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1. Hvad er national og international bedste praksis for, hvordan man arbejder med historiske 

erfaringer og bruger dem til at skabe læring blandt ledere og beslutningstagere? 

Covid19-udbruddet er det første tegn på, at vi nu er trådt ind i ”pandemiens tidsalder” med flere og 

mere regelmæssige epidemiske udbrud. Det forudsagde de to amerikanske epidemiologer Anthony 

S. Fauci og David Morens i september 2020 i et anerkendt lægevidenskabeligt tidsskrift.1 

Udsagnet blev efterfølgende citeret flittigt i pressen og med god grund. Den ene af forfatterne er 

nemlig leder af de amerikanske sundhedsmyndigheder og en højt profileret rådgiver for den 

amerikanske præsident, mens den anden er en af landets førende epidemiologer og har specialiseret 

sig i at forudse tendenser gennem brug af historiske data om infektionssygdomme, 

befolkningstæthed, biodiversitet og globalisering. 

Selvom sådan et makkerskab på ingen måde er garant for, at historisk viden trænger videre opad i 

systemet, fordi den til hver en tid siddende regering også har politiske konjunkturer at tage hensyn 

til, så er det et skoleeksempel på, hvordan historiske erfaringer trods alt inddrages og overvejes af 

sundhedsmyndigheder og tilbydes politiske beslutningstagere. 

Kriser og katastrofer aktiverer under alle omstændigheder et behov for respons – en række 

pludselige aktiviteter sat i værk i de ramte samfund – på alle niveauer i forsøget på at begribe og i 

forsøget på at håndtere dem. Og i den proces indgår viden om, hvordan man plejer at gøre.2 

Internationalt set er der i løbet af de seneste års tid af samme grund udkommet en ren syndflod af 

temanumre om pandemier – og hvad forskere ved om dem i forvejen – i tidsskrifter inden for så 

forskelligartede områder som samfundsøkonomi, miljøvidenskab og neuropsykologi. Også i 

medicinernes rækker har coronakrisen givet anledning til at sætte fokus på pandemier ved at 

 
1 David M. Morens & Anthony S. Fauci: “Emerging Pandemic Diseases: How We Got to COVID-19”, Cell, vol. 182, 
issue 5, September 2020, p.1077. Forfatternes bevidsthed om historiens anvendelighed er endnu tydeligere i deres anden 
artikel David M. Morens & Anthony S. Fauci: “The 1918 Influenza Pandemic: Insights for the 21st Century”, The 

Journal of Infectious Diseases, vol. 195, issue 7, 1 April 2007, side 1018-1028. 
2 Kristian Cedervall Lauta: Katastrofer – og hvad de kan lære os om os selv, People's Press 2021. 



præsentere kolleger – og i sidste ende beslutningstagere – for afgørende gammelt fra historiens store 

huskebog.3 Tilsvarende har historikere lagt sig i selen for at levere epidemihistorie til tiden.4 

I Danmark er billedet det samme. Det enorme behov for at reagere på coronakrisen kommer også 

her til udtryk i udgivelser og i praktisk samarbejde mellem sundhedsmyndigheder, epidemiologer 

og historikere. Professor Mikkel Vedby Rasmussen fra Københavns Universitet, der i begyndelsen 

af 2021 udgav bogen Krisesamfundet, og gennemgår de danske politikeres beslutninger gennem 

coronakrisen, når frem til, at historiske erfaringer så afgjort også her til lands har spillet en rolle i 

pandemiens skygge.5 

Til gengæld er der ingen sikkerhed for, hvilken historisk erfaring, der finder vej til de folkevalgte 

beslutningstagere, hvordan den når frem og hvad den anvendes til. Fx kan man på Medicinsk 

Museion – Danmarks medicinhistoriske museum – for tiden se det herostratisk berømte diagram 

over smittekurver, som sundhedsminister Magnus Heunicke viftede med under pressemøderne op 

mod den første coronanedlukning. Han fortæller i den anledning, at det faktisk var ham selv, der 

fandt frem til tallene og først bagefter rådspurgte Statens Serum Institut, om de var holdbare som en 

ledetråd for den nedlukning, som politikerne og ikke sundhedsmyndighederne ønskede, og som 

pædagogisk værktøj i forhold til befolkningen. Blåstemplingen fik han, og med god grund, da 

kurverne bygger på konkrete historiske erfaringer høstet i USA under Den Spanske Syge et 

århundrede forinden. De viser, hvad der sker, når man ser passivt til og når man sætter ind med 

restriktioner.6 

Men hvad er historiske erfaringer overhovedet for en størrelse? 

Sagen er den, at fortiden og fremtiden ikke findes – der eksisterer kun nutiden. Ikke desto mindre 

har evolutionen efterladt mennesket med en tidsforståelse. Den består af en hukommelse, som 

gemmer på personlige erindringer, brudstykker af tidligere nutider, og af evnen til at tillære viden, 

som vi ikke selv har oplevet, ved at studere andres efterladenskaber i form af genstande, 

dokumenter og bøger. Men tidsforståelsen er også stærkt præget af evnen til at evaluere og sortere i 

 
3 Fx Rod Baber: “Pandemics: learning from the past”, Climacteric, vol. 23, no. 3, 2020, s. 211-212; Daniel T. Halperin: 
“Coping With COVID-19: Learning From Past Pandemics to Avoid Pitfalls and Panic”, Global health, science and 
practice, vol. 8, issue 2, June 30, 2020, s. 155-165, og Joanne M. Willey: “Pandemics Past and Present: A Guided 
Inquiry Approach”, Journal of Medical Education and Curricular Development, vol. 7,  2020. 
4 Fx Anne-Emanuelle Birn: “Perspectivizing pandemics: (how) do epidemic histories criss-cross contexts?”, Journal of 

Global History, vol. 15, issue. 3, Nov 2020, s. 336-349 i tidsskriftet temanummer om pandemier. 
5 Mikkel Vedby Rasmussen: Krsesamfundet, Informations Forlag 2021.  
6 Magnus Heunicke: ”Graf udstillet på museum” [12. marts 2021], Sundhedsministeriets hjemmeside, 
https://sum.dk/ministeren/sociale-medier-arkiv/2021/marts/1203-graf-udstillet-paa-museum   

https://sum.dk/ministeren/sociale-medier-arkiv/2021/marts/1203-graf-udstillet-paa-museum


den samlede mængde information, og pille de dele ud, som med fordel kan forblive i hukommelsen 

for så at glemme resten. Historiske erfaringer er med andre ord en stærkt filtreret viden og 

selektionen af nyttige erfaringer foregår måske ofte ubevidst men på ingen måde tilfældigt. 

Som den tyske historiker Reinhart Koselleck har mindet os om, er så godt som alle menneskelige 

handlinger i nutiden nemlig rettet mod fremtiden, uanset at den endnu ikke findes, mens det er i det 

enorme skattekammer af forgangne hændelser, at mennesker går på strandhugst efter den 

specialviden, som leverer det bedste bud på, hvad der venter. Faktisk opererer Koselleck slet ikke 

med begreberne fortid og fremtid men med begreberne ”erfaringsrum” og ”forventningshorisont”. 

