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HISTORISK  FRA ARKIVET

SPEDALSKE I NORGE PÅ 1800-
TALLET BLE GJEMT BORT PÅ  
INSTITUSJONER. DE HADDE 
KUN DØDEN Å SE FREM TIL.

Av ESPEN ARNOLD HANSEN 

D
en 2. juli 2002 sovnet tusen år med 
norsk historie inn i Bergen. En 78 
år gammel vestlandskvinne døde 
hjemme hos seg selv. I 51 år hadde 
hun lidd av en av de verste sykdom-
mene menneskeheten har kjent til.»

Bjørn Godøys bok «Ti tusen  
skygger» er en historie om de  

spedalske i Norge, men åpner med en 
fersk beretning om en sykdom som knapt 

 eksisterer i vår kollektive bevissthet. 
Kvinnen var Norges siste spedal
ske menneske. 

De fleste nordmenn trodde 
sykdommen var utryddet i 
Norge da hun fikk diagno
sen i 1951.

I dag omtales sykdommen 
som lepra i fagmiljøene.

Godøy forsvarer bruken av 
«spedalsk» og «spedalskhet» med 
å henvise til at de syke ikke bare var 

bærere av en bakterie; de bar også 
på et sosialt, kulturelt og religi

øst fenomen, som ingen helt   
visste hvordan de skulle for
stå.

«Urene»
Forfatteren utdyper: «Uhyg-

gen, skammen og frykten som 
omga spedalskheten forklarer 

hvorfor sykdommens siste offer i 
Norge gikk stillfarent i graven. Hun 

ville minnes som et menneske, ikke som offer 
for en fryktelig sykdom.» 

I Det gamle testamentet blir spedalske 
skildret som avskyelige og urene. Der befaler 
Gud at de skal støtes vekk fra samfunnet.

Selv vikingene var rystet og ga sykdommen 
navnet «likstrå» som betyr å trakte etter å 
bli et lik. Ofrene så ikke bare mer døde ut 
enn levende, de ønsket også å dø.

Lepra kom trolig til Europa med kors
farerne. Sykdommen avtok på 1500tal
let. Derfor ble Norge tatt på sengen 

FORKRØPLET: Hendene til Jacob Friborg, leprapasient ved Pleiestiftelsen i Bergen.  Foto: LEPRAMUSEET/BYMUSEET I BERGEN
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da spedalskheten igjen spredde seg 
 imellom 1830 og 1850.

Sykdommen herjet kysten fra Stavanger 
til Tromsø, men særlig Vestlandet ble hardt 
rammet.

Flest spedalske hadde Ytre Sunnhordland, 
Ytre og Indre Sogn. Aller verst var situasjo-
nen i Sunnfjord.

– Hvorfor nettopp Sunnfjord?
– Det måtte ha med genetikk å gjøre. Ge-

netiske svakheter er årsaken til at noen er 
mottagelige for sykdommen. 95 prosent er 
immune. Du får i deg bakterien, men blir 
ikke syk. For de resterende fem prosentene 
kollapser immunforsvaret, opplyser Godøy.

Naustdal kommune var hardest rammet 
i hele landet.

– Bergenslegen Lorentz M. Irgens, som 
har forsket mest naturvitenskapelig på dette 
i nyere tid, undersøkte noen myrområder 
ved gårdene i Naustdal.

Overlevde i myr og torv
Hyppigheten av spedalskhet var særlig høy 
på gårder som lå i nærheten av myrer med 
en spesiell type torvmose.

– Det har vist seg at leprabakterien kan 
overleve utenfor kroppen, så det blir nesten 
som en parallell til malaria, at den har ligget 

der lenge, bemerker Godøy, og tilføyer at 
Irgens også er nokså overbevist om at pro-
teinmangel utgjorde en viktig faktor.

Omtrent 10 000 nordmenn døde av spe-
dalskhet på 1800-tallet. Sammenlignet med 
tuberkulose, som tok livet av 250 000, var 
dette ikke rare epidemien.

– Nei, spedalskhet rammet ikke mange, 
sammenlignet med virkelig epide-
miske sykdommer, men sykdom-
men hadde vanvittig symbolsk 
betydning i en tid der eliten 
på Østlandet og i Bergen øn-
sket å modernisere Norge, 
forklarer Godøy.

– Dette var den mest ar-
kaiske og middelalderske 
sykdommen av alle, den var 
utenfor kontroll og herjet vilt 
på Vestlandet. Spedalskheten be-
kreftet fordommene og oppfatningen av 
Vestlandet i utgangspunktet, sier Godøy.

Mange hadde kanskje lavere levestandard 
enn i middelalderen, mener forfatteren.

Legene som ble sendt over fjellet fra Øst-
landet skulle ikke bare bekjempe spedalsk-
het, de skulle også knekke en sykdom som 
trakk Norge mot fortiden.

