og flyttede med 
årstidernes vekslende fødeudbud.

Nutidige studier af eksisterende jæger-samler- 
kulturer har vist, at det kræver et forholdsvis 
stort areal vild natur at brødføde en stamme på få 
hundrede personer. Mange smitsomme mikroor-
ganismer har vanskelige kår i små populationer 
og dør ud, når de har smittet alle og ikke kan finde 
nye raske individer at bosætte sig i. Epidemiske 
sygdomme som fx mæslinger kræver flere end 
100.000 individer for at kunne bestå i et samfund. 
Jæger-samler-kulturerne var næppe forskånet for 
sygdomme og menneskelig lidelse, men de var sand-
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Jo bedre mennesket 
blev til at dyrke jorden, 
desto flere blev vi. 
Befolkningseksplo-
sionen  skabte grobund 
for epidemiernes 
vandren. Vira og 
bakterier boltrer sig, 
når vi bor tæt eller står 
som sild i en tønde. Af 
samme årsag kaldes 
epidemier også ”crowd 
diseases”. Under 
coronapandemien blev 
sammenstimlen og 
festivaler som denne i 
Roskilde forbudt.
|| Jens Dige/
Rockphoto/Ritzau 
Scanpix

synligvis fri for mange smitsomme epidemier, som 
først begyndte at plage menneskeheden, da befolk-
ningstætheden steg.

For 6.000 år siden opstod den første bonde-
kultur i det område, der senere blev Danmark, 
og gav grobund for epidemier. I den periode kom 
agerbrugsdyrkere sydfra og begyndte at fælde skov 
og dyrke marker med afgrøder som hvede i den 
næringsrige danske muld. Agerbrugsrevolutionen 
var en af de største forandringer i menneskehedens 
historie. Mennesket blev ikke blot en bonde, som 
betyder ”boende”, men også en hyrde, som holdt dyr 
og forvandlede en række dyrearter som får, geder, 
køer og grise til husdyr. Denne domesticering af dyr 
bragte mennesket i tæt kontakt med flere epide-
miske dyresygdomme. Disse såkaldte zoonoser er 
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ofte ufarlige for dyrene selv, men kan overføres og 
blive farlige for mennesker. I dag stammer 60 % 
af menneskets infektionssygdomme fra vilde dyr 
og husdyr. Udviklingen er i høj grad betinget af, at 
mennesket i stenalderen gik fra et nomadeliv til at 
blive fastboende og dyreavler. DNA-undersøgelser 
af vira har vist, at en række menneskebårne syg-
domme som fx kopper og mæslinger oprindelig var 
dyresygdomme, som er muteret til at kunne smitte 
fra menneske til menneske. Det er også tankevæk-
kende, at mennesket har omkring 50 sygdomme 
til fælles med hvert af vores ældste husdyr som fx 
hunden, koen og fåret. Det kan man kalde for et 
morbidt fællesskab.

Landbrugskulturen var epokegørende for 
mængden af mad og for antallet af mennesker. 
Agerbruget medvirkede til en befolkningseksplosi-
on i Danmark i bondestenalderen og igen i den tid-
lige middelalder fra år 1000, hvor få procent af be-
folkningen boede i de ti første byer, som var vokset 
frem omkring handelspladser med havne, enkelte 
håndværk og de første kirker. 300 år senere boede 
hver tiende dansker i 80 byer, som nu havde retten 
til at drive handel, søfart og finere håndværk. Dette 
finmaskede net af veje og byer, som strakte sig ud i 
Europa, skabte mulighed for, at mikroorganismer 
kunne rejse fra marked til marked og fra landsdel til 
landsdel. Den øgede samfærdsel fik sygdomme som 
spedalskhed, kopper og mæslinger til at brede sig i 
Europa, hvor de mange nært forbundne mennesker 
blev til et stort reservoir af sygdomsfremkaldende 
organismer, som kunne blive ved med at smitte fra 
by til by i århundreder. Disse potentielt dødelige 
infektionssygdomme i det tæt befolkede Europa var, 
ifølge nogle forskere, en hovedårsag til, at Europas 
befolkning stagnerede i 1200-tallet og først voksede 
igen i 1500-tallet.
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De syndige spedalske
Den katolske skytshelgen Sankt Jørgen lægger navn 
til 16 gader og veje i hele Danmark. Stednavnene 
vidner om bygninger for spedalske, som begyndte 
at blive bygget i 1200-tallet, og som talte 40 om-
kring 1500. I Europa fandtes der mere end 10.000 
af sådanne små hospitaler for spedalske i den sene 
middelalder. Stednavnene minder os om resterne 
af Danmarks første organiserede sundhedsvæsen, 
hvor lokalsamfund, kirke- og kongemagt i fælles-
skab skred ind over for en omsiggribende og meget 
iøjnefaldende lidelse.

Ordet ”spedalsk” kommer af det latinske hospi-
tale, dvs. en bygning for syge, og de spedalske var da 
også nogle af de første mennesker, som på grund af 
sygdom blev isoleret i et særskilt hus typisk belig-
gende uden for bygrænsen.

De spedalske var inficeret med bakterien My-
cobacterium leprae. Kroppen bliver ved alvorlige 

Kirken opfattede 
spedalske som urene 
og syndige mennesker, 
som ikke måtte dele 
præst med resten af 
menigheden. I Bølling 
Kirke ved Skjern 
måtte spedalske høre 
prædiken gennem et 
hul i kirkens sydmur. 
Præsten kunne række 
nadveren ud til de syge 
gennem åbningen.
|| Nick Nyland fra 
bogen De praktiserende 
læger i Danmark 1800-
1910
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tilfælde vansiret med deforme hænder og fødder, 
hvor fingre og tæer falder af. Knuder kan skæmme 
ansigtet og gøre huden så grovtegnet, at antikkens 
læger navngav sygdommen elephantiasis efter 
elefanten. Behandlingen i Danmark bestod fx af pul-
veriseret hugorm indtaget med et krus øl og tog sin 
oprindelse i middelalderens religiøse lære om, at 
slangen var et lægemiddel mod spedalskhed, fordi 
den kunne smide sit skind. 

Vi ved meget lidt om livet på en Sankt Jør-
gens-gård i Danmark. En kongelig forordning fra 
1522 forklarer, at den spedalske skulle advare raske 
medborgere ved at bruge en skralde, når han eller 
hun gik ind til byen. Skralden havde et håndtag 
og tre løse træplader, som klappede, når den blev 
rystet. Den spedalske måtte kun mødes med raske 
under åben himmel og skulle have vinden imod 
sig på grund af den ildelugtende ånde. I Svendborg 
havde Sankt Jørgens-gården omkring 25 beboere, 
som ofte indbefattede raske ægtefæller, der plejede 
de syge. I institutionens regelsæt fra 1400-tallet står 
der, at beboerne tre gange om dagen skulle bede 
fadervor i kirken og takke dem, som holdt hånden 
under institutionen. De spedalske fik mulighed for 
at socialisere med ligesindede i stedet for at skulle 
tigge på vejene og være afhængige af familiens for-
sørgelse. De var både en marginaliseret, men også 
accepteret minoritet, som kirke og lokalsamfund 
tog sig af. 

Der findes ikke en sygdom i menneskehedens 
historie, som har været så dæmoniseret som 
spedalskhed, og paven og romerkirken spillede 
en hovedrolle. I 700-tallet bestemte pave Gregor 
2. (715-731), at de spedalske skulle adskilles fra de 
raske ved nadveren, og i 1100-tallet måtte de så 
vidt muligt heller ikke dele præst og kirke med de 
raske. Grundlaget for disse påbud fandt kirken bl.a. 

114400_fra pest til corona_.indd   18114400_fra pest til corona_.indd   18 10/09/2021   11.3710/09/2021   11.37

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



19

i Tredje Mosebog, som forklarede, at den spedal-
ske er uren, og at han ”skal bo isoleret og opholde 
sig uden for lejren”. Bibelen beskriver også, hvor-
dan Gud straffede syndere med spedalskhed. 

Dermed brugte kirken spedalskhed til at frem-
me sit budskab om fromhed. Den spedalskes ydre 
tegn blev til meningsbærende skampletter, som 
præsterne forbandt med moralsk urenhed. I danske 
prædikener fra middelalderen kom den spedalske 
til at repræsentere legemliggørelsen af menne-
skets syv dødssynder. Den spedalskes fingre og 
tæer rådnede på grund af misundelse. Sårene på 
huden skyldtes drukkenskab, og den spedalskes il-
delugtende ånde kom af en ustyrlig kønsdrift. Den 
religiøse fortolkning af spedalskheden tydeliggjor-
de den spedalskes dobbelte skam: skammen over 
et uperfekt legeme og skammen over at være fortabt 
i Guds øjne. 

Kirken brugte ikke kun spedalskhed, men også 
pesten som en moralsk pegefinger fra Gud og en 
advarsel om, hvad åndelig fortabelse kunne føre 
til. Det var lige så vigtigt for den pestramte at angre 
sine synder som at modtage den korrekte medicin-
ske behandling. Da vaccinationen mod de epide-
miske kopper vandt frem i 1800-tallet, var forestil-
lingen om, at sygdom var en del af Guds skæbne, 
så stærk i den danske almue, at nogle bønder var 
forbeholdne over for den nyopfundne teknik.

I 1542 nedlagde Christian 3. Sankt Jørgens- 
gårdene, som flere steder overgik til at være 
alminde lige hospitaler. På det tidspunkt var 
sygdommen på hastig retur og forsvandt fra store 
dele af Europa i 1500-tallet. Forskerne diskuterer 
stadig hvorfor. Isoleringen af de spedalske på Sankt 
Jørgens-gårde nedsatte smitten i byerne, som i 
1300-tallet oplevede et stærkt fald i antallet af spe-
dalske, men det forklarer ikke, hvordan spedalsk-
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hed forsvandt fra landområderne, hvor isolering af 
syge var vanskeligere. Årsagen kan være ”naturlig 
vaccination” af bønderne med kvægtuberkulose, 
som bredte sig i landbefolkningen med 1500-tallets 
øgede handel med kvæg. Tuberkulosebakterien 
minder nemlig om spedalskhedsbakterien.

For pokker
I 1826 vandrede et sigøjnerpar ind i den nordjyske 
landsby Lødderup på Mors. Mandens ansigt bar 
tydelige spor af et indtørret koppeudslæt, og den 
lokale politimester sendte ham tilbage til Thisted, 
hvor kopperne huserede. Den gravide kvinde var 
stadig stærkt medtaget af kopper, så distriktskirur-
gen Johan Nørgaard (1777-1839) så sig nødsaget til at 
isolere hende i et afsides hus med to ældre beboere. 
Nørgaard bekræftede over for politimesteren, at det 
drejede sig om kopper, og foranstaltede en ”spær-
ring” af huset på grund af smittefare. Kvindens krop 
var dækket af koppeudslæt fra ”isse til fodsål” og 
større blodfyldte plamager. Embedslæge Jens Lind 
(1794-1871) fra Viborg rejste straks til landsbyen, 
hvor han spurgte den gravide, hvorfor hun ikke var 
vaccineret. Svaret lød, at ”man kunne jo se, det ikke 
gjorde nogen nytte”. Få dage efter fødslen døde kvin-
de og barn. Lind foranstaltede en grundig rensning 
af husets luft med klor og kalkning af vægge. Til Det 
Kgl. Sundhedskollegium rapporterede han, at en 
koppeepidemi var undgået ved hjælp af de ”stren-
geste spærringsforanstaltninger” og efterfølgende 
koppevaccinationer i by og omegn.

Kopper fik i 1700-tallet den epidemiske hoved-
rolle i Europa efter pestens gradvise forsvinden. 
Kopper kaldtes også for ”småpokker” som det en-
gelske smallpox, mens ”store pokker”, great pox, var 
syfilis. Småpokker var mere smitsom end pesten, 
så de veludviklede europæiske epidemiberedskaber 
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forsøgte forgæves at inddæmme kopperne, som blev 
ved med at smutte gennem huller i isolation af smit-
tede og kontrol af rejsende. Danmark havde større 
epidemier hvert fjerde eller femte år, hvor et nyt 
hold børn skulle igennem sygdommens skærsild. 
Ondartede epidemier havde en dødelighed på 20-
30 % og nåede alle hjørner af det danske kongerige. 
Kopperne ramte Island i 1707-1709 og dræbte 18.000 
ud af 50.000 islændinge. I 1801 nåede kopperne den 
vestgrønlandske by Holsteinsborg (i dag Sisimiut), 
hvor den slog ikke mindre end 350 af 400 ihjel. 

Det var en udbredt opfattelse hos læger og 
befolkning, at sygdommen skyldtes en ”koppe-gift”, 
som kroppen efter flere dages feber udstødte med 
et udslæt over hele kroppen, kaldet en ”krise” i 
hudorganet. Lægen skulle så forsøge at forhindre de 
farlige koppepustler i ansigt og øjne, som gav van-
siring og endda blindede 1 % af de smittede. Derfor 
kølede man hovedet med kolde omslag, lagde lapper 
med koldt vand på øjnene og klippede håret af. Hos 
mindre børn blev hænderne indbundet, så de ikke 
skulle klø udslættet til blods og danne ar.

Kopperne rystede også de europæiske kongehu-
se. I 1711 døde den østrigske kejser af kopper. I 1724 
mistede Spanien sin konge til samme sygdom, og 
nogle årtier senere døde den svenske dronning og 
den franske kejser. Derfor ønskede det danske hof, 
at den 11-årige kronprins, den senere  Christian 7. 
(1749-1808) skulle beskyttes mod den livsfarlige syg-
dom ved indpodning af en lille dosis koppematerie. 
Denne såkaldte ”inokulation” fandt sted den 10. juni 
1760, hvorefter hans huslærer skrev, at ”Jeg føler 
den mest rene og fuldstændige glæde”, fordi tronar-
vingen nu var sikret mod de fatale kopper.

Koppeinokulation kom fra Asien til Europa i 
begyndelsen af 1700-tallet. Den engelske forfatter 
Mary Wortley Montagu (1689-1762), som var gift 
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med den britiske ambassadør i Konstantinopel 
(i dag Istanbul), havde lagt mærke til, at tyrkiske 
børn blev indpodet med kopper hvert efterår. I 
praksis blev børnene inficeret via et rids i huden 
med en nål, der indeholdt pus fra milde tilfælde 
af sygdommen. Mary Wortley Montagu, som var 
overbevist om, at man kunne redde børn fra døden 
på denne måde, offentliggjorde en artikel om sin 
egen datters inokulation og skabte opmærksom-
hed omkring den nye behandling, som fik stærke 
tilhængere – og modstandere. I Danmark indførte 
læger og centraladministration i 1770 behandlingen 
ved at oprette en anstalt til indpodning af børn. 
Koppe inokulation var et fremskridt, fordi barnet 
i de fleste tilfælde fik et mildt sygdomsforløb, der 
ofte gav livslang beskyttelse. Men i enkelte tilfælde 
havde et usvækket koppeangreb døden til følge. 
Danske læger fik dog indøvet en teknik, som skulle 
bane vejen for et legendarisk gennembrud i dansk 
og europæisk epidemibekæmpelse. 

Et lys i mørket
Den engelske læge Edward Jenner (1749-1823) ino-
kulerede selv børn i sin praksis, da han i 1770’erne 
nedsatte sig som læge i Sydengland. Han lagde mær-
ke til, at malkepiger og malkedrenge, som fik udslæt 
på hænderne efter malkning af en koppesyg ko, blev 
modstandsdygtige over for menneskekopper. I 1796 
inokulerede han derfor den otteårige James med 
pus fra malkepigen Saras hånd. Drengen fik koppe-
lignende blærer på inokulationsstedet og lidt feber. 
Seks uger efter inokulerede Jenner drengen med 
menneskekopper – uden nogen reaktion. Jenner 
inokulerede andre børn med koppematerie fra en 
vaccineret dreng og viste, at modstandsdygtigheden 
kunne vandre fra person til person. I 1798 udgav 
han sine eksperimenter i en bog med 23 pædagogi-
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Skagensmaleren 
Anna Ancher (1859-
1935) malede i 1899 
En vaccination. 
En strammet 
vaccinationslov fra 
1871 påbød vaccination 
af alle børn inden 
otteårsalderen. De 
medicinske stik var 
gratis, og der var bøde 
til de forældre, som 
ikke fulgte loven.
|| Skagens 
Kunstmuseum

ske illustrationer. Han kaldte inokulation fra dyr til 
menneske for ”vaccination” efter det latinske vacca, 
som betyder ”ko”. Tre år senere var bogen udkom-
met på seks sprog.

Den nye vaccinationsteknik tiltrak sig stor 
opmærksomhed i Danmark, hvor et medicinsk 
tidsskrift i 1798 bragte en notits med den profetiske 
titel ”Koppers udrydning”. Efter flere mislykkede 
forsøg lykkedes det i 1801 professor Frederik Chr. 
Winsløw (1752-1811) at fremkalde en vaccinations-
reaktion hos to af fem børn ved hjælp af indtørret 
kokoppematerie, som en dansk præst havde bragt 
til Danmark fra Jenner. Halvanden måned senere 
havde Winsløw vaccineret 84 børn. I oktober ned-
satte Danske Kancelli, den tids statsministerium, 
en vaccinationskommission, som skulle vurdere 
den nye behandlings potentiale. Kort efter efter-
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spurgte kommissionen oplysninger fra landets 
læger om  deres forsøg med vaccination og foreslog 
at oprette en anstalt, hvor de fattige kunne få gratis 
 vaccination i København. Efter ét år rapporterede 
kommissionen, at materien fra Jenner nu havde 
gennemgået ”70 generationer”, dvs. at den 70 gange 
var indpodet fra arm til arm, og dermed havde vac-
cineret 7.000 personer i det danske kongerige.

Det var dog primært borgerskabet, som tog den 
nye behandling til sig, men ikke almuen. Bønder-
ne var skeptiske over for at tage en beskidt gullig 
substans fra en ko og ridse den ind i huden på et 
rask barn og udeblev, når en distriktslæge annon-
cerede gratis vaccination. Kommissionen inddrog 
derfor andre ”vaccinatorer” i det forebyggende 
arbejde, som i 1803 omfattede 36 præster, enkelte 
skolelærere og byfogeder. Det førte til en fordobling 
af nyvaccinerede. Præsterne var bedre forankrede i 
lokalmiljøet og kunne motivere almuen. I Næstved 
lovsang den lokale præst endda fra prædikestolen 
denne den himmelske fars gave til menneskeheden, 
som han udmærket vidste var omgærdet med mis-
tro. Præsten vaccinerede selv 100 sognebørn. Andre 
lokkemetoder blev også taget i brug. I Nordsjælland 
lykkedes det at få vaccineret 700 børn i Riddersalen 
på Hørsholm Gods ledsaget af klassisk musik. 

En anden udfordring drejede sig om at få for-
ældre og børn til at komme på 9.-10.-dagen for at 
levere materie til de næste vaccinationer. Den friske 
materie var nemlig langt mere driftssikker end de 
indtørrede skorper, som vaccinationsanstalten i 
København måtte sende til Vestindien, Trankebar, 
Island og andre afsides egne af det danske konge-
rige. Behovet for sikre leverancer førte til, at børn 
under offentlig forsorg fik pligt til at levere koppe-
materie og rejse med lægen på hestevogn til næste 
vaccinationssted i distriktet. 
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De danske myndigheder var dog bevidste om 
at tage hensyn til privatsfæren. Der skulle udvises 
tolerance, selv om almuens skepsis over for vacci-
nation byggede på fordomme og løse rygter om, at 
behandlingen ikke virkede. Lægerne ønskede til 
gengæld en mere håndfast praksis, som i 1808 førte 
til et forslag om tvungen vaccination af alle børn 
inden toårsalderen. Det accepterede Danske Kan-
celli ikke, men krævede dog fra 1810 fremvisning af 
vaccinationsattest ved skolestart og vielse. Dermed 
blev vaccination i praksis obligatorisk.

