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Sammendrag 

Oppgavens formål har vært å undersøke hvordan medisinere som deltok i debatten om 

den norske tuberkuloseloven av 1900, så på forbindelsen mellom medisinsk og 

juridisk makt som denne loven er et utrykk for. Makt forstås her innenfor Michel 

Foucaults maktbegrep, med vekt på biomaktbegrepet. Oppgavens metode henter 

begreper fra Foucaults undersøkelser av overganger mellom ulike mønstre (epistmer) 

for tenkning, det han kaller epistemiske overganger eller terskler.   

 

Oppgavens primærkilder har vært tekster publisert i norske medisinske tidsskrifter i 

perioden fra 1882 til 1900, altså fra bakteriens oppdagelse til at loven vedtas. 

Oppdagelsen av bakterien har jeg sett som en terskel for en ny sykdomsforståelse. 

Slik jeg ser det, åpnet den nye bakteriologiske klassifiseringen av tuberkulosen for 

sammenligning med sykdommer som lepra. Dermed blir lepraloven(1885) et naturlig 

forelegg for tenkningen om en tuberkuloselov. Oppdagelsen av latent infeksjon 

medførte at skillet mellom syke og friske ble uklart og befolkningen trådte tydeligere 

som frem medisinens ansvar. Dette bidro til at legene hevdet at tuberkulosekampen 

måtte føres på nasjonalt nivå, ledet av leger, men understøttet av det offentlige. I 

debatten om hvordan disse tiltakene så skulle utformes, var motsetningene store.  

 

Biomaktbegrepet lar oss se hvordan legene ser medisinen som egnet til å normere 

regler for individuell og kollektiv handling.  Men der disse medisinsk definerte 

strategiene for handling foreslås forankret i lov og slikt gjøres til redskaper for 

registrering og regulering av befolkningen, protesterte mange av legene. Denne 

uenigheten viser seg videre å bestå av to hovedtema; i) det som gjelder spørsmål om 

medisinens ansvar er å vektlegge individet eller kollektivets interesser, og ii) om man 

skal benytte opplysningens normative strategi eller de juridiske tvangsmessige 

virkemidler, for å sikre at medisinens handlingsregler etterfølges. 

 

Min konklusjon blir at legenes forståelse av relasjonen mellom medisinsk og juridisk 

makt forblir uavklart, men at de nevnte tema utgjør sentrum i måten legen ser sitt eget 

fags maktbase i relasjon til myndighetenes makt og tuberkulosen som en sykdom som 

krever et offentlig initiativ. 
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Abstract  

The purpose of this study has been to examine how the medical doctors who 

participated in the debate concerning the proposal for the Tuberculosis Law of 1900, 

understood the amalgamation of medical and juridical power of which this law is an 

expression. Power is here understood in accordance with the philosophy of Michel 

Foucault, mainly concerning his conceptualization of Biopower. The method is 

adapted from Foucaults work on the transitions between epistemes of knowledge, and 

what Foucault calls "the threshold".   

 

Guided by Foucaults analysis of power I have read Norwegian medical journals 

published between 1882-1900. Following Koch’s discovery of the bacteria, the new 

bacteriological classification of tuberculosis led to its comparison to diseases like 

leprosy. Thereby making the Leprosy Law of 1885 a natural precursor for a 

tuberculosis law. Discovering latent bacterial infection the distinctions between 

healthy and infected became imprecise, thus strengthening the argument that the 

populations health was the true object of medicine. This furthered the demand among 

many doctors to lead on in a community scale struggle against the disease. Here major 

disagreements arose.  

 

Implementing biopower as a tool for an analyses of the debate, I came to see that most 

doctors saw medicine as destined to define normative strategies for individual and 

collective living. However, when these were formulated into a law in an attempt to 

register and regulate the biological life of the population, many doctors protested. The 

ensuing debate consisted of two main themes; i) whether medicines main task is to 

protect the interest of individuals or those of the populations, and ii) whether medicine 

should attempt educational normative strategies, or the legitimate force of law, to 

ensure that the strategies were implemented.  

 

My conclusion is that the doctors understanding of the amalgamation of medical and 

juridical power remains unresolved within the polarities of these two main themes. 

The medical community voiced analog ideas about the power and responsibilities of 

medicine, but could not come to share a common view on medicines relation to 

governmental power.  



Fra bakterie til lovtekst                                                                                                                        . 

Stein Sørensen 15.11.2012 

 5 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1 DEN NORSKE TUBERKULOSELOVEN PÅ TERSKELEN I ET NYTT 

HELSEVESEN ........................................................................................................................ 6 

1.1 Forskningsspørsmål ................................................................................................. 7 
1.2 Om tuberkuloseloven og dens forutsetninger .......................................................... 7 

1.2.1 Medisinerens inntog i juss og forvaltning ......................................................................... 9 
1.2.2 Befolkningsvekst, epidemier og industrialisering ........................................................... 13 

1.3 Bakteriologien og medisinernes prestisje ............................................................... 14 
1.3.1 Medisinens rolle som samfunnsaktør reformuleres ........................................................ 16 

2 METODE: EN FOUCAULT INSPIRERT LESESTRATEGI ................................. 19 

2.1 Om valget av mitt primærmateriale ....................................................................... 19 
2.2 Om lesestrategi ....................................................................................................... 21 
2.3 Oversikt over fremgangsmåte ................................................................................ 26 

3 TEORI: OM FOUCAULTS BIOMAKTBEGREP ................................................... 27 

3.1 Om begrepet biomakt ............................................................................................. 27 
3.1.1 Kampen om makten til å forstå livet ............................................................................... 30 
3.1.2 I skjæringspunktet mellom lov og norm ......................................................................... 34 

3.2 Medisin og kampen om forståelsen av tuberkulosen i Norge ................................ 35 

4 ISOLERINGEN AV ET SMITTESTOFF: EN SYKDOM FORMULERES .......... 37 

4.1 Om Kochs oppdagelse av tuberkulosebakterien .................................................... 40 
4.1.1 Om tuberkulosens etiologi: Én sykdom formuleres ........................................................ 42 
4.1.2 Reevaluering av behandlingsformene og nye terapier .................................................... 47 
4.1.3 Hygienetankens bakteriologiske utforming .................................................................... 51 

4.2 Oppsummering ....................................................................................................... 54 

5 EN NY ÆRA: FREMSKRITTSTRO, KAMP OG EN DREINING I DEN 

MEDISINSKE ETIKKEN .................................................................................................... 57 

5.1 Formuleringen av en ny æra ................................................................................... 57 
5.1.1 ”Kampen mot bakterien”: Metaforer med føringer ......................................................... 60 

1. ”Den latente Ftiser” og en etikk for en potensiell helse ......................................... 61 
5.1.2 Fra Hippokrates til sosialhygiene som den medisinske etikkens grunnlag ..................... 62 
5.1.3 Økende humanisme og etisk bevissthet: statens omsorgsfulle krav til individet ............ 64 

5.2 Det humane, plikten og retten: Stikkord for en moderne medisinsk etikk ............. 66 
5.2.1 Befolkningens økonomiske verdi ................................................................................... 71 

5.3 Oppsummering ....................................................................................................... 71 

6 ”NOGET MAA GJØRES”: OM LOVEN OG KRISENS LØSNING ..................... 74 

6.1 De siste momenter i debatten om en offentlig foranstaltning mot tuberkulosen .... 75 
6.1.1 Behovet for en juridisk fundert medisinsk regulering av befolkningens liv og livsførsel

 78 
6.2 Oppsummering ....................................................................................................... 81 

7 DISKUSJON: BIOMAKTENS FREMTREDELSE I DEBATTEN OM 

TUBERKULOSELOVEN .................................................................................................... 82 

7.1 En bakteriologisk reformulering av tuberkulosens vitale karakteristika ................ 83 
7.1.1 ”En ny æra”; en ny situasjonsforståelse og retorikk ....................................................... 85 
7.1.2 Verdien av medisinens anbefalte leveregler ................................................................... 88 
7.1.3 Medisinen som normativ regulator av livets og sykdommens ”vitale” karakteristika .... 91 

7.2 Konsistens og inkonsistens i biomaktens fremtredelse .......................................... 93 

8 KONKLUSJON: FRA BAKTERIE TIL LOVTEKST ............................................. 99 

9 LITTERATURLISTE ................................................................................................ 102 
 



Fra bakterie til lovtekst                                                                                                                        . 

Stein Sørensen 15.11.2012 

 6 

1 Den norske tuberkuloseloven på terskelen i et nytt 

helsevesen 

Denne oppgavens tema er tuberkuloseloven og forbindelser mellom medisinsk 

vitenskap og juridisk makt som den er et utrykk for. Min interesse er rettet mot 

hvordan pasienter som får påvist en bakteriologisk infeksjon automatisk, helt uten at 

de selv har noen påvirkning på dette, gjøres til objekter for tiltak foreskrevet av en lov 

som først ble formulert i 1900 og som i store trekk fortsatt er gjeldende. Særlig 

interesserer jeg meg for det faktum at det var legene selv som tok initiativ til og var 

ansvarlige for å utarbeide denne lovteksten – og som dermed altså aktivt søkte å 

styrke sitt eget fags posisjon som en maktfaktor i det offentlige. Denne oppgavens 

målsetning blir derfor å undersøke hvordan medisinerne som deltok i debatten om 

hvilken form tuberkuloseloven burde ha, så på alliansen mellom medisinsk 

fagkunnskap og offentlige og juridiske styringsverktøy. 