Erfaringsrummet er alle de fortidige sagsforhold eller begivenheder, der er nærværende i nutiden 

ved stadig at blive husket, mens forventningshorisonten er menneskers nutidige forestillinger om 

fremtiden og som afgør, hvad det er fra fortiden, der synes væsentlige at huske på. Hjernen er 

simpelthen programmeret til at finde mønstre i det, der er sket, for at udpege en sandsynlig retning 

for fremtiden og forberede sig bedst mulig på den. Det er grunden til, at vi ved, at det er en rigtig 

skidt idé at gå rundt midt ude på motorvejen og at det er en ulempe at stikke fingrene i munden, når 

der er virus i omløb.7 

Omvendt er der masser af oplysninger, som virker komplet ligegyldige. Glemslen – eller 

læringstabet om man vil – sætter da også ind i nærmest samme splitsekund, som information 

passerer hjernen. 

Den tyske psykolog Hermann Ebbinghaus var den første til på eksperimentel vis at undersøge 

hukommelse og hukommelsestab hos mennesker, og hans berømte glemselskurve siger, at man i en 

almindelig læringssituation efter en dag vil have glemt halvdelen af det, man lærte. Efter to dage er 

der kun en femtedel tilbage og efter en uge næppe mere end tre procent. Tallene er stærkt 

omdiskuterede og med god grund, men glemslens hastighed er egentlig ikke det væsentlige. Det 

væsentlige er, at mennesker glemmer konstant og at de kun husker på den information, som synes 

mest nyttig i fremtidige scenarier.8 

Hvad er det så helt præcis, der huskes, og hvad er det, der glemmes?  

Svaret er selvfølgelig forskelligt, alt efter om man undersøger sagen fra et individuelt, et 

samfundsmæssigt eller et organisatorisk perspektiv, men der er det fællesstræk, at drivkraften i 

 
7 Reinhart Koselleck: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1979, s. 
349-375. 
8 H. Ebbinghaus, Memory: A Contribution to Experimental Psychology, New York 1885. 



videnstilegnelse først og fremmest er ønsket om at overleve og dernæst opfyldelsen af andre behov. 

For individets vedkommende er det grunden til, at traumatiske oplevelser ofte huskes i mindste 

detalje og bearbejdes og gennemleves igen og igen. Det skal forberede ofret på at undgå en lignende 

situation og gøre det i stand reagere hurtigere og mere hensigtsmæssigt, hvis det alligevel skulle 

ske. Glemselskurven er omvendt stejl, når det gælder nonsensviden, som af hjernen opleves som 

støj, men kan selvfølgelig også – som den engelske socialantropolog Paul Connerton gør 

opmærksom på – påvirkes ganske betydeligt af fænomener som fortrængning og tabuisering.9  

Globale pandemier burde tale til overlevelsesinstinktet, men her støder vi ind i det problem, at 

enkeltindividets viden ikke sjældent er begrænset til egne erfaringer suppleret med løsrevne inputs 

udefra og med en erindringshorisont, der begrænser sig til forældres og bedsteforældres generation, 

hvad der er grunden til talemåden om, at om hundrede år er alting glemt. Det hundredårige 

perspektiv gør det vanskeligere for individet – herunder beslutningstageren – at begribe, at noget 

som ligger ud over, kan være væsentligt at bekymre sig om, hvis den umiddelbare fortid – mands 

minde – ikke i nævneværdig grad har været præget af krig, naturkatastrofer og epidemier. 

Erfaringsrummet og forventningshorisonten bliver simpelthen nogle andre, for nu at bruge 

Kosellecks begreber, og så er det, at mennesker sænker paraderne og indretter livet i sikker 

forvisning om en epidemifri tilværelse og forventer at dø i en høj alder og af livsstilssygdomme. 

I tider præget af gentagne kriser, bliver krisebevidsthed omvendt en del af normalen og freden det 

afvigende, sådan som det har været tilfældet i langt størstedelen af menneskehedens historie, hvor 

sygdomme og død har været en fast bestanddel af livet. Det var fx tilfældet i middelalderen, hvor 

spædbørnedødeligheden var høj og middellevetiden dermed lav, og hvor pesten undertiden viste sig 

hvert ottende år eller omtrent tre gange i løbet af en generation. På den måde blev alle mindet om 

lidelse som en konstant, og mennesker indrettede deres individuelle liv – og samfundet og dets 

institutioner – efter det. Både i retning af at opbygge en lægevidenskab, som kunne dæmme op for 

lidelserne og håndtere dem, når sygdommene som forventet ramte, men også i retning af at søge 

praktiske alternativer til tab af arbejdskraft gennem innovation og at søge trøst ved at lade Gud – 

eller andre – råde i tilfælde, hvor der ikke længere syntes håb i jordelivet.10 

 
9 Paul Connerton: ”Syven types of forgetting”, Memory Studies, vol. 1, no. 1 (2008), s. 59-71. 
10 Om børnenes pest og pestens samfundsmæssige konsekvenser se Walter Scheidel; The Great Leveler. Violence and 

the history of equality from stone age to the twenty-first century. Princeton University Press 2017, s. 291ff. Om pestens 
betydning for lægevidenskabens og samfundets trasformation, se Norman F. Cantor: In the Wake of the Plague. The 

Black Death and the World it Made, Simon & Schuster 2001 og David Herlihy: The Black Death and the 

Transformation of the West, Harvard University Press 1997. 



Den individuelle erindring fungerer imidlertid ikke som et arkiv i hjernen fyldt med erfaringer, som 

konstant huskes, men konstrueres i øjeblikket og i forhold til den situation, man står i og skal 

reagere på.11 Men selvom erindringen er et kunstprodukt, kan andre sagtens hjælpe individet ved at 

udstyre det med en historisk bevidsthed, som rækker ud over et århundrede og som åbner dets øjne 

for tilværelsens variation. Det kan være en fordel – ikke mindst for lederen og beslutningstageren. 

For historien viser os, at tingene ikke behøver at være, som de er, og at de har været anderledes og 

med helt overvejende sandsynlighed bliver det igen. Derfor vil det næsten altid være en fordel at 

besidde en historisk viden, der styrker krisebevidstheden og har klædt beslutningstageren på, når 

krisen – i den ene eller anden form – rammer. Og det er netop her, at samfundet kommer ind i 

billedet. 

Et samfund – summen af enkeltindivider og deres sociale relationer – har nemlig, som den franske 

sociolog Maurice Halbwachs gjorde opmærksom på, erindringer som ligger ud over de individuelle. 

Han kalder dem for den ”kollektive erindring”.12 Faktisk mente han, at mennesket allerbedst 

genkalder sig og finder mening i en individuel erindring gennem medlemskabet af små og store 

sociale grupper, som knytter den individuelle erindring til den fælles fortælling. 

Den kollektive erindring bliver til på et utal af måder. Staten har f.eks. en række redskaber, som har 

til formål at minde mennesker om det væsentligste, der rækker ud over individets egen levetid, og 

har opbygget og finansierer en række institutioner, som har patent på det som den franske sociolog 

Pierre Bourdieu kalder ”den symbolske vold”.13 De skal virke som prægeapparatur og sikre at der 

udbredes en fælles sum af grundviden gennem bl.a. en række uddannelses- og kulturinstitutioner 

styret af statsanerkendte formålsparagraffer, læreplaner, kanonlister og undervisningsvejledninger. 

Den slags gør det muligt at indpode mange mennesker viden – fx om hygiejne – uanset om der 

umiddelbart synes at være brug for den. Fordi historien viser, at der kan blive brug for den. 

Men en lærebog er ingen garanti for, at eleverne læser og husker på indholdet, og i praksis præges 

den kollektive erindring da også i høj grad af internet, fjernsyn, aviser, sladder og myter, hvoraf 

 
11 Joan Tumblety (red.): Memory and History, London: Routledge, 2013, s. 4. 

12 Maurice Halbwachs: “La Mémoire collective”, Paris 1950, samt Amos Funkenstein, “Collective memory and 
historical consciousness", History and memory, vol. 1, Spring/Summer 1989, s. 9. 
13 Michael Burawoy: Symbolic Violence. Conversations with Bourdieu, Duke University Press 2019. 



nogle er mere indflydelsesrige end andre. Fx er mange danskeres krigserfaring og krisebevidsthed 

tæt knyttet til TV-serien Matador.14 

Så staten kan altså kun i begrænset grad styre den viden, som sætter rammerne for den kollektive 

erindring, og når den ikke gør mere, skyldes det, at dens opgave består af andet end at sikre, at folk 

fx ikke dør af epidemier, nemlig at sikre sin egen overlevelse. Når man lærer om danmarkshistorie i 

skolen indeholder undervisningen faktisk forbavsende lidt om epidemier. Danmarkshistorier er 

nemlig først og fremmest indrettet som en slags skabelsesberetninger. De fortæller om landets alder 

og tilblivelse gennem krige og grænsesætning og om dannelsen af fælles kultur, sprog og værdier, 

og hvad der nu ellers gør det muligt at orientere sig i tilværelsen, skabe identitetsfølelse og 

sammenhængskraft, og i det hele taget legitimere nationalstaten, så folk bliver villige til at betale 

skat og aftjene værnepligt i stedet for at vende sig imod den. De kommer også ind på emner og 

begivenheder, som forklarer nutiden og peger fremad, herunder skabelsen af demokratiet og 

velfærdsstaten.  

Men epidemierne? De nævnes sjældent. Kriser har det nemlig med at glide ud, fordi de virker som 

forstyrrende afvigelser – parenteser – der ikke umiddelbart forklarer ret meget om 

normalsamfundet. Den ansvarlige minister kunne i princippet lægge op til at føre en 

”erindringspolitik”, der indpodede krisebevidsthed – herunder viden om epidemier – men i praksis 

er den slags svært på grund af manglende bevidsthed om værdien, politiske konjunkturer og 

armslængdeprincip og traditionen for at tage udgangspunkt i statens og ikke i befolkningens 

overlevelse. Sagen er derfor, at gymnasie- og folkeskolelærere ofte leder i blinde efter viden om 

fortidige epidemier, når de pludselig oplever en, og selv først sætter ind med at producere den, efter 

at mikroberne har ramt. Undertiden hjulpet på vej af eksterne udbydere – og her er det så, at det 

organisatoriske niveau spiller ind. 

For samfundet består også af institutioner som er sat i verden med specifikke formål for øje. Det 

kan være Sundhedsministeriet, Folketingets sundhedsudvalg, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum 

Institut, Skejby Sygehus, universiteternes sundhedsvidenskabelige fakulteter, Sygeplejehistorisk 

Museum og mange flere, som indsamler og opbevarer historisk viden, uafhængigt af hvad der er 

politisk favorabelt, og som kan bringes på banen, når der bliver brug for den – og bliver stillet til 

 
14 Joan Tumblety (red.): Memory and History, London: Routledge, 2013 samt Claus Bryld & Anette Warring: 
Besættelsestiden som kollektiv erindring. Historie- og traditionsforvaltning af krig og besættelse 1945-1997, Roskilde 
Universitetsforlag 1998. 



rådighed, når der er efterspørgsel efter den i forbindelse med alt fra offentlige høringer og 

forespørgselsdebatter til kommissionsundersøgelser og andre former for evalueringer. Det er af 

samme grund, at statslige undersøgelser ofte udliciteres til organisationer med specialviden. For 

historien bliver undertiden anvendt ikke bare til at forstå, forklare og markedsføre, men også 

terapeutisk, lidt på samme måde som psykoanalytikeren Sigmund Freud anvendte den. Nemlig til at 

finde begyndelser og oprindelser til dårligdomme for så at gøre op med dem i nutiden for at drive 

mennesket i en bedre retning. Fx var den såkaldte Godhavnsrapport – om behandlingen af danske 

børnehjemsbørn – uddelegeret til Forsorgsmuseet i Svendborg, der så samlede en håndfuld 

eksperter til at gå i arkiverne, og det var således et museum, der skabte forudsætningerne en 

ministeriel undskyldning og dermed rent symbolsk en retning for fremtidens behandling af 

børnehjemsbørn. På den måde kan specialinstitutioner være en væsentlig motor for social 

forandring. Modellen kan uden videre overføres og tages i anvendelse i forhold til 

kriseforebyggelse.15 

Og der findes netop en række institutioner med specialviden om epidemiernes historie og som er 

klar til at blive bragt i anvendelse. Det gælder både institutioner inden for arkæologi og historie og 

institutioner målrettet det sundhedsfaglige område. Lad os nævne nogle af de mere fremtrædende – 

og de metoder de tager i anvendelse: 

Inden for arkæologien har en række nyere undersøgelser og forskningsresultater markant ændret 

vores opfattelse af fortidens mennesker og af epidemier. Særlig de seneste årtiers 

naturvidenskabelige forskning har på mange måder revolutioneret feltet og hvad vi kan anvende den 

nye arkæologiske viden til, og senest har studier af blandt andet DNA og strontiumisotoper fra 

gravlagte personer haft en afgørende betydning for den arkæologiske forskning i menneskers 

rejseveje og gjort os i stand til at følge migrationsstrømme – og dermed også de sygdomme som 

fulgte med. 

Hvis vi ser på DNA-forskningen først, så skal vi helt frem til 2010 før det for første gang lykkedes 

at aflæse den komplette DNA-kode – genomet – fra et forhistorisk menneske ved at analysere hår 

bevaret i permafrosten fra en ca. 4000 år gammel mand tilhørende Saqqaq-kulturen i Grønland. I 

dag kan også gammelt og nedbrudt materiale, der tidligere blev ansat som uegnet, ofte anvendes 

med succes. 

 
15 Adele Chynoweth, Bernadette Lynch, Klaus Petersen og Sarah Smed: Museums and Social Change 

Challenging the Unhelpful Museum, Routledge 2020. 



Skal man fremhæve et enkelt større DNA-studie med væsentlige potentialer, må det være det skabt i 

2020 af professor Eske Willerslev. Hans Lundbeckfonds-center for GeoGenetik på Københavns 

Universitet undersøgte DNA-genomerne fra 442 individer fra bronzealder (ca. 2400 f.Kr.) til 

middelalder (ca. år 1600). DNA’et blev udvundet fra tænder eller fra knoglevæv ved tindingebenet, 

som har vist sig gunstige for bevaring af DNA. De undersøgte individer stammede fra Estland, 

Sverige, Danmark, Norge, England, Irland, Grønland, Færøerne, Island, Polen, Italien, Rusland og 

Ukraine, og resultaterne blev sammenlignet med genom-datasæt fra 3.855 tidligere undersøgte 

nutidige individer samt 922 forhistoriske individer.  

DNA-studiet viste, at befolkningen i vikingetidens Skandinavien ser ud til at være påvirket af gener 

sydfra med det danske område som omdrejningspunkt for udvekslingen. Men DNA’et kunne også 

påvise sygdommes tilstedeværelse i generne, og det er lykkedes at påvise, at de frygtede sygdomme 

pest, tyfus og kopper allerede eksisterede i oldtiden og tilsyneladende var temmelig udbredt blandt 

befolkningen. 

I et nyligt studie blev gener fra 1.867 forhistoriske skeletter fra Eurasien og Amerika på tilsvarende 

vis undersøgt af forskere med særligt fokus på at finde spor efter infektionssygdomme. Forskerne 

fandt variola-virus – altså kopper – hos 13 personer, og i to grave dateret til 600-tallet fra Norge og 

Sverige fandt man de ældste eksisterende tegn på lidelsen. Dermed er Skandinavien indtil videre det 

sted, hvor den ældste forekomst af den frygtede koppevirus kan dokumenteres. Fra Norge, Sverige, 

Danmark, England og Rusland har forskerne endvidere identificeret 11 vikingetidsgrave, hvor 

knoglematerialet indeholdt den genetiske markør for kopper. Noget tyder altså på, at det er her man 

skal lede efter en forklaring på koppevirussens tilblivelse, oprindelige form og rejseveje.  

Fundet af de ældre genomer og mutationer giver i det hele taget forskerne – og med danske forskere 

i en førende rolle – en unik mulighed for at belyse sygdommes udvikling fra de tidlige til de senere 

stadier gennem historien. Ved at sammenligne forhistorisk og nutidig virus-DNA kan vi forstå, 

hvordan mikrober i form af virus og bakterier har udviklet sig til dødelige pandemier, og DNA-

analyser baseret på store datasæt vil måske i fremtiden kunne identificere, hvorvidt klima, 

samfundsforhold eller andre specifikke faktorer er afgørende for, at sygdomme muterer og i mange 

tilfælde spredes fra dyr til mennesker. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at store nye opdagelser 

ligger og venter i fremtidens DNA-studier.16 

 
16 A. Margaryan m.fl.: ”Population genomics of the Viking world”, Nature, no. 585, 2020, s. 390-396. 2020. For 
specifikke sygdomme, se B Mühlemann m.fl.”Diverse variola virus (smallpox) strains were widespread in northern 



Ser vi dernæst på så strontiumisotoper, så har de været anvendt i arkæologisk forskning i over 30 år 

for at belyse forhistoriske mennesker og dyrs mobilitet og geografiske tilhørsforhold. Strontium er 

et sporgrundstof, som forekommer i bjergarter og mineraler. Via vandkredsløbet og biosfæren 

spreder det sig til mennesker gennem fødekæden.  

Strontium har fire naturlige varianter, dvs. isotoper. Forholdet mellem to af dem afspejler geologien 

i et specifikt område og kan derfor anvendes som en slags geologisk GPS eller et kemisk 

fingeraftryk, der kan hjælpe med at identificere specifikke områder. Når bjergarter forvitrer, 

udskilles strontium, som dermed ender i jord, grundvand, søer og åer og til sidst i havet. Det opløste 

strontium optages gennem planternes rodsystemer, hvorfra det via føde og vand bliver transporteret 

videre gennem fødekæden til dyr og mennesker, hvor det lagres i knogler og tænder. 

I arkæologisk forskning er det især knogler og tænder, der undersøges for strontiumisotop-

forholdet. Tandemaljen i tænderne dannes i barndommen og fungerer derfor som en signatur for det 

område, hvor personen voksede op. Knogler gendannes derimod gennem hele livet og fortæller om 

de sidste år af et individs liv. Tandemalje og knogler fungerer altså som en slags ”arkiver” for 

oplysninger om, hvor mennesker levede i begyndelsen og i slutningen af livet.17  

På samme måde som DNA-forskningen har sat spot på familierelationer og kortlægning af 

individets gener, har strontiumisotopanalyser – bl.a. udført af forskere fra Nationalmuseet – vist sig 

som et effektivt redskab til at belyse menneskers mobilitet. Dermed kompletterer strontiumisotoper 

og DNA hinanden godt, fordi de belyser mobilitet – herunder også sygdommes rejseveje – fra to 

forskellige perspektiver. Mens DNA-analyser giver oplysninger om individets gener, fortæller 

strontiumisotop-analyser om det enkelte individs rejser gennem livet. 

Arkæologien i krydsfeltet mellem historie og naturvidenskab egner sig altså til at se den dybe 

histories lange påvirkning af naturens og af menneskets udvikling. Arkæologien er som et prisme, 

hvor det rette, heldige lysindfald kan forstørre skelsættende episoder, som kan have stor relevans for 

os i dag. Arkæologien kan desuden beskrive begivenheder i fortiden, hvor katastroferne fik lov til at 

 

Europe in the Viking Age”, Science, vol. 369, no. 6502, 2020; N. Rascovan m.fl. : “Emergence and Spread of Basal 
Lineages of Yersinia Pestis during the Neolithic Decline”, Cell, no. 176, 2019, s. 295-305; S. Rasmussen m.fl.: : “Early 
Divergent Strains of Yersinia Pestis in Eurasia 5,000 Years Ago”, Cell, no. 163, 2015, s. 571-582; M.A.Spyrou m.fl.: 
“Analysis of 3800-year-old Yersinia Pestis Genomes Suggests Bronze Age Origin for Bubonic Plague”, Nature 

Communications, 9, 2018. 
17 Om strontium, se: M. Frei m.fl.: ”Tændernes tale – om Trelleborgs vikinger”, Nationalmuseets arbejdsmark, 2014, s. 
200-211; S. Croix m.fl.: ”Individual geographic mobility in a Viking-Age emporium. Burial practices and strontium 
isotope analyses of Ribe’s earliest inhabitants”, PLoS ONE, vol. 15, no. 8. 



udvikle sig uheldigt i en tid. hvor videnskab ikke eksisterede og mennesket ukritisk lagde 

begivenhedernes gang i gudernes hænder. Dermed er det muligt at studere, hvor galt det kan gå, 

hvis katastrofer får lov til at udvikle sig uden myndighedernes indgriben. 

Flere internationale studier har da også beskæftiget sig med forhistorisk viden for at trække de lange 

tråde ned gennem historien med henblik på at skabe klarhed over, hvilke udfordringer fremtidens 

beslutningstagere står overfor. Det gælder ikke mindst i spørgsmålet om klimaets udvikling i 

samspillet mellem mennesker og natur. Fremhæves kan et studie af den amerikanske antropolog 

Brian Fagan, som ved hjælp af arkæologi, iskerneboringer og satellitfotografier i 2008 kortlagde 

tidligere tiders klimaforandringer og deres konsekvenser for samtidens samfund – et godt eksempel 

på hvordan fortidens erfaringer spiller direkte ind i en nutidig problemstilling.18 

Arkæologiens metoder anvendes også på såkaldt historisk tid, og der er således lavet flere studier af 

fx danske skeletfund af spedalske, hvis forunderlige tilblivelse, rejseveje og forsvinden – og 

eventuelle opdukken igen – fortsat rummer en masse ubesvarede spørgsmål. Men ellers er den 

afgørende forskel på forhistorie og historie, tilstedeværelsen af skriftlige kilder. Og netop skriftlig 

dokumentation for sygdommes tilstedeværelse har også ført til adskillige andre selvstændige studier 

og en meget lang række værker, der dokumenterer deres rejseveje i historisk tid.19 

Og ligesom arkæologien har taget nye metoder ind, er der også nye gennembrud inden for den 

historiske forskning, når det gælder epidemier. De består dels i epidemiologers begyndende 

interesse for utrykte dokumenter – fx kirkebøger, folketællinger, dødsattester, 

embedslægeindberetninger o.m.a. – og dels i digitaliseringens enorme muligheder. 

Længe var forskningen i epidemier nemlig primært forbeholdt populationsgenetikere og historikere 

hver for sig, og de største af den slags separate forskningsmiljøer finder fortsat i USA og England. 

Men sagen er, at Danmark efterhånden er et af de lande, som har haft særlig held til at opdyrke de 

nye og mere tværvidenskabelige områder, som i disse år vækker international opsigt. Det skyldes 

ikke mindst en særlig dansk eller skandinavisk tradition for at registrere og skrive alt ned – og 

gemme på det. Faktisk har der ikke levet et eneste menneske siden 1700-tallet, uden at det har sat 

sig spor i de omtrent 500 hyldekilometer offentlige dokumenter, som befinder sig på Rigsarkivet i 

 
18 Se Brian Fagan: The great warming. Climate change and the rise and fall of civilisations, Bloomsbury Press 2008. Se 
også en lignende analyse i Jared Diamond, 2005. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. Viking Press. 
Samt i William J. Burroughes. 2005. Climate Change in Prehistory. The End of the Reign of Chaos. Cambridge. 
19 Se oversigten i Christian W. McMillen: Oxford bibliographies. International relations. Epidemic diseases and their 

effects on history, Oxford University Press, 2013ff. 



København og dets filialer i Viborg, Odense og Aabenraa. Det har p.t. dannet baggrund for især to 

væsentlige forskningscentre. 

Det ene – Pandemix på Roskilde Universitet, støttet af Carlsbergfondet og Nordforsk – er ledet af 

epidemiologen Lone Simonsen og deltagerne har kastet sig over Rigsarkivets oceaner af 

oplysninger med henblik på at følge oprindelse, rejseveje og omfang af forskellige sygdomme i 

Danmark, forsøget på at forstå hvordan epidemier gebærder sig, forklare fortidige 

sygdomsfænomener med nutidige begreber og se på hvilke der er forsvundet, men potentielt kan 

ramme igen. Alt sammen i en kombination mellem historiske dokumenter, medicinsk viden og 

matematiske og statistiske modeller. Selv har hun forsket indgående i Den Spanske Syge og hvorfor 

den ikke ramte hårdere i Danmark, end den gjorde, i sammenligning med hvor galt det gik i andre 

lande. Hun er desuden et godt eksempel på, hvordan en ekspert med en meget specifik historisk 

viden er hentet ind i den ekspertgruppe, som rådgiver de danske ministre under håndteringen af 

coronakrisen.20 

Nævnes skal selvfølgelig også det største historiske projekt, som til dato er finansieret i Danmark, 

nemlig Link-Lives ledet af historieprofessor Anne Løkke fra Københavns Universitet. Projektet er 

ganske vist nyt og dets forskere på ingen måde involveret i rådgivning i forhold til 

epidemibekæmpelse, men potentialerne er til gengæld omfattende. Projektet følger livsforløbet for 

stort set alle danskere, der har levet de seneste århundreder, ved at forbinde spredte historiske 

oplysninger fra folketællinger, kirkebøger og begravelsesprotokoller fra 1787-1968. Det foregår 

gennem transskribering og kan siden suppleres med andre arkivalier for til sidst at udgøre en enorm 

database til brug for et utal af forskelligartede befolkningsstudier. En af forskerne bruger fx 

materialet til at se nærmere på den kønsmæssige ubalance i spædbørnsdødelighed i perioden, men 

man kunne for så vidt lige så godt kaste sig over studiet af epidemiers udbredelse, rejsehastighed og 

dødelighed. For projektet har gjort oplysningerne let tilgængelige.21 

Derudover skal det nævnes, at der inden for det historiske fagfelt endvidere findes en lang række 

mindre specialmuseer og forskningsmiljøer, som i fredelige tider lever en stille tilværelse og 

undertiden kæmper for deres eksistensberettigelse, men som i krisesituationer kommer til deres ret. 

Nævnt er allerede Medicinsk Museion som bedriver forskning og indsamler genstande om 

sygdomme og sygdomsbekæmpelse i historisk belysning. Det kunne fx være en fæcesprøve 

 
20 Projektets hjemmeside: https://ruc.dk/research-centre/pandemix-center  
21 Projektets hjemmeside: https://link-lives.dk/  

https://ruc.dk/research-centre/pandemix-center
https://link-lives.dk/


indsamlet under koleraepidemien i København i 1853 og som med de nye DNA-analyser vil være i 

stand til at give indsigter om et fænomen, som risikerer at ramme os igen. Nævnes kan også 

Sygeplejehistorisk Museum i Kolding, som er et af de få, der faktisk producerer 

undervisningsmateriale om epidemihistorie, og som gemmer på viden om, hvordan man som 

sundhedspersonale tidligere har håndteret masseindlæggelser og smittefare. 

Endelig er der institutioner mere direkte knyttet til det sundhedsfaglige område, fx 

Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, som arbejder historisk, fordi de 

baserer deres indsigter på den nedarvede viden som befinder sig i lærebøger og lægevidenskabelige 

tidsskrifter, og som bl.a. evaluerer på fortidige epidemier og vaccineforsøg m.v. Når 

sundhedsministeren ved coronakrisens pressemøder fx taler om epidemiens tre bølger, så er det 

ingen garanti for, at coronavirussen opfører sig sådan, men en direkte overførsel af historisk viden 

bygget på erfaringerne fra Den Spanske Syge. Også handlingsanvisningerne bygger på nedarvede 

traditioner, eftersom dele af vores epidemiberedskab – så som nedlukning, karantæne og isolation – 

bygger på erfaringer gjort siden middelalderen, mens rammerne for det muliges kunst siden 1625 

har været defineret af en epidemilovgivning, som, uanset at den løbende bliver opdateret, bygger på 

historiske erfaringer. På præcis samme måde som man i tidens løb har erfaringsopsamlet, evalueret 

og løbende korrigeret de beredskabsplaner, som kommer i anvendelse i tilfælde af krige og 

naturkatastrofer. 

Så den målrettede og historisk specifikke læring er måske ikke altid videre koordineret men til 

gengæld mest effektiv på det organisatoriske plan og har den størst mulige effekt i kombination 

med publikumsorienterede aktiviteter – fx pressemøder og masseudbredelse gennem fjernsyn og 

internet. Faktisk rummer organisationer med specialviden et uudnyttet potentiale for at udbrede 

historisk viden, når tilbagevendende fænomener rammer, både opad i retning af ledere og 

beslutningstagere og ud i samfundet i form af læringsmateriale, som den slags der for tiden 

efterlyses i gymnasie- og folkeskoler, og som gør det muligt at arbejde med scenarier og 

krisebevidsthed også når freden – for en stund – atter sænker sig. For det er lige netop, når man står 

allermest uforberedt, at der er mest brug for historisk viden – altså brug for menneskehedens 

erfaring. 

 

  



2. Hvilke specifikke historiske oplevelser vil være nyttige at aktivere for at sætte læringen fra 

COVID-19-krisen i perspektiv? 

Ser man overordnet på kriser, så handler de altid om fremtiden. Koselleck kalder selve 

krisebegrebet for et ”kampbegreb”, som man anvender og udråber som led i netop at bekæmpe og 

altså på sigt ændre situationen.22 

Kriser er simpelthen en ændring af normaltilstanden til en undtagelsestilstand, hvor organisationers 

modstandsdygtighed – eller resiliens som det hedder på nudansk – bliver sat på en prøve, og hvor 

krisestyringen er et forsøg på at skabe en ny normaltilstand. Og i den forbindelse kan det være 

nyttigt at finde nogle retningslinjer i velbeskrevne cases fra historien. 

Kriser kommer ganske vist i forskellige udgaver, fx som politiske og økonomiske kriser, men når 

man taler om epidemier kan man med fordel sammenligne og høste indsigter fra de tre typer kriser, 

som har de mest massive globale følgevirkninger: Krig/folkemord, naturkatastrofer/miljøkatastrofer 

og epidemier/sygdomme. De rummer ganske vist forskelle, men har en del til fælles. De forårsager 

nemlig alle nogle af de mest omfattende kriser – målt i tab af liv – vi kender, og de påvirker alle 

samfundet fundamentalt og fremskynder ofte mærkbare forandringer. Derfor kan man forstå den 

ene ved at undersøge den anden. Fx i forhold til menneskenes reaktionsmønstre. Fx kan man ved at 

studere dem hos krigsveteraner og holocaustoverlevere genfinde reaktionsmønstre, som minder om, 

hvad man finder under ekstreme epidemiudbrud. Og den slags oplysninger kan være nyttige, fordi 

oplysningerne om reaktionsmønstre i forbindelse med krige er flere og mere velbeskrevne end dem 

historikere har undersøgt i forbindelse med fx Den Spanske Syge. På samme måde kan 

naturkatastrofer, fx vulkanudbrud som gør sommer til vinter og medfører hungersnød, med fordel 

nærstuderes for at forstå, hvad der sker, når flygter fra smitte og hungersnøden på samme måde 

følger i kølvandet. 

Endelig er der epidemierne selv – kriser, der som allerede nævnt kan undersøges over lange stræk 

og i al deres mangfoldighed. Fx for at forstå epidemier – som spedalskhed, folkesyfilis og koldfeber 

– som ikke længere er her, men som engang hærgede Danmark og som jo rent potentielt kunne 

vende tilbage der, hvor de tidligere var i stand til at trives. Et forskerteam har på tilsvarende vis 

fornyligt undersøgt det veldokumenterede store pestudbrud i London i 1665 og sammenlignet dét 

med middelalderens udbrud i 1348 i England og fundet frem til, at smitten accelererede op til fire 

 
22 Reinhart Koselleck: Critique and Crisis. Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society, MIT Press 2000. 



gange så hurtigt i 1665 i forhold til første gang smitten ramte i 1300-tallet. Man ved ganske vist 

endnu ikke hvorfor, selvom der er teser, men at finde frem til svaret, kan være en uhyre 

meningsfuld opgave, som fortæller om, hvad der fremmer og bremser smittevejene for specifikke 

sygdomme.23 

Der er nemlig i forskningsverdenen en erkendelse af, at der stadig er meget, vi ikke ved om de 

historiske epidemiers spredningsmønstre og forløb – og når de er svære at afkode, ser fremtiden 

usikker ud. Vi vil i det følgende derfor lægge vægt på de dele af epidemihistorien, som vi trods alt 

allerede har styr på og som er direkte overførbare og absolut meningsfulde i en nutidig 

læringssituation – fx i forhold til ledere og beslutningstagere. Vi begrænser dem dog til de 10 

væsentlige historiske erfaringer, som vi kan lære af vores historie og som vi og vores myndigheder 

bør gøre klogt i at huske: 

 

1. Også det naturskabte er kulturelt betinget 

Sygdommenes hærgen og succes kan vi mennesker takke os selv for. De største og mest omfattende 

sygdomsudbrud gennem tiderne skyldes nemlig vores tætte forhold til de dyr, vi opdrætter, slagter 

og spiser.  

Samlere og jægere, som sjældent var bofaste, nåede aldrig op på en befolkningstæthed, der gjorde 

det muligt at opretholde floksygdomme, men for mere end 10.000 år siden begyndte mennesker i 

Mellemøsten at dyrke jorden og holde husdyr. De bosatte sig i landsbyer og indrettede komplekse 

samfund, hvor affaldet hobede sig op, og hvor menneskene og dyrene boede op og ned ad hinanden. 

Deres kropssekreter blandede sig desuden let med fødevareproduktionen, og det skabte ideelle 

betingelser for, at alverdens sygdomme kunne opstå.  

Den nye måde at leve på skabte samtidig mulighed for produktionsoverskud, som øgede 

befolkningens størrelse og befolkningstæthed, samtidig med at landsbyerne blev forbundet gennem 

handel, som muliggjorde, at sygdommene bredte sig over store landområder – og med 

globaliseringen blev til deciderede pandemier.  

 
23 Studiet blev udgivet af David Earn sammen med flere kollegaer i november 2020 i det anerkendte tidsskrift PNAS: 

David J.D. Earn m.fl.:  ”Acceleration of plague outbreaks in the second pandemic”, Proceedings of the National 

Academy of Sciences (PNAS), vol. 117, no. 44, Nov 2020, , s. 27703-27711. 

 



Derfor undrer det hverken virologer, arkæologer eller historikere, at den nye coronavirus opstod i 

den meget tæt befolkede Hubei-provins i det centrale Kina, og at epicentret var et marked med 

levende dyr samlet på meget lidt plads og præget af manglende hygiejne. Omkring 60-75 procent af 

samtlige epidemier er ifølge WHO såkaldte zoonoser – altså sygdomme, som smitter mellem dyr og 

mennesker. Det under heller ikke, hvordan den i en verden med forbindelser på kryds og tværs 

spredte sig let fra det ene kontinent til det andet.24 

 

2. Klimaforandringer og biodiversitet påvirker epidemierne 

Vores påvirkning af Jorden siden stenalderen har groft sagt skubbet os derud, hvor vi har 

sammensat dens biodiversitet efter vores smag. Men ud over havstigninger og forurening står vi 

over for et andet stort problem: Klimaændringer og ensretningen af dyrelivet på Jorden har også 

gjort det meget lettere for virus at sprede sig – og nye typer epidemier, som malaria, at brede sig.  

Gennem tiden er det tydeligt at se, at klimaændringer og store epidemier hænger tæt sammen. Hvis 

vi så også tilsætter store ensartede dyrebesætninger af kvæg, svin, høns og, nå ja, mink, hvor virus 

uden problemer kan sprede sig internt og hoppe videre til mennesker, har vi en potentielt meget 

farlig cocktail. For der bliver hver dag færre arter på Jorden, men det betyder ikke, at der bliver 

færre dyr, men bare flere af samme slags – og er de placeret tæt sammen og i nærheden af 

mennesker, fremmer det smittefaren.25 

 

3. Epidemier er forventelige gentagelser 

For langt de fleste af den moderne verdens indbyggere er coronakrisen første gang, de ser effekten 

af en epidemi med al den angst og destruktion, som følger i slipstrømmen. I et historisk perspektiv 

var den til gengæld forventelig. Set med tidens alen er sygdomme af global skala nemlig et 

 
24Diamond, Jared: Guns, Germs and Steel. A short history of everybody for the last 13.000 years, Vintage, 1997. Om 

zoonoser og Covid19, se WHO’s omtale her: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses og her 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/sale-of-live-wild-mammals-in-traditional-food-markets 

25 Jared Diamond: Guns, Germs and Steel. A short history of everybody for the last 13.000 years, Vintage, 1997; K. 

Fuchs m.fl.: “Infectious diseases and Neolithic transformations: Evaluating biological and archaeological proxies in the 
German loess zone between 5500 and 2500 BCE”, The Holocene. Special Issue: Scales of Transformation – Human-

Enviromental Interaction in Prehistoric and Archaic Societies, 2019, s. 1-13; T. Jensen m.fl.:  “A 5700 year-old human 

genome and oral microbiome from chewed birch pitch”, Nature Communications, no. 10, 2019, article no. 5520. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses


tilbagevendende fænomen, og det mærkværdige består egentlig i, at den denne gang lod vente så 

længe på sig.  

Sidste gang en epidemi med enorme dødstal bredte sig over flere kontinenter var – som allerede 

nævnt – for præcis hundrede år siden. Men selv hvis altødelæggende epidemier kom oftere, er 

menneskets evne til at glemme helt uforlignelig. Det skyldes ikke bare at glemslen styres af, hvad 

der synes irrelevant i fredstider, men også at der i glemslen eller fortrængningen er indbygget et 

håb, nemlig om at vende tilbage til normaltilstanden, som vi i den moderne verden opfatter som 

fravær af sygdom. For i modsætning til i middelalderen, hvor epidemierne ramte flere gange på en 

generation og alle konstant blev mindet om lidelse som en del af livet, er nutidens samfund forvænt 

med et mere effektivt sundhedsvæsen og en bedre hygiejnestandard som dæmmer op for det meste, 

og det giver let den tanke, at mennesket bestemmer verdens gang og er frit og herre i sit eget liv. 

Historien viser bare, at det er en illusion, og at det i andre perioder er mikroberne, der styrer og 

ændrer retningen for vores tilværelse – og at risikoen ikke bliver mindre efterhånden som verdens 

befolkning vokser.26 

 

4. Mennesket husker trods alt … en smule 

Her kommer historiens måske mest opmuntrende melding: Nok har mennesket en fantastisk evne til 

at fortrænge og glemme, men lidt hænger der nu alligevel ved. Sundhedssektoren i Danmark er jo 

netop kun veludviklet, fordi enkelte mennesker rent faktisk noterede ned, hvad man bør huske næste 

gang. Pest gav os karantæne, isolation, lazaretter og epidemilovgivning. Syfilis gav os 

amtssygehuse, kopper gav os vacciner og kolera gav os kloakering.  Tuberkulose fik os til at holde 

op med at spytte overalt, AIDS lærte os at bruge kondom og COVID-19 at vaske hænder og bruge 

mundbind. Og netop den viden, som ændrer vores vaner og skaber deciderede kulturændringer, og 

som vi ikke tænker over men ureflekteret udlever, er som regel den, der hænger ved.27 

 

 
26 Der findes en lang række værker, som gennemgår de forskellige epidemiers historie og som kan findes i den allerede 
nævnte bibliografi. En del er dog udkommet inden for det seneste år. Det er bl.a. tilfældet med vores egen bog, Jeanette 
Varberg og Poul Duedahl: Den fjerde rytter, 10.000 års epidemihistorie, Gads Forlag 2020, og vi henviser til den 
udførlige, men mere overskuelige litteraturliste bagest i bogen. 
27 Ønsker man et samlet overblik over ikke bare lægevidenskabens men også over epidemiernes bredere 
samfundsmæssige gennemslagskraft og betydning for epidemilovgivning, sygehusvæsen, kloakering m.v. i Danmark, 
henvises der til Helge Kragh m.fl. (red.): Dansk Naturvidenskabs historie, bd. 1-4, Aarhus Universitetsforlag 2006. 



5. Epidemier kan udløse oprør 

Adskillige gange har epidemier ændret verdenshistoriens gang, og de har været afgørende for, om 

imperier bestod eller bukkede under, ligesom de har leveret nye muligheder for dem, der overlevede 

sygdommens tilfældige hærgen. Et helt nyt studie viser for eksempel, at der var 39 oprør forud og 

71 i kølvandet på 1800-tallets koleraepidemier. Det viser også, at sociale spændinger ofte er den 

bagvedliggende faktor og epidemierne den udløsende. Konklusionen er, at dårlig økonomi og et 

ineffektivt sundhedsvæsen er krudttønder, mens forebyggende sundhedsforanstaltninger er den 

bedste vaccine mod ustabile samfund.28 

 

6. Sygdomme er forskellige, menneskers reaktionsmønstre de samme 

Mikrober har haft millioner af år til at tilpasse sig og dukker hele tiden op i nye varianter. Det er 

deres overlevelsesstrategi. Mennesket klæder sig også hele tiden i nye gevandter, men deres 

reaktionsmønstre er forbavsende ensartede. Hamstring og frygt kan spores i stort set hver eneste 

epidemiudbrud, vi har kilder til. Bliver epidemien slem, får den sågar mennesker til at forlade deres 

hjælpeløse familiemedlemmer for at redde sig selv, og synes alt håb ude, slipper befolkningerne 

ikke sjældent hæmningerne, kaster sig ud i en afsindig fest og går ned med et brag.29 