– Byer betød sivilisasjon. Hvis du ser 

et norgeskart fra denne tiden, er det byer 
hele veien fra Oslo og nedover Sørlandet til 
Stavanger. Og så kommer Vestlandet. Alt, 
bortsett fra Bergen, er det mørke fastland 
i mentaliteten til utdannede mennesker.

Legene analyserte vestlendingene gjen-
nom sine egne fordommer. Alt passet som 

hånd i hanske, fastslår Godøy.
– Det var i fuktigheten de sykdoms-
fremkallende stoffene fantes, 

hevdet legene. De hadde ikke 
peiling på hva det var, men 
kalte det for miasmer, som er 
gresk og betyr forurensing, 
forurenset luft.

Forfatteren forteller om en 
lege som fortvilet forsøkte å 

forklare hva som hadde gått 
galt i Sunnfjord.

– Fjellene var som Den kinesiske 
mur. Sunnfjordinger var som kinesere. 

Merkelige mennesker som levde i isolasjon.
Sykdommen var mystisk selv for legene.

– Et usivilisert landskap
– Østlendingenes syn på vestlendingene 
kunne nesten vært hentet fra en gotisk 
roman. Ubegripelige mennesker, med en 
ubegripelig sykdom, som lever i et landskap 

der tåken henger tungt over et usivilisert 
landskap uten byer.

For å lede Norge inn i fremtiden måtte 
naturens makt over menneskene brytes.

– Hans E. Kinks beskrivelser av vestlen-
dingene er omtrent som å lese koloniale be-
skrivelser av innfødte i Afrika, mener Godøy.

– Vestlendingene omtales som naturmen-
nesker med veldig sterke instinkter, som 
agerer på instinkt, ikke logisk tenkning. De 
tror på overnaturlige krefter.

Medisinsk gjennombrudd
Norges første sykehus for leprapasienter, 
St. Jørgens hospital i Bergen, ble etablert 
allerede i 1411.

Drøyt fire hundre år senere var spedalskhet 
igjen den viktigste helsepolitiske saken. Fra 
1850 til 1900 var Bergen et internasjonalt 
senter med tre leprasykehus og den største 
konsentrasjonen av pasienter i Europa. Dette 
er også historien om en nasjonal triumf. I 
løpet av 40 år, fra 1830 til 1870, fikk norske 
myndigheter en tilsynelatende uregjerlig 
sykdom under kontroll.

Dessuten: Leprabasillen, stavbakterien 
som forårsaker spedalskhet, ble påvist av 
en norsk lege, Gerhard Armauer Hansen 
(1841–1912), i Bergen i 1873.

UNIKE PORTRETTER: Legen Lyder Borthen (1849–1924) tok unike portretter av spedalske. Disse er fra tidlig på 
1890-tallet. Norge var det første land i verden som laget et nasjonalt register over alle tilfeller av en sykdom.  
 Foto: LYDER BORTHEN, NASJONALBIBLIOTEKET

1800-TALLET: I fattige og middelalderske kår på Vestlandet 
trivdes leprabasillen godt. Spedalskhet var en fattigdoms-
sykdom.  Foto: KNUD KNUDSEN, UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN

GJEMT OG ISOLERT: Konfirmanter ved Reitgjerdet i Trondheim.  
steder, men leprapasientene forsøkte å leve et tilnærmet normalt liv. 
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Verdens 
«eldste»  
sykdom

 ● Lepra, ofte kjent 
som spedalskhet,  
er en kronisk 
infeksjonssykdom 
som skyldes 
infeksjon med 
bakterien Myco
bacterium leprae.

 ● Lepra ble omtalt i 
Egypt allerede 1350 
år før vår tidsregning 
og er verdens eldste 
kildebelagte sykdom.

 ● Det kliniske bildet 
varierer og reflekte
rer immunreaksjonen 
pasienten er i stand 
til å mobilisere mot 
leprabasillene.

 ● Det er hovedsake
lig immunsystemets 
kamp for å bekjempe 
bakteriene som gir 
skader i hud, nerver 
og andre organer.

 ● Det finnes ingen 
vaksine, men forsøk 
med BCGvaksine 
har i utviklingsland 
gitt mindre  
forekomst.

 ● Smittemåten er 
ikke sikkert etablert, 
men sykdommen 
spres trolig gjennom 
luftveiene ved 
langvarig og nær 
kontakt med 
smittede.

 ● Smittsomheten er 
lav, cirka 10 prosent 
av de ubehandlede 
smittede vil kunne 
smitte andre.

 ● Inkubasjonstiden 
er i snitt fire år, men 
det kan gå opp til 20 
år fra pasienten ble 
smittet til sykdom
men bryter ut.

 ● Den globale 
forekomsten av  
lepra har gått ned  
fra estimert  
600 000 tilfeller  
i 2001 til rundt  
211 000 tilfeller  
i 2017.