 

En årsak til at denne tematikken interesser meg, er at jeg fra flere års arbeid som 

sykepleier ved en infeksjonsavdeling, har erfart hvordan en helsearbeider, når denne 

utøver juridisk makt, kan finne seg medvirkende til situasjoner som medfører store 

utfordringer og til dels lidelser for den enkelte pasient. Oppdagelsen av at noen er 

smittet av tuberkulosebakterien medfører straks at de gjøres til objekt for 

datainnsamling og behandling de ikke kan motsette seg. Tilstedeværelsen av bakterien 

gjør at pasienten i en viss forstand, mister råderett over sitt eget biologiske liv. Vanlig 

praksis er at pasienter med lungetuberkulose gjennomgår minst to uker behandling på 

isolat og til sammen minst seks måneder medisinsk behandling. Smittevernloven av 

1994, som tok opp i seg blant annet tuberkuloseloven, gjør det klart at om pasienten 

motsetter seg denne behandlingen kan behandling gjennomføres med tvang (§ 5-3). 

Flere pasienter har fortalt meg at både isolasjonen og de påfølgende månedene med 

behandling til tider kan oppleves som en sterk påkjenning, samtidig som de både er 

takknemlige for behandlingen og innser behovet for en slik ”tvang”. Selve 

formuleringen av denne tvangen er, slik den nå lyder i Smittevernloven § 5-1 

 

En smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom har plikt til å ta imot den 

personlige smittevernveiledning som legen gir for å motvirke at sykdommen blir overført til 

andre og plikt til om nødvendig å la seg isolere. (mine uthevninger) (Smittevernloven, 1994) 
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Denne formuleringen sier noe om posisjonen medisinen har fått i det moderne 

samfunnet. Her gis en sterkt normativ beskrivelse av relasjonen mellom lege og 

pasient. Pasienten er juridisk pliktig til både å la seg veilede og å la seg isolere om 

legen finner dette faglig nødvendig. Medisinerens faglige vurderinger, som i seg 

representerer en betydelig maktfaktor i vår samfunn, blir gjennom loven virksom på 

en ganske annen måte. For sykepleier på en infeksjonsavdeling er denne makten del 

av den daglige yrkesutøvelsen. Dette er noe jeg i yrkessituasjon har reflekter mye 

rundt. En medvirkende årsak til at dette opptar meg er at jeg i 2000 skrev en 

mellomfags oppgave i idehistorie ved Universitetet i Oslo. Oppgavens tema var den 

franske tenkeren Michel Foucault. Siden har jeg lest Foucault og særlig vært opptatt 

av hans maktbegrep. I mine egne refleksjoner rundt forbindelsen mellom medisin og 

fagets innflytelse på samfunnsutviklingen har Foucaults begrep om biomakt bidratt til 

å styre mine tanker i retning mot alliansen mellom medisin og juss, medisin og 

myndigheter -- i det hele tatt måten medisin har fått innflytelse i samfunnsspørsmål. 

Til sammen har dette ledet meg frem til følgende forskningsspørsmål. 

1.1 Forskningsspørsmål  

i) Hvordan skriver norske leger fram tuberkulosen, etter oppdagelsen av det 

bakteriologiske smittestoffet, som en sykdom som krever et offentlig initiativ?; og 

ii) hvordan argumenterer medisinerne for eller mot at deres fagkunnskaper bør ha 

innflytelse i den eventuelle juridiske utformingen av et slikt initiativ? 

1.2 Om tuberkuloseloven og dens forutsetninger 

Tuberkuloseloven ble vedtatt i 1900 og var med enkelte endringer gjeldende inntil den 

ble avløst av Smittevernloven i 1994. De kommunale sunnhetskommisjoner (senere 

helseråd) ble gjennom loven pålagt omfattende plikter. Nå måtte de føre tilsyn med 

hjem hvor tuberkuløse bodde, desinfeksjon når en person døde av sykdommen om en 

smittet flyttet til en annen bolig.(Blom, 2002, s.73) Der man fant det nødvendig kunne 

sunnhetskommisjonene kreve endringer i innredningen av offentlige lokaler. Det ble 

innført meldeplikt slik at leger måtte melde alle nye tilfeller av sykdommen til 

sunnhetskommisjonen. De som ble identifisert som syke ble rammet av vise 

reguleringer, som at smittede ikke fikk arbeide med tilberedelse og salg av 

næringsmidler. Der legene så at pasientene og deres familier ikke var i stand til å 
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overholde de nødvendige forsiktighetsregler i hjemmet, sørget § 6 for muligheten for 

tvangsinnleggelse av slike pasienter. Ved tvangsinnleggelse påtok stat og kommune 

seg å betale for behandlingen i sykehus eller sanatorium. Alt i alt kan 

tuberkuloseloven sies å ha legitimert omfattende inngrep i den enkeltes frihet, og gav 

det offentlige et viktig ansvar for å bekjempe sykdommen som for en stor del handlet 

om å begrense smitten.(Ibid.) 

 

Da tuberkuloseloven ble vedtatt 8. mai 1900 var det etter 20 års forhandlinger og 

debatt. Fra 1880-årene av, skriver Øyvind Sebø, ble behovet for tiltak mot 

tuberkulosen i økende grad et aktuelt tema da leger ansatt i offentlig stillinger 

gjennom foreningsarbeid innledet seriøse diskusjoner som munnet ut i forslag om 

offentlig foranstaltning og en egen norsk tuberkuloselov. (Sebø, 1982, s.11) Det er 

vanskelig å se forslaget uavhengig av den stemningen oppdagelsen av det bakterielle 

smittestoffet i 1882 førte med seg. Likevel var korpslege C.F. Larsen, som fremmet 

forslag om en lov allerde i 1884, syntes å være mest inspirert av engelsk 

smittevernspraksis som gikk forut for oppdagelsen av bakterien.(Larsen, 1884, s.37ff) 

En slik europeisk inspirasjon var typisk for de norske legenes forsøk på å delta i 

utforming av lovverk – og særlig den britiske modellen var en inspirasjon for de 

norske legene. (Schiøtz, a2003, s.50) Tilsvarende gjelder at Larsens analyser og 

argumentasjon er bygd opp omkring tolkning av statistisk materiale, og dermed altså 

på en forståelse av hva som ble registrert som tuberkulose før bakterien ga helt nye 

krav til måten man stilte diagnosen.(Larsen, 1884, s.154ff) Bakterien er, slik Sebø 

indikerer, en viktig bakgrunn for den nye intensitet i arbeidet fra 1880-årene av. 

(Sebøe, 1982, s.11). Tre år senere tar Klaus Hanssen opp behovet for offentlig 

inngripen i artikkelen i et “Forslag til offentlige foranstaltninger mod 

tuberkulosen.”(Holmboe, M. og Hanssen, K., 1886, s.80) Her argumenteres for at 

legene bør ta initiativ til at Stortinget vedtar en lov om sykdommen. Forslaget avføder 

igjen en intens debatt i de medisinske tidsskriftene som kan sies å resultere at 

Tuberkuloseplakaten, ved Klaus Hanssen ledelse, ferdigstilles i 1889. Plakaten 

inneholder bare veiledende bestemmelser og behovet for en lov holdes fortsatt høyt i 

visse kretser. I 1894 blir da også Hanssen og medisinaldirektør Michael Holmboe 

utnevnt av Stortinget til å utgjøre en komité for utarbeidelse av et forslag til lovtekst. 

Det tok så ytterligere seks år med stadige omarbeidelser og debatt omkring Hanssen 

og Holmboes forslag før den endelige lovteksten forelå. Hanssen og Holmboe var 
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likevel usikre på om loven ville få tilslutning i Stortinget, og derfor innkalte Hanssen 

til et møte for stortingsmedlemmer i 1899 hvor han gjorde inderlig forsvar for loven. 

Fem måneder senere ble Hanssens bestrebelser kronet med seier.  

 

Den norske tuberkuloseloven var den første i sitt slag i verden og fortjener alene av 

den grunn å studeres. Norge var på dette tidspunktet et fattig land og befolkningen 

levde under vilkår som gjorde den særlig utsatt for infeksjonssykdommer noe som 

trolig var en viktig bakgrunn for at behovet for offentlig tiltak mot sykdommen ble 

formulert i Norge på akkurat denne tiden. Sammenlignet med eksempelvis 

Lepraloven av 1885, omfatter tuberkuloseloven en mye større gruppe smittende, og 

konsekvensene av lovens bestemmelser får dermed helt andre dimensjoner. For selv 

om tuberkuloseloven var et stykke nybrottsarbeid, var denne typen allianse mellom 

myndigheter og en akademisk spesialisering som medisinen, allerede på slutten av 

1800-tallet en vel etablert tradisjon.(Lie, 2008, s.227) Forsvaret av og motstanden mot 

loven må trolig ses i lys av nettopp denne forhistorien.  