 

7. Epidemier rammer ofte de unge og sunde 

Overskriften er en sandhed med modifikationer, for sygdomme er forskellige og rammer som 

udgangspunkt alle. Men i perioder, hvor de samme sygdomme – eksempelvis pesten – er vendt 

tilbage igen og igen, er de som regel gået ud over de generationer, som ikke oplevede den seneste 

omgang. Det var tilfældet fra middelalderen og helt frem til 1700-tallet, hvor København blev ramt 

sidste gang i 1711.30 

For omkring hundrede år, da verden var hærget af Den Spanske Syge, tog den på kort tid livet af 

hovedsageligt yngre mennesker. Først og fremmest dem mellem 20-40 år. Formentlig fordi 

 
28 R. Censolo m.fl.: ”COVID-19 and the Potential Consequences for Social Stability”, Peace Economics, Peace Science 

and Public Policy, 2020. 
29 Se fx denne nyoversættelse af et klassisk værk fra Firenze under Den Sorte Død, nemlig Giovanni Boccaccio: 
Dekameron, Hoff & Poulsen 2019 [opr. 1349-52], der rummer klare paralleller til Coronakrisen. 
30 Karl Erik Frandsen: The Last Plague in the Baltic Region, 1709-1713, Museum Tusculanum Press 2010. 



børnenes stærke immunforsvar tog brodden af den, mens de ældre medborgere allerede havde 

gennemlevet influenzaepidemier, der mindede om den, og som havde gjort dem modstandsdygtige. 

Der er dog også forskere, der arbejder med den hypotese, at de yngre årgange som børn havde 

oplevet en influenzaepidemi, som under Den Spanske Syge fik deres immunforsvar til at 

overreagere.31  

 

8. Epidemier skaber syndebukke 

Nogle skal altid have skylden. Syfilissen kom fra Sydamerika med spanierne og blev spredt via 

spanske lejesoldater til Italien. Her lykkedes det spanierne og italienerne at få sygdommen spredt til 

deres franske ærkefjender. Derfor fik den navnet Den Franske Syge. Efterhånden som hærstyrker 

stødte på den rundt om på de europæiske slagmarker, kom den efterhånden også til at hedde ’den 

tyske syge’ og ’den polske syge’, og sidenhen blandt muslimer ’den kristne syge’ og blandt 

japanere ’den kinesiske syge’.  

Det er nemlig ikke kun kære børn, der har mange navne, og epidemier kommer altid et sted fra og 

næsten altid fra andre end én en selv. Af samme grund er der amerikanere, heriblandt den 

forhenværende præsident Donald Trump, der kalder coronavirussen for ’the Chinese virus’, ligesom 

der er kinesere, der påstår, at den er kommet til Kina fra USA. Det gjorde forløberen 100 år 

tidligere faktisk – og alligevel fik den navnet Den Spanske Syge. Den slags navnelege kan let 

udvikle sig til det, der er værre.  

I middelalderen blev jøder anklaget for at være pestspredere og brændt på bålet. Sidenhen blev irske 

immigranter i USA anklaget for at være koleraspredere, og selv i dagens Danmark kan vi heller 

ikke altid sige os fri for at udpege COVID-19-spredere blandt landets etniske minoritetsgrupper.32 

 

9. Censur, misinformation og manglende viden er livsfarlig 

Da Den Spanske Syge ramte i slutningen af Første Verdenskrig, ramte den lige ned i en tid præget 

af krigscensur, tætpakkede skyttegrave og dårlig ernæringstilstand. Derfor fik epidemien rig 

 
31 Trier, Hans: Angst og engle. Den spanske syge i Danmark, Gads Forlag, 2018, og Lone Simonsen: ”Den spanske syge 
var relativt mild i Danmark og ramte på mystisk vis de 20-40-årige”, Videnskab.dk, 16. november 2018. 
32 Om epidemier og syndebukke kan læses i de fleste bøger om epidemiernes historie, bl.a. i Mark Harrison: Disease 

and the Modern World. 1500 to the Present Day, Polity Press, 2004. 



lejlighed for at hærge i et omfang, som endnu engang rystede en hel verden og kostede i omegnen 

af 20-50 millioner mennesker livet – langt flere, end der døde på slagmarken. I dag er det stadig 

samfund præget af mørkelægning og misinformation, som bliver hårdest ramt.33 

At det så samtidig er diktaturer, som undertiden rummer de bedste muligheder for at sætte hurtigt 

og effektivt ind med overvågning, smitteopsporing og sygdomsbekæmpelse, fordi statens interesser 

går forud for individets, er en anden sag. 

 

10. Epidemierne spredes hurtigere og kræver hurtigere handling 

Globalisering er et gammelt fænomen, men hastigheden har ændret sig. Den Sorte Død, som spredte 

sig i 1300-tallet, nåede fra Mongoliet til Danmark i løbet af omtrent to år, som var den tid, det tog at 

komme hertil per skib og hesteryg. Koleraen i 1850’erne spredte sig derimod fra Indien til Europa 

på 70 dage i en tidsalder med jernbaner og damskibstrafik. Coronavirussen tog til gengæld kun i 

omegnen af 12-14 timer for at nå fra Kina til Italien per rutefly. 

 

Alt i alt: forstår man de ti punkter, forstår man hvorfor kloden gentagne gange har været ramt af 

epidemier og fortsat vil blive det, og man har et godt udgangspunkt for at undersøge de specifikke 

sygdommes oprindelse, udvikling og forløb, og – ikke uvæsentligt – forstå befolkningernes og 

myndighedernes reaktion og evaluere på, hvad der virker og hvad der ikke gør. 

Det kan der være god grund til at gøre. De største og mest alvorlige epidemier ændrede trods alt 

menneskehedens tilværelse, og derfor er der nyttige indsigter vundet ved at følge deres hærgende 

ridt gennem historien. Hvis coronakrisen er generalprøven, som Anthony S. Fauci og David Morens 

mener, så gælder det nemlig om at være klædt godt på til premieren. 

Og der stadig mere at lære. For den krise, som coronapandemien har sat os i, står nemlig også i sit 

sene stadie over for mange ubekendte: Vil sygdommen blive ved med at sprede sig og mutere? Skal 

vi leve med nye bølger af coronavirus og nye sygdommesudbrud i flere hundreder år, sådan som det 

var tilfælde med pesten i historisk tid? Har den samfundsmæssige krise en slutning eller forlænges 

den? Og vil krise i så fald være en katalysator, der omsætter komplekse samfundsmæssige 

problemer til politisk brændstof, som under pres lader statens institutioner producere levedygtige 

 
33 Howard Phillips m.fl: The Spanish Influenza Pandemic of 1918-1919, Routledge 2003. 



løsninger, der før ville tage lang tid at gennemføre? I den proces, som Region Midtjyllands ledere 

står overfor nu og i den nære fremtid vil det derfor være yderst relevant at have et historisk 

holdepunkt i form af andre kriser til andre tider, for at kunne navigere sikkert tilbage til en ny 

normaltilstand. 

 