Lægevidenskaben havde for første gang tændt 
et lys i mørket. Vaccinationsprojektet i Danmark 
lykkedes, fordi læger og myndigheder inviterede til 
et bredt samarbejde med især sognepræster, der 
oplyste, motiverede og vaccinerede menigheden. 
På det juridiske område udviklede myndighederne 
en strategi med lige dele ”pisk og gulerod”. Befolk-
ningens selvbestemmelse blev ikke fuldstændig un-
dertrykt som fx i England, hvor en lov om tvungen 
vaccination af spædbørn i 1853 medførte en kraftig 
antivaccinationsbevægelse. Protesterne var rettet 
mod pengebegærlige vaccinatorer og en tyrannisk 
stat, som tilsidesatte raske borgeres personlige fri-
hed, og de førte til, at tvangen til sidst måtte lempes.

I 1970 kom overraskende et koppetilfælde i Dan-
mark. En norsk medicinstuderende blev indlagt på 
Blegdamshospitalet med udslæt over hele kroppen 
og høj feber, men ingen af lægerne på hospitalet 
havde nogensinde set et koppetilfælde. Nordman-
den var ankommet til sit kollegium fra Afgha-
nistan og havde bl.a. deltaget i en studenterfest på 
Skodsborg Sanatorium. Myndighederne iværksatte 
smitteopsporing og isolerede 589 mennesker på 
Blegdamshospitalet og i en nærliggende teltlejr. 
Operationen med masseisolation lykkedes, men 
den norske patient døde som det sidste tilfælde 
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på dansk jord. I samme periode lancerede WHO et 
globalt vaccinationsprogram mod kopper og kunne i 
1980 erklære sygdommen for udryddet i hele verden 
som den første epidemiske sygdom i historien. 

Den glemte epidemi
Kirkeklokken ringede ni gange til begravelse denne 
søndag i september 1831. I landsbyen Kongsted ved 
Næstved skulle tre kvinder og seks mænd lægges i 
jorden. Sognepræsten begravede 63 mennesker i 
august og september under den epidemi, der ramte 
Sjælland – det dobbelte af et normalt års begravel-
ser. 30 kilometer mod nord på Fulby skole ved Sorø 
havde 80 af 109 elever lagt sig syge, så skolen spurg-
te provsten, måske lidt sent, om skolen skulle lukke 
på grund af smittefare. 

Den ”sjællandske feber” ramte store dele af 
Sjælland og Lolland-Falster i tre måneder. Den 
slog tusindvis af især bønder ihjel og blev den mest 
alvorlige epidemi i hele 1800-tallet. Der er stort set 
ingen vidnesbyrd fra de tusinder af bønder, som 
epidemien ramte, fordi de sjældent kunne skrive.

Embedslæge i Næstved Christian Leth (1794-
1837) bemærkede om epidemiens begyndelse i slut-
ningen af juli, at flere bønder ”under deres arbejde 
på marken faldt til jorden og måtte lade sig bære 
hjem”. I midten af august orienterede han Sund-
hedskollegiet om feberepidemien, som spredte sig 
til by efter by. Epidemien havde ført til akut mangel 
på arbejdskraft til høsten, og dødstallet steg. Nogle 
herregårde gav mælken væk til folk, som ville malke 
køerne, så dyrene ikke blev syge. Danske Kancelli 
erklærede i september, at alle syge på Sjælland og 
Lolland-Falster skulle behandles efter epidemiloven 
– dvs. gratis. Kancelliet opfordrede til, at præster 
og skolelærere hjalp med at passe syge og uddele 
medicin til bønderne. 
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Epidemien overrumplede lægerne og Sundheds-
kollegiet. En epidemi af denne størrelse var ikke set 
i flere generationer. Læge Jørgen Steenberg (1791-
1859) ved Vallø Slot syd for Køge skrev i sin indberet-
ning, at epidemien ”kom så pludselig, og på en gang 
overfaldt så mange”, at han stod magtesløs over for 
flere tusinde smittede bønder. Han arrangerede, at 
en kirurg fra søværnet i København, Carl Døllner 
(1801-1873), skulle tage sig af de syge i 18 landsbyer 
og tre herregårde. Opgaven viste sig uoverkomme-
lig, da antallet af syge var så højt, at han skulle bruge 
ti dage på at nå rundt til alle med hestevogn. Så 
Døll ner skrev til medicinstuderende Emil Horne-
mann (1810-1890) og bad ham rejse samme dag, som 
han modtog brevet. På det tidspunkt var der ikke 
flere uddannede læger, som kunne sendes til det 
epidemiramte Sjælland. Hornemann rejste straks 
til herregården Turebyholm sydøst for Køge, hvor 
han fik sin ilddåb som læge. Hver morgen afhentede 
en hestevogn den 21-årige lægestuderende. På apo-
teket i Køge bestilte han medicin, som han tilbered-
te sammen med den lokale dyrlæge. 

Begyndelsen var hård, og Hornemann følte sig 
meget utilpas, fordi de første patienter døde. Steen-
berg og Døllner kom med ”kraftige opmuntringer”, 
som hjalp sammen med de første ”heldige kure” af 
patienter. En sygehistorie stod lysende klart for den 
unge Hornemann 50 år senere. I et afsides belig-
gende hus mellem markerne lå den unge husmand 
Johannes Boesen bevidstløs med høj feber. Hans far 
var død, så moren og hendes søster var bange for at 
miste husets eneste forsørger. Sent på aftenen til-
kaldte familien Hornemann, som årelod Johannes 
for at mindske betændelsen i hjernen. Han lagde 
kolde omslag på hovedet og smurte en lokalirrite-
rende surdej med sennep på fodsålerne for at træk-
ke blodet væk fra hovedet og ned i benene. Med sin 
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medikamentkasse tilberedte han en mikstur med 
kinin, så det næste feberanfald kunne forebygges. 
Til familiens lettelse gik det bedre, og efter tre uger 
var han rask, og Hornemann så ham ved møllen 
med ”en stor sæk mel på nakken”.

Hornemanns terapi af husmanden bestod af 
gængse behandlinger, som lægerne brugte dagligt 
under epidemien. Set med vor tids øjne var flere af 
dem uvirksomme, sågar farlige, men lægerne gav 
også almuen basale sundhedsråd om, at syge fx ikke 
sov sammen med andre af husets beboere. 

Ukoordineret epidemiberedskab
Statistikken talte sit tydelige sprog, da sygelister fra 
læger, præster og herredsfogeder på Sjælland og 
Lolland-Falster blev offentliggjort, godt et halvt år ef-
ter at epidemien var slut. Knap 70.000 havde været 
registreret syge, og 9.000 var døde. Det var flere 
døde, end da koleraen ramte København nogle år se-
nere. Epidemien førte i 1831 til det eneste fald i det 
samlede befolkningstal i Danmark i hele 1800-tallet.

Da embedslæge Leth gjorde boet op efter 
epidemien, kunne han ikke skjule sin utilfredshed 
med, at Sundhedskollegiet i København havde 
reageret langsomt og ukoordineret. Leth havde det 
medicinske ansvar for den sydlige del af Sjælland 
og havde anmodet Sundhedskollegiet om to ekstra 
hjælpelæger i august. Uden at orientere Leth havde 
andre læger, godsejere og herredsfogeder selv sendt 
personlige breve til Sundhedskollegiet og kancelli-
et. Således kunne Leth konstatere, at Sundhedskol-
legiet i september havde sendt 23 hjælpelæger til 
Sydsjælland, mens embedslæge Georg Jessen (1794-
1844) på Lolland-Falster kun havde fået to hjælpe-
læger. Måske havde Jessen af ren udmattelse ikke 
haft tid til at orientere Sundhedskollegiet i detaljer 
om den sundhedsmæssige katastrofe på øerne, hvor 
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29.000, over 40 % af befolkningen, havde været 
smittet. Datidens sundhedsvæsen var grovmasket 
og fuldt af områder uden læger. På det fattige Lol-
land-Falster dækkede Jessen og seks andre læger et 
område med 70.000 beboere. Det befolkningsmæs-
sigt tilsvarende Præstø Amt i Sydsjælland havde 17 
bosiddende læger. I København med dens koncen-
tration af overklasse og borgerskab boede der 200 
læger i en by med 100.000 indbyggere.

Det var også først efter epidemiens ophør, at kol-
legiet fik et klart billede af epidemiens omfang, for-
di al kommunikation foregik med håndskrevne bre-
ve. Lægerne var tilmed så pressede, at de ikke nåede 
at skrive journalnotater eller de ugentlige beretnin-
ger om epidemien til deres respektive embedslæger, 
som rapporterede videre til Sundhedskollegiet. 

Den gratis lægehjælp til bønderne kom ligele-
des for sent. I første omgang havde lægerne ved 
fx grev Adam Wilhelm Moltkes (1785-1864) godser 
i Sorø Amt fået tilladelse til at behandle gratis. 
Kort efter havde kancelliet givet alle fattige i nabo-
amtet Præstø samme privilegium. Den 6. sep-
tember besluttede kancelliet, at alle havde ret til 
gratis behandling, men beskeden nåede først ud 
til lægerne på Sjælland i midten af september, da 
epidemien havde toppet. Leth bemærkede tørt, at 
derefter kunne herremænd og herredsfogeder lade 
sig behandle på statens regning, mens husmænd og 
fattige gårdmænd i hele august selv havde betalt for 
medicin og lægehjælp.

På den tid var sygdom i første omgang et privat 
anliggende, dvs. at almuen selv skulle betale for 
lægebesøg. Trådte epidemiloven i kraft, betalte det 
offentlige. Det var imidlertid svært for lægerne at få 
godkendt gratis behandling, fordi epidemierne kun 
undtagelsesvist viste sig at være smitsomme, eller 
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fordi kancelliet mente, at epidemien ikke var farlig 
nok.

Den sundhedsfaglige elite og borgerskabet i 
København var ikke så optaget af landbefolknin-
gens trængsler. Nyhederne i Berlingske Tidende 
drejede sig om krigen mellem Rusland og Polen, 
arbejder oprør i London og ikke mindst kolera, som 
turnerede i hovedstæder som Wien, Berlin og Ham-
borg. ”Kolera” havde sin egen klumme i Berlingske 
Tidende, som rapporterede om syge- og dødstal fra 
de ramte storbyer og rejseanbefalinger fra myndig-
hederne. Almuens lidelser var stort set fraværende 
at dømme ud fra dækningen i den trykte presse, 
som i få notitser nævnte, at en planlagt militærek-
sercits ved Roskilde var aflyst, og at unge læger var 
udsendt til Sjælland på grund af en ”omgangssyg-
dom”. Men ingen dødstal fra den store katastrofe, 
som havde ramt langt over 100 sogne på Sjælland. 
Den sjællandske feber blev til den glemte epidemi i 
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danmarkshistorien, fordi den ramte en stemmeløs 
og fattig del af den danske befolkning i provinsen.

Brandtågen
Lægerne var optaget af vejret og klimaet som 
hovedårsag til den epidemiske febersygdom. Flere 
indberettede, at det havde regnet usædvanlig meget 
i foråret 1831, og det havde gjort jorden fugtig. Så 
fulgte en meget varm sommer med stillestående 
luft, hvorfor store mængder dårlig luft steg op fra de 
fugtige områder og samlede sig til en tæt tåge, som 
dækkede store dele af Sjælland i slutningen af juli. 
Denne langvarige tåge gjorde himlen diset og afsted-
kom en såkaldt ”brandtåge”, som var ubehagelig 
at indånde. På den tid opfattede lægerne usynlige 
smitstoffer i luften som hovedårsagen til epidemi-
ske sygdomme.

Brandtågen var ifølge den tids videnskabsfolk 
en vigtig årsag til epidemien, men ikke den eneste. 
Såkaldte ”lejlighedsårsager” gjorde sig også gæl-
dende. Godslæge Jørgen Steenberg observerede, at 
herskab og tjenestefolk på de tre godser ikke blev 
ramt af epidemien, som netop brød ud lige før høst-
en. Bønderne gik derimod i marken og fik svedige, 
varme kroppe, som efterfølgende blev afkølet i den 
svalende aftenluft. Det samme gjorde kolde drikke 
som øl eller sur mælk eller endnu værre: Bønderne 
sov på den kolde, fugtige jord. Så tågen og pludselige 
temperaturskift i luftens og bøndernes kroppe hav-
de spillet en hovedrolle for epidemiudbruddet ifølge 
flere læger. De var i øvrigt enige om, at feberen ikke 
smittede, fordi den med et slag ramte det meste af 
Sjælland, dvs. det var gået for hurtigt, til at smitte 
fra person til person kunne forklare udbruddet.

Epidemien kaldtes også for en ”koldfeber”, fordi 
de syge fik anfald med feber vekslende med dage 
uden feber. Den var hyppig i fugtige egne, som gav 

Epidemilægerne 
diskuterede i flere 
år de atmosfæriske 
forholds betydning 
for udbruddet af den 
sjællandske feber, 
fx den voldsomme 
varme, høje fugtighed 
eller tætte tåge. Den 
stærke meteorologiske 
interesse fandtes også 
hos landskabsmalerne 
som fx Vilhelm Kyhn 
(1819-1903), der 
malede Et optrækkende 
tordenvejr over jyske 
bakker i 1879.
|| Randers 
Kunstmuseum
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I 1800-tallet gjorde 
byerne mennesker 
syge. København 
havde vokseværk, 
og boligspekulanter 
udlejede miserable 
boliger som 
små, fugtige 
kælderlejligheder 
til fattige familier. 
Tusinder af svin og 
køer levede i baghuse, 
hvorfra møget blev 
skyllet ud i gadens 
rendestene og bidrog 
til en stank, som 
indbyggerne hyppigt 
beklagede i aviserne. 
På fotografiet fra 1870 
ses en smal gyde bag 
Hotel D’Angleterre 
på Kongens Nytorv, 
den berygtede Peder 
Madsens Gang, hvor 
halvdelen af nyfødte 
døde inden deres etårs 
fødselsdag. Tre år 
senere var den sociale 
skamplet revet ned.
|| kbhbilleder.dk

gode vilkår for udviklingen af farlige dunster, på 
italiensk kaldet mala aria eller blot ”malaria”, dvs. 
dårlig luft. Lolland var kendt for sit fugtige klima og 
kaldtes for ”de danske koldfebres hjemstavn”, hvor 
tilflyttere galgenhumoristisk fik ”kondola tioner” 
på forhånd, fordi koldfeberen snart ville byde dem 
velkommen. 50 år senere var der stadig indbyggere, 
som erindrede 1831 som ”feberåret”. Lægernes brug 
af ordet ”malaria” er dog ikke ensbetydende med, 
at den sjællandske feber var moderne malaria, som 
spreder sig med myg. Dertil spredte sygdommen 
sig angiveligt for hurtigt, da malariaparasitten skal 
modne i menneskets lever og formere sig i myg-
gens tarm, før den kan smitte et nyt menneske. Så 
årsagen kan også have været et smitsomt virus eller 
fordærvet korn.

Epidemien tærede så meget på indbyggernes 
kræfter, at fødselstallet faldt til det halve året efter 
på Lolland. De hyppigste ofre var mænd over 50 år, 
og det gav mandefald blandt ældre karle på gårdene. 
Det er sandsynligvis forklaringen på, at antallet af 
bryllupper steg til det dobbelte året efter. De ledige 
stillinger på gårdene gav nemlig plads til yngre 
mænd, som ønskede at stifte hus og hjem.
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Uhumske
byer
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Døden i  
barsels
sengen
Klokken ringede i Fødselsstiftelsens port, når en 
fødende ankom. En jordemoderelev fulgte kvinden 
op til et værelse og orienterede overjordemoderen 
om kvindens tilstand. Næste morgen blev hendes 
underliv ”eksploreret”, dvs. undersøgt med hænder-
ne af de læger og jordemoderelever, som var under 
uddannelse på stiftelsen. Reglerne foreskrev, at 
højst fem personer måtte undersøge hver kvinde, 
men det skete, at mere end ti elever og læger under-
søgte de højgravide.

Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse lå i Amaliega-
de i København – blot 100 meter fra Amalienborg. 
Huset havde siden 1787 været et fristed for ugifte 
kvinder, som her kunne føde i hemmelighed, bort-
adoptere barnet og vende tilbage til deres hidtidige 
liv, som om intet var sket. Fødselsstiftelsen var også 
et vigtigt uddannelsessted, som varetog oplæring-
en af landets jordemødre og læger, og det vandt 
under professor Matthias Saxtorphs (1740-1800) 
ledelse i 1700-tallet internationalt ry inden for 
fødselsvidenskaben.

Fødselsstiftelsen kom i modvind i 1830’erne. 
Epidemier med ondartede barselsfebre hjemsøgte 
institutionen og lagde et stort antal unge kvinder i 
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Håndsæbe og 
neglebørster 
forvandlede lægernes 
dagligdag i slutningen 
af 1800-tallet. På 
Fødselsstiftelsen i 
København medførte 
den nye renlighed 
af hænder og 
fødselsinstrumenter, at 
de dødelige og tragiske 
barselsfebre gik fra 
at være hyppige til 
sjældne begivenheder.
|| Medicinsk Museion

graven. I 1831 døde 74 af 925 fødende. Herefter fulgte 
fem ”rolige” år, hvor 25-40 kvinder døde pr. år, men 
i 1837 mistede 105 kvinder livet. Stiftelsen indkøbte 
nye jernsenge og madrasser, da smitstof kunne have 
ophobet sig i de gamle. Det løste ikke problemet, 
da dødeligheden to år senere satte ny rekord med 
110 døde af 989 fødende. Barselsfeber gav høj feber, 
smerter i underlivet og kunne medføre døden inden 
for få dage.

Fødselsstiftelsens direktion lukkede i 1840 
huset i Amaliegade. Lægerne mente, at hele huset 
simpelthen var forgiftet af uddunstninger fra de 
alt for mange kvinder med barselsfeber. Det havde 
medført en ophobning af smitstof i bygningens 
mure, møbler og luft, og huset måtte afgiftes. Man 
tømte huset, fjernede vinduer og luftede ud. Lofter 
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og vægge blev hvidtet, linned bleget, og madrasser 
vasket.

Alligevel fortsatte epidemierne i 1840’erne, 
hvor stiftelsens direktør Ole Bang (1788-1877) og 
professor Carl Levy (1808-1865) ikke var enige 
om problemets løsning. Bang mente, at stiftelsen 
systematisk skulle braklægges tre måneder om året, 
hvor bygningen skulle gennemrøges med klor og 
vægge og lofter males. Levy argumenterede for en 
ombygning med større stuer og brede gange, som 
kunne forøge luftfornyelsen på stuerne. Tiltaget 
skulle kombineres med en skiftevis nedlukning af 
en etage ad gangen. Planerne blev i 1845 overha-
let af den yngre læge Carl Kayser (1811-1870), som 
havde arbejdet på anstalten og med kontante tal 
og statistik fortalte den uvidende offentlighed om 
Amaliegade og udløste et ramaskrig i København.  
Berlingske Tidende kaldte stiftelsen for en ”skamplet 
på vor civilisation”, fordi den havde kostet så mange 
mødres liv. Dødeligheden i København var på højde 
med de berygtede fødselsstiftelser i Wien og Paris. 
I 1845 lukkede Fødselsstiftelsen igen og flyttede 
midlertidigt til en bygning ved Københavns Kanal, 
hvor barselsfeberen igen brød ud. Morgenposten 
skrev, at borgerne snart ville sige: ”Vorherre fri os 
for Fødselsstiftelsen”, hvilket fik Bang til at frygte, at 
den dårlige omtale ville bekymre de fødende kvin-
der så meget, at deres nervøsitet i sig selv kunne øge 
forekomsten af feberen.

Længere sydpå ankom den ungarske fødselslæge 
Ignaz Semmelweis (1818-1865) til fødselsstiftelsen i 
Wien i 1846. Han undrede sig over, at dødeligheden 
på stiftelsens to fødegange var så forskellig. På den 
ene, hvor medicinstuderende var i praktik, døde 
knap 10 % af de fødende kvinder, mens 4 % døde på 
den anden, hvor jordemoderelever var i praktik. De 
medicinstuderende deltog dagligt i obduktioner og 
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håndterede organer fra de døde kroppe. Det skete 
jævnligt, at de studerende gik fra obduktionslo-
kale til fødegang for at deltage i eksplorationen af 
gravide og fødende kvinder. Jordemodereleverne 
kom til gengæld ikke i obduktionslokalet, som 
ikke blev betragtet som et sted for kvinder, og de 
havde endnu til gode at få adgang til lægestudiet. 
Det gjorde også indtryk på Semmelweis, at hans 
kollega døde af en sygdom, som i høj grad mindede 
om barselsfeber, efter at have skåret sig på en kniv 
under en obduktion. Semmelweis udviklede en 
teori om, at rådne ”kadaverpartikler” fra de døde 
kroppe klæbede til de medicinstuderendes hænder, 
som på den måde bragte kadaversmitte ind i de 
unge kvinders fødselsvej. Semmelweis eksperimen-
terede med håndhygiejne på fødselsstiftelsen og 
fik fra maj 1847 de studerende til at vaske hænder i 
klorkalk, inden de undersøgte kvinder på fødegang-
en. Derefter faldt dødeligheden fra knap 6 % til 3 % i 
sidste halvdel af 1847, og i 1848 nåede dødeligheden 
ned på 1,3 %, den samme som på fødegangen med 
jordemodereleverne. 

I 1848 læste en skeptisk Levy i København om 
Semmelweis’ forsøg i et brev fra en tysk kollega. 
Levy fandt det ikke sandsynligt, at bittesmå doser 
af kadaversmitten kunne ”skjule sig i en negle-
krog”. Idéerne var i det hele taget ”for uklare”, hans 
eksperimenter ”for flygtige” og kunne ikke kaldes 
for rigtig videnskab. Ifølge Levy skyldtes faldet i 
dødelighed bare en ”heldig” periode på fødselsstif-
telsen i Wien. 

Semmelweis fik tilhængere og lige så mange 
modstandere, herunder hans egen overordnede, 
som udvirkede, at Semmelweis forbitret forlod 
Wien i 1850. Semmelweis’ manglende anerkendel-
se hang sammen med, at han kun fortalte om sine 
undersøgelser via breve til kolleger og først skrev en 
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bog om sine undersøgelser 13 år senere. I modsæt-
ning til Jenner, som inden for et år spredte nyheden 
om sine vaccinationsforsøg i en instruktiv bog, som 
hurtigt blev oversat til flere sprog. 

Danske læger diskuterede hårdnakket barsels-
feberens smitsomhed i de følgende årtier, mens 
eksemplerne på smitte hobede sig op. I 1867 opdage-
de distriktslæge Frederik Ulrik (1818-1917) på Chri-
stianshavn, at ni kvinder var døde af barselsfeber i 
løbet af tre vintermåneder i én jordemoders prak-
sis. Ulrik udspurgte jordemoderen om hygiejnen, 
som hun omhyggeligt havde varetaget, herunder 
rensning af sprøjten, som blev brugt til indføring af 
lavement i endetarmen. Jordemoderen forklarede, 
at hun på grund af kulden havde gået med en stor 
skindmuffe, som var lodden indvendig. Den havde 
haft plads til både hænder og sprøjte med tæt kon-
takt til den indvendige pels. 

Det var ikke kun Ulrik, som havde observeret 
sådanne smittekæder og superspredere hos jorde-
mødre i deres praksis. Mange fødselslæger var enige 
om, at jordemødre og læger kunne bringe smitte 
fra den ene fødende til den anden i private hjem. 
Den medicinske fagkundskab havde dog svært ved 
at indse, at en hel institution og mere end tusinde 
dødsfald skulle have samme årsag. Det var næsten 
utænkeligt. Det hang sammen med, at smitteopspo-
ringen var enkel, når en jordemoder besøgte føden-
de i private hjem. Smitteopsporing var vanskeligere 
i fødselsstiftelser med mange aktører og potentielle 
smittebærere.

Gennembruddet kom i 1867 i Glasgow, hvor den 
engelske kirurg Joseph Lister (1827-1912) indførte 
”antiseptisk” behandling af instrumenter og ope-
rationssår med karbolsyre. Listers desinfektion, 
som var inspireret af den franske kemiker Louis 
Pasteurs eksperimenter med mikrober, medførte 
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et dramatisk fald i antallet af epidemiske sårfebre. 
De opsigtsvækkende resultater inspirerede den 
nye professor på Fødselsstiftelsen, Asger Stadfeldt 
(1830-1896), til at indføre håndvask og rengøring af 
instrumenter i 1869. Fødselsstiftelsen i København 
var en af de første i verden til at indføre de nye hy-
giejnestandarder, og Stadfeldt skrev, at ”virkningen 
har nemlig været vidunderlig”. Dødeligheden faldt 
fra 4,1 % til 0,8 %.

I dag ved vi, at barselsfeber skyldes, at en bakte-
rie inficerer kvindens livmoder, som kan bløde ved 
fødslen, og at jordemødre og fødselslæger kan brin-
ge smitten videre ved berøring og brug af instru-
menter. Sygdommen slår stadig tusinder af fødende 
ihjel i udviklingslande hvert eneste år.

Koleraen kommer
Lægerne i Europa havde kun læst beskrivelser af 
den ondartede mave-tarm-sygdom, som nåede 
Europa i efteråret 1830. Den fik navnet ”den asiati-
ske kolera” på grund af dens udspring i Indien i 1817. 
Fra Moskva vandrede epidemien til Skt. Peters-
borg ved Østersøen og Wien i det centrale Europa. 
Dødstallene var høje, og de enkelte lande forsøgte 
forgæves at forhindre smitte med militær kontrol af 
rejsende, vejspærringer og lukning af byporte.

De danske myndigheder tog truslen meget 
alvorligt. Epidemiloven fra 1805 havde skærpet 
reglerne for skibstrafikken, men kontrollen steg 
yderligere i juni 1831 med en omfattende koleralov 
i 50 paragraffer, som blev lavet på under en måned. 
Myndighederne var tydeligvis ramt af koleraskræk 
og iværksatte en kontrol med trafik og handelsvarer 
uden fortilfælde. Alle landets amter skulle indsen-
de en komplet fortegnelse over både, som lå ved 
danske kyster, og kontrol med al trafik ved Østersø-
en blev iværksat. Rejsende, som kom fra områder 
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med kolera, skulle i 20 dages karantæne. Kontrollen 
omfattede varer og penge fra koleraområder. Alle 
mønter skulle vaskes i eddike, og pengesedler skulle 
gennemrøges med salpeter og svovlsyre. Man havde 
nemlig en teori om, at farlige dunster, og dermed 
sygdom, bandt sig til materialer og kunne bekæm-
pes med ætsende væsker og syredampe. Læger, som 
tilså kolerasyge, skulle efterfølgende skylle munden 
med koldt vand, vaske hænder og gennemrøge tøjet. 
Listen af tiltag var lang og sigtede mod at forhindre 
enhver form for smittespredning. Den indbefattede 
aflivning af katte, stækning af vingerne på høns, så 
de ikke kunne flyve, og skydning af hunde fra hjem 
med kolera. Præsterne skulle oplæse og forklare de 
mange nye regler til bønderne i hele landet. Endelig 
sendte Sundhedskollegiet to yngre læger sydpå for 
at rapportere direkte fra byer med kolera. 

Koleraloven stod sin prøve efter kort tid. I som-
meren 1831 – da den sjællandske feber også brød 
ud – nåede koleraen til Nordtyskland. I august gav 
kongen marchordre til flere tusinde soldater, som 
skulle danne et levende værn langs den tyske græn-
se i Sønderjylland. Rejsende måtte kun overskride 
grænsen ved fremvisning af et såkaldt ”sundheds-
pas”, som dokumenterede, at de kom fra kolerafri 
områder. Da koleraen nåede Hamborg i september, 
tog en ny kæde af soldater opstilling nord for Ham-
borg for at kontrollere al trafik til Holsten. Koleraen 
viste sig vanskelig at inddæmme. Efter få uger kom 
de første rapporter om koleratilfælde i Holsten, og 
det militære grænseværn rykkede da 100 kilometer 
nordpå til Ejderkanalen, hvorefter koleraen ikke 
spredte sig længere op i Jylland. Ved Moskva, Wien 
og Berlin havde militæret forgæves forsøgt at holde 
koleraen fra byerne.

Sundhedskollegiet fik en rapport fra det kolera-
ramte Berlin, hvor lægen Ludvig Thune (1803-1869) 
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havde gjort observationer. Her fungerede hjemme-
karantænen rigtig godt. Byen var opdelt i 61 distrik-
ter, hvor en vagt sørgede for isolation i fem dage af 
syge på deres værelser. Lægehjælp ankom, 20 minut-
ter efter en syg var blevet meldt i et distrikt. Thune 
havde set talrige eksempler på smitte fra menneske 
til menneske, så isoleringen virkede fornuftig. Den 
militære afspærring af hele områder og byer havde 
dog haft store omkostninger for handlen mellem de 
tyske byer. Thune mente, at de danske myndigheder 
burde overveje, om Danmark skulle holde fast i sin 
strenge grænsekontrol, som hindrede handel med 
udlandet og belastede købmandsstanden. 

Toneangivende læger fra bl.a. Moskva og Wien 
meldte sig nu som såkaldte ”anticontagionister”, 
dvs. de troede ikke længere på, at koleraen smittede 
fra menneske til menneske. De mislykkede militære 
spærringer beviste det. Det ændrede syn på kolera-
en i udlandet fik de danske myndigheder til i 1832 at 
lempe koleraloven og nedsætte karantænen fra 20 
til 5 dage. Isolation af syge skulle ske på husniveau, 
mens spærring af byer blev forbudt. Hundeejerne 
kunne ånde lettet op, da vask af pelsen i klorkalk nu 
var tilstrækkeligt.

I Skandinavien brød koleraen ud i Norge i 1832 
og i Sverige i 1834 for derefter at forsvinde fra 
Europa i 1837. Danmark slap med skrækken – men 
mistede som nævnt i samme periode 9.000 af land-
befolkningen på Sjælland på grund af koldfeber.

En meget skiden by
Koleraepidemien fik i 1830’erne stor politisk 
betydning. Den udstillede ikke blot Europas vok-
sende byer som livsfarlige steder at bo, men også 
koleraens forkærlighed for de socialt lavere klasser. 
I epidemiens kølvand opstod Public Health-bevægel-
sen i Storbritannien, hvor kolera raserede mere end 
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30 britiske byer i 1831-1832. Bevægelsen var drevet 
af læger og embedsmænd, og deres stærkeste våben 
var tal og tabeller over befolkningens sundhedstil-
stand. Talrige indberetninger fra byer med kolera 
viste, at sygdommen havde ramt hårdest i fattige 
bykvarterer med ikke-brolagte gader og rendestene 
med affald, husdyrmøg og menneskelatrin, som 
ikke blev fjernet regelmæssigt. En hovedkraft var 
den britiske embedsmand Edwin Chadwick (1800-
1890), som i 1842 offentliggjorde Rapport om de 
hygiejniske forhold hos arbejderklassen. I nogle byer 
døde mere end halvdelen af arbejderbørn før fem-
års alderen, og epidemiske sygdomme florerede med 
høj hyppighed. Han konkluderede, at den udtalte 
sygelighed var forårsaget af dårlig luft, overfyldte 
boliger og manglende bortskaffelse af affald. Den fy-
siske elendighed var hovedårsagen til, at fattige for-
ældre døde unge og mere end 100.000 forældreløse 
børn endte på børnehjem, fordi deres forældre var 
døde. Chadwicks grundige undersøgelser satte en 
tyk streg under sygelighedens sociale dimensioner. 

Koleraens svaghed for arbejderklassen førte 
til optøjer i flere lande. Protesterne fra de lavere 
klasser var rettet mod hospitaler og den velhavende 
elite, som havde skabt epidemien for at udtynde 
den fattige befolkning. I Edinburgh i 1832 angreb en 
gruppe en sygevogn, som blev smidt i byens kanal 
sammen med kusken, mens den kolerasyge blev 
”reddet” fra indlæggelse på hospitalets dødsrum. 
Sejlivede konspirationsteorier sås i flere lande, hvor 
koleraen bragte uro i klassesamfundet.

Den danske læge Emil Hornemann, der hav-
de hjulpet til som medicinstuderende under den 
sjællandske feber, var stærkt inspireret af Public 
Health-bevægelsen i England. I 1847 udgav han Om 
adskillige Mangler ved den offentlige Renlighed i 
København. Han var, ligesom de engelske læger, for-
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uroliget over snavset og ikke mindst byernes stank, 
som han opfattede som hovedårsagen til koleraen. 
Han kaldte hovedstaden for ”en meget skiden by”, 
som ud over 130.000 indbyggere husede 5.000 
heste, køer og svin i baggårde og kælderstalde. Efter 
mørkets frembrud kørte natmændene hestevogne 
med 80 læs menneskeafføring ud af byen, og i dags-
lyset fulgte andre hestevogne med affald fra byens 
80 kilometer åbne rendestene. Men renova tionen, 
som Hornemann beskrev i detaljer, fungerede ikke. 
Husenes latriner, som var et træsæde over et hul 
i jorden, blev tømt to gange årligt og havde flere 
steder over 50 brugere. Lugten var så slem i Køben-
havn, at de velhavende forlod byen i den varme 
sommer, og rejsende holdt sig væk. Dertil kom drik-
kevandet, som underjordiske trærør ledte ind fra 
omkringliggende søer, og som borgerne hentede op 
af brønde, som kunne være forurenet med nedsivet 
vand fra rendestenene. 

Rørsystemet under 
byen skulle være stort, 
da Københavns ”store 
kloakplan” sørgede for, 
at 400.000 menneskers 
efterladenskaber 
kunne sejle uhindret 
ud af byen. Udvidelsen 
af kloaknettet omkring 
år 1900 krævede 
dynamit for at få skabt 
de tre meter brede 
hovedkloakrør, som løb 
under byen.
|| kbhbilleder.dk

114400_fra pest til corona_.indd   43114400_fra pest til corona_.indd   43 10/09/2021   11.3710/09/2021   11.37

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

http;//kbhbilleder.dk


44

I samme periode fremkaldte koleraloven 
politisk modvilje i regeringen. Karantæneforan-
staltningerne besværede handlen i Østersøom-
rådet. Sundheds kollegiet skiftede også holdning 
og tilrådede en ophævelse af karantænen til havs. 
I 1852 vedtog den danske rigsdag at indskrænke 
søkarantænen til et absolut minimum, dvs. at den 
kun gjaldt for skibe med kolerasyge ombord. Op-
hævelsen af karantænen afspejlede, at flere ind-
flydelsesrige læger nu mente, at koleraen primært 
var betinget af dårlig luft. Hornemann erkendte, 
at læren om ”uddunstninger som sygdomsårsager” 
var meget ufuldkommen, men det var en ”uomtvi-
stelig erfaring”, at mennesker var sundere, når de 
levede i ”ren og fri luft”. Da koleraen vendte tilbage 
til Europa, advarede Hornemann igen om stanken 
og urenligheden i København og skrev, at ”vi efter al 
rimelighed vil få kolera”.

Og Hornemann fik ret. Det var den 11. juni 1853, 
at det første mistænkelige sygdomstilfælde dukkede 
op. Patient 0 var en tømrersvend i Nyboder. Den 
24. juni bekræftede obduktioner af flere døde, at 
sygdommen var den asiatiske kolera. Mandag den 
27. juni bekendtgjorde myndigheder i aviser og på 
opsatte plakater, at koleraen var brudt ud. 

Kolera skulle mistænkes, hvis en borger pludse-
lig følte kvalme, mathed, fik mavekneb og begyndte 
at have diarré. Den syge skulle gå i seng, indtil lægen 
ankom, og indtage varme drikke, fx havresuppe 
og pebermyntete, som ville øge udsvedningen af 
sygdommen. Forebyggelse drejede sig om at und-
gå dårlig luft, afkøling, fed mad, umoden frugt og 
dårligt vand.  

Epidemien kulminerede i begyndelsen af august 
med over 100 døde om dagen. Der manglede læger 
til de syge, præster til de døende, ligrum til de døde 
og gravere til dem, som skulle begraves. Sognepræ-
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sten Frederik Hammerich (1809-1877) huskede de 
paniske dage, hvor han blev hentet til hjem efter 
hjem, som skulle tage afsked med et familiemedlem, 
og han viede sågar et ungt par, da brudgommen lå 
for døden. Mange søgte sjælefred i kirkerne, mens 
andre flygtede ud af byen. Situationen kom ud af 
kontrol på Almindelig Hospital, et fattighospital, 
hvor myndighederne besluttede at indlægge kolera-
syge. Der var protester, da hospitalet risikerede at 
blive ”depot for kolera” på et meget uheldigt sted i 
byen, dvs. lige ved siden af Fødselsstiftelsen, som 
havde vist sig meget følsom over for epidemier. 
Protesten kom for sent, og koleraen bredte sig på 
hospitalet, hvor hundredvis døde af kolera og uover-
skueligheden herskede, og ”ja, man så ligsedler 
hæftede på folk, som endnu var i live”, som præsten 
Hammerich erindrede.

Epidemibekæmpelsen mønstrede også en klar 
succes i det forebyggende arbejde. I begyndelsen 
af juli havde Emil Hornemann sammen med fem 
andre læger skabt ”Forening imod Koleraens Udbre-
delse”. Den ville efter engelsk forbillede organisere 
daglige husvisitationer og hvervede over 100 læger 
og lægestuderende. Med hjælp fra endnu flere fri-
villige håndværkere, forretningsdrivende og andre 
borgere organiserede foreningen besøg i alle huse 
for at identificere kolerasyge og uhygiejniske boli-
ger, som blev rømmet og renset. Husvisitatorerne 
mødte angiveligt ikke nævneværdig modstand, men 
tillid, og de sørgede for, at mere end 2.000 kolerasy-
ge blev flyttet fra 100 boliger til teltlejre uden for 
byen. Flytningen af smittede fra små og overfyldte 
boliger medvirkede til, at antallet af smittede faldt 
fra 200 pr. dag til under 30 pr. dag i løbet af august.

I september ebbede epidemien ud. 7.200 havde 
været syge, og 4.700 var døde, dvs. to ud af tre havde 
ikke overlevet sygdommen. Koleraen bredte sig 
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til resten af landet og ramte bl.a. Nykøbing Fal-
ster, Aarhus og Aalborg, hvor i alt 800 døde. Fire 
år senere vendte den tilbage til Korsør. En dansk 
soldat bragte sygdommen til byen med dampskibet 
fra Kiel. Inden afrejsen havde han alle symptomer 
på kolera og trodsede soldaterkammeraternes råd 
om ikke at rejse. I de følgende seks uger hærge-
de sygdommen skånselsløst og slog 200 af 2.200 
indbyggere ihjel. Det største tabstal i den danske 
kolerahistorie. Byens embedslæge viste efterfølgen-
de med tal og tabeller, at koleraen endnu en gang 
havde fremkaldt størst lidelse og dødelighed i de 
kvarterer, hvor de lavere sociale klasser boede.
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Peder Madsens Gang
Koleraen førte til politisk selvransagelse i Køben-
havn. Allerede ved epidemiens begyndelse havde 
Fædrelandet kritiseret bystyret for en lunken 
indsats over for den offentlige sundhed. Det var 
uansvarligt, at grundejerne i årtier havde haft frit 
spil til at prioritere deres pengepung frem for byens 
sundhed. Huse var presset ind på hver en bygge-
tomt. Nye etager var tilføjet. Baggårdene var ind-
skrænket. Den friske luft var udelukket på enhver 
måde. Bystyret havde intet gjort for at modvirke den 
”forpestende overfyldning” i fattigkvartererne, som 
havde udviklet sig til vartegn over ”menneskelig 
elendighed”. 

Læger og magthavere kunne ikke længere vende 
det blinde øje til den københavnske underklasses 
livsvilkår. Den sociale elendighed blev nu doku-
menteret i København. Bag Hotel d’Angleterre på 
 Kongens Nytorv lå Peder Madsens Gang, som i 
midten af 1800-tallet var et berygtet område med 
værtshuse, bordeller og social nød. Distriktslæge 
Ulrik beskrev i tidsskriftet Hygiejniske Meddelelser 
”overbefolkningens elendighed” i det sociale bolig-
kvarter. Han fandt hjem med tre voksne og tre børn, 
som boede på et kvistværelse på under ti kvadrat-
meter og to kubikmeter luft til hver person. Ulrik 
viste med tabeller i sin indberetning, at halvdelen 
af alle beboere havde været syge i løbet af et enkelt 
år, og halvdelen af nyfødte døde inden deres etårs 
fødselsdag. 

Byslummen forsvandt med tiden. Hertil hjalp 
sløjfningen af de militært forældede volde rundt 
om København og etableringen af de såkaldte 
brokvarterer.

Få måneder efter koleraen blev de første arbej-
derboliger opført uden for voldene på Østerfælled, 
senere kaldet Brumleby. Samme år vedtog Køben-

15 % af jordens 
befolkning forretter 
stadig deres nødtørft 
ved såkaldt ”åben 
defækation”, dvs. ved at 
sidde på hug på jorden 
eller i floden, og det får 
sygdomme som kolera 
til at sprede sig. Verden 
mangler flere wc’er, 
og det markerer FN’s 
såkaldte World Toilet 
Day hvert år den 19. 
november. Her deltager 
indiske kvinder i en 
toiletfestival i New 
Delhi i 2014.
|| Roberto Schmidt/
AFP/Ritzau Scanpix
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havns Borgerrepræsentation den første kloakplan 
med 16 stemmer for og 10 imod. Modstanderne 
påpegede, at et kloaksystem var for kostbart, at 
kloakvandet ville fryse til is om vinteren, og at den 
frugtbare latrin ville gå tabt for landbruget. Den før-
ste kloakering af byen blev først påbegyndt i 1859, 
hvor København også fik sit første vandværk.

Set fra vor tid er datidens uenighed om kole-
raens årsag forståelig, da både smitte og dårlig 
hygiejne bidrog til epidemiens spredning. Det var 
mennesker, som bragte smitten fra by til by, hvorfor 
karantæne af kolerasyge var en god idé. I byerne bi-
drog urenlighed til at sprede koleraen, fordi kolera-
bakterier smitter via menneskelig afføring, latriner 
og forurenet drikkevand. 

Koleraen var med til at skubbe på en væsentlig 
samfundsudvikling i form af ren vandforsyning og 
kloaknet. Et fremskridt som det ansete medicinske 
tidsskrift British Medical Journal har kåret til den 
vigtigste medicinske opfindelse i hele menneskehe-
dens historie. I dag ser vi stadig, at koleraen rykker 
ind, når hygiejnen rykker ud – fx ved jordskælvet på 
Haiti i 2010, hvor en voldsom koleraepidemi med 
tusinder døde bredte sig i teltlejre uden adgang til 
latriner, sæbe og rent drikkevand.

Den ondartede lille satan
Smitte fra menneske til menneske var stadig én af 
de helt store gåder i lægevidenskaben i 1860’erne. 
Der var et missing link i Semmelweis’ teori om smit-
te, fordi han ikke kunne redegøre for, hvad smitten 
bestod af. Netop på den tid viste den franske kemi-
ker Louis Pasteur, at en fejlslagen silkehøst i Frank-
rig var forårsaget af en mikroskopisk bakterie, som 
gjorde silkeormene syge. I samme periode slog 
Pasteur sit navn fast ved at vise, at mikroskopiske 
gærsvampe omdanner sukker til alkohol, når vin og 
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øl gærer. Pasteur reddede ikke blot fransk silkepro-
duktion, han revolutionerede også øl- og vinpro-
duktionen. Franskmandens opdagelser inspirerede 
brygger J.C. Jacobsen (1811-1887) til at grundlægge 
Carlsberg Laboratoriet i 1875 for at bruge videnska-
ben i ølbrygningens navn.

Den unge danske læge Carl Julius Salomonsen 
(1847-1924) var meget optaget af Pasteurs eksperi-
menter. Salomonsen vakte selv stor opsigt, om end 
meget lokalt, da han i 1874 på Københavns Kommu-
nehospital inddrog sit mikroskop og en kanin i sin 
diagnostik af en 21-årig dødssyg mand, som blev 
indlagt med 41 grader i feber. Salomonsen opsam-
lede pus fra en betændt byld på foden og sprøjtede 
pusset ind i bughulen på kaninen. Med sit mikro-
skop fandt han efterfølgende rigelige mængder gul-
ligt pus fuldt af ”streptokokker” i bughulen hos ka-
ninen, som døde efter fire dage. Dermed kunne og 
turde Salomonsen ikke konkludere, at bakterierne 
var årsagen, men han foretog den første bakteriolo-
giske diagnostik i danmarkshistorien, knap ti år før 
bakteriologien revolutionerede lægevidenskaben.

Salomonsen var i foråret 1882 på studieophold 
hos den tyske læge Robert Koch (1843-1910) og hans 
laboratorium i Berlin. Koch var på det tidspunkt 
kendt for at have opfundet en metode til at dyrke 
bakterier på et tyndt lag gelatine. Stemningen i 
Kochs laboratorium må have været rigtig god, da Sa-
lomonsen under tavshedspligt fik lov til at se Kochs 
præparater med tuberkulosebakterier. Salomonsen 
skrev, at ”så vidt jeg kan skønne har han nu ‘klaret 
ærterne’ som man siger, mht. den sygdom; [...] Man 
bliver ganske uhyggelig til mode ved at se disse 
hundreder af kulturglas, i hvilke denne ondartede 
lille satan vokser”. Ugen efter skrev Koch verdens-
historie ved at offentliggøre sin undersøgelse og 
udpege tuberkulosen som den anden menneskesyg-
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dom, der havde en bakterie som årsag. Salomonsen 
havde selv bidraget, da han i 1877 havde fremkaldt 
tuberkulose i øjnene på kaniner med pus fra tuber-
kulosesyge. Eksperimenterne, som han lavede med 
en tysk kollega, havde inspireret Koch til at arbejde 
videre med tuberkulosen.

Koch betrådte nyt land med sine eksperimenter 
og viste, at årsagen til tuberkulose var ”tynde, stav-
formede bakterier”, som Ugeskrift for Læger skrev i 
april 1882. Bakteriernes antal fandtes i stor mængde 
i de gullige ”ostelignende” knuder i lungerne hos de 
tuberkulosesyge. For at bevise, at bakterierne fak-
tisk var årsagen, havde Koch rendyrket bakterierne 
og derefter indpodet dem på forsøgsdyr, som udvik-
lede små knuder, der vrimlede med de stavformede 
bakterier. 

En nationalforening mod spytteri
Indsatsen mod tuberkulose udviklede sig til den vig-
tigste begivenhed i det danske sundhedsvæsen i be-
gyndelsen af 1900-tallet. Læger og politikere kaldte 
til kamp mod den angribende samfundsfjende, en 
bakterie, som dræbte hver syvende i Danmark.

På Hotel Phønix i København blev Nationalfor-
eningen til Tuberkulosens Bekæmpelse stiftet i ja-
nuar 1901. De 200 fremmødte talte en bred kreds af 
rigsdagsmedlemmer, kommunalpolitikere og læger. 
Det var et privat initiativ, som havde opbakning fra 
partiet Venstre, og som fik det lille Socialdemokrati 
op af stolene. Sidstnævnte arrangerede mere end 50 
protestmøder i hele landet, fordi tuberkulosen var 
en sag for staten, ikke for en gruppe private aktører. 
Nationalforeningen svarede igen ved at arrangere 
100 folkeoplysende møder, og den politiske røre 
tjente den nye forenings sag.

Medlemmerne strømmede til. I 1902 havde 
Nationalforeningen 20.000 medlemmer, som hver 

Carl J. Salomonsen 
skabte i 1883 Nordens 
første laboratorium, 
som studerede 
bakterier. Han 
opfattede sygdom på en 
ny måde og var optaget 
af, at mennesker og dyr 
overførte usynlige og 
sygdomsfremkaldende 
mikrober til hinanden. 
Her er han fotograferet 
i hjemmelaboratoriet 
sammen med 
hustruen, som 
assisterede. På bordet 
ses bakteriologens 
håndværktøj, et 
mikroskop, foruden en 
række små reagensglas 
med okseblod, som han 
brugte til at fremdyrke 
de små mikrober.  
|| Medicinsk Museion
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ydede 2 kr. i bidrag pr. år, og en formue på over 
100.000 kr. Foreningen satte bygningen af tre 
tuberkulosesanatorier i værk og indviede året efter 
Silkeborg Sanatorium for 139 mandlige patienter og 
to sanatorier i Ry og Haslev for 48 kvinder. De tætte 
bånd mellem Nationalforeningen og regeringsparti-
et Venstre førte til nedsættelsen af en tuberkulose-
kommission og to banebrydende tuberkuloselove i 
1905. Loven forpligtede staten til at yde statsstøtte 
til behandlingen af tuberkulosesyge, hvormed 
Nationalforeningens ene formål var lykkedes. Sta-
tens udgifter til tuberkulose blev mangedoblet i de 
følgende år, og et omfattende arbejde med at bygge 
tuberkulosehospitaler og sanatorier gik i gang. 
Dermed blev tuberkulosesagen et privat-statsligt 
anliggende, som efterhånden nød opbakning på 
tværs af politiske skel.

Det hele var begyndt med et foredrag af læge 
Christian Saugmann (1864-1923) i 1895 ved Læge-
foreningens halvårlige møde. Saugmann havde haft 
tuberkulose og høj feber, da han gik til embedseksa-
men, og fortalte i foredraget om det første tyske tu-
berkulosesanatorium, hvor han var blevet helbredt 
for sin tuberkulose. Det var en ”bydende nødven-
dighed”, at Danmark fik sanatorier, fordi tusinder af 
danskere døde hvert år, uden at staten gjorde noget 
som helst. Lægeforeningen gik ind i sagen og opfor-
drede til, at det blev lovpligtigt for læger at anmelde 
tilfælde af tuberkulose, som hidtil ikke figurerede 
på listen over anmeldelsespligtige smitsomme 
sygdomme. Staten burde opføre folkesanatorier, 
hvilket Socialdemokratiet bifaldt, mens Venstre 
foretrak en privat model. Herefter fik to unge læger, 
Holger Rørdam (1865-1941) og Carl Lorentzen (1860-
1932), idéen til Nationalforeningen. Sammen skabte 
de entusiasme for sagen hos ledende venstrepoliti-
kere og private erhvervsmænd. Rørdam og Lorent-
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zen allierede sig også med professor i medicin Knud 
Faber (1862-1956), hvorefter en godt organiseret 
Nationalforening på et år forvandlede tuberkulosen 
fra at være en overset sygdom til hovedproblemet 
i dansk sundhedspolitik. Sygdommen førte tilmed 
til den første danske Nobelpris i 1903, hvor den 
dansk-færøske læge Niels Ryberg Finsen (1860-1904) 
blev hædret for sine lysbehandlinger af den skæm-
mende hudtuberkulose i ansigtet.

Kampen mod spytteriet blev en mærkesag for 
Nationalforeningen. Koch havde vist, at inficeret 
menneskespyt smittede marsvin i dyreforsøg. 
Spyttet var allestedsnærværende i det offentlige 
rum, hvor det var almindeligt at spytte på fortovet, 
i ventesale og jernbanekupéer. Mange hjem havde 
spytbakker, så her var en folkeskik, som ikke kunne 
forenes med den nye viden om bakteriernes færden 
i kroppens sekreter. Bogen Sundhed og velvære fra 
1913 skrev: ”hvor mange små børn har man ikke 
måttet lægge i en for tidlig grav, fordi de fik lov til 
at lege med hånden i en spyttebakke”. Foreningen 
forsøgte at påvirke myndighederne til at forbyde 
spytning på fortove. Brystsyge bar små blå flasker 
med vippelåg i inderlommen, så de kunne skærme 
omgivelserne for deres farlige spyt. Efterhånden 
blev spytteri umoralsk og ulækkert. Men det var 
ikke kun det friske spyt, som var farligt. Spyttet 
kunne indtørre og ved fejning hvirvles op i luften og 
inficere raske med tuberkulosebakterier. 

Der var flere skikke i hjemmet, som skulle foran-
dres. I kampagner forklarede Nationalforeningen, 
at gulve skulle vaskes, møbler støves af med en våd 
klud og sengetøjet luftes. Raske børn og børnebørn 
skulle ikke lægge sig op i sengen til den syge mor 
eller bedstemor. Smittede skulle drikke af eget glas 
og bruge eget bestik. 
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Den hygiejniske 
opdragelse af 
befolkningen foregik 
med skilte i sporvogne, 
i kirker, på hoteller 
og på gader. Dette 
emaljeskilt med 
Nationalforeningens 
røde symbol er designet 
af arkitekten Thorvald 
Bindesbøll (1846-1908) 
og dukkede op i landets 
byer omkring 1913.
|| Steno Museet

Lægerne var i offensiven, mens præsterne kom i 
defensiven. En skovrider kaldte i et brev til Kirke-
ministeriet brugen af den fælles alterkalk under 
nadveren for en ”sundhedsfarlig” og ”modbydelig 
uskik i kirken”. Ved datterens konfirmation i 1899 
havde hans familie fået plads efter en tuberkulo-
sesyg familie og sat læberne til samme bæger som 
den syge familie. Anklagerne om den smittefarlige 
nadver nåede medierne i 1903, hvorefter Kirkemini-
steriet nedsatte en nadverkommission, som foreslog 
brugen af enkeltbægre som alternativ til den fælles 
alterkalk. Forslaget vakte modstand i kirkelige 
kredse, og først seks år senere blev særkalke tilladt 
ved lov, hvis ti nadverberettigede medlemmer rette-
de ønske om det til menighedsrådet. Det var langt 
vanskeligere at få indført enkeltbægre i gudstjene-
sten end at bygge tuberkulosesanatorier. 

Kampagnernes fokus på spyt og støv fremkaldte 
debat. En kredslæge mente, at spyttets farlighed 
var overvurderet, mens de tusinder af dråber, som 
udslynges med hosten, var den primære kilde til 
smitte. Stærkt hostende patienter burde bære en 
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maske lavet af ”mackintosh”, dvs. regnfrakkestof, 
som skulle hænge fra overlæben ned til brystet. Han 
havde selv opfanget bakterier ved at bede patienter 
hoste foran en glasplade. Nationalforeningens kam-
pagner burde derfor opfordre folk til at holde sig for 
munden med hånd eller lommetørklæde ved hoste. 
Hverken værnemiddel eller argumenter vandt frem, 
selv om dråbeinfektion og ikke spyttet opfattes som 
den vigtigste smittekilde til tuberkulose i dag.

Smitteskræk
Nationalforeningens og hele nationens kamp mod 
”Danmarks farligste sygdom” ændrede befolknin-
gens forhold til smitte. Sygdommen var alle vegne og 
en tuberkulosesyg levede i gennemsnit syv år med 
sygdommen. Indsatsen kom til at handle om at pas-
se på andre end sig selv. Smittezonen var udvidet 
og inkluderede støvet i hjørnet, sengetøjet, spisesi-
tuationen og den tætpakkede sporvogn. Frygten for 
smitte løb af med folk, når cyklister holdt et lom-
metørklæde for munden, når de passerede Spangs-
bjerg Sanatorium ved Esbjerg. Læger oplevede en 
tiltagende ”smitteangst” og ”smitteskræk” i befolk-
ningen, som var bagsiden af de massive kampagner.

Smittefrygten medførte skam og udstødelse. 
Ruth Kodal (1930-2018) var som ung tjenestepige 
i Esbjerg og erindrede, at hun følte sig ”stemplet”, 
da hun flyttede sin faste fridag for at gå til kontrol 
på tuberkulosestationen. Husets frue sagde efter-
følgende, at ”Min mand og jeg kan ikke bruge Dem 
længere”, selv om Ruth var erklæret helbredt for 
sin tuberkulose. På arbejdspladser følte arbejdsgi-
vere sig presset til at fyre en ansat, fordi kollegerne 
protesterede mod at arbejde sammen med én, som 
havde haft tuberkulose. Her var lægens attest om 
smittefrihed ikke altid nok til at modvirke smitte-
forskrækkelsen hos arbejdskammeraterne.
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Ved Nationalforeningens 25-års jubilæum i 
1926 var det tid til selvransagelse. Professor Knud 
Faber, som havde været en hovedkraft i foreningen, 
reflekterede over, om indsatsen havde været pen-
gene værd. Danmark havde nu 29 sanatorier og 34 
tuberkulosehospitaler og -afdelinger. Dødeligheden 
var halveret siden 1900, og der var tre tusinde færre 
dødsfald hvert år. Men lige så mange danskere mi-
stede stadig livet, og hver uge blev der fundet 80 nye 
smittetilfælde. ”Det er familiesmitten, der domine-
rer hele spørgsmålet om sygdommens bekæmpel-
se”, skrev Faber og tilføjede, at der på trods af bedre 
boliger stadig var ”fortvivlende forhold” i mange 
fattige hjem. Tuberkulosen ville først forsvinde, når 
sundhedsvæsenet med sikkerhed kunne opspore og 
helbrede hvert eneste tilfælde. Efter 25 års indsats 
var konklusionen, at sanatorier og tuberkuloseho-
spitaler ikke kunne få bugt med samfundssmitten.

Løsningen var såkaldte tuberkulosestationer. I 
1930’erne fik den nye centralmyndighed, Sundheds-
styrelsen, til opgave at udbrede dem i hele landet. 
Styrelsen, som havde to læger som fuldtidsansatte 
embedsmænd, havde i 1909 erstattet det forælde-
de og langsomt arbejdende Sundhedskollegium 
med aldrende livstidsmedlemmer. I 1930’erne 
og 1940’erne fik styrelsen en hovedrolle i tuber-
kulosebekæmpelsen og etablerede et netværk af 
31 tuberkulosestationer i hele landet. Amter og 
kommuner stod for driften, og idéen var at bedrive 
aktiv smitteopsporing. Stationerne arrangerede 
hjemmebesøg af sygeplejersker hos smittede, hvor 
hele familien blev undersøgt, og de organiserede 
kontaktopsporing til andre uden for familien. De 
havde også fået to nye værktøjer i den epidemiske 
beredskabskasse. Statens Serum Institut havde om-
kring 1930 videreudviklet en tysk tuberkulosetest, 
der påviste, om folk havde været smittet. Et ekstrakt 
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af dræbte tuberkulosebakterier blev indsprøjtet i 
huden, hvorefter en rød hævelse var tegn på smitte 
i kroppen. Det andet værktøj var en vaccine, som 
en fransk læge, Albert Calmette (1863-1933), over 
15 år havde været med til at udvikle. I 1935 havde 
Serum Instituttet skabt deres egen driftssikre 
”calmettevaccine”. 

Tuberkulosestationerne blev hovedkraften i en 
national kampagne, som kulminerede i begyndel-
sen af 1950’erne, hvor mere end en million dan-
skere blev undersøgt og 400.000 vaccineret. Den 
storstilede undersøgelse var den første screening 
for en folkesygdom i Danmark og medvirkede til 
et markant fald i dødeligheden. Kampagnen blev 
bakket op af en lige så vigtig social indsats, som gav 
tuberkuloseramte familier mulighed for at få hjælp 
til kost, husleje, bedre bolig og drift af egen virk-
somhed. Ligesom ved koleraen ramte tuberkulosen 
socialt skævt og var kendt som en fattigmandssyg-
dom, som myndighederne forsøgte at helbrede med 
sociallovgivning.

I 1940’erne havde Danmark den laveste tuber-
kulosedødelighed i verden. Det gav tomme senge og 
førte til lukninger af flere sanatorier i 1950’erne. I 
samme periode fik danskerne også bedre boliger og 
en bedre levestandard.

Den succesrige indsats mod tuberkulosen gav 
muligheder på den internationale scene. Efter An-
den Verdenskrig var Serum Instituttet en ledende 
producent af tests og calmettevaccine, som kunne 
bruges i det krigshærgede Europa, hvor tuberkulo-
sen florerede hos flygtninge og civilbefolkning. I 
1946-48 sendte Dansk Røde Kors 16 vaccinations-
hold til lande som Polen, Ungarn og Tyskland og 
vaccinerede en halv million med dansk vaccine. Tu-
berkulosen respekterede ikke den nye blokpolitik 
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Blegdamshospitalet 
i København i 1959. 
Mødre kigger ind til 
deres polioramte børn, 
som ligger i isolation. 
Den pludselige 
adskillelse mellem 
mor og barn kunne 
være forfærdelig, fordi 
indlæggelserne varede 
flere måneder, og flere 
børn var mindreårige. 
Blegdamshospitalet 
blev verdenskendt for 
den nye be handling af 
åndedrætslammelse 
med kunstig 
vejrtrækning under 
den store polioepidemi 
i 1950’erne.
|| Busser/Ritzau 
Scanpix

mellem øst og vest og fremmede i stedet et interna-
tionalt samarbejde med Sovjetunionens lydstater.

Kampen mod tuberkulose kom til at spille en ho-
vedrolle i den nyoprettede Verdenssundhedsorgani-
sation, WHO, hvis tuberkuloseafdeling i 1952 fik den 
danske læge Johannes Holm (1902-1990) som leder. 
Han medvirkede til, at organisationens forsknings-
enhed i tuberkulose blev placeret i København, og 
Holm var i de følgende årtier en hovedkraft i WHO’s 
indsats mod tuberkulose, hvor mere end 100 millio-
ner børn og unge fik dansk vaccine i et samarbejde 
med den internationale børnefond, Unicef. 

Kampen mod tuberkulose forandrede den nati-
onale identitet. Allerede i 1904 havde lægen Holger 
Rørdam brugt tuberkulosen som et mål for et lands 
”kulturtrin”, da Folketinget debatterede tuberkulo-
selovene: ”I de lande, som er vidt fremskredne i 
retning af oplysning, hygiejne og kultur”, aftager 
tuberkulosen. Det synspunkt vandt politisk tilslut-
ning og førte til, at Danmark nogle årtier senere 
kunne bryste sig med, at landet havde den laveste 
tuberkulosedødelighed i verden. Danmark brugte 
en smitsom folkesygdom til at måle sig med resten 
af verden.

Tuberkulosen havde fået en bakteriefrygt til at 
brede sig. Carl Lorentzen skrev i 1908, at smittefryg-
ten var en mægtig kraft, som drev ”stat og kommu-
ner og tusinder af mænd og kvinder” til en fælles 
indsats mod en epidemisk sygdom. Den smittefor-
ståelse havde evolutionen ikke udstyret mennesket 
med. I stedet havde bakterielærens billeddannen-
de krigsmetaforer kaldt til kamp mod en fælles 
usynlig fjende og installeret sig i danskernes sind. 
Dér kunne smittefrygten falde til ro i perioder med 
epidemiske pauser, men hurtigt genaktiveres, når 
nye smitsomme mikrober bankede på døren.
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Medicinske 
mirakler
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Ti heste og 
et serum
institut
Politiken rapporterede i december 1890 fra Bleg-
damshospitalet i København, hvor en epidemi 
fyldte hospitalet med børn: ”Hvad vi ser her, kan 
ikke skildres: Småbørn, der med sølvrøret stukket 
ned igennem struben stirrer op imod os”. Børnene 
var syge af difteri, også kaldet strubehoste, som fik 
slimhinden i halsen til at svulme op, så luften havde 
svært ved at passere. Her var den sidste udvej at 
skære et hul i halsen og føre et sølvrør ned i luftrø-
ret for at afhjælpe den sammensnørede strube, som 
gav børnene en karakteristisk gøende hoste. Nogle 
børn havde ikke luft til at råbe efter hjælp, så de 
vred sig, indtil vågekonen kom ilende for at trække 
røret op og stikke en gåsefjer ned i luftrøret for at få 
slim op. Situationen var højdramatisk. Forældrene 
måtte vente uden for hospitalets port for at undgå 
smittespredning, mens personalet kæmpede med 
børnene, som svævede mellem liv og død. Journa-
listen forklarede, at ”40 børn af 100 bliver båret bort 
som lig”.

Difteri var den alvorligste epidemiske børnesyg-
dom omkring 1900. I de hårdeste epidemiår var der 
over 10.000 smittede og knap 1.000 døde. Strube-
hosten dukkede op hvert år og overtog i løbet af 
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På Serum Instituttet 
årelader assistent 
Ludvig Walbum og 
frøken Louise Høeg en 
”difterihest” for otte 
liter blod i 1904, mens 
staldmester Høg holder 
tøjlerne. I 1930’erne 
husede instituttet 
også 3.000 kaniner, 
der producerede 
30 forskellige 
antisera mod alvorlig 
lungebetændelse.
|| Copyright Statens 
Serum Institut

1800-tallet koppernes rolle som den mest frygtede 
smitsomme børnesygdom i Danmark.

I 1890’erne tændtes et håb for børn med difteri. 
Håbet kom fra Pasteur Instituttet i Paris og  Robert 
Koch Instituttet i Berlin. Her havde forskerne 
fundet ud af, at difteribakterien udskiller et giftstof, 
som er årsagen til sygdommens høje dødelighed. En 
tysk bakteriolog havde sprøjtet giftstoffet ind i mar-
svin og heste, som udviklede en modgift, der kunne 
mildne sygdomsforløbet hos børn. Modgiften, som 
også kaldes for antistoffer, fandtes i blodets serum, 
og behandlingen fik navnet serumterapi. 

Det var ikke alle, som var sikre på, at serumte-
rapien rent faktisk virkede. På Blegdamshospitalet 
testede læge Johannes Fibiger (1867-1928) i 1896-97 
behandlingens effekt i en berømt undersøgelse af 
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alle indlagte med difteri i ét år, i alt 484 patienter. 
Halvdelen fik serumterapi, mens kontrolgruppen 
ingen behandling fik. Tallene talte deres tydelige 
sprog: I den behandlede gruppe døde otte, mens 
30 døde i den ubehandlede gruppe. Serumterapien 
blev det første moderne lægemiddel mod en epide-
misk sygdom.

Samtidig med Fibigers undersøgelser begyndte 
en produktion af dansk serum mod difteri i Salo-
monsens laboratorium i Ny Vestergade i Køben-
havn. Laboratoriet kunne ikke følge med efter-
spørgslen fra praktiserede læger og sygehuse. I 1902 
åbnede Serum Instituttet på Amager med labora-
torier og en dyrestald til ti heste, som producerede 
første års knap 10.000 doser serum til en pris à 25 
øre pr. dosis. Serum fra tyske fabrikker kostede 6 
kr., så der var mange penge at spare for staten.

Indvielsen af det nybyggede Serum Institut, 
en helt ny institution rettet mod en farlig børne-
sygdom, var en national begivenhed. Dagbladet 
 Social-Demokraten kaldte det en sejr for frem-
skridtet, at et fort mod en af landets største fjender 
var rejst på Amager ved siden af militærets artilleri-
kaserne og geværfabrik fuld af unyttigt skrammel. 
Illustreret Tidende tog læseren med på en rundtur 
i det nybyggede hus opført i palæstil, hvor alle rum 
havde elektrisk lys, centralvarme og sågar telefon 
mellem de forskellige rum. 

Serum Instituttet kom til at spille en vigtig rolle 
under Første Verdenskrig, hvor medarbejderstab, 
vaccine- og serumproduktion voksede. Instituttet 
samarbejdede med Røde Kors om hjælp til millioner 
af krigsfanger, som blev vaccineret mod tyfus og 
kolera med dansk vaccine. Instituttet forsynede de 
krigsførende magter på begge sider med serum mod 
stivkrampe til de mange soldater, som fik jordinfice-
rede sår i skyttegravene. Det krævede endnu større 

114400_fra pest til corona_.indd   62114400_fra pest til corona_.indd   62 10/09/2021   11.3710/09/2021   11.37

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



63

stalde til de 50 ”tetanus-heste”, som instituttets 
staldmester indkøbte på hestemarkeder i hele lan-
det, og medførte et indbringende salg af millioner 
doser serum.

Driftssikre vacciner blev et varemærke for in-
stituttet. I 1925 udviklede det sin egen vaccine mod 
difteri – et år efter Pasteur Instituttet. I den periode 
udviklede Serum Instituttet mere end ti vacciner, 
fem serumbehandlinger og en række undersøgelser 
for smitsomme bakterier, som lægerne sendte til 
instituttet fra hele landet. Serum Instituttet posi-
tionerede sig nationalt og internationalt på linje 
med Kochs og Pasteurs institutter i Berlin og Paris.

Helbredende skimmel
Serumterapien åbnede en ny vej i kampen mod 
de epidemiske sygdomme. Bakteriologer og læger 
eksperimenterede med serumterapi mod flere 
andre alvorlige sygdomme som meningitis, lunge-
betændelse, barselsfeber og dysenteri. Den injice-
rede væske, også kaldet ”antiserum”, kunne mildne 
sygdommen og nedsætte dødeligheden. 

Serumterapien var imidlertid kun en optakt 
til et endnu større gennembrud i behandlingen af 
epidemiske sygdomme. 

Ugeskrift for Læger trykte hver måned i 
1930’erne ”skematisk sygeliste for kongeriget 
Danmark”. Her fulgte lægerne epidemierne i de 
forskellige landsdele, på samme måde som sportsin-
teresserede læste fodboldresultaterne i dagbladene. 
Listerne angav antallet af syge for 30 smitsomme 
sygdomme, som Sundhedsstyrelsen overvågede, og 
som lægerne havde haft pligt til at indberette hver 
uge siden 1888. Ud af listens 30 sygdomme kunne de 
10 helbredes med et nyt lægemiddel, som dukkede 
op i 1944. Det var udvundet fra en skimmelsvamp, 
som gror på appelsiner. 
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Ved et tilfælde landede svampen i en bakterie-
kultur i den engelske læge Alexander Flemings 
(1881-1955) laboratorium i 1928. Bakterierne i nær-
heden af svampen var døde, hvilket gjorde Fleming 
nysgerrig. Han begyndte at dyrke skimmelsvampen 
og eksperimenterede med saften fra den hvidgrøn-
ne filtagtige masse. Flere typer af bakterier var 
følsomme, og virkningen bestod, selv om Fleming 
fortyndede væsken 800 gange. Saften gav tilmed 
ikke bivirkninger, når han sprøjtede den ind i 
forsøgsdyr, så måske var stoffet ugiftigt og brugbart 
som lægemiddel. En botaniker bestemte svampen 
til at være fra Penicillium-slægten.

Det lykkedes imidlertid ikke for Fleming at 
isolere den aktive substans. Først ti år senere satte 
en gruppe videnskabsmænd i Oxford i England igen 
skub i eksperimenterne. I 1940 udkrystalliserede 
gruppen en brunlig penicillinholdig substans, som 
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Penicillin blev et 
guldæg for Løvens 
Kemiske Fabrik. I 
1948 åbnede de en 
penicillinfabrik i 
Ballerup, og i årtiet 
efter lancerede og 
solgte de antibiotika til 
mere end 80 lande. I dag 
kendes fabrikken som 
LEO Pharma.
|| Dansk 
Farmacihistorisk Fond

var yderst potent. Fortyndet en million gange kunne 
stoffet stadig hæmme bakteriers vækst. I marts 
1940 fulgte et legendarisk dyreforsøg. 50 mus fik 
sprøjtet livsfarlige streptokokbakterier ind i blod-
banen. Et døgn senere var alle ubehandlede mus 
døde, mens 24 af 25 behandlede mus levede i bedste 
velgående. I 1941 fulgte det første succesfulde forsøg 
på et menneske, en engelsk politimand, efter at 
laboratoriet i flere måneder havde oprenset få gram 
penicillin fra 700 beholdere med penicillinsvampe. 
Politimanden havde en livsfarlig infektion, som pe-
nicillinet effektivt slog ned, men der var ikke mere 
stof efter fem dage, så han døde.

 Forskergruppens resultater var så lovende, at 
England og USA investerede millioner af pund og 
dollar i en industriel masseproduktion af penicillin. 
De allierede håbede på, at stoffet kunne give dem en 
fordel i verdenskrigen, og allerede i 1943 reddede 
penicillin de første engelske soldaters liv ved fron-
ten i Nordafrika. Ved D-dagen i 1944 var der stof nok 
til at behandle titusindvis af soldater.

Nyheden om de allieredes brug af et nyt livred-
dende lægemiddel vakte interesse hos ejeren af Lø-
vens Kemiske Fabrik, Knud Abildgaard (1901-1986). 
Han inviterede i 1942 bakteriologen K.A. Jensen 
(1894-1971) fra Københavns Universitet til et sam-
arbejde. Jensen var i første omgang forbeholden, 
fordi der skulle produceres ”flere tons” svampesaft, 
før man havde nok stof til at behandle én enkelt pa-
tient. Jensen begyndte dog at dyrke skimmelsvam-
pe, som han indfangede på skåle med næringssub-
strat i hjemmet og laboratoriet. Derefter begyndte 
en opslidende og vanskelig udvikling af en helt ny 
form for lægemiddelproduktion ud fra svampe, også 
kaldet fermentering.

”Penicillin redder et menneskeliv”, lød overskrif-
ten i Randers Amtstidende lige før jul 1944, hvor det 
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nye ”vidunderlægemiddel” havde været anvendt 
for første gang på Centralsygehuset i Randers og 
helbredt et alvorligt tilfælde af lungebetændelse. 
Berlingske Tidende fortalte, at 12 ud af 15 døende var 
reddet på epidemiafdelingen på Frederiksberg Ho-
spital i København. Hospitalet havde været heldigt, 
da produktionen var på ca. 60 gram om måneden, 
hvilket rakte til behandling af 40 patienter. Tele-
grammer, breve og telefonopringninger bestormede 
K.A. Jensen, som havde ansvaret for distribution af 
stoffet i de første måneder. På det sorte marked for-
søgte svindlere at få en hurtig gevinst ved at sælge 
ampuller med destilleret vand, som de foregav var 
penicillin.

I 1945 voksede produktionen dog støt, og pe-
nicillin blev sat til salg i april samme år, hvormed 
det danske penicillineventyr fik fast grund under 
fødderne. Intet lægemiddel, hverken før eller siden, 
har medført så drastisk en ændring i sygdomsbe-
handlingen. Pludselig kunne en sprøjte eller en 
recept på piller helbrede lidelser som fx meningitis, 
mellemørebetændelse, gonorré og syfilis. Kvinder 
med barselsfeber behøvede ikke frygte for deres liv, 
da penicillin slog feberen ned på et døgn. Det affol-
kede ikke hospitalerne, men en 50 år gammel læge-
videnskabelig drøm var gået i opfyldelse: at finde et 
bredspektret lægemiddel, som uden bivirkninger 
kunne slå bakterier ihjel inde i kroppen.

Børnelammelse
Polio var en gammel, forholdsvis upåagtet sygdom, 
som omkring 1900-tallets midte fik en epidemisk 
hovedrolle. 

”Lammelserne bredte sig i løbet af et døgn meget 
hurtigt til begge ben og arme, så jeg overhovedet 
ikke kunne røre mig”, erindrede en polioramt sit 
møde med sygdommen som 16-årig i 1950’erne. 
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Polio kunne være dødelig, hvis vejrtrækningen blev 
lammet.

Derfor bredte utrygheden sig i sommeren 1952, 
da København blev ramt af en polioepidemi, som 
var helt ude af kontrol. I løbet af en måned døde 
knap 30 børn og voksne. Og epidemien var kun 
lige begyndt. København havde kun ét hospital for 
smitsomme sygdomme, Blegdamshospitalet, og 
ambulancerne kørte i døgndrift med de syge. Epide-
miens voldsomhed var uden fortilfælde i Europa, og 
personalet på Blegdamshospitalet huskede situati-
onen som en krigstilstand. Man vidste heller ikke, 
hvordan polio smittede, så frygten i befolkningen 
var diffus og bl.a. rettet mod nedfaldne æbler, myg 
og legekammerater.

Efter en måned indtrådte et afgørende vende-
punkt. Overlæge H.C.A. Lassen (1900-1974) indkald-
te til møde. Hospitalet havde kun én ”jernlunge” 
og seks andre respiratorer, der forsøgte at løfte 
brystkassen for at hjælpe vejrtrækningen, men 20-
30 patienter havde svært ved at få luft. Narkoselæge 
Bjørn Ibsen (1915-2007) foreslog, at man skar hul 
i halsen ligesom ved difteri, indførte en gummi-
slange i luftrøret og blæste ilt ned i lungerne med 
en gummiballon. Overlæge Lassen troede ikke på 
behandlingen, men situationen var så desperat, at 
han indvilgede i at gøre forsøget. Testpatienten var 
en 12-årig pige, som lægerne var tæt på at opgive. 
Efter halvandet døgn skar en øre-næse-hals-læge et 
fem centimeter langt snit i pigens hals og disseke-
rede sig ned til luftrøret, hvorefter Ibsen forsøgte at 
blæse luft i pigens lunger. Pigen gjorde modstand og 
blev endnu dårligere, fordi hun ingen luft fik. Gode 
råd var dyre, men efter at have givet hende afslap-
pende medicin lykkedes det Ibsen at få den kunstige 
ventilation i gang. Hendes læber skiftede farve fra 
blå til lyserøde. Den døende pige blev vakt til live, og 

114400_fra pest til corona_.indd   67114400_fra pest til corona_.indd   67 10/09/2021   11.3710/09/2021   11.37

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



68

hun blev på skift ”håndventileret” af tre narkoselæ-
ger i de følgende døgn.

Alle kræfter blev sat ind på at indføre den nye 
behandlingsmetode. Epidemien voksede stadig, og 
i slutningen af september havde 50 patienter brug 
for kunstigt åndedræt i døgndrift. Flere hundrede 
tandlæge- og medicinstuderende begyndte at venti-
lere de ramte dag og nat. Nogle krævede behandling 
i måneder, før de så småt kunne trække vejret ved 
egen kraft. Den store indsats på Blegdamshospitalet 
var en verdenssensation, fordi den betød, at 80 % af 
dem, som fik lammelser i åndedrættet, nu overle-
vede. Kun 20 % overlevede før Ibsens genistreg. Da 
epidemien ebbede ud i december, havde knap 3.000 
været indlagt på hospital, og over 110 var døde. 
Polioen ramte andre større byer i hele landet og 
medførte lammelser hos 2.500 og kostede 262 livet. 
Lammelserne krævede flere års intens genoptræ-
ning for mange, som tilbragte halve og hele år på 
genoptræningsanstalter. 

Ved nogle epidemier gælder mottoet ”den enes 
død, den andens brød”. En forbedret hygiejne 
i hjemmet havde medvirket til, at tuberkulose 
forsvandt. Den øgede renlighed skabte imidlertid 
grobund for, at polioen udviklede sig til en farlig 
sygdom for større børn og voksne, fordi danskerne 
ikke længere blev smittet som spæde, hvor polio 
giver mildere symptomer. Det samme mønster sås i 
andre vestlige lande som fx USA.

I Skive var der ingen medicinstuderende til at 
lave håndarbejdet med at ventilere poliopatienter, 
så reservelæge Claus Bang (1924-1970) udviklede i 
1953 en af verdens første overtryksrespiratorer i 
samarbejde med elektronikfirmaet Bang & Olufsen 
fra nabobyen Struer. Respiratoren var billig, og 
Blegdamshospitalet bestilte 12 efter at have testet 
den første prototype. B&O-respiratoren hjalp polio-
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patienter på flere danske hospitaler og blev solgt til 
flere lande, men udgik efter få år.

Den endelig klapjagt på polio gik ind i 1955, hvor 
den amerikanske læge Jonas Salk (1914-1995) havde 
udviklet en vaccine ud fra tre slags poliovirus, som 
var gjort ufarlige med formalin. Den danske læge 
Herdis von Magnus (1912-1992) blev i 1952 leder af 
et nyt poliolaboratorium på Serum Instituttet og 
tog på studieophold i Salks laboratorium. Det førte 
til, at Serum Instituttet frigav en vaccine magen til 
den amerikanske kun to uger senere i 1955. Der var 
vaccine nok til alle børn i de fem første skoleklasser 
i Danmark, mens private firmaer fik licens til at 
løfte vaccineproduktionen i USA. Efter nogle ugers 
vaccination i USA opstod pludselig mindre epide-
mier af polio i familier og lokalsamfund, som havde 
modtaget vaccine. Det viste sig, at vaccinen kom 

Mere end tusind 
tandlæge- og 
medicinstuderende 
hjalp til, da polioen 
bredte sig i København 
i 1952. Der opstod ofte 
et tæt forhold mellem 
de studerende og de 
polioramte børn. 
Læg mærke til den 
studerendes venstre 
hånd, som blæser 
livgivende luft ind i 
pigens lunger med en 
sort gummiballon.
Ansigtet er sløret, 
så barnet ikke er 
genkendeligt.
|| Medicinsk Museion
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Sundhedsminister 
Magnus Heunickes 
(1975-) planche med 
de to smittekurver var 
ikke til at misforstå. 
Den grønne kurve 
var optimal, den 
røde katastrofal, da 
regeringen lukkede 
Danmark i marts 2020. 
Den nye coronavirus 
krævede handling for 
at undgå, at smittetallet 
fulgte den røde 
kurve og overfyldte 
sygehusene og gav 
mangel på respiratorer. 
De to kurver viste nogle 
vigtige erfaringer fra 
den spanske syge i 1918, 
nemlig udviklingen af 
smitte i de amerikanske 
byer Philadelphia (rød) 
og St. Louis (grøn).
|| Liselotte Sabroe/
Ritzau Scanpix

fra det private Cutter Laboratories og indeholdt 
levende poliovirus, som ikke var fanget af kontrol-
procedurerne. 40.000 raske fik polio fra vaccinen, 
mere end 100 fik lammelser, og fem døde. Al vacci-
nation standsede i USA, og Herdis von Magnus blev 
kaldt til New York for at informere om de danske 
produktions- og sikkerhedsprocedurer. Den fatale 
amerikanske maveplasker på vaccineområdet gav et 
ramaskrig verden over og forsinkede poliovaccinati-
on flere år i mange lande. 

De danske myndigheder havde derimod styr på 
kontrolprocedurerne og fortsatte vaccinationerne i 
hele landet, hvor 90 % af alle mellem ni måneder og 
40 år blev vaccineret i løbet af et par år. Det viste sig 
at være en meget effektiv forebyggelse, da polio blev 
udryddet i Danmark i løbet af kun ti år. Poliovirus 
er speciel, ligesom koppevirus, fordi den kun er 
menneskebåren, dvs. at virus ikke kan ”gemme sig” 
i dyr. Det har betydet, at polio i dag er tæt på at være 
udryddet i hele verden, takket være WHO’s vaccina-
tionskampagne fra 1988.
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Staten
tager

affære
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Kontroltab 
i 1918
Verdenssamfundet var ikke just præget af harmoni, 
da en influenzaepidemi bredte sig i foråret 1918. 
Fire års udmarvende storkrig havde bragt Europa 
i knæ og kostet mere end ti millioner soldater livet 
på grund af maskingeværsalver, granater og smit-
som plettyfus spredt med lus fra soldat til soldat. 
Pandemien fik navnet ”den spanske syge”, fordi 
Spanien bragte de første nyheder om influenzaen og 
samtidig fik æren af at være epidemiens begyndel-
sespunkt. Men det skyldtes krigens censur af pres-
sen. Den første kendte patient var 18-årige Albert 
 Gitchell, som var militærkok på en kaserne på præ-
rien i Kansas, hvor mere end 10.000 soldater boede i 
tætpakkede barakker. Efter et par uger havde 1.000 
soldater lagt sig syge, og fra USA rejste sygdommen 
til de europæiske slagmarker med amerikanske sol-
dater. Derfra bredte den sig med jernbaner, ocean-
dampere og den nye flytrafik hurtigere end nogen 
tidligere pandemi.

Danmark havde held med sin neutralitetspolitik 
og deltog ikke i Første Verdenskrig. Der var tilmed 
opgangstider i sundhedsvæsenet. Landet havde 
styrket sin epidemiske ekspertise med Serum 
Instituttet i 1902 og sin organisatoriske kraft med 
Sundhedsstyrelsen i 1909. Halvdelen af befolknin-
gen havde meldt sig ind i statsstøttede sygekasser, 
som sikrede lægehjælp og hospitalsbehandling til 
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deres medlemmer. Sygehusbyggeriet blomstrede. 
Både Aarhus og København åbnede i 1913 moderne 
hospitaler, Marselisborg Hospital og Bispebjerg 
Hospital, som lå uden for byen og gav lys, ren luft og 
nye senge til patienter med smitsomme sygdomme. 
Dem skulle der blive hårdt brug for i efteråret 1918.

Den spanske syge dukkede op i begyndelsen af 
juli 1918 i København. Den bredte sig først på kaser-
ner og krigsskibe, hvor mere end 30.000 indkaldte 
soldater boede tæt på grund af krigen. I midten af 
juli kom de første nyheder om dødsfald på grund 
af influenzaen. Det ene dødsfald drejede sig om 
30-årige frøken Mathilde Nielsen, som var nyansat 
nattevagt på Garnisonshospitalet, hvor hun passede 
de syge soldater. Horsens Folkeblad rapporterede, 
at sygeplejersken havde været pligttro til det sidste 

Der var brug for ekstra 
sengepladser i hele 
landet, da den spanske 
syge ramte Danmark 
i flere bølger. De mest 
sårbare viste sig at 
være 20-40-årige, så 
Søværnet indrettede i al 
hast bl.a. et nødlazaret 
med 100 senge til 
sine marinesoldater 
i den forladte 
Rigsdagsbygning i 
Fredericiagade.
|| Holger Damgaard/
Ritzau Scanpix
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og passet sit arbejde på trods af høj feber. Hun blev 
bragt hjem med 41,2 grader i feber og døde kort 
efter mellem hænderne på den tilkaldte læge.

Den spanske syge medførte måske den mest 
ekstreme belastning af det danske sundhedsvæsen 
nogensinde. Epidemiens første bølge i juli og august 
ramte særligt kasernebyer som København, Roskil-
de og Holbæk. 10.000 ud af 27.000 soldater blev smit-
tet. Overlæge på Bispebjerg Hospital Victor Scheel 
(1869-1923) gjorde i midten af september status over 
epidemien, som var faldet til ro og havde haft sine 
”ejendommeligheder”. Han havde ikke tidligere set 
”fuldkommen sunde mænd” bukke under så hurtigt 
under en influenzaepidemi. Han turde ikke tænke 
på, hvad der ville være sket, hvis epidemien havde 
haft et større omfang. 

Et par uger senere begyndte anden bølge, som 
havde karakter af et overraskelsesangreb på de civi-
le hospitaler. På to uger voksede antallet af smittede 
fra 250 til 2.000 om dagen i København. Bispebjerg 
Hospital modtog op til 50 patienter om dagen og 
måtte inddrage dagligstuerne for at få plads til 80 
ekstra senge. Nødlazaretter blev hastigt indrettet 
på skoler, studenterkollegier, ja, selv i Odd Fellow 
Palæets Riddersal. Overlæge Scheel forklarede, at 
epidemien ”stod med ét slag i sin fulde udbredelse, 
og vi havde for meget at gøre med øjeblikkets krav 
til at tænke på den næste dag”. Personalet arbejdede 
10-12 timer om dagen og var udfordret af stigende 
sygefravær blandt læger og sygeplejersker, som også 
blev smittet. Scheel måtte efterfølgende tilstå, at 
flere sygeplejersker arbejdede med ”høj feber”, for 
at afdelingen kunne ”komme igennem” den kaotiske 
situation. Personalet bar mundbind af ”kammer-
stofdug”, når de plejede de ofte urolige syge, som 
hostede og fyldte luften på 8- og 16-sengs sygestuer-
ne med influenzaens ukendte smitstof. Knap 60 % 
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af de 190 sygeplejersker blev smittet i løbet af de fire 
måneder, som anden bølge varede. Det var mere 
end det dobbelte i forhold til den almene befolk-
ning. 21 sygeplejersker måtte tilmed indlægges med 
den tilstødende lungebetændelse, som førte til tre 
unge sygeplejerskers død. Overlæge Scheel konsta-
terede bagefter, at hele personalet burde have været 
streptokokvaccineret mod lungebetændelsen, men 
der havde ikke været tid til at gøre det.

Situationen var ikke mindre kaotisk i købstæder 
og på landet. På øen Tåsinge ved Fyn var transpor-
ten rundt til de syge vanskelig for lægen, som ud-
trættede én hest om formiddagen og en anden om 
eftermiddagen. Han måtte skifte fra hestevogn til 
slæde, da den hårde vinter kom. De færreste læger 
havde bil eller motorcykel, så i tyndtbefolkede om-
råder måtte syge undertiden vente i dage på lægen. 
Sygeplejerske Else Dahl (1893-1977), som cyklede fra 
hus til hus, kom til en gård uden for Kolding, hvor 
hele familien lå syg og køerne stod umalkede med 
spændte yvere. Naboerne turde ikke gå derind af 
frygt for smitte. Else Dahl bragte lykke til de stran-
dede syge. Hun varmede vand, vaskede de syge, 
skiftede lagner og pudebetræk og lavede mad. Hun 
var en af tusinder af frivillige, som trodsede smitte-
angsten og hjalp medmennesker i nød. 

I Nakskov på Lolland indkøbte byrådet et missi-
onshotel og omdannede det til influenzalazaret med 
40 senge. En læge, fire sygeplejersker og ti frivillige 
bestyrede nødhospitalet, hvor 150 borgere fik pleje 
og medicin under epidemien. Med hjælp fra lokal-
aviserne meldte 100 frivillige kvinder fra alle sociale 
lag sig til at varetage pleje og madudbringning til 
500 medborgere. Det var kærkomment i en by med 
11.000 indbyggere og 81 dødsfald under epidemien. 
Efterfølgende indsamlede lokalsamfundet 4.000 
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kr. til æresgaver og diplomer til de frivillige ”engle”, 
som blev hædret på Hotel Harmonien. 

Det stærke lokale initiativ udviklede sig til en 
afgørende del af det danske epidemiberedskab. 
Lokalafdelinger af Dansk Røde Kors og Frelsens 
Hær sørgede for uddannelse af samaritter, som 
hjalp til på nødlazaretter i menighedshuse og på 
skoler i Hobro, Randers, Vejle, Odense, Kalundborg, 
Korsør, Slagelse og flere andre byer. På lignende vis 
opstod plejekorps i købstæder og større byer og var 
eksempler på tidlig hjemmepleje. I Frederikssund 
på Sjælland var embedslægen taknemmelig for 
indsatsen fra de frivillige, som med ”utrættelig” per-
sonlig opofrelse havde lavet mad, plejet de syge og 
våget over dem. Uden dem ville nøden have antaget 
”afskrækkende former”, og lægernes anstrengelser 
været nytteløse, udtalte han.

Tomme teatre 
Myndighederne greb ind, da epidemien kom helt ud 
af kontrol. Den 12. oktober 1918 meddelte Undervis-
ningsministeriet, at skolerne i København lukkede. 
Ti dage senere meldte Justitsministeriet, at teatre, 
biografer, spillesteder og danselokaler i København 
lukkede på ubestemt tid. Statsminister Carl Th. 
Zahle (1866-1946) forklarede i et avisinterview, at 
man nu måtte gå ”skarpt til værks”. Han havde uden 
tøven fulgt en indstilling fra Sundhedsstyrelsen, 
som var bekymret over de overfyldte hospitaler 
og den akutte mangel på plejepersonale. Et ind-
greb kunne give epidemien et roligere forløb og 
forhindre, at hele familier lå syge uden at få hjælp. 
Sundhedsmyndighederne forsøgte for første gang at 
regulere befolkningens adfærd langt mere i detal-
jer. I provinsen var det op til amtslæger og lokale 
myndigheder at beslutte omfanget af restriktioner. 
Amtslægen i Aarhus advarede mod religiøse væk-
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kelsesmøder, baller og biografbesøg, men han ville 
ikke skride til et forbud. Flere dagblade i hovedsta-
den undrede sig over, at kirkerne i hele landet gik 
fri. Det venstreorienterede Klassekampen mente, 
at bakterierne måtte trives lige så godt foran det 
hellige alter som under dansestedernes hvidtede 
lofter. En uge senere henstillede Kirkeministeriet 
til landets præster, at de afkortede gudstjenesten 
til en halv time og begrænsede deltagerantallet ved 
bryllupper og begravelser til 50.

Nedlukningen understregede epidemiens alvor. 
Den unge lærer Georg Krogh-Jensen (1892-1968) så 
pludselig det ”støjende, lysende og leende Køben-
havn” forvandlet til en ”dyster pestbefængt by”. 
Myndighederne fulgte epidemiens udvikling med 

Myndighederne 
var i vildrede med 
hensyn til den rette 
epidemibekæmpelse 
af den spanske syge. 
De kendte ikke 
sygdomsårsagen. 
Der fandtes heller 
ingen kur mod 
influenzaen eller den 
tilstødende farlige 
lungebetændelse. 
Først under 
anden bølge udgav 
Sundhedsstyrelsen 12 
almene råd, som stadig 
er ganske fornuftige 
bortset fra at nyse eller 
hoste i hånden (punkt 
2). I dag skal vi bruge 
ærmet.
|| Social-Demokraten 
1918/Historielab.dk
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ugentlige smittetal, som stads- og amtslæger opgjor-
de. Da tallene begyndte at falde i november, åbnede 
forlystelseslivet igen. Dagbladet Social-Demokraten 
fandt det vovet og mente, at epidemien igen kunne 
eskalere og gøre julen mørk og glædesløs.

Debatten om restriktionerne var vanskelig, 
fordi Serum Instituttet var ”kørt fast” i forsøget 
på at finde epidemiens årsag. I 1892 havde en tysk 
mikrobiolog annonceret, at han havde fundet influ-
enzabakterien. Da den spanske syge ramte Køben-
havn, fandt Serum Instituttet rigtignok bakterien 
hos nogle patienter, men en kontrolundersøgelse af 
142 raske mænd viste, at de havde samme bakterie 
hyppigere i kroppen end de syge. Instituttet forsøgte 
også at dyrke bakterier fra influenzapatienters blod, 
men de fandt ingen bakterie, som alle patienter 
havde. Derimod fandt de flere bakterier, som gav 
den ondartede lungebetændelse i efterforløbet. 
Efterhånden hældede instituttet til, at det måtte 
være en endnu ikke opdaget mikroorganisme, 
som ikke kunne ses i lysmikroskop. Det betød, at 
lægerne ikke havde mulighed for at teste, om syge 
havde sygdommen, bedrive smitteopsporing hos 
raske eller rådgive om den bedste forebyggelse af 
epidemien. Sundhedsstyrelsen offentliggjorde dog 
12 almennyttige råd, som kunne læses på plakater 
med advarende rød skrift i hele landet. De opfordre-
de befolkningen til at lufte ud, undgå større for-
samlinger, køre mindre i sporvogn og holde sig for 
munden ved nys eller hoste. Dråbeinfektion kendte 
fagkundskaben til, men ikke smitte via sengetøj, 
spiseredskaber eller berøring. Derfor var der intet 
om håndhygiejnen.

Den spanske syge har med rette fået tilnavnet 
”den glemte epidemi” i Danmark og i udlandet. Da 
epidemien rasede og slog 15.000 danskere ihjel, 
var den på ingen måde forsidestof i landets aviser. 
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Lørdag den 26. oktober, hvor 85 københavnere var 
døde i det sidste døgn, havde Politikens forside kun 
artikler om Første Verdenskrig og fredsforhandlin-
ger, mens tre små overskrifter som ”Den spanske 
syge raser uforandret” henviste til artikler inde i 
bladet. Indtil for nylig har epidemien også glimret 
ved sit fravær i historiebøgerne. Måske fordi den 
ekstreme belastning af det etablerede sundhedsvæ-
sen ikke var en succeshistorie. Det var en udmatten-
de maraton, hvor myndigheder og læger ikke kendte 
til sygdomsårsagen og ikke kunne stille noget op 
med de livsfarlige lungebetændelser. I frustration 
over situationen forsøgte overlæge Scheel sågar at 
behandle ti patienter med åreladning. Lægerne var 
presset ud i tovene, da de ikke havde de redskaber, 
der i dag ville have reddet de fleste af patienterne – 
iltbehandling, respiratorer og penicillin. I 1918 døde 
hver femte mand og kvinde på det dengang moder-
ne Bispebjerg Hospital – og de fleste var mellem 20 
og 40 år. Nogle af epidemiens helte, som fortjener 
en plads i vores fælles erindring, er de sundheds-
professionelle og de tusinder af frivillige, som 
udviste et forbilledligt samfundssind i 1900-tallets 
største danske katastrofe.

Det var først i 1930’erne, at engelske forskere 
løste gåden om influenzaens årsag og identificerede 
et virus på 0,0001 millimeter fra syge patienters næ-
sesekret. Så fik man endelig værktøjet til at kunne 
fremstille de første influenzavacciner i 1940’erne.

Den spanske syge har bidraget markant til vor 
tids viden om det rette epidemiberedskab. Få uger 
efter 2. bølge i København i 1918 sammenlignede 
Serum Instituttets direktør Thorvald Madsen (1870-
1957) smittekurverne for fire nordiske byer. I Oslo 
og Stockholm greb sundhedsmyndighederne ikke 
ind og lod epidemien ”gå sin gang”, mens myndighe-
derne i København og Göteborg lukkede byerne ned 
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på næsten samme måde. Kurverne for København 
og Göteborg var lige så stejle som i de to andre byer, 
så Madsen fandt epidemiernes udvikling ”forbav-
sende” ens i alle fire byer. 

Knap 90 år senere nåede et hold amerikanske 
epidemiologer frem til den modsatte konklusion i 
en undersøgelse af indgreb i store amerikanske byer 
i 1918. I St. Louis greb bystyret hurtigt ind, da den 
spanske syge bredte sig på en lokal kaserne. Efter 
to dage lukkede alle skoler, kirker og forlystelser, 
og større forsamlinger blev forbudt. I Philadelphia 
foretog myndighederne sig ingenting, da sygdom-
men brød ud på en flådebase i byen. Her fastholdt 
bystyret en planlagt militærparade, som fejrede 
USA’s krigsdeltagelse. 200.000 borgere var forsam-
let i gaderne for at hylde soldaterne. Tre dage senere 
eksploderede smittetallene i Philadelphia, som blev 
den hårdest ramte by. Forskernes konklusion var, at 
en hurtig nedlukning, som ikke hæves for hurtigt, 
har stor effekt på smittetal og kan få kurven til at 
flade ud. Nedlukningen i København og Göteborg 
i 1918 kom formentlig for sent og for kortvarigt til 
rigtig at påvirke smitteudviklingen. 

Det amerikanske studie står i dag på side 1 i 
sundhedsmyndighedernes beredskabsbog over al-
vorlige epidemiudbrud. Det indgik i Serum Institut-
tets rådgivning af den danske regering i forbindelse 
med covid-19-udbruddet 100 år senere.

Bøssepest
Fremskridtstro og medicinsk selvsikkerhed fostre-
de i løbet af 1900-tallet den opfattelse, at smitsom-
me sygdomme var under kontrol i Vesten. Bedre 
levevilkår, antibiotika og en systematisk vaccination 
af befolkningen havde stækket de farlige mikrober 
i en sådan grad, at de ikke længere var en alvorlig 
trussel mod folkesundheden. Dengang vidste ingen, 
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at Afrika gemte på en ukendt virussygdom, som 
skulle udstille Vestens skrøbelighed. Aids har sin 
oprindelse i chimpanser fra Centralafrikas jungle, 
hvor jægere undertiden skød og slagtede chimpan-
ser. En uheldig slagtning og et sår på fingeren kan 
have muliggjort en overførsel af blod -til -blod -smitte 
mellem dyr og menneske. Den nye virus begyndte 
for alvor at sprede sig blandt mennesker i 1960’erne 
i Congo, hvor prostitution blomstrede i byerne 
Leopoldville og Brazzaville og gjorde aids til en cen-
tralafrikansk epidemi. Herfra blev en 47-årig dansk 
kirurg fløjet hjem med akut åndedrætsbesvær og 
dobbeltsidig lungebetændelse i 1976. Hun havde i 
længere tid døjet med diarré, vægttab og træthed og 
fik efterfølgende svamp i munden, som var umulig 
at behandle. Hun døde samme år og skulle senere 
vise sig at være den første dansker, som fik sygdom-
men ”Acquired Immune Deficiency Syndrome”, dvs. 
aids.

AIDS-sekretariatet 
og STOP AIDS udviste 
stor opfindsomhed 
i aids-kampagnerne 
i 1980’erne. Der 
var ingen virksom 
behandling af hiv-
smittede, så ubeskyttet 
sex kunne koste én 
livet. Gummi og sikker 
sex var råd nummer ét 
fra sundheds-
myndighederne.
|| Steno Museet
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I Vesten blev aids først en epidemi i USA, hvor 
det homoseksuelle miljø i San Francisco blev hårdt 
ramt. I 1970’erne lagde byen navn til de første Gay 
Pride -festivaler og var kendt for et ”frækt og hektisk 
bøsseliv”. Her mødte tilrejsende en meget åben ho-
moseksuel kultur, hvor det var let at gøre bekendt-
skaber. Der var liv og glade dage på klubværelser og 
i saunaklubber. I dette miljø var det ikke usædvan-
ligt at have 100 forskellige sexpartnere på et år. 

De danske sundhedsmyndigheder fulgte udvik-
lingen tæt. I 1983 var ti danskere syge, og fire døde. 
Dagbladet Politiken skrev om ”Sygdommen der kan 
blive vor tids pest”. Smittemåden var uklar, men 
intim kontakt så ud til at være en del af smittemøn-
stret. Sundhedsstyrelsen advarede i en pressemed-
delelse homoseksuelle mænd mod hyppige skift af 
partnere og frarådede bloddonation. Landsforenin-
gen for Bøsser og Lesbiske (i dag: LGBT+ Danmark) 
reagerede prompte på udmeldingen, som forbundet 
tolkede som drastisk, fordi mange homoseksuelle 
opfattede det som en pligt at donere blod til deres 
medmennesker. Nu var de degraderet til ”anden-
rangs borgere”.

Aids udfordrede sammenhængskraften i det 
danske samfund. Landets 100.000 homoseksuelle 
mænd havde historisk set altid være forfulgt. Nu 
truede en epidemisk sygdom, ”bøssesygen”, med at 
vække fordommene til live igen. Antallet af tilfælde 
med aids og døde voksede år for år. Størstedelen af 
de smittede var homoseksuelle mænd, men syg-
dommen bredte sig også blandt heteroseksuelle, 
blødere og stiknarkomaner. I 1983 lykkedes det for 
et fransk forskerhold at isolere et virus, som angri-
ber kroppens immunceller. Det fik navnet human 
immundefekt -virus, i daglig tale kaldet hiv. Året 
efter fulgte en laboratorietest, som kunne vise, om 
en person var smittet med det fundne virus.
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De danske myndigheder havde flere veje at gå i 
epidemibekæmpelsen. I Sverige forbød politikerne 
badstueklubber ved lov, og to fællessaunaer i Stock-
holm lukkede. Sygdommen kom under den svenske 
lov om kønssygdomme, som påbød alle at søge læge 
ved mistanke om smitte og lægen at foretage smitte-
opsporing, dvs. kontakte personer i den smittedes 
omgangskreds. I Sverige var politikerne særligt 
bekymrede for spredning af aids fra narkoprostitu-
erede til den øvrige befolkning, og landets strategi 
blev kaldt for en ”hårdere” linje.

I Danmark havde den svenske model sine forta-
lere hos nogle læger. I den danske politiske debat 
blev mulig diskrimination af en minoritet, de homo-
seksuelle mænd, et hovedtema. Læger og politikere 
frygtede også, at påbudt undersøgelse, registrering 
og smitteopsporing ville få den modsatte effekt, dvs. 
at mange ikke ville lade sig undersøge og hellere 
være uvidende om en sygdom, der alligevel ikke 
kunne behandles. Så aids-syge og hiv-smittede kom 
hverken under kønssygdomslovgivningen eller epi-
demilovgivningen. I stedet vedtog Folketinget i 1987, 
at aids skulle bekæmpes med ”frivillighed, ano-
nymitet, åben, direkte og ærlig information”. Alle 
danskere skulle uanset seksuel orientering kunne 
henvende sig trygt til myndighederne. Privatlivets 
fred måtte ikke forstyrres, og kun Fremskridtspar-
tiet stemte imod. Det var første gang siden de første 
epidemilove i 1600-tallet, at staten overlod ansvaret 
for indberetning af en livsfarlig smitsom sygdom til 
individet og fratog lægerne mulighed for at bedrive 
smitteopsporing. Det var milevidt fra den umyndig-
gørelse af kvindelige prostituerede 100 år tidligere, 
hvor de skulle møde til tvungen ugentlig kontrol for 
gonorré og syfilis hos politilægen.

Sundhedsstyrelsen søsatte herefter den største 
folkeoplysningskampagne siden tuberkulose-
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bekæmpelsen ved århundredets begyndelse. 
Styrelsen oprettede et aids -sekretariat, hvis første 
sekretariats leder, Bent Hansen (1947-), var formand 
i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Der blev 
udfoldet stor kreativitet i kampagner – plakater, 
pjecer, T-shirts, kondomautomater og undervis-
ningshæfter – og danske busser fik fem meter lange 
kondomer på siderne. Ingen var i tvivl om, hvad der 
skulle til for at dyrke sikker sex.

Hensynet til privatlivets fred havde sine omkost-
ninger. I 1992 voksede epidemien fortsat, og mere 
end 200 døde af aids om året. 

Andre sager udfordrede også den valgte ”bløde-
re” linje i inddæmningen af hiv-smitte. Der var flere 
historier om smitte fra hiv-positive, som ikke havde 
informeret om deres sygdom og havde haft ubeskyt-
tet sex med én eller flere, og en enkelt, der sågar 
havde haft 20 partnere. Derudover var der ”bløder-
sagen” om 91 danske blødere, som blev hiv-positive, 
fordi de havde modtaget blod, før myndighederne 
begyndte at screene for hiv i 1986. Den danske 
aids-strategi var til debat i Folketinget ni gange i 
1980’erne og 1990’erne, uden at strategien ændrede 
sig væsentligt.

Historien om aids illustrerer, at den rigtige epi-
demibekæmpelse ikke er givet på forhånd. Epide-
miske sygdomme er mere end biologiske og medi-
cinske problemstillinger, som blot skal forvaltes 
sundhedsfagligt korrekt. Epidemierne præges af et 
lands kultur, politik, religion og samfundsgrupper. 
Med aids-epidemien udviklede sundhedsmyndig-
hederne et frugtbart samarbejde med Landsfor-
eningen for Bøsser og Lesbiske, som kunne tale 
direkte til den vigtigste risikogruppe. Det var ikke 
kun de homoseksuelle, som havde brug for læger, 
der var med til at finde virus og deltog i udvikling-
en af livsforlængende lægemidler. Lægerne havde 
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også brug for de homoseksuelle, hvis epidemien 
skulle inddæmmes. Læger, politikere og de vigtigste 
risiko grupper forhandlede aids-bekæmpelsen i en 
gensidig dialog. Den blev ikke skabt som et diktat 
fra oven. Danmarks ”blødere” linje styrkede sam-
menhængskraften i det danske samfund, og flere hi-
storikere har argumenteret for, at aids var med til at 
ændre synet på homoseksuelle i Danmark. Befolk-
ningen fattede sympati for den unge og velbegavede 
samfundsgruppe, som pludselig var udsat og sårbar. 
Landsforeningen fik midt i epidemiens stormvejr 
tilmed italesat de homoseksuelles rettigheder, og en 
lov om registreret partnerskab blev vedtaget i 1989 
som den første i verden. Her fungerede en epidemi 
som ”samlende” for et land og ikke ”splittende”, som 
det fx skete med tuberkulosen i USA omkring 1900. 
Her fremhævede hvide læger i Sydstaterne spytning 
som en særlig ”sort” vane og bidrog til stigmatise-
ring af afroamerikanere i USA.

Det ressourcestærke Vesten slap skånsomt, 
mens aids udviklede sig til vor tids pest i Afrika, 
hvor to millioner blev smittet om året ved årtusin-
deskiftet. I Zimbabwe var over 20 % af befolkningen 
hiv-positive, og en million børn forældreløse, fordi 
begge forældre var døde af aids. I dag er antallet af 
smittede faldende, og i Danmark lever hiv-smittede 
stort set et normalt liv på grund af virksom medicin.

Point of no return
”Det, jeg vil sige i aften, vil komme til at få store kon-
sekvenser for alle danskere”. Sådan forklarede stats-
minister Mette Frederiksen (1977-) situationen på 
et hasteindkaldt pressemøde den 11. marts 2020. På 
blot tre dage var smitten med coronavirus tidoblet i 
Danmark. Der var over 500 smittede. Statsministe-
ren fortsatte: 
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”Italien er lukket ned. På hospitaler mangler der 
respiratorer og personale. Det er ikke et skræmme-
billede. Det er virkeligheden i et land, de fleste af os 
kender”. 

Forud lå en dramatisk dag, som var begyndt med et 
videomøde i EU, hvor de europæiske sundhedsmini-
stre havde lyttet til deres italienske ministerkollega, 
som fortalte om situationen i sit hjemland. Her 
havde den nye coronavirus medført en katastrofe i 
sundhedsvæsenet, og den italienske minister havde 
set dødstal, som han aldrig havde troet, at han skul-
le opleve. Han opfordrede indtrængende sine euro-
pæiske kolleger til at handle, før det var for sent. 
Flere områder i Norditalien var lukket ned, men for 
langsomt, og smitten var ude af kontrol og havde 

114400_fra pest til corona_.indd   86114400_fra pest til corona_.indd   86 10/09/2021   11.3710/09/2021   11.37

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



87

ramt 10 % af hospitalernes personale, som var sendt 
hjem i karantæne. Så der skulle handles hurtigt. På 
det danske pressemøde understregede sundheds-
minister Magnus Heunicke situationens alvor: ”Vi 
er ved foden af epidemien, coronavirus er sået i 
vores samfund”. Han viste en planche med en rød og 
en grøn kurve. Danmark var lige nu på den røde stej-
le kurve, som på kort tid ville føre til en himmelflugt 
i antallet af smittede. To dage tidligere havde Serum 
Instituttet regnet på et ”italiensk” forløb i Danmark, 
som ville kræve over 700 respiratorer og endnu flere 
intensivpladser. Det risikerede at bringe det danske 
sundhedsvæsen i knæ. Statsministeren beskrev 
herefter den forestående nedlukning af landet. 
Næste dag skulle bl.a. alle elever, studerende og 
offentligt ansatte blive hjemme. Få eksperter havde 
forudset, at indgrebet ville blive så monumentalt og 
omfattende, men det skulle regeringen efterfølgen-
de få ros for. Heunicke sagde senere om stemningen 
efter mødet: ”Folk stod med tårer i øjnene. Det var 
jo point of no return”. Dagen efter vedtog Folketinget 
en hastelov, som overdrog al magt fra landets fem 
regioner til sundhedsminister Heunicke. Det skulle 
nogle partier senere fortryde. 

Ingen havde i mands minde oplevet noget lig-
nende. Den globale epidemi var ikke desto mindre 
en forventelig begivenhed, hvis lige har hjemsøgt 
verden mere end 50 gange siden 1300-tallet. År-
sagen til corona var formentlig en mikrobe fra et 
dyr, der havde smittet et menneske, muligvis på et 
dyremarked i byen Wuhan i Kina. Mikroben spredte 
sig til andre mennesker og bredte sig i byer og fra 
land til land. I 1300-tallet havde pesten fulgt den 
tids infrastruktur, nemlig korntransporten på skibe 
fra Sortehavet til Sicilien og resten af Europa. Nu 
var det to kinesiske turister, som fløj smitten til 
Rom. Derfra fulgte smitten med rejsende til resten 

Aldrig før har en 
epidemi oplevet så 
intens opmærksomhed 
i medierne. På alle 
platforme figurerede 
daglige opdateringer 
om smittetal, døde, 
indlagte og antal 
vaccinerede. Selv 
dronningen indgik 
i nyhedsstrømmen 
og holdt tale til hele 
befolkningen under 
den første nedlukning.
|| Morten A. 
Skydsgaard
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af Europa og med danske skiturister fra Alperne til 
Danmark. To måneder senere var 140.000 europæ-
ere døde af den nye coronavirus. Under koleraen 
og den spanske syge foregik kommunikationen 
til befolkningen med aviser og plakater i gaderne. 
Nu foregik kommunikationen via tv, radio, aviser, 
sociale medier, plakater og Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside, der indeholdt mere end 100 vejlednin-
ger til erhverv, institutioner og borgere på mere end 
10 sprog – og telefonnummer til en corona-hotline, 
hvor borgere kunne få mundtlig vejledning på 12 
sprog. Nye ord som albuehilsen, smittetryk, video-
møde og drive-in-gudstjeneste krøb ind i dansker-
nes hverdagssnak.

Den epidemiske værktøjskasse var større og 
langt mere avanceret end tidligere. Opklaringsar-
bejdet skete lynhurtigt. En måned efter epidemiens 
udbrud offentliggjorde Kina den genetiske kode 
for den nye coronavirus, som var årsagen til den 
nye sygdom med navnet coronavirus disease 2019, 
dvs. covid-19. Til sammenligning tog det mere end 
500 år, før pestbakterien var identificeret, og to år, 
før hiv var fundet. Smitteovervågningen skete ikke 
længere med ugelister udfyldt i hånden og sendt 
med posten til Sundhedsstyrelsen som under den 
spanske syge. Den var fuldt digitaliseret, og hver dag 
kl. 14 offentliggjorde Serum Instituttet det sidste 
døgns smittetal fra alle landets kommuner.

Den halve jordklode lukker ned
Verdens statsledere oplevede et stort pres. Den 11. 
marts erklærede WHO covid-19 for en verdensom-
spændende epidemi, en pandemi, som det var sket 
med farlige influenzavira i 2009, 1968, 1957 og 1918. 
De sundhedsfaglige myndigheder kloden rundt var 
stort set enige om, at covid-19-epidemien krævede 
et markant indgreb, fordi den nye virus var uhyre 
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smitsom. I Europa lukkede Tjekkiet, Ungarn, Polen 
og Norge hurtigt ned ligesom Danmark. Andre 
lande tøvede og måtte på ubarmhjertig vis sande, 
at erfaringerne fra St. Louis og Philadelphia i 1918 
også gjorde sig gældende for den nye coronavirus. 
Dengang havde Philadelphias sene nedlukning fået 
smitten til at eksplodere. Belgien, Storbritannien og 
Holland lukkede ned en til to uger senere og havde 
i midten af april overfyldte hospitaler og tre til syv 
gange højere befolkningsdødelighed end Danmark. 
I Norditalien var situationen stadig højdramatisk. 
Billeder af militære køretøjer, som kørte i kortege 
ud af byen Bergamo med 60 kister til nærliggende 
byer, fordi krematorierne ikke kunne følge med, gik 
verden rundt. Det var et uhyggeligt deja-vu for dem, 
som kendte J.P. Jacobsens (1847-1885) novelle Pesten 
i Bergamo (1882) om en bys afmagt, da en altfortæ-
rende sygdom dukkede op.

I Danmark toppede første bølge af epidemien 
tre uger efter nedlukningen med 20 daglige døds-
fald og lidt over 500 indlagte på landets sygehuse. 
Sundhedspersonalet sled i det på hospitalerne, hvor 
patienter med lungesvigt lå tre-fire uger i respirator. 
Muligheden for at teste syge med symptomer var lil-
le, og der var plejehjem, hvor personalet manglede 
værnemidler. Effekten af nedlukningen overraske-
de dog eksperterne. Fire ugers nedlukning flyttede 
epidemien fra den røde til den grønne kurve. I 
midten af april åbnede skoler og børneinstitutioner 
igen. Foråret og det varme vejr, som fik folk uden-
dørs, bragte epidemien så meget til ro, at samfundet 
åbnede op med forholdsvis få restriktioner i juni 
måned. Sommeren var præget af lave smittetal, un-
der 20 indlagte og stort set ingen dødsfald. Den nye 
coronavirus var stækket, og medierne kunne lave 
sjov med de nye coronakendisser som fx ”Corona-
generalen” alias Sundhedsstyrelsens direktør Søren 
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Brostrøm (1965-), som under nedlukningen vakte 
international opsigt ved at lempe på afstandskravet 
på én meter med udtalelsen: 

”Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går 
ind for sex. Vi er seksuelle væsener, og selvfølgelig 
skal man også kunne dyrke sex som single i en tid 
med corona”.

Mink og mænd i sort
Epidemien tog alligevel en ny drejning i sommeren 
2020. Fødevarestyrelsen fandt over 10.000 smittede 
mink på tre minkfarme i Nordjylland. Hjemmevær-
net sørgede for, at de tre besætninger blev slået ihjel 
i store containere, der var indrettet som gaskamre. 
Det var en velkendt procedure ved udbrud af epide-
mier i dyrebesætninger, som adskillige hønsefarme 
havde prøvet under fugleinfluenzaen i 2006. Det 
bekymrede Serum Instituttets viruseksperter, at 
smitte med den nye coronavirus var brudt ud hos 

Igennem historien har 
sygdomsrestriktioner 
ofte begrænset 
borgernes frihed, og 
det går ikke altid stille 
for sig. Bevægelsen 
”Men In Black” eller 
”Sortklædt Modstand” 
demonstrerede fx i 
flere storbyer i ind- og 
udland. Her er det i 
København i marts 
2021, hvor 500 gik i 
demonstration fra 
Nordvestkvarteret til 
Rådhuspladsen.
|| Kenneth Meyer/
Ritzau Scanpix
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mink, hvor den var muteret til en ny virusvariant 
og vandret tilbage til mennesket og havde spredt 
sig blandt nordjyder. Serum Instituttet kunne ved 
hjælp af DNA-sekventering af de indkomne smit-
teprøver følge den nordjyske minkvirusvariants 
udbredelse langs en busrute fra Frederikshavn til 
Bornholm, hvor nye personer var blevet smittet. 

Under den spanske syge kendte lægerne ikke 
årsagen til smittens spredning, nu kunne forskerne 
følge coronavirussets hundredvis af mutationer og 
kortlægge smitteveje i befolkningen. Serum Insti-
tuttets bekymring drejede sig ikke mindst om, at 
Danmark var verdens største minkproducent med 
1.000 minkfarme og 15 millioner mink. Hvis det nye 
coronavirus spredte sig til så mange dyr, kunne den 
danske minkbestand udvikle sig til en urovækken-
de ”virusfabrik”, som ingen kunne kontrollere. Det 
kunne true den længe ventede vaccine, fordi dyrene 
kunne producere virusvarianter, som vaccinen ikke 
kunne beskytte imod. Frygten for nye virusvarian-
ter skulle et halvt år senere blive meget konkret, da 
endnu mere smitsomme varianter fra England, Bra-
silien, Sydafrika og Indien gav epidemien fornyet 
styrke og bidrog kraftigt til en tredje og fjerde bølge 
af epidemien i mange lande. 

På minkfarme i Nordjylland begyndte smitten 
i august at brede sig fra besætning til besætning 
og efterfølgende ned gennem Jylland. Det førte i 
november til regeringens drastiske beslutning om, 
at samtlige mink i Danmark skulle aflives. Et 100 år 
gammelt landbrugserhverv blev nedlagt i løbet af 
nogle uger.

Beslutningen fik navnet ”minkgate” og førte 
til de første højlydte protester fra befolkningen. 
Regeringen havde ikke rådført sig med Folketin-
gets andre partier og havde tilmed, ifølge nogle 
juridiske eksperter, brudt Grundloven, da den 
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iværksatte masseaflivningen. Landmænd organi-
serede demonstrationer i Aarhus og København, 
hvor 800 traktorer kørte i kortege gennem byerne. 
Oppositionspartierne beskyldte regeringen for 
magtfuldkommenhed, og et borgerforslag om at 
stille statsministeren for en rigsret fik på tre uger 
de nødvendige 50.000 støtter. Mange danskere var 
bekymrede for hastelovens centralisering af magten 
til regeringen, som nu udstedte en ulovlig ordre om 
en aflivning af millioner af mink.

Protesterne fik et nyt udtryk før jul, da Face-
bookgruppen ”Men in Black, Denmark” opstod og 
fik 25.000 medlemmer i løbet af en måned. Men in 
Black var en løst organiseret gruppe af personer og 
holdninger, som var kritiske over for regeringens 
epidemiberedskab. Gruppen stod bag flere opsigts-
vækkende demonstrationer i København, Aarhus og 
Aalborg i de følgende måneder. Flere af deltagerne 
bar sorte hættetrøjer og mundbind, råbte slagord 
som ”Frihed for Danmark”, tændte romerlys og bar 
skilte med ”Epidemiloven er diktatur”. Deltagerne 
protesterede fx mod tvungen brug af mundbind og 
forbud mod at besøge ældre familiemedlemmer på 
plejehjem. I januar udviklede to demonstrationer 
i København sig til en fysisk konfrontation med 
politiet, som anholdt flere demonstranter for at 
kaste sten og kanonslag mod politiet. En dukke, 
der forestillede Mette Frederiksen, blev afbrændt 
i en lysmast. Efterfølgende fik flere demonstran-
ter hårde straffe for vold og truende adfærd mod 
statsministeren. Dommene faldt efter en tilføjelse 
til straffeloven, som gav dobbelt straf for krimi-
nalitet knyttet til coronaepidemien, og dommene 
fremkaldte kritik af regeringen, som i sin iver efter 
at få befolkningen til at makke ret havde udstyret 
retsvæsenet med en for stor hammer. Kritikken kan 
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have medvirket til, at ankesagerne frafaldt dobbelt-
straffen og forkortede fængselsdommene.

Protestaktioner mod staters indgreb under epi-
demier er ikke noget nyt. I 1800-tallet medførte ko-
leraen folkeoptøjer i flere lande, og under den span-
ske syge demonstrerede organisationen Anti-mask 
League mod maskepåbuddet i San Francisco. Men 
in Blacks demonstrationer og konfrontationer med 
ordensmagten var dog uden historisk fortilfælde 
i Danmark. Protesterne kom efter et udmattende 
år med restriktioner, som var en tryghed for nogle, 
mens andre oplevede dem som et jerngreb, der 
krænkede den individuelle frihed. Frustrationerne 
blev ikke mindre, da Folketinget i december 2020 
vedtog endnu en voldsom nedlukning på grund af 
eskalerende smittetal og endte med at lukke kirker-
ne i julen for første gang nogensinde. 

Begge nedlukninger var et af danmarkshisto-
riens største sociale eksperimenter. Ved epide-
miens begyndelse donerede Carlsbergfondet 25 
millioner kroner til samfundsforskere ved Aarhus 
Universitet, som skulle måle befolkningens sinds-
tilstand under epidemien. Projektet ”HOPE – How 
Democracies Cope with Covid-19” fulgte uge for 
uge befolkningens opbakning til myndighedernes 
indgreb i hverdagen i syv europæiske lande og USA. 
Hermed fik de danske politikere og forskere værdi-
fuld information om understrømme og bølgegang i 
folkehavet. HOPE-projektet viste, at danskerne var 
den befolkning, som havde den bedste rapporterede 
håndhygiejne i de otte lande, mens de omvendt hav-
de sværest ved at undgå rum med over 10 personer. 
Danskerne bakkede mest op om deres magthavere 
og ”den nødvendige politik” under covid-19-epide-
mien. Under den første nedlukning bakkede over 
80 % af befolkningen op, mens tallet faldt til 70 % 
under den langvarige 2. bølge i foråret 2021. Tallene 
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fra USA, Sverige og Frankrig under den første ned-
lukning var hhv. 58 %, 55 % og 33 %. Så til trods for 
Men in Black, minkgate og en regering med ridser 
i lakken forblev opbakningen til landets ledelse 
nogenlunde intakt under den langvarige epidemi.

Kunsten at bekæmpe epidemier
Den sorte død dræbte så mange danskere, at kongen 
valgte at benåde alle dødsdømte. Ødegårde, uopdyr-
kede marker og mangel på arbejdskraft var åbenlyse 
tegn på, at det danske samfund gik i knæ, da pesten 
fejede ind over landet. Siden har det danske sam-
fund og verden øvet sig på at mestre epidemierne. 
Pauserne er blevet længere. Pesten vendte tilbage 
hvert 10.-15. år og vekslede med andre globale epide-
mier som kolera og influenza. I 2019 havde der ikke 
været en så voldsom pandemi siden den spanske 
syge i 1918.

Det danske samfund har tacklet epidemier godt. 
Dødeligheden under den spanske syge i 1918-1919 
var én af de laveste i verden. Det var også tilfældet 
for tuberkulose i 1940’erne efter årtiers indsats mod 
folkesygdommen. Indsatsen under coronaepidemi-
en i 2020-2021 viste samme tendens: en flad smitte-
kurve i forhold til andre vestlige lande og en lav 
dødelighed. Det er der flere forklaringer på.

Et velfungerende sundhedsvæsen har altid 
været det bedste grundlag for at bekæmpe de 
livstruende epidemier. Byggeri af 100 sygehuse i 
1800-tallet sikrede de fattige adgang til en ren seng, 
en omsorgsfuld pleje og god kost, hvilket har forøget 
overlevelsen. Den lokale læge kunne også isolere 
syge i deres hjem eller på sygehuset, fordi han ofte 
kunne diagnosticere den epidemiske sygdom tidligt 
i forløbet og dermed inddæmme yderligere smitte-
spredning. Vor tids moderne sundhedsvæsen kan 
meget mere. Det har laboratorier, som kan opdage 
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virus i den smittede krop, og en række livreddende 
lægemidler mod epidemiske sygdomme. Det kan 
forebygge smitsomme sygdomme med vacciner og 
intensivbehandle alvorligt syge med fx iltbehand-
ling og respiratorer, der hjalp polioramte og senest 
coronasyge med at trække vejret.

Sundhedsvæsenets styrke under epidemier 
er også tæt forbundet med miljø- og socialpolitik-
ken. De fleste af os tænker ikke over, at den måske 
vigtigste forebyggelse mod smitsomme sygdomme 
udføres af vores kommunale vandværk og rens-
ningsanlæg, som sørger for rent drikkevand og 
bortskaffelse af affald og afføring. De fleste boliger 
har et rum til personlig hygiejne, hvor vi kan vaske 
hænder og håndtere vores kropsudtømmelser uden 
at smitte andre. Siden 1973 har alle danskere også 
nydt godt af den offentlige sygesikring, som sikrer, 
at sygdomsbekæmpelse ikke er en privat sag, men 
en udfordring for fællesskabet – og det gælder ikke 
mindst epidemierne, som var udgangspunktet for 
den tidligste sundhedslovning i Danmark.

De nationale sundhedsvæsener kan dog ikke stå 
alene. I vor tid samarbejder forskningslaboratori-
er og sundhedsmyndigheder på kryds og tværs af 
jordkloden og har muliggjort stadig hurtigere iden-
tifikation af virus som hiv, ebola og senest den nye 
coronavirus. Forskerne deler nemlig virus’ geneti-
ske kode med kolleger i resten af verden, så de har 
mulighed for at udvikle tests og vacciner. Intet kan 
skabe internationalt sammenhold som en fælles 
fjende. Efter Anden Verdenskrig var det tuberkulo-
sebekæmpelsen, som bragte øst og vest sammen, 
og i 2020 fik coronakrisen bl.a. USA, Kina og andre 
lande til at dele forskningsdata. 

Alt dette har medvirket til, at epidemierne ikke 
længere er ustyrlige katastrofer som pesten, men 
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mere eller mindre håndtérbare udfordringer for 
samfundet og sundhedsvæsenet.

Samfundssind og coronalandskamp
Dansk Sprognævn kårede ”samfundssind” som 
årets ord i 2020. Mette Frederiksen havde ved 
coronakrisens begyndelse genoplivet det gamle ord, 
som statsminister Thorvald Stauning (1873-1942) 
brugte op til udbruddet af Anden Verdenskrig for 
at bede befolkningen om at udvise ansvarlighed og 
fællesskabsfølelse. Før Stauning havde myndighe-
derne også nydt godt af, at samfundskriser som fx 
epidemier skabte samling og ikke splittelse i det 
danske samfund. Under koleraen og den spanske 
syge annoncerede myndighederne efter frivillige, 
som meldte sig i stort tal til at gå på husvisitationer 
eller hjælpe til på feltlazaretter. Få uger efter ned-
lukningen under coronaepidemien havde 15.000 
frivillige meldt sig til Dansk Røde Kors for at hjælpe 
med indkøb til ældre. 

Samfundssindet har dog været udfordret. Under 
pesten modsatte borgere sig husvisitationer og 
plyndrede andres forladte huse. For 100 år siden 
oplevede danskere, som havde haft tuberkulose 
og fremviste en attest om smittefrihed, at blive 
udskammet og i nogle tilfælde afskediget pga. 
omgivelsernes smittefrygt. Under coronaepidemien 
skabte forsamlingsforbuddet splittelse i familier, 
når det skulle besluttes, om bryllupper eller runde 
fødselsdage skulle afholdes eller aflyses. Selvud-
nævnte ”coronabetjente” provokerede medborgere 
ved at kommentere på deres adfærd i det offentlige 
rum. Unge beklagede sig over manglende livsglæde 
efter måneders tvungen social distancering. Det var 
forbudt at kramme sine venner og umuligt at smile 
til hinanden med et ansigt dækket af et mundbind.
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Frustrationer over statens håndtering af coro-
naepidemien kom dog også fra læger, politikere og 
samfundsforskere. De påpegede bl.a., at den danske 
stat sjældent har ofret så meget for et menneskeliv 
som under covid-19-epidemien, hvor landets stats-
minister udtalte, at ”Hvert mistet liv er en tragedie”. 
En læge på Regionshospitalet Herning forklarede, 
at ”corona overskyggede alt” og førte til en forsinket 
behandling af andre livstruende sygdomme som 
blodpropper i hjertet og hjernen. Denne nedpri-
oritering af anden menneskelig lidelse i mere 
end et år var et generelt fænomen i det danske 
sundhedsvæsen. 

Coronaepidemien ramte verden som en bombe 
og sugede opmærksomheden til sig. Det synliggjor-
de ét af de sværeste dilemmaer i sundhedspolitik-
ken: at de menneskelige og økonomiske ressourcer 

Det var formentlig 
første gang i kirkernes 
1.000-årige historie 
i Danmark, at de var 
lukket på selveste 
juleaften. Ved Græse 
Kirke på Sjælland var 
julegudstjenesten 
i 2020 rykket ud på 
græsplænen med 
klapstole, fakler og 
tæpper om kroppen.
|| Keld Navntoft/Ritzau 
Scanpix
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er begrænsede. I begyndelsen af 1900-tallet fik 
tuberkulosebekæmpelsen første prioritet i det dan-
ske sundhedsvæsen. I 1940’erne var difteri et stort 
tema i sundhedspolitikken, og i 1950’erne var det 
polioens tur. Kræftsygdomme fik høj prioritet med 
indførelsen af ”kræftpakker” i 2008. Coronavirus fik 
forrang i 2020-2021, hvor et helt samfund lukkede 
ned, og staten brugte mere end 30 milliarder kroner 
på at redde tusinder af danskere fra at dø og endnu 
flere fra arbejdsløshed og konkurs. 

Dilemmaet skyldes ikke mindst, at ”værdien” 
af et menneskeliv er langt større i dag end tidli-
gere. For 100 år siden sagde forældre om en stor 
børneflok, at ”det er godt at have nogle at miste af”. 
Dengang var spædbørnsdødeligheden på 10 %, dvs. 
hvert tiende barn døde inden sin étårs fødselsdag. 
Det var forventeligt, at børn, unge og voksne døde 
af smitsomme sygdomme, som hjemsøgte Danmark 
hvert eneste år. Sådan var det ikke under corona-
epidemien, hvor staten mere end nogensinde før 
satte sig for at redde ældre indbyggere fra at dø. 

Balancegangen var vanskelig og affødte debat. På 
den ene side skulle liv reddes, og på den anden side 
skulle millioner af danskere sikres en tålelig hver-
dag. Nedlukningen reddede sandsynligvis 10.000 
danskeres liv, men den medførte også isolering af 
skoleelever i månedsvis, afmægtige scenekunst-
nere med tomme kalendere og ensomme ældre, 
som ikke så familien på grund af plejehjemmets 
besøgsforbud. Regeringen fik kritik for at dyrke ”et 
forsigtighedsprincip”, som gjorde smittekurven 
fladere end nødvendigt med store omkostninger for 
de mange. Diskussionen involverede en længeva-
rende covid-19-”landskamp” mellem det restriktive 
Danmark og det åbne Sverige, hvor borgerne kunne 
spise på restaurant, og børnene gik i skole under 
hele epidemien. Til gengæld havde Sverige en tre 
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gange højere dødelighed end Danmark. Der er ikke 
en oplagt vinder, når dødelighed for 80-årige og sko-
legang for et lands børn stilles op imod hinanden.

Coronaepidemien har dog vist, at den dan-
ske befolkning, ligesom andre befolkninger, kan 
overvinde store udfordringer. Fællesskabsfølelsen i 
Danmark vandt over trangen til at handle egoistisk 
og sabotere politikere og myndigheders begræns-
ninger af hverdagslivet. Det skyldes, mente en 
katastrofeforsker, at Danmark grundlæggende er 
et velordnet, retfærdigt og tillidsbaseret samfund, 
hvor indbyggerne ønsker det bedste for andre. Det 
er en fortælling, som vi ikke kan få nok af, men som 
er vigtig, når den næste epidemi rammer landet og 
puster liv i vores kollektive dødsangst. Danmark 
er fri for jordskælv, vulkanudbrud og voldsomme 
oversvømmelser, men der er ingen grund til at tro, 
at epidemierne forsvinder, så længe vi bor tæt sam-
men, elsker at rejse og holder millioner af husdyr. 

Epidemierne vil blive ved med at tage hovedrol-
len i danmarkshistorien – de er på én gang nærvæ-
rende nutid og fjerne fortidige begivenheder. De 
har ikke blot skabt død og ødelæggelse, men også 
sammenhold og sammenhæng. De har vist os, at vi 
kan ændre adfærd, hvis vi er tvunget til det, og den 
kollektive erfaring kan hjælpe os med at løse andre 
trusler som fx den globale klimakrise. Epidemierne 
har i høj grad udviklet det danske samfund.
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Videre læsning
Buttenschøn, Thomas: I begyndelsen var døden. Gyldendal 
2019
Sangeren Thomas Buttenschøn har skrevet en lille, livs-
bekræftende bog om at vokse op med en dansk far og en 
afrikansk mor, som begge dør af aids, da han er dreng og selv 
alvorligt syg. En epidemi set gennem ét menneskes øjne.

Byrne, Joseph P.: Daily life during the black death. Gre-
enwood Press 2006
Pesten kom igen og igen, og pesthistorikere har igen og igen 
skrevet om denne epidemiernes dronning. 

Fomsgaard, Anders: Det er bare en virus. Vilde beretninger 
om virus og kampen mod dem. Gyldendal 2019 
Velskrevet bog af virusekspert og ’coronakendis’, som rap-
porterer om hiv, ebola og den gemte koppevaccine i Serum 
Instituttets kælder.

Jensen, Klaus: Bekæmpelse af infektionssygdomme: Statens 
Serum Institut 1902-2002. Statens Serum Institut/Nyt 
Nordisk Forlag 2002
Godt formidlet og flot illustreret bog om en central institu-
tions livtag med epidemierne gennem et århundrede.

Kiple, Kenneth K. (red.): The Cambridge World History of 
Human Disease. Cambridge University Press 1993
Til sygdomsnørden. Leksikalt opslagsværk, som indeholder 
historien om  mere end 150 sygdomme fra hele kloden.

Trier, Hans: Angst og engle. Den spanske syge i Danmark. 
Gad 2018
Én af to fremragende bøger fra 100-året om den spanske 
syge. Fuld af øjenvidneberetninger fra ofre, pårørende, læger, 
sygeplejersker og de frivillige ”engle”.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen. 
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I samme serie
Poul Duedahl Gudhjemtid
Bertel Nygaard Grundloven
Søren Hein Rasmussen Fri porno
Louise K. Skyggebjerg Industri på udstilling
Søren Mentz Den islandske revolution
Bo Lidegaard Danmark i krig
Johan Heinsen Det første fængsel
Ulrik Langen Struensee
Rasmus Rosenørn Beatlemania
Heidi Jønsson Indvandring i velfærdsstaten
Kristine Kjærsgaard Danmark i FN
Lars Boje Mortensen Saxo
Lisbeth M. Imer Rigets runer
Cecilie Bønnelycke Sædelighedsfejden
Sebastian Olden-Jørgensen Svenskekrigene
Torben Kjersgaard Nielsen Dannebrog
Bo Fritzbøger Vildt vejr
Helle Vogt Jyske Lov
Jes Fabricius Møller Grundtvigs død
Jens Lei Wendel-Hansen Grønlands Amt
Carsten Porskrog Rasmussen Hertugdømmet
Kenn Tarbensen Fisk til folket
Mogens Rüdiger Oliekrisen
Bo Poulsen Stormflod
Bent Blüdnikow Jødefejden
Lars Andersen Den glemte inkvisition
Morten Pedersen Cementen
Hans Schultz Hansen Genforeningen
Morten Fink-Jensen Den danske reformation
Lars K. Christensen Septemberforliget
Thomas Bloch Ravn Museer for folk
Niels Wium Olesen Modstand
John V. Jensen Tyskere på flugt
Jørn Brøndal Danske amerikanere
Hans Andrias Sølvará Færøerne efter freden
Sissel Bjerrum Fossat Monopolbrud
Karin Cohr Lützen Velgørenhed
Louise Nyholm Kallestrup Heksejagt
Peter Henningsen Stavnsbåndet
Karen Vallgårda Skilsmisser 
Kirstine Sinclair Karikaturkrisen
Anne Brædder Femø
Jakob Seerup Flåden
Thorsten B. Olesen Kampen om Unionen
Mikael Frausing Turistlandet
Anette Faye Jacobsen Ulige rettigheder 
Niels Nyegaard Den store homoskandale
Sofie Lene Bak Racismeparagraffen
Maria Simonsen Det store leksikon
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk 
Her kan man også tegne abonnement.
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Pesten kom fra 
Sortehavet og gik i 
land i Italien i 1347. 673 
år senere var Italien 
igen indgangsportal 
for en ny monumental 
epidemi. I Bergamo 
i Norditalien 
eksploderede antallet 
af coronasmittede i 
begyndelsen af 2020, 
og i marts døde 3.500 
ud af en befolkning 
på en million. Her ses 
en af byens præster i 
færd med at velsigne 
45 kister med covid-19-
ofre.
|| Beppe Bedolis/
ZUMA/Ritzau Scanpix
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100 danmarkshistorier
Folk flygtede i vild panik, men den sorte død løb hurtigere, 
og hverken salmer eller salver havde nogen effekt. Når man 
fik blodigt opkast, sorte pletter og buler på størrelse med 
hønseæg, var man færdig. I årene 1346-1353 døde op mod 30 % 
af Europas befolkning. Det var langtfra første eller sidste gang, 
at epidemier slog danskere ihjel i tusindvis. Siden fulgte bl.a. 
tuberkulose, kopper, den spanske syge og aids. Epidemierne 
udløste dog ikke kun død og ødelæggelse, men ofte 
sammenhold, samfundssind og effektiv sygdomsbekæmpelse. 
Nutidens indsats mod covid-19 med selvisolation, 
smitteopsporing og vaccine hviler netop på fortidens blodige 
erfaringer. 

Følg med læge og historiker Morten Arnika Skydsgaard fra 
Steno Museet, Aarhus Universitet, når han fører os levende 
gennem 700 års sygdomsbefængt danmarkshistorie.
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