1.2.1 Medisinerens inntog i juss og forvaltning 

Om man er ute etter å identifisere tidspunktet der en allianse mellom stat og medisin 

for alvor ble etablert, ser det ut til å være en generell enighet om at det skjedde en 

vending i norsk medisinalpolitikk rundt 1750, og at medisinen som praksisfelt ved 

slutten av det 18. århundre var ”vesentlig endret”.(Ibid.) På mange ulike områder 

hadde medisinen begynt å spille en stadig viktigere rolle i statsapparatet, som 

omorganisering av jordmorvesenet eller at staten oppnådde en tilnærmet fullstendig 

vaksinasjonsdekning mot kopper. Anne Kveim-Lie hevder at medisinen fra den tiden 

av ikke lenger ble betraktet som en helbredelseskunst kun rettet mot den enkelte syke, 

men inntok en stadig større og viktigere plass i det administrative system og i statens 

maktapparat.(Ibid.)
 
Utover en økende tro på medisinen som vitenskap, må denne 

utviklingen også ses i sammenheng med tre lange ideologiske bølger på det 

sosialpolitiske området, som Anne-Lise Seip, påviser i Norge fra 1700-tallet av. Det 

vil si en regulerings- eller ordensstat, en laissez-faire stat, og det hun kaller 

sosialhjelpstaten. (1994, s.12) I sin bok Sosialhjelpstaten blir til: norsk sosialpolitikk 

1740-1920 (1994) beskriver Seip blant annet hvordan legene og jussen sammen 

spiller en sentral rolle i utviklingen av denne ideologiske bølgen.  
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Fra og med slutten av 1700-tallet ble legenes tid i tiltakende grad, som Anne Kveim 

Lie har vist i tilfellet med radesykesaken, brukt på oppgaver som ble tillagt dem av 

myndighetene. Medisinsk relevant kunnskap ble nå etterspurt, ikke bare i spørsmål 

som vedrørte helse og sykdom direkte, men også ”i utviklingen av bedre leve- og 

livskår mer generelt”.(Lie, 2008, s.227) Staten gikk samtidig mer systematisk inn i 

helbredelsen av de syke. Det fant sted en stor ekspansjon i antall legestillinger ved 

opprettelsen av distriktskirurgikater og amtsfysikater, og utbygningen av en ny type 

institusjoner - de ”kurative sykehus”.(Ibid.) Samtidig endrer også legenes rolle seg fra 

å være landsbyleger som praktiserer legekunst, til å bli sykehusleger som praktiserer 

legevitenskap. (Larsen, 2005) Med denne utviklingen fulgte også at en større andel av 

befolkningen for første gang fikk tilgang til tjenester fra det medisinske apparatet – 

også der folket ikke ønsket noen endring av måten de levet sine liv.(Schiøtz, a2003, 

s.92) 

 

Her er vi ved en sentral konfliktlinje i det moderne, statlige helsevesenets utvikling. 

Historikeren Aina Schiøtz går så langt som å si at om det er en av syv linje som 

samler norsk helsevesen fra 1600-tallet frem til i dag, er det på den ene siden 

avveiningen mellom de plikter og ansvar fellesskapet og staten har over for individene 

og på den andre siden de plikter og ansvar individene har overfor fellesskapet, staten 

og nasjonens, interesser.(Op.cit., s.17). Spørsmålene man stilte var på den ene siden: 

 

hvilken rett har individet – som sykt eller friskt – til ensidig å handle ut fra egne 

interesser, og hvilken plikt har individet til å ta ansvar for eget liv? På den andre siden; 

hvilken plikt og rett har myndighetene til å gripe inn, til å regulere og organisere 

individenes liv?(Ibid.)  

 

En milepæl i denne historien, og som i sterk grad bidro til å besvare disse 

spørsmålene, er sunnhetsloven av 1860. I følge Schiøtz er denne loven den historiske 

begivenheten som mer enn noen annen hendelse har satt sitt preg på norsk 

helsetjeneste og bidratt til at sunnhetsforholdene i landet i dag er så vidt gode.(Op.cit., 

s.48ff) Sunnhetsloven gjorde legene til aktiv del av den kontinuerlige 

administreringen av den norske staten, gjennom deres nye forpliktelser til å arbeide 

ved de Sunnhetskommisjonene loven påkrevde at skulle opprettes i alle landets by- og 

landkommuner.(Op.sit.) Slik videfører Sunnhetsloven de prinsipper som ble satt i 
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verk da forordning om medisinalberetninger ble innført i 1803, bare med en enda 

tydeligere betoning av kollektivet på bekostning av individets interesser: 

 

Sunnhetskommisjonene fikk disse forskriftene myndighet til å regulere og begrense 

enkeltindividenes handlefrihet. Slik markerte sunnhetsloven nærmest et systemskifte i synet 

på kollektivets ansvar. (Op.cit., s.49) 

 

Schiøtz hevder at, i 1860 som i 1803, var lovbestemmelsen også et viktig redskap for 

”legekunsten og dens dyrkere”.(Op.cit., s.100) Medisinerne var her motivert av en 

langsiktig målsetning om å øke den medisinskfaglige innflytelse i det offentlige 

styringsverket. Sunnhetsloven, legger hun til, må ses i en videre sammenheng der 

flere faktorer pekte inn mot denne typen styringsverktøy og en lovbestemmelse innen 

sunnhetsvesenet ”ble ansett som et velegnet virkemiddel i 

nasjonsbyggingsprosessen”.(Op.cit., s.50) Kultivering og sivilisering, skriver Schiøtz, 

av landets innbyggere var en del av denne prosessen, og ”en sunn befolkning ble 

ansett som nasjonen største ressurs”.(Ibid.) Dernest må sunnhetsloven ses i lys av 

legenes generelle arbeid med å øke yrkets anseelse. Det gjaldt blant annet å legge 

under seg nye ansvarsområder, noe som medvirket til at kampen for å sikre at 

hygienens prinsipper ble etterfulgt i utformingen av det offentlige rom ble sett som et 

velegnet område for medisinsk innflytelse. Sist, men ikke minst, kunne legene 

markere seg gjennom å synliggjøre hvordan medisinalberetninger og epidemiologiske 

undersøkelser kunne bedre politikerens forsøk på å utvikle kraftfulle ”styringsverktøy 

i kampen mot sykdommene”.(Ibid.)
 

 

I forlengelsen av denne økte bruken av medisinere i administrasjonen, og en 

forankring av disse pliktene gjennom lovverket, kan det sees to andre sentrale lover 

hvor den medisinske diskursen ble omformet til juridiske paragrafer, nemlig 

Sindsykeloven av 1848 og Lepraloven av 1885. Begge disse forskrev tvang som en av 

medisineres redskaper. Det er særlig Lepraloven som jeg vil forholde meg til i denne 

oppgaven. Det skyldes ikke minst at legene i mitt materiale stadig henviser til og 

sammenligner sykdommene tuberkulose og lepra og tilsvarende de tiltak som på godt 

og vondt er blitt gjort i leprasaken. Lepraloven er også viktig fordi sammenhengen 

mellom den vitenskapelige oppdagelsen og lovarbeidet her er helt eksplisitt. Den kan 

også nevnes at Klaus Hanssen, som er en viktig person i denne oppgaven, var en 



Fra bakterie til lovtekst                                                                                                                        . 

Stein Sørensen 15.11.2012 

 12 

yngre bror av Gerhard Armauer Hansen (med en s) som i 1873 identifiserte 

leprabakterien og senere deltok i utferdigelsen av Lepraloven av 1885. (Op.cit., s.68) 

 

Den økte bruken av juss i det statlige reformarbeidet må ses i sammenheng med 

avviklingen av embetsstaten, og den politiske stemningen som triumferte med 

gjennomslaget for parlamentarismen i løpet av 1884. Rune Slagstad beskriver den 

prosessen som det norske rettstatsprosjektet.(Slagstad, 1988, s.123) De siste førti 

årene av 1800-tallet utformes det i økt tempo en rekke nye lover som eksempelvis 

juryloven av 1887, fengselsloven av 1900, løsgjengerloven av 1900 og den nye 

straffeloven av 1902.(Schiøtz, b2003, s.182) Slagstad ser dette i sammenheng med 

overgangen fra embetsstat til venstrestat og dermed at loven her ble brukt som et 

redskap ”i den liberale reformideologien som ble systembærende” med 

parlamentarismen av 1884.(1988, s.123.) Loven har altså i perioden en merverdi, ved 

at den befester parlamentets autoritet som lovgivende makt. Ønsket om å assosieres 

med en tilsvarende merverdi er det Schiøtz tilskriver legenes motivasjon for å delta i 

utformingen og utøvelsen av de lovgivende organer. (Schiøtz, b2003.) Profesjonen er 

i utvikling og dens egne institusjoner vokser frem nettopp i denne perioden: Den 

Norske Lægeforening blir stiftet i 1886 og i løpet av årene som følger mer enn 

femdobles antallet leger i Norge.(Ibid.) Lægeforeningen kan ses som et uttrykk for en 

generell demokratisk organiseringsbølge som preget Norge på denne tiden, og på den 

andre siden forteller den om en yrkesgruppe med ambisjoner om å gjøre seg bemerket 

også som kollektiv - tuberkulosesaken passer denne ambisjonen perfekt. Sykdommen 

tar flere liv enn noen annen infeksjonssykdom og den dreper mest blant de unge.( 

Schiøtz, b2003, s.206) Ved gjennomgang av mitt materiale er det interessant å 

bemerke at tuberkulosesaken er oppe til diskusjon på alle de fem første møtene i 

foreningen. Sykdommens store utbredelse og mangelen på effektive mottiltak hadde 

en virkning på medisinens egen forståelse som nærmest tvang frem reaksjon fra en 

yrkesgruppe grepet av en sterk tro på fremskrittet og ønsket om å markere seg som 

handlekraftig og rasjonell.(Schiøtz, b2003, s.43) Gjennom hele 1800-tallet hadde 

legene slitt med et mindreverdighetskompleks i forhold til andre grupper blant 

embetsmenn og profesjoner i statens tjeneste, og dermed arbeidet de kontinuerlig for å 

styrke sin stilling og sitt fags renommé. Sunnhetsloven hadde vært et utmerket 

virkemiddel på vei mot realisering av begge mål.(Ibid.) I hvilken grad dette var tilfelle 
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med arbeidet frem mot tuberkuloseloven er et av temaene jeg vil se på i denne 

oppgaven.  