 ● De fleste lepra
tilfellene i verden 
rapporteres fra India.

 ● I Norge fore
kommer lepra  
som en sjelden 
importsykdom  
hos tilreisende fra 
endemiske områder.

 ● I perioden 
1977–2018 ble det  
i Norge meldt om til 
sammen 22 tilfeller 
av lepra. Alle 
tilfellene er smittet i 
utlandet, og alle 
siden 1985 er blant 
innvandrere, de 
fleste fra Vietnam.

Kilde: Folkehelseinstituttet, 
Universitetet i Bergen, 
Store Medisinske Leksikon

Sensasjonen plasserte Norge på det medisinske 
verdenskartet.

For første gang ble det påvist at en bakterie 
kunne være årsak til kronisk sykdom.

– Armauer Hansen stakk hull på byllen og mot-
beviste at spedalskhet ikke kunne være arvelig, 
sier Godøy.

Ryktene om gjennombruddet spredde seg raskt.

– Da blir de spedalske virkelig spedalske. Da 
blir de skydd for alvor. En flekk i pannen og nabo-
ene vil ikke lenger ha noe med deg eller ungene 
dine å gjøre.

Mange spedalske drar frivillig til institusjonene 
i Bergen. Livet på hjemstedet er over. Resten av 
livet tilbringer de på institusjon, isolert fra stor-
samfunnet.

Lepraregisteret, som ble opprettet i 1856, blir 
verdens første nasjonale pasientregister.

Slik fikk Norge full oversikt over hvor mange 
som var rammet, hvor i landet og hvilke gårder 
de kom fra.

– Føringen av registeret fortsetter helt frem til 
1971. Da hadde man navn og nummer på over 8000 
personer. Tar du med perioden 1830–1850, som 
ble regnet som den verste, utgjorde antall syke 
drøyt 10 000 personer.

Bekjempelsen av spedalskhet opphørte i 1890.
– Da tar tuberkulosen over. Rundt 1870 visste 

myndighetene at de kom til å få sykdommen under 
kontroll, men det gikk mer enn 130 år før den ble 
helt utryddet i landet, konstaterer Bjørn Godøy.

Patologisk tsunami
Forfatteren beskriver spedalskheten som en pa-
tologisk tsunami som velter inn over kroppen.

«Første antydning om at marerittet var i emning, 
var en følelse av uforklarlig tyngde i kroppen.»

«Deretter ble pasientene overmannet av tretthet. 
Uten forvarsel kunne de falle i søvn», fortsetter han.

Etter en stund kviknet pasientene til.
«Da dukket flekkene opp.»
Etter noen dager, uker eller måneder forsvant 

flekkene, men før eller siden vendte de tilbake, 
enda tydeligere og hissige.

«De ble til knuter – stappfulle med milliarder av 
bakterier. Ble pasienten angrepet i ansiktet, svulmet 
kinn, hake og panne opp.»

To former for spedalskhet
Legene skjelnet mellom «glatt» og «knutet» spe-
dalskhet: 

 ● Den glatte formen: Blærer på hender og føt-
ter sprakk og etterlot seg illeluktende væskende 
sår. Etter årevis med pinefull hypersensitivitet 
gikk sykdommen inn i det siste følelsesløse sta-
diet. Huden stivnet. Øynene tørket inn. Ansikts-
muskulaturen døde. Munnen kunne ikke styres. 
Vev døde. Fingre og tær falt av.

 ● Den knutete formen: Knutene spredde seg i 
kroppen og inntok munnhulen, tungen, ganen 
og drøvelen. Mandlene ble ødelagt. Knuter og 
sårskorper tettet nesen og ødela brusken, slik at 
nesen falt sammen. Svelg og hals ble angrepet. 
Det ble vanskelig å puste. Pasienter ble kvalt eller 
de døde av ødelagt lever, nyrer, tarmer, lunger og 
milt.

FRYKTEDE FLEKKER: Johan Ludvig Lostings 
fremstillinger av spedalskhet.  
 Foto: JOHAN LUDVIG LOSTING, BYMUSEET I BERGEN

DET MØRKE FASTLAND: Kart som viser utbredelsen av spedalskhet i Norge i 1856 og 1890. Mørkest var 
det på Vestlandet.  Foto: G. ARMAUER HANSEN, BYMUSEET I BERGEN

Institusjonene var grusomme og illeluktende 
  Foto: STRINDA HISTORIELAG

GLOBAL UTSPREDELSE: Epidemiologisk verdenskart som viser utbredelsen av spedalskhet i 1891.   
Foto: GEORGE THIN, WELLCOME LIBRARY LONDON

VERDENSBERØMT: Gerhard Armauer  
Hansen er uten sammenligning, den mest 
berømte norske lege gjennom tidene. Hans 
oppdagelse av leprabasillen i 1873 hører til 
pionerverkene i internasjonal medisin.   
Foto: UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN


