
Lærervejledning 

Tema 1: Tuberkulose 
Tuberkulose er en bakteriesygdom (Mycobacterium tuberulosis), der formentligt har plaget 

menneskeheden fra tidernes morgen. Forskere mener i hvert fald, at tuberkelbakterien har sin oprindelse 

for millioner af år siden.  Man har fundet beskrivelser af tuberkulose på 5.000 år gamle egyptiske 

papyrusruller. Den græske læge Hippokrates beskrev omkring 400 f.v.t. tuberkulose som en dødelig 

sygdom, der især ramte unge. Fra antikken og middelalderen kendes flere beskrivelser af tuberkulose. 

 

Mange læger søgte at finde en forklaring og en mulig behandling af tuberkulose, som blev omtalt som 

”kaptajnen for alle de døde mennesker”. I 1700- og begyndelsen af 1800-tallet var det en udbredt 

opfattelse, at tuberkulose skyldtes, at kropsvævet degenererede. Derfor blev tuberkulose også kaldt 

svindsot eller tæring. I løbet af 1800-tallet blev tuberkulose kendt som en dødelig sygdom, der var hærgede 

i de stadigt voksende byer i Europa og Nordamerika. 

 

Tuberkulose deles i tre typer: Human tuberkulose, der smitter ved dråbeinfektion og spredes gennem 

hoste, nys og spyt. Kvægtuberkulose, som var udbredt hos kvæg med yvertuberkulose. Denne type 

smittede især malkepiger. Man kunne også blive smittet ved at drikke inficeret mælk. Fugletuberkulose var 

sjælden og fandtes i hønsegårde. 

 

I begyndelsen af 1900-tallet registrerede de danske sundhedsmyndigheder ca. 6.000 tilfælde af tuberkulose 

om året. Af dem døde typisk mindst 2.000. I slutningen af 1920’erne begyndte antallet at falde. Der var dog 

store sociale forskelle på, hvilke sociale grupper der blev ramt – og døde. I 1934 lavede Sundhedsstyrelsen 

en undersøgelse. Den viste, at dødeligheden i overklassen var 5,1 pr. 10.000 indbyggere. For middelklassen 

var den 9,5, og i arbejderklassen var den 13,6.  

 

Den tyske læge Hermann Brehmer mente, at frisk luft og nærende mad, et bestemt klima og særlige kure 

havde en god virkning på folk, der var syge af tuberkulose. I 1856 oprettede han et lille 

tuberkulosesanatorium i Schlesien. I løbet af de følgende årtier blev der oprettet tuberkulosesanatorier 

overalt i Europa. I 1900 åbnede Vejlefjord Sanatorium som det første i Danmark med lægen Christian 

Saugman som leder.   

 

Staten havde ydet et betydeligt tilskud til etablering af Vejlefjord Sanatorium. Men patienterne skulle 

betale for at blive indlagt og for behandlingen. De fattige og mindrebemidlede grupper, der var hårdest 

ramt af tuberkulose, havde ikke råd til at bruge det. I Folketinget foreslog socialdemokraten K. M. Klausen i 

1900, at staten byggede sanatorier uden brugerbetaling. Det afslog justitsminister C. Goos (partiet Højre) 

med den begrundelse: ”skal der bygges sanatorier for alle kirtelsvage og tuberkuløse, vil udgiften dertil 

bliver 20 mio. kr. og den årlige udgift ca. 2. mio., hvilket vil sige en fordobling af udgifterne til hele 

medicinalvæsenet. Desuden vil følgen blive, at man så efterhånden kom til at bygge sanatorier for 

kirtelsyge, epileptikere og måske endnu andre”. 

 

I 1901 blev ”Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse” stiftet. I det følgende år blev der bygget 

flere gratis folke-sanatorier rundt om i landet.  



 

Et egentligt gennembrud i behandlingen skete, da kemikeren Louis Pasteur fra 1857 begyndte at undersøge 

sammenhænge mellem bakterier og sygdom. Fra omkring 1870 brugte Lægen Robert Koch Pasteurs 

erfaringer til at studere miltbrand, der var en dødelig sygdom for får og kvæg. Senere arbejdede Koch 

videre med andre bakteriesygdomme, og i 1882 identificerede han tuberkelbakterien. 

 

Tuberkulose er en af de mest dødelige sygdomme. I dag dør ca. mellem 1,5 og 2 mio. mennesker om året af 

sygdomme, der har forbindelse til tuberkulose. Det svarer til ca. 5.000 mennesker om dagen.  

 

 

Trigger – i gang med temaet 
1337 Mennesker 

Elever kan se filmen 1337 Mennesker (2.42 min.) https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-

film/film/1337-mennesker 

I 1945 døde 1337 mennesker i Danmark af tuberkulose. Det var et fald fra de mere end 2.000, der døde om 

året i begyndelsen af århundredet. 

Eleverne kan sammenligne med antallet af smittede og døde i forbindelse med Corona-krisen. 

 

Covid-19 og tuberkulose 

Hvert år dør mellem 1,5 og 2 mio. mennesker i verden af tuberkulose. Det er langt flere, end der er døde af 

Covid-19. Eleverne kan drøfte, hvorfor der så ikke er mere opmærksomhed på tuberkulose som epidemi. 

 

 

Spørgsmål til kilderne 
Kilde 1: Soranus om tuberkulose 

 Sammenlign Soranus beskrivelse af tuberkulose med en nutidig (søg på internettet). Hvilke forskelle og 

ligheder er der? 

 Hvad kan være forklaringen på, at Soranus og en nutidig beskrivelse ikke lægger vægt på det samme 

ved sygdommen? 

 

Kilde 2: Elendighed 

 Hvilken stemning er der på maleriet? 

 Rojas kaldte sit maleri for Elendighed. Hvordan kommer elendigheden til udtryk i maleriet? 

 Hvad tror du, at Rojas ville fortælle med maleriet? 

 

Kilde 3: For gode til denne verden 

 Tuberkulose var og er en særdeles alvorlig sygdom. I dag forbindes den ikke med noget romantisk, som 

man gjorde omkring 1900. Hvorfor er den ændring mon sket? 

 Se kilde B. Hvilket indtryk giver kunstneren af personerne på maleriet? 

 Se kilde C. Hør evt. sangen. Hvorfor blev visen mon så populær? 

 Ville man kunne skrive en lignende vise om Covid-19, der ville blive lige så populær? Hvorfor? 

 Hvordan ville en mere realistisk beretning om pigens sygdom være? 

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/1337-mennesker
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/1337-mennesker


 

Kilde 4: Gode råd 

 Hvordan spredes tubekelbakterierne? 

 Hvordan skal man undgå at sprede smitten ifølge kilden? 

 Sammenlign rådene med de vejledninger og anvisninger, der er givet i forbindelse med Corona-

pandemien. 

 

Kilde 5: Vejlefjord Sanatorium 

 Giver kilden indtryk af, at patienten bliver helbredt ved at blive indlagt på Vejlefjord Sanatorium? 
Begrund. 

 Hvad går behandlingen ud på? 

 Hvordan kan den gavne patienten?  
 
Kilde 6: Vejlefjord for de velhavende 

 Hvad kritiserer lægen sanatorie-byggeriet for? 

 Blandt almindelige ufaglærte arbejdere var dødeligheden af tuberkulose næsten tre gange så høj som i 
den velhavende overklasse. Hvad kan være forklaringen på, at det første tuberkulose-sanatorium ikke 
blev opført til den mindre velstillede del af befolkningen? 

 
Kilde 7: Uansvarlige danskere 

 Hvilket indtryk giver kilden af folks adfærd? 

 Hvad kan være forklaringen på, at folk spyttede overalt omkring 1900? 

 Tror du, at folk omkring 1900 ikke vidste, hvordan tuberkulose smittede? Begrund. 

 Hvorfor spytter og harker vi ikke længere på den måde, som bliver beskrevet i kilden?  
 
Kilde 8: Tuberkulose i Vejle 

 Hvordan har dødeligheden udviklet sig fra 1935 til 1944? 

 Sammenlign dødeligheden af tuberkulose i 1944 og Covid-19 i 2020. 

 I hvilke aldersgrupper var dødeligheden af tuberkulose højst i 1944? 

 

Kilde 9: Farlig mand i Vejle 

 Hvilken holdning til den tuberkuløse spritter kommer til udtryk i artiklen? 

 Hvad tror du, at folk i Vejle diskuterede om spritteren og situationen? 

 Overvej om der kan opstå en lignende situation i forbindelse med Covid-19? 

 

 
 
 
 

 

 

 