1.2.2 Befolkningsvekst, epidemier og industrialisering 

Ved siden av de faglige og juridiske tendensene som bidro til å legge til rette for 

tuberkuloseloven, var det også andre, mer direkte og åpenbare foranledninger for 

tuberkulosearbeidet. Fremst blant disse er kanskje den tilsynelatende eksplosive 

økningen i epidemiske infeksjonssykdommer som dukket opp i Europa og Norge i 

løpet av det 19. århundret, hvorav tuberkulosen må medregnes. Omfanget av de 

epidemisk pregede infeksjonssykdommene var enormt på slutten av 1800-tallet 

sammenlignet med senere perioder. De var dessuten særlig framtredende i områder 

”med demografisk uro, der folkeforflytning og oppbrudd var dagligdags”.(Op.cit., 

s.71) Schiøtz kaller infeksjonssykdommene i den perioden for 

”sivilisasjonssykdommer”, fordi de var tett knyttet opp mot periodens sterkt økende 

industrialisering og urbanisering og alt i alt ”klart forbundet med de sosiale og 

økonomiske forholdene befolkningen levde under”.
 
(Ibid.)

 

 

Det er ikke tilfeldig årene man i omkring koleraepidemien i Kristiania i 1858 så de 

første skritt bli tatt i arbeidet med å organisere helsevesenet på en helt ny 

måte.(Op.cit.,s.26) Det var mange prosesser som pågikk parallelt – medisinskfaglige, 

ideologiske og politiske – som lå til grunn for myndighetenes beslutning om en ny og 

mer offensiv helsepolitikk. Tidens tenkning om det offentliges ansvar for landets 

borgere preget håndteringen av disse spørsmål, samt synet på hvorfor og hvordan 

sykdommer oppstår og spres. Til støtte for sine vurderinger av helsesituasjonen brukte 

legene og myndighetene informasjon som de hentet fra legenes årlige 

medisinalberetninger og medisinalstatistikk.(Opcit., s.50) Disse epidemiologiske 

arbeidene kan ses som opptakten til utarbeidelsen av sunnhetsloven av 1860, loven 

som i ettertid er blitt helsetjenesten grunnlov, og som representerer et vendepunkt i 

myndighetens ”kamp mot de dødbringende infeksjonssykdommene.”(Op.cit. s.26)
 

 

Epidemiene bidro også til å fokusere anstrengelsene innenfor den medisinske 

forskningen. Her gjaldt for medisinen som for resten av vitenskapene i perioden, at en 

rivende utvikling innen teknologi og industri skapte et klima av enorme forventinger 

til hva som var mulig å få til ved fornuftens hjelp. Stadige nye oppdagelser og 
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teknologiske nyvinninger syntes å flytte grensen for det mulige, for eksempel 

elektrisitet, telefonen, grammofonen, den kjemiske industrien, jernbanen og 

automobilen. Med de hyppige epidemiske utbrudd av kolera og den stadig truende 

tuberkulosen tvang et vitenskapelig fokus omkring disse sykdommene seg frem. Når 

så bakteriologien oppstår, det vil si vitenskapen som gjennom en utvikling av 

labratoriemedisinens metodikk klarer å isolere, holde i live og identifiseres bakterier, 

blir den også en hendelse som vies stor offentlig interesse.(Gradmann, 2009, s.6) 

Samtidig er den vitenskapelige metodikken bakteriologien innfører banebrytende, og 

derfor, sier vitenskapsfilosofen Paola de Cuzzani, blir bakteriologien snart regnet som 

en av den samtidige vitenskapens flaggskip.(2003, 28ff) 

 

I første omgang medfører det bakteriologiske gjennombruddet lite spektakulære, men 

ikke desto mindre svært viktige nyvinninger. Med stadig mer forfinede og 

mangfoldige metoder bidrar bakteriologien til at medisinalberetningene mot slutten av 

1800-tallet blir mer pålitelige som grunnlag for utarbeidelse av oversikter over 

helsetilstanden i de fleste europeiske land. Legene blir samtidig mer detaljerte i sine 

rapporter om hvilke tiltak som ble iverksatt for å forebygge og hindre 

sykdomsspredning.(Schiøtz, a2003, s.59) Den nye smittestoffteorien, som altså 

innebar at medisinen dreiet i naturvitenskapelig retning, bidro til å gi mer presise 

diagnoser, men ga også bedre forståelse av infeksjonssykdommene – ”når de rammet, 

hvem de rammet og hvorfor de rammet”.(Ibid.)  

 

Disse nye og grundige kunnskapene fikk snart også virkninger på andre områder. 

Stadig oftere så man at de ble gjort bruk av for å legitimere inngripen, sosialt og 

politisk, ”for å forebygge og redusere virkningene av sykdommene, lokalt og sentral, i 

offentlig og privat regi.”(Ibid.)
 

 

1.3 Bakteriologien og medisinernes prestisje 

Bakteriologien fikk sitt gjennombrudd i tiårene etter at Armauer Hansen i 1873 

påviste leprabasillen.(Op.cit., s.18) Innen 1890 hadde forskerne identifisert 

mikroorganismene som forårsaket lepra, kolera, difteri, lungetuberkulose og tyfoid. Å 

stille diagnoser ble nå mulig ved hjelp av nye metoder og ny teknologi. Det gjaldt 

kjemiske og bakteriologiske tester for identifisering av sykdomsfremkallende 
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mikroorganismer, bedre mikroskop, røntgen, stetoskop og otoskop (instrument for 

undersøkelsen av trommehinnen gjennom den ytre øregangen). Det var allikevel 

begrenset hvilken terapeutisk nytte dette hadde – i første omgang. Var sykdom først 

påvist, var det lite som kunne gjøres for å endre sykdomsutviklingen. Rundt 1900 var 

det egentlig bare to tilgjengelig virkemidler som hadde noen særlig effekt, 

koppevaksinen og difteri antitoksin.(Gradmann, 2009, s.118)  

 

I følge medisin- og vitenskapsfilosofen Georges Canguilhem medførte den tyske 

legen Robert Kochs og den franske legen Louis Pasteurs etablering av bakteriologien 

et ”epistemologisk jordskjelv” innenfor medisinen, som kort kan oppsummeres i at 

medisinen frigjorde seg fra sin antroposentriske tendens.(Cuzzani, 2003, s.28) Med 

bakteriologien vies det som lever uavhengig av menneskets egen fysiologi, i dets 

egenskap av sykdomsfremkallende entiteter et større fokus enn menneskekroppen 

selv. Videre hevder Canguilhem at det er først med den bakteriologiske æra at 

medisinen oppnår vitenskapelig status.
 
 I følge den franske filosofen er prøven på om 

en praksis er vitenskapelig om i) den er i stand til å fungere som modell for 

problemløsning; ii) om den makter å initiere en ”smitteeffekt” med hensyn til løsning 

av analoge problemer og; iii) om denne teorien er i stand til å ”oppheve” seg selv til 

en annen teori som gjør rede for begrensingene til den forrige teorien. Dette skjer for 

medisinens del, sier Canguilhem, med konstitueringen av bakteriologien, og særlig 

var det Kochs utvikling av en spesifikk bakteriologisk metode som sikret 

dette.(Op.cit., s.29) Den praktiske gevinst av de teknikkene bakteriologien utviklet var 

en ny innsikt i sykdommens opprinnelse, utvikling og spredning, og innebar at en 

rekke sykdommer lot seg identifisere. Sykdommer som før ikke lot seg adskille får nå 

mer tydelig egen identitet.  Den nye medisinske teknologien ga faget bedre og mer 

effektive redskaper i forståelsen for og håndteringen av sykdom – ikke minst ved de 

stadig mer pålitelige epidemiologiske studier av befolkningen. Dette gav status til 

medisinen og ”dens utøvere og skapte legitimitet for en ny politikk”.(Schiøtz, a2003, 

s.19) Dermed la bakteriologien grunnlaget for en ”ny æra” i det forebyggende 

helsearbeidet, i laboratoriemedisinen og i sykehussektoren, hvor det ble bygget flere 

og større sykehus.(Op.cit.) Med dette, skriver Schiøtz, skiftet tuberkulose 

institusjonene karakter fra å være oppbevaringsanstalter for oppgitte og håpløst syke 

fra samfunnets ”laveste sosiale lag, til å bli behandlingsinstitusjoner for alle grupper 

av befolkningen”.(Op.cit., s.50) Men, legger Schiøtz til, om bakteriologien 
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representerte et gjennombrudd for den naturvitenskapelige orienterte medisinen, så 

skjedde det til dels til fortegnelse for fagets århundrelange humanistiske tradisjoner. 

