
Lærervejledning 

Tema 2: Polio 
Polio er en virussygdom, der inficerer nervesystemet. Sygdommen har formentlig eksisteret i årtusinder. 

Men den blev først identificeret som en selvstændig sygdom af den engelske læge Mary Putnam Jacobi i 

1870’erne. Forklaringen på den sene opmærksomhed på sygdommen kan være, at tidligere var 

børnedødeligheden meget høj, så små børn døde af andre sygdomme. Børn blev også født med en vis 

immunitet fra moderen. Da hygiejnen generelt blev bedre, og dødeligheden faldt, faldt også graden af 

immunitet fra moderen. 

 

Polio-virussen formerer sig stærkt i tarmens slimhinder, så de smittedes afføring er fyldt med vira. Derfor 

smitter sygdommen oftest gennem mad og drikkevarer, der er forurenet med afføring. Som regel 

blomstrede epidemierne op i sensommeren for at klinge af i løbet af efteråret. De fleste klarede sig 

igennem med lettere influenzalignende symptomer. Man angreb virussen centralnervesystemet kunne det 

gå helt galt.  

 

Danmark blev ramt af flere polioepidemier. Den største var i 1934, hvor også Vejle blev hårdt ramt. I 1952 

var også en stor epidemi, som især ramte København. 

 

I midten af 1950’erne udviklede lægen Jonas E. Salk en vaccine af dræbt poliovirus. Den blev efter et par år 

forbedret af Albert Sabin, der vaccinerede med en svækket, men levende virus. I slutningen af 1950’erne 

var stort set alle danske børn vaccinerede mod polio. Det kunne dog ikke forhindre et mindre udbrud i 

1961. I 1964 var det første år, hvor der ikke var et udbrud af polio i Danmark. I dag er polio udryddet i den 

vestlige verden. På verdensplan er der under 100 tilfælde om året.  

 

Til forskel fra flere andre alvorlige virussygdomme findes polio kun hos mennesker. Derfor har det kunnet 

lade sig gøre stort set at udrydde sygdommen.    

 

Trigger – i gang med temaet 
Eleverne kan se filmen Epidemien (2:42 min.) 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/355/danmarkshistorier/55295/epidemien 

Filmen er instruktøren Niels Frandsens egen historie. Som 1-årig blev han ramt af polioepidemien, der 

hærgede Danmark i 1952. 

 

Spørgsmål til kilderne 
Kilde 1: Egyptisk relief 

 Hvordan har sygdommen ramt personen? 

 

Kilde 2: Er det fluerne? 

 Hvad er budskabet i verset og tegningen af fluen og babyen? 

 Hvordan tror du, at det påvirkede folk? 

 Hvordan ser lægen Scheuermann på teorien om, at det er fluer, der overfører smitten? 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/355/danmarkshistorier/55295/epidemien


 Der var planer om at udrydde fluer. Overvej om det ville være en god ide, hvis det da overhovedet 

kunne lade sig gøre. 

 

Kilde 3: Polio i Vejle 

 Se kilde A. Hvad gjorde man i 1930’erne for at begrænse smitte med børnelammelse? 

 I 2020 lukkede myndighederne i en periode alle skoler Danmark på grund af Covid-19. Hvorfor gjorde 

man mon ikke det i 1930’erne? 

 Se kilde B. I 1934 havde Vejle by ca. 24.000 indbyggere. I 2020 var indbyggertallet i Vejle vokset til ca. 

58.000. Hvis antallet af indlagt med børnelammelse var vokset tilsvarende. Hvor mange ville så være 

indlagte? 

 Undersøg hvor mange, der har været indlagt smittet med Covid-19 i Vejle kommune (ca. 115.000 

indbyggere). 

 Langt flere blev indlagt med børnelammelse i 1934 end med Covid-19 i 2020. Hvilke grunde kan der 

være til, at der i 2020 blev indført langt flere nedlukninger og begrænsninger end i 1934? 

 Se kilde C. Hvordan kunne isoleringen af familierne være med til at bremse smitten?   

 

Kilde 4: Endnu et offer 

 Som kilden fortæller, vidste man ikke, hvordan børnelammelse smittede. Nogle mente, at smitten blev 

overført, hvis man spiste frisk frugt, der ikke var vasket. Andre at man kunne blive smitte ved at sutte 

på græsstrå. Hvad kan være grunden til, at der opstår sådanne forklaringer? 

 I 2020 var der også mange forklaringer på, hvordan Covid-19 opstod og smittede. Hvilke har du hørt 

om? 

 

Kilde 5: På Blegdamshospitalet 

 Hvordan tror du, at børn dengang oplevede at blive indlagt på hospitalet med polio? 

 Under Covid-19-panidemien har lande som Spanien og Italien været ramt meget hårdt. Hospitaler har 

været overfyldte. Kan man sammenligne forholdene med forholdene på Blegdamshospitalet? Begrund. 

 

Kilde 6: Behandling 

 Hvad foregår der på fotoet? 

 Find oplysninger på internettet om, hvordan behandlingen af polioramte foregik. 

 

Kilde 7: Film om polio 

 Hvilket indtryk giver filmen af polio? 

 Hvilke konsekvenser havde sygdommen på de ramte? 

 Hvordan søgte man at genoptræne de polioramte? 

 Hvad er filmens budskab? 
 

                                                               


