
Den glemte epidemi

I 1831 døde 9.000 danskere på få måneder. Befolkningsvæksten i 
Danmark gik i stå samme år. Den sjællandske feber var nådesløs, og 
provinslægerne havde ingen chance for at nå rundt til mere end 70.000 
syge sjællandske bønder. Epidemien blev den største i Danmark i 
1800-tallet, men den gik hurtigt i glemmebogen. Dens kaotiske forløb 
præsenteres nu for første gang i en samlet dansk epidemihistorie.
 
Den sjællandske feber er én af bogens 12 epidemier, som hver gang 
har gjort os en smule klogere på, hvordan vi håndterer det næste 
tilfælde af en smitsom sygdom, der breder sig ukontrolleret. En 
epidemi er ikke længere nødvendigvis en ustyrlig katastrofe, som da 
pesten huserede i bl.a. 1600-tallet. Dengang anbefalede professor 
i medicin Ole Worm, at de smittede stakler smurte sennep under 
fødderne. Siden er vi heldigvis blevet klogere – lige undtagen Donald 
Trump, som i 2020 foreslog coronapatienter, at de skulle injicere 
desinfektionsmiddel mod virusset.
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Forfatteren siger: 

”Den sjællandske feber blev glemt, fordi borgerskabet og aviserne var 
optaget af koleraen og rejsereglerne i resten af Europa, hvor epidemien 
var på sin anden rundtur. Der eksisterer stort set ingen vidnesbyrd fra 
de titusinder af bønder, som epidemien ramte, fordi de sjældent kunne 
skrive.”

Om forfatteren
Morten Arnika Skydsgaard (født 1967) er både læge og 
historiker. Denne cocktail – og hans forskning inden for 
dansk lægevidenskab fra 1800-tallet – gør ham til en af de 
førende medicinhistorikere i Danmark. Til dagligt er han 
museumsinspektør ved Steno Museet i Aarhus. Han optræder 
ofte i medierne, når der skal kastes et historisk lys på krop, 
læger og smitsomme sygdomme.

Om serien
Fra pest til corona er bog nr. 50 i serien 100 danmarks-
historier. Dermed er vi halvvejs i det mastodontiske projekt, 
der begyndte med Poul Duedahls Gudhjemtid i september 
2017, og hvis sidste bog efter planen udkommer i januar 2026. 
Hver måned udkommer der en bog på 100 sider til 100 kr.
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