(Op.cit., s.18)En mulig utlegning av hva dette besto i gir Christoph Gradmann i sin 

studie av Koch og laboratoriemedisinens fremvekst. For denne oppgavens del er det 

særlig noen momenter ved Gradmanns studie som er verdt å trekke frem: Kochs 

metode var for en stor del en laboratorieteknologisk metodikk som dels besto i en 

systematisk serie av dyreforsøk, som i en av mine tekster blir beskrevet som 

resulterende i at ”hekatomber av forsøksdyr” ble drept.(Heiberg, 1882, s.287) På 

denne tiden, skriver Gradmann, fantes ingen egentlig forskningsetikk, og i den grad 

bruken av dyr i forskningen kritiseres, blir dette rettferdiggjort ved en appell til 

nasjonens gevinst som ligger i å vinne kontroll over de sykdomsskapende mikrobene. 

Denne logikken fører snart til at man begynner å forske på mennesker: Koch utfører 

forsøk på seg selv, på kolleger og tilslutt på alvorlig syke tuberkuløse.(Op.cit., 

s.120ff) Noen gjennomført kritikk mot denne praksisen slår først inn da det som siden 

blir kjent som Tuberkulin-skandalen, er en realitet. Denne skandalen besto i at Koch 

og hans institutt, med støtte av tyske myndigheter, lanserte en farmakologisk kur mot 

tuberkulosen, tuberkulinet, uten at det fantes dokumentasjon på effekt av preparatet. 

Dette til tross ble det utført kliniske forsøk med tuberkulinet, på tusenvis av pasienter 

i hele Europa. Da det i året som fulgte ble forekom stadig flere dødsfall som var 

direkte følge av behandlingen, og det stadig ikke viste seg noen påvisbar kurativ 

effekt av preparatet ble både forsøk og medisinsk bruk av tuberkulin snart stoppet. I 

debatten som fulgte de fatale eksperimenteringene med tuberkulinet, slik Gradmann 

legger den frem, er det mange som forsvarer preparatet og de medisinske forsøk på 

mennesker også ut fra det etiske imperativ i å gjøre noe for å beskytte befolkningens 

helse.(Op.cit., s.120ff) Dette er også den etiske grunntonen i den norske debatten om 

tuberkuloseloven – og noe av det jeg vil forsøke å si noe om i denne oppgaven.
 
 

1.3.1 Medisinens rolle som samfunnsaktør reformuleres 

Gradmann viser hvordan bakteriologiens talsmenn, inspirert av dr. R. Koch arbeider, 

var villig til å presse frem en rask og utstrakt implementering av ferske, 

vitenskapelige nyvinninger – og om enkelt individider ble skadelidende kunne dette 

legitimeres ved en henvisning til felleskapets beste.(Gradmann, 2009, s.154) Denne 

intensjonen om handling ble raskt til noe mer enn vyer, da bakteriologien skapte nye 

muligheter til å intervenere overfor sykdom og sykdomsskapende stoffer på en måte 
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som nærmest innbød til intervensjoner på samfunnsmessig plan.(Schiøtz, a2003, s.50) 

Slik sett kan bakteriologien sies å ha økt legenes forståelse av eget ansvarsområde og 

forventingene til de forbedringer deres ekspertise kunne utrette – med det fulgte også 

ønsket om større politisk tyngde og påvirkningskraft.(Ibid.)  

 

Periodens idealiserte bilde av vitenskapsmannen bidro også til fremstillingen av 

medisinerens figur. I noen grad gikk det så langt at idealisering og prestisje ble 

viktigere enn å hegne om vitenskapens innhold. I sin bok Laboratory disease: Robert 

Koch's medical bacteriology (2009) argumenterer Christoph Gradmann for at 

bakteriologien i mindre grad er en sammenhengende teori enn en teknologi og en 

praksis, og dertil at denne praksisen ikke tilbød noen direkte revolusjonerende 

virkemidler.(Op.cit., s.7) Derimot fremholder Gradmann at den offentlige interesse 

bakteriologien skapte, bidro til å forme vitenskapen og ikke minst måten enkelte 

vitenskapsmenn aktiv søkte til mediene i forsøk på å øke sin berømmelse – også om 

det krevde at man overdriver betydningen av egne oppdagelser på en måte som 

nærmer seg rent forfalskning av disse.(Ibid.) Uansett er det klart at den økte interessen 

for medisinen også ga legene større innflytelse på de områder de ønsket å gjøre sin 

innflytelse gjeldende. 

 

Det praktiske arbeidet innen helsefeltet var på det sene 1800-tallet til dels dominert av 

hygienetenkningen. Også her medførte bakteriologien en viktig kursendring. Den 

dreiningen i anseelse og tyngde som bakteriologien ga medisinen, endret også legenes 

helserådsarbeid og i det deres generelle opplysningsvirksomhet innen hygienefeltet. 

Tross ideologiske skifter og endringer i det medisinske kunnskapsregimet – fra 

miasmer til bakterier – ble tema som bolighygiene, personlig hygiene og ernæring 

aldri tatt av programmet. Med bakteriologien skjedde en dreining i den praktiske 

tillempningen som primært besto i at der man tidligere ”framhevet frisk luft og 

daglysets betydning for sunnheten”, nå mer fokuserte på ”vask, sterilisering og 

isolering av smitte”.(Schiøtz, a2003, s.90)  

 

Hvordan bakteriologien medfører en dreiningen i legenes argumentasjonsmåte vil jeg 

forsøke å undersøke i det videre. Medisinen har allerede plikter som gjør den til en 

deltataker i samfunnsutviklingen og den har grunn til å forvente at den som fag har 

krav på å tas på alvor som en aktør og maktfaktor i samfunnsutviklingen. Men ved å 
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se den bakteriologiske sykdomsforståelsen som en terskel på veien over i en ny fase i 

tuberkulose arbeidet, ønsker jeg å undersøke hvordan legenes argumenter så og si 

beveger seg fra det bakterielle smittestoffet til et krav om tiltak på samfunnsnivå – og 

da helst i form av en lov. 
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2 Metode: En Foucault inspirert lesestrategi 

Bakteriologien er som andre medisinske teorier formet av sin samtids og histories 

spesifikke tilnærming til metodikk og teknologi. Dens fremstilling av sykdommen er, 

som Aina Schiøtz utrykker det, preget av de til enhver tid ”rådende kulturelle og 

sosiale betingelsene i samfunnet”. (Schiøtz, a2003, s.58-9) Uavhengig av de objektive 

kriterier en vitenskap setter opp gjelder, sier Anne Kveim Lie, at en sykdom er noe 

som produseres språklig: Den er derfor ikke noe som finnes i seg, men noe som 

skrives frem gjennom de tekstene som vies den aktuelle sykdommen.(2008, s.13) For 

denne oppgavens del er det snakk om norske legetidsskrifter skrevet i perioden 1882-

1900.  

2.1 Om valget av mitt primærmateriale 

Da jeg i Øyvind Sæbøs hovedfagsoppgave i historie fra 1982, Tuberkuloseloven av 

8/5 1899 og dens forutsetninger, fant påstanden om en sammenheng mellom 

oppdagelsen av bakterien og arbeidet med loven, ble det naturlig å konsentrere 

lesningen om perioden fra 1882 til 1900. Det er også gjennom Øyvind Sæbøs oppgave 

jeg fant frem til de første tekstene jeg lette frem i Magasinbiblioteket lokalisert på 

Domus Medica ved Rikshospitalet i Oslo. Tidsskriftene jeg har brukt er Medicinsk 

Revue, Norsk Magazin for Lægevidenskaben og Tidsskrift for Den norske 

lægeforening.  

 

Norsk Magazin for Lægevidenskaben er det eldste av disse tidsskriftene. 

Publikasjonen kan knytte tilbake til 1826 og videre til 1833 da Lægeforeningen i 

Christiania (senere Det Norske medicinske Selskab) ble stiftet. (Kobro, et al., 1936, 

s.291-2) Personer i dette miljøet hadde siden 1826 utgitt Eyr, Norges første 

fagmedisinske tidsskrift. Fra 1840 til 1939 utgir personer i det samme miljøet Norsk 

Magazin for Lægevidenskaben. Inntil 1881 var Magazin alene som medisinsk 

fagtidsskrift i Norge.(Ibid.) I 1881 ble Tidsskrift for praktisk Medicin etablert og fra 

1890 ble dette organet til Den norske legeforening, som var blitt stiftet fire år 

tidligere. Tidsskriftet skiftet da navn til Tidsskrift for Den norske lægeforening. Det 

Bergenske legetidsskriftet Medicinsk Revue som ble stiftet i 1884. (Ibid.) 
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Mitt utvalg av tekster fra disse tidsskriftene har foregått primært ved at jeg har gått 

gjennom indeks og innholdsfortegnelsen og valgt tekster som berører 

tuberkulosespørsmålet. Denne strategien har medført at jeg dermed leser en rekke 

ulike tekstformer, alt fra korte notiser, bokanmeldelser, møtereferater og trykte 

foredrag. Det som samler disse tekstene er tema tuberkulose, samt at forfatterne av 

disse tekstene alle er menn, leger og skribenter av en tekst som er blitt publisert, 

eventuelt i oversatt form, i et norsk medisinsk tidsskrift i perioden 1882-1900 – altså 

en temmelig smal avsender hva gjelder posisjon og tematikk. Når det gjelder selve 

utvalget i dette relativt store tekstmaterialet er det gjort utfra tekster jeg tidlig i 

prosessen oppfattet som viktige. Dette har jeg kommet til å se gjør at noen årganger 

av vise tidsskrifter er overrepresentert i utvalget. Jeg mener jeg likevel gir et troverdig 

bilde av situasjonen jeg tar for å beskrive.  

 

Tilslutt ønsker jeg kort å fremheve to av skribentene i utvalget, da de vil bli sentrale i 

oppgaven. Det vil si doktor Klaus Hanssen (1844-1914) og doktor Marius Friman 

Bøckman (1846-1928). Hanssen var aktiv pådriver for tuberkuloseplakaten av 1887 

og sto bak utformingen av tuberkuloseloven sammen med doktor Michael Holmboe 

(1852-1918). Hanssen var aktiv venstrepolitiker, ordfører i Bergen i 1894, 

stortingssuppleant i flere perioder og aktiv i folkeopplysningsarbeid.( Schiøtz, a2003, 

s.68) Han var pådriveren bak byggingen av landets første statlige 

tuberkulosesanatorium i Luster i Sogn og Fjordane i 1902. Videre var han stifter og 

første formann i Den norske nasjonalforening mot tuberkulosen (nå 

Nasjonalforeningen for folkehelsen) fra 1910.(Seip, 1994, s.238) I tillegg til dette 

fungerer han altså både som redaktør og skribent i Medicinsk Revue. Flere av tekstene 

jeg skal benytte i denne oppgaven er skrevet av Hanssen. Hans viktigste 

meningsmotstander doktor Bøckman Trondhjem 1875–1890 og stadsfysikus 

sammesteds 1890–1919, videre var han president i Den norske Lægeforening 1892-3; 

medlem i Trondhjem bystyre; ordfører i 1888; invalgt på stortinget i 1892-4; i tilegg 

til en rekke andre offentlige verv.(Larsen, 1996, s.532) Disse to er representative for 

perioden i kraft av å være sentrale aktører i norsk medisin som hovedstadsmedisinere 

med offentlige verv, det vil si i maktposisjon beskrevet blant annet av sunnhetsloven – 

som allerede sterk utrykk for alliansen mellom medisin og juss.  
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2.2 Om lesestrategi 

Det jeg ønsker å undersøke i min lesning av debattene om tuberkuloseloven er hva 

som skiller og forener meningsmotstanderes syn. Slik jeg forstår det, er det mulig å 

lese flere av posisjonene som inntas i debatten gjennom Michel Foucaults begrep om 

biomakt. Når jeg så retter meg mot den konkrete analyse av tekstene har jeg kommet 

til at det kan være meningsfylt også å låne metodiske begreper fra Foucault, for slik 

bedre å synliggjøre og gripe de aspektene som ordner og samler debatten omkring 

noen sentrale punkter.  

 

Foucaults tenkning deles gjerne inn i ulike perioder. Tod May beskriver de som en 

langsom glidning fra det han kaller arkeologien, til genealogien og så etikken.(May, 

2006, s.20) Begrepet biomakt knyttes til det genealogiske perspektivet, men også 

Foucaults tenkningen innenfor arkeologien mener jeg er relevante for min lesning av 

legenes tekster. Et sentralt aspekt ved den arkeologiske metoden er at den bryter med 

en strengt lineær forståelse av historien, og at den mot dette fremfører et perspektiv 

der meningsproduksjonen forholder seg til et arkiv som muliggjør og legitimerer 

bestemte måter å utrykke seg og mene ting på – på bekostning av andre måter å mene 

og utrykke seg. (Foucault, 1972, s.209) Dette betyr ikke at individet eller kollektivets 

meningsdannelse er determinert av historien, men at det heller ikke er mulig å se bort 

fra den konteksten som bidrar til å gjøre vise tanker lettere å artikulere og som det 

finnes flere presente muligheter til å aktualisere på akkurat denne tiden. Slik sett er 

individets forhold til sin egen tenkning ikke umiddelbart mulig å isolere til 

selvstendige og uavhengige valg innen en akkumulert og naturlig utvikling av en 

logisk og stringent tanke. Foucault sier selv om de funn han har gjort gjennom sin 

arkeologiske metode, at  

 

The positivities that I have tried to establish must not be understood as a set of determ-

inations imposed from the outside on the thought of individuals, or inhabiting it from the 

inside, in advance as it were; they constitute rather the set of conditions in accordance with 

which a practice is exercised, in accordance with which that practice gives rise to partially 

or totally new statements, and in accordance with which it can be modified.(Op.cit.) 

 

Disse ”positivities” sier Foucault er ikke aktive begrensninger på hva et individ kan si, 

men mer å forstå som det feltet med et implisitt sett regler og relasjoner som aktiv 
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deltakelse kan formuleres fra. Med dette, sier Foucault, forsøker han å øke 

kompleksiteten og tettheten i måten vi forstår et språklig utrykk – ved ikke å se det 

som utrykk for personlige meninger eller kunnskaper men som betingelser og regler 

for hva som kan sies. Dermed vil endringer i bruken av språk ikke måtte ses som 

følge av ”nye ideer”, kreative og innovative innfall eller endring i mentalitet, men 

derimot settes i forbindelse med en transformering av praksiser, inklusive praksiser 

som den aktuelle samtalen er inngrenset av. Det betyr at individet ikke er determinert 

av diskursen – eller at diskursen ikke lar seg endre, men som Foucault skriver : ”I 

have deprived the sovereignty of the subject of the exlusive and instantaneous right to 

the discourse”.(1972, s.209)
  
Det er nærliggende å knytte denne tanken, slik Todd 

May gjør, til Foucaults uttaler i innledningskapittelet til Tingens Orden fra 1966, om 

at subjektets meningsproduksjon oppstår innenfor ”the positive unconscious of 

knowledge.”(May, 2006, s.39) Med henvisningen til Freud antyder Foucault at det 

innenfor et hvert kunnskapssystem finnes bestemte betingelser eller mønstre som gjør 

spesifikke ytringer mulige og akseptable. Disse er verken tvunget på utenfra eller noe 

som fantes i forkant og betinger en situasjon innenfra, men er snarere den situasjonen 

en praksis utføres i forhold til og som i forhold til den praksisen dermed gjør nye 

ytringer og praksiser mulig. Dette medfører at mulighetsbetingelsene endres og slik 

skapes det nye situasjoner for tanke og handling.(Foucault, 1972, s.209) Foucault 

snakker om at det innenfor ethvert episteme finnes et spesifikt sett 

mulighetsbetingelser som bevirker at vise typer fenomener tilkjennes form som data 

for tenkning og kunnskapsbygging, mens andre fenomener knapt ansees engang som 

begripelige. Disse mulighetsbetingelsene er strukturer som bevirker tankens evne til å 

skille mellom fenomener som kan grupperes sammen og danne hendelser, objekter, 

nær sagt ting for tenkning, mens andre tilgjengelige hendelser og objekter velges bort. 

Slik ligger det i Foucaults bruk av episteme et forsøk på å forstå hvordan en periodes 

tenkning konstitueres. Det vil si hvordan fenomener som innenfor en epoke ordnes, 

grupperes og defineres som tilhørende spesifikke klasser, i andre perioder ikke anses å 

ha noen felles identitet. Ved å gjøre disse strukturene før-bevisste innebærer Foucaults 

tenkning her samtidig en kritikk av fornuften og av historiske fremstillinger som ser 

en enkel, nødvendig evolusjonær utvikling frem mot samtidens status quo. Foucault 

påstand er at til tross for tilsynelatende begrepslig kontinuitet i tenkningens historie, 

er det snarere brudd enn sammenheng som preger tenkningens utvikling. I ethvert 

episteme finnes mulighet for endring/motstand, og om denne motstanden til slutt 
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samler seg kan et nytt tankesett tre frem. Slike brudd mellom to ulike epistemer 

betegner Foucault med begrepet terskel.(Foucault, c2003, s.xxi)  Her vil ofte ord og 

begreper føres med fra det forutgående tankesettet, noe som vil indikere kontinuitet 

mellom de ulike tankesettene. Men en slik kontinuitet vil ofte være illusorisk, da disse 

ord og begreper på terskelen til den nye tenkningen har endret betydning fordi hele 

tankemønstret og de mulighetsbetingelsene som gjør det mulig er endret.  

 

Jeg vil i denne oppgaven holde frem og undersøke endringer i begrepet tuberkulose 

som et mulig eksempel på et lokalt uttrykk for en slik terskel. Betegnelsen har opphav 

på tidlig 1800-tall, men beholdes ved oppdagelsen av bakteriologien, til tross for at 

ordets mening skifter i forhold til den forutgående måten å tenke sykdom på. Denne 

hendelsen, Kochs oppdagelse av tuberkulosebakterien, kan tidfestes svært entydig og 

gir ved det en mulighet til spore hvordan et skifte i et ords betydning kan påvirke et 

fags tenkning på andre områder. Da det er min hensikt å se på hvordan medisinen 

gjennom faglig debatt formulerer et sosialt samfunnsansvar, slik tuberkuloseloven er 

uttrykk for, gir endringen i ordet tuberkulose et svært takknemlig punkt å begynne 

mine undersøkelser på. Samtidig mener jeg dette gjør det mulig å benytte det 

metodiske apparatet Foucault har introduserte i Tingenes orden, selv om jeg, ved å 

begynne min analyse i et enkelt begreps indre omkalfatring forsøker det motsatte av 

hva Foucault gjør i Tingenes orden. Mens Foucault der tegner et grundig bilde av tre 

ulike epistemer og på bakgrunn av denne grundige gjennomgangen kan 

sannsynliggjøre terskler i meningsdannelse, går jeg derimot til et enkelt, lokalt skifte i 

betydning for utfra dette å se på hvordan det forholder seg til andre, parallelle 

diskursive praksiser og mer spesifikt biomaktens diskurs. Det er ikke min hensikt å 

dokumentere en faktisk epistemisk overgang i denne perioden, men samtidig er det 

faktum at det norske samfunnet på flere områder gjennomgår store endringer i 

perioden og Foucault selv har antydet at en generell epistemisk overgang skjer 

nettopp på denne tiden.(Foucault, a2001, s.100) Derfor mener jeg at det er metodiske 

holdbart å støtte meg på de begrepene Foucault benytter når han i Tingenes Orden 

analyserer hvordan diskursen ordnes gjennom ”konstanter, analogier, og typer” og 

hvordan den samtidig preges av en uro som truer med å bryte systemet innenfra 

gjennom ” brudd, instabiliteter og inkonsistenser” i den bestående orden. (Foucault, 

c2003, s.xxvi) Det legene, i tekstene som leses i denne oppgaven, forsøker å 

formulere, er en felles faglig plattform for forståelsen av sykdommen tuberkulose, og 
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med det de adekvate prinsipper for tiltak mot bekjempelse av bakterien. Her går en 

direkte linje mellom en formulering av det som faller innenfor eller utenfor 

sykdommens orden og det som skrives frem som adekvat, samfunnsmessig reaksjon 

på sykdommen. Denne forbindelsen mellom medisinsk faglige utvikling og en 

formulering av medisinens ansvar for å delta i og påvirke utformingen av en offentlig 

foranstaltning mot sykdommen mener jeg Foucaults begrep om biomakten er egnet til 

å tydeliggjøre – derfor vil jeg bruke dette begrepet som teoretisk forankring. Sin 

tenkning om makten benytter Foucault i større grad et genealogisk enn et arkeologisk 

perspektiv – derfor vil jeg nå gå kort inn hvordan jeg i denne oppgaven tenkere å 

suplere disse med hverandre.  

 

Biomakten, som vil bli beskrevet i kapitel 3, omfatter de maktmidler som den 

moderne styringskunsten har utviklet for å regulere det biologiske livet i alle dets 

fremtredelsesformer. Medisinen er en sentral leverandør av den begrepslige 

forståelsen av dette såkalte biologiske livet, og interne, faglige kamper om den rette 

samfunnsmessige håndteringen av en sykdom er per definisjon del av biomaktens 

utvikling. Dette elementet av diskursiv kamp har medført at jeg ønsker å supplere 

Foucaults begreper fra Tingenes orden med metodiske perspektiver fra det senere 

essayet ”Nietzsche, Genealogi, Historie” fra 1977. I mine øyne er Foucaults 

fremstilling av genealogiens virkemåte beslektet med beskrivelsen av 

mulighetsbetingelsene i det at begrepet kan brukes til å studere mekanismene som 

bidrar til at et fags tekning ordnes, utover de fagspesifikke metodiske krav som enhver 

vitenskap har definert for seg selv.  

 

Der begrepet mulighetsbetingelser handler om hvordan en gitt kontekst favoriserer 

visse typer tenkning, søker han med begrepet genealogi å gi en annen beskrivelse av 

hvordan et mønster for tenkning kan vinne frem der et annet taper grunnen. Det 

genealogiske perspektivet er mindre interessert i tenkingens opphav enn i de 

elementene som gjør kunnskap aktuell på en bestemt tid – eksempelvis diskursiv 

kamp.(a1984, s.84-5) Med begrepet fremtredelse forsøker Foucault å peke på hvorfor 

visse ideer trer frem på en tid, mens andre ideer, som er i spill, ikke får noen stor 

utbredelse. Om man sporer ideenes genealogier ser man at enkelte trer frem som følge 

av dynamikken i en idemessig maktkamp, og ikke ganske enkel på ideene styrke som 

følge av indre konsistens og nødvendighet. Begrepet om genealogien utfordrer, som 
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teorien om mulighetsbetingelser, troen på at ideer har en bestemt opprinnelse, at de 

representerer en enhetlig og lineær evolusjonær utvikling historikeren kan avdekke. 

Derimot kan forskeren ved å følge fremtredelsens komplekse historie få frem hvordan 

våre kunnskaper er preget av tilfeldigheter feilgrep og inkonsistenser i argumentene. 

Foucaults interesser er her rettet mot makt og hvordan kunnskaper kan sies å være 

bærere av makt: I det han omtaler som diskursive regimer (f.eks i 1999, 157) er det 

like mye som logisk sammenheng og stringens er prestisjen tilknyttet begreper og 

tenkemåter som binder kunnskapssystemer sammen.(se f.eks; Foucault, b2003, s.7-8) 

Medisinen beskrives som en type kunnskapsmakt som har vært svært sentral i 

oppbygning av maktens strukturer i biomaktens æra (Op.cit., s.244 og 252) Dette er 

svært relevant for måten jeg gjennom mitt forskningsspørsmål ønsker å se på 

medisinens forsøk på å etablere seg som en maktfaktor i samfunnet. Ved å knytte den 

prosessen til en maktkamp, lykkes Foucault etter min mening, med å vise hvordan 

meningsdimensjonen, som er en del av enhver sykdoms sosiale virkelighet, inngår i 

dynamiske systemer, der enkelte diagnoser, pasientgrupper og behandlingsformer ses 

som viktige mens andre tilskrives liten betydning. Hva som er gyldig, relevant og 

legitimert kunnskap bestemmes kontinuerlig gjennom det pågående ordskiftet innen 

en disiplin. Det som fremtrer som viktig, har blitt gjort viktig ved at det har blitt 

fremhevet. Altså er det ikke alene konsistens og stringens som i siste instans beskriver 

en disiplin, men like mye måten disiplinen setter sine begreper i verk på. Det er 

bruken, virkemåten og funksjonen til begreper som danner sentrum. For de tekstene 

jeg her skal lese, er det begrepslige sentrumet tuberkulose bakterien og dens 

påvirkning på og trussel mot menneskets biologiske liv og dette livets ”vitale” 

karakteristika. Særlig viktig blir det å se på hvordan enkelte utrykker den mening at 

denne nye kunnskap om sykdommens relasjon til det biologiske livet bør få 

konsekvenser for statens utforming av lovverket. Det er her, hvor den diskursive 

maktkampen tar over i fremskrivningen av en riktig forståelse av sykdommen, jeg 

skjele til Foucaults betraktninger om den genealogiske metoden.  

 

Ved å kombinere Foucaults bruk av begrepet mulighetsbetingelser og genealogi vil 

jeg kunne følge de mønstrene som ordner den bakteriologiske sykdomsforståselen, 

samtidig som jeg er åpen for den maktkampen som foregår i framskrivingen av denne. 

Min strategi blir å forsøke å synliggjøre og løfte frem hvordan ulike argumenter 

fremtrer innenfor, men også i kontrast til, det mønstret for maktutøvelse Foucault har 
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beskrevet som biomakten. Biomakten og bakteriologien vil fremheves som 

mulighetsbetingelser for den debatten som foregikk om hvilken form legens 

deltakelse i den samfunnsmessige kampen mot tuberkulosen skulle ha. Ved å 

fremstille endringen og refortolkningen diagnosen ”tuberkulose” gikk igjennom med 

oppdagelsen av det bakteriologiske smittestoffet, håper jeg å synligjøre hvordan 

denne endring i måten sykdom ble tenkt og ordnet påvirket måten medisinens 

samfunnsansvar ble artikulert. Hvordan de nye ”konstanter, analogier, og typer” nå 

ordnet sykdommen på en ny måte som et fenomen som best kunne håndteres av 

medisinen, noe som la føringer på hvordan legene igjen så sykdommen i relasjon til 

sin forståelse av medisinens samfunnsansvar.  

2.3 Oversikt over fremgangsmåte 

Etter at jeg i oppgavens teorikapittel tar for meg Foucaults biomaktbegrep og måten 

jeg ønsker å benytte dette, vil jeg legge frem mitt materiale i tre suksessive kapitler 

der jeg i kapitel 4 legger frem endringen bakteriologien medførte for måten man 

forstå tuberkulosen, i kapitel 5 hvordan bakteriologien ble brukt i fremstillingen av 

tuberkulosesituasjonen i samtiden og de påfølgende krav til reaksjon denne 

situasjonsfremstillingen skapte, for så i kapitel 6 å legge frem hvordan legene i årene 

frem mot året loven ble vedtatt argumenterte for og mot det lovforslaget som var blitt 

lagt frem. Gjennom denne bevisste oppbygningen og det utvalg og organisering av de 

tema som fremtrer i tekstene, begynner jeg den analysen som jeg så mer konsekvent 

søker å gjennomføre i kapitel 7. I dette kapitelet vil jeg ved hjelp av Foucaults 

biomaktbegrep løfte frem og diskutere de forskjeller og likheter som viser seg i måten 

meningsmotstanderne i debatten om tuberkuloseloven argumenterer for at 

sykdommen er et offentlig anliggende og hvor vidt de tiltak som kreves forutsetter at 

medisinens normer gjøres til lov.Etter dette følger konklusjonen i kapitel 8.  
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3 Teori: Om Foucaults biomaktbegrep 

Denne oppgavens tema er medisinens makt og innflytelse i offentlige spørsmål 

generelt, og spesielt i forhold til utvikling av lovverk. Fra omkring 1750 har 

tendensen vært at medisinens makt og innflytelse er økende. I denne prosessen har det 

vært viktig tema innen medisinen å finne en riktig vekting av vernet om individene 

versus fellesskapets interesser. Skulle man ofre eller beskytte individet når den 

overordnede hensikten er å styrke nasjonen som sådan. Aina Schiøtz påpeker at andre 

bind av bokverket Det Offentlige helsevesen i Norge 1603-2003 har undertittelen 

Folkets helse - landets styrke fordi den dominerende tenkningen i perioden, ser 

medisinens målsetning om et helsetilbud for flest mulig i direkte sammenheng med å 

sikre en stabil utvikling av de økonomiske forutsetninger som kan sikre nasjonens 

opprettholdelse. Arbeidet med et lovverk innen medisinens område, har da også hatt 

dette som overordnet målsetning.  

 

En tenkning som både fanger opp medisinens rolle i utviklingen av en sterkere 

befolkning, samt ser den i sammenheng med bruken av juss i relasjon til medisinen, er 

Michel Foucaults begrep om biomakt. Foucaults begrep om biomakt kan sies å være 

en beskrivelse eller hypotese om en spesiell maktform i et diakront perspektiv som 

strekker seg fra midten av 1700-tallet og frem til i dag.(b2003, s.) Jeg fant tidlig i 

arbeidet med tekstmaterialet at flere momenter ved Foucaults biomaktbegrep syntes 

beslektet med tenkemåten som viste seg i tekstene i de norske legetidsskriftene. 

Dernest syntes begrepet å medføre en spesifikk vinkling av materialet so 

tydeliggjorde visse tendenser i tekstene. Tendenser som jeg var interessert i og som 

jeg tror kan bidra til å besvare mitt forskningsspørsmål, det vil si spørsmålet om 

hvordan medisinen blir en maktfaktor i samfunnsutviklingen. I dette kapitlet vil jeg 

skissere de aspektene ved begrepet som jeg mener blir viktig i min analyse.  

3.1 Om begrepet biomakt 

Michel Foucaults begrep om biomakten får sin første lengre utlegning i kapitlet ”Rett 

til død og makt over livet” i boken Seksualitetens Historie: Vilje til viten fra 1976. 

Kapitlets tittel henviser til det Foucault hevder er et historisk brudd eller overgang i 

den vitenskapelige diskursens regime i det 18. århundre som kom til å gjennomsyre 

og omfordele det klassiske epistemets orden – ikke minst ved at det endrer måten 
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politiske handlinger legitimeres. Tidligere regjerte herskeren (the Sovereign) ved 

sverdet og trusselen om å ta sine undersåtters liv om de brøt loven, mens det nye 

regimet invester sin energi i å sikre undersåttenes overlevelse. Forskjellen mellom de 

to regimene er altså at der det første innebar en rett til å volde undersåttenes død, er 

den nye maktformen rettet mot individenes liv. Sentralt i dette epistemeskiftet er det 

Foucault kaller “spørsmålet om mennesket” – om dets særpreg som levende vesen og 

i forhold til andre levende vesener, noe han hevder har sin sammenheng med en ny 

utforming av forholdet mellom historien og livet.(1999, s.156) Livet befinner seg i en 

tosidig posisjon, skriver Foucault, "der det settes både utenfor historien som dennes 

biologiske omgivelse og innenfor mennesket historisitet som gjennomtrenges av det 

vitens- og maktteknikker."(1999, s.157) Dette siste medfører en ny utbredelse av de 

politiske teknologiene som i følge Foucault beleirer "kroppen, helsen, 

ernæringsmåten og boforholdene livsbetingelsene, hele eksistensens rom." (Ibid.) Det 

som skjer her er at det biologiske livet og bevaringen av dette gradvis fremtrer som en 

av de sentrale målsetningene i styringen av samfunnet. Med dette får et fag som 

medisinen en annen rolle enn tidligere. I et samfunn som vektlegger en økning av 

produktivitet og den generelle sosioøkonomiske velferden, i den hensikt å styrke 

nasjonen og staten som helhet, blir de vitenskapene som kan styrke befolkningens 

helse og dets velvære særlig viktige. 

 

Aina Schiøtz skriver om de norske forhold, at det ved slutten av 1800-tallet og 

begynnelse av 1900-tallet skjedde et endelig gjennombrudd i myndighetens tenkning 

om et større ansvar for sine borgere, og en erkjennelse av at denne oppgaven var 

tosidig; Staten hadde på ene siden et ansvar for å forebygge sykdom, på den andre 

siden et ansvar for å behandle de syke og ta hånd om de pleietrengende. Schiøtz 

anfører at så ”vel sunnhetsloven av 1860 som loven om sykeforsikring av 1909, er 

uttrykk for en slik tankegang.”(a2003, s.18) Samtidig kan det se ut til, om man 

eksempelvis sammenligner sunnhetsloven av 1860 med forordning om 

medisinalberetninger som ble innført i 1803, at utviklingen går mot at man med den 

stadige utvidelse av administrasjonen følger en enda tydeligere betoning av 

kollektivet på bekostning av individets interesser.(Op.cit., s.16f) Det overordnede 

motivet for denne betoningen av kollektiver skjer innenfor en eksplisitt motivasjon 

om å styrke befolkningens helse og å bygge opp en sterk nasjon. Dette skjer parallelt 

med at slutten av det 19. århundre preges av demokratiseringsprosesser, 



Fra bakterie til lovtekst                                                                                                                        . 

Stein Sørensen 15.11.2012 

 29 

parlamentarismen og en tiltagende organisering av ulike interessegrupper som sørger 

for at en større del av befolkningen får innflytelse i samfunnsspørsmål. Tilsynelatende 

pågår her en paradoksalt tosidig prosess: På den ene siden utvikles en styringskunst 

som søker å underordne individet kollektivets interesser gjennom en nyttegjøring av 

den enkeltes biologiske liv gjennom tiltak rettet mot å forbedre helse og forebygge 

sykdom. På den andre siden bidrar dette til å øke individenes mulighet for å gjøre sine 

interesser til en faktor i samfunnsutviklingen. Dette ligger etter min mening svært nær 

den formen for maktspill den franske idéhistorikeren Michel Foucault betegner med 

begrepet biomakten. Paul Rabinow og Nikolas Rose oppsummerer, i artikkelen 

“Biopower Today” fra 2006, biomakten som:   

 

all the specific strategies and contestations over problematizations of collective human 

vitality, morbidity and mortality; over the forms of knowledge, regimes of authority and 

practices of intervention that are desirable, legitimate and efficacious.(2006, s.197) 

 

Rabinow og Rose hevder videre, at Foucaults begrep er skisseaktig utlagt og at det i 

liten grad er blitt videreutviklet til funksjonelle operasjonaliserte redskaper. Samtidig 

anser de begrepet for å være høyst aktuelt og relevant i samtidig analyse av 

spørsmålet om ulike aktørens forsøk på å fremme en politiske “styring av livet”.(Ibid.) 

På sitt mest generelle, skriver Rabinow og Rose, berører biomaktbegrepet et felt 

bestående av mer eller mindre rasjonaliserende forsøk på å intervenere og gripe inn i 

de vitale karakteristika ved den menneskelige eksistens. Rabinow og Rose grupperer 

ut fra dette biomakten i tre ulike funksjoner: De består av i) en eller flere diskurser 

som hevdes å besitte kompetansen til å bestemme en sann og gyldig måte å forstå de 

“vitale” karakteristika ved levende mennesker. Det vil si de karakteristika som 

definerer mennesket som et levende vesen som blir født, modnes, innehar en kropp 

som kan trenes og styrkes, som sykner hen og dør; ii) ulike strategier og forsøk på å 

definere strategier for å intervenere på kollektive eksistenser i helsen og livets navn – 

ofte forsøkt territorialisert innenfor en nasjon, en stat eller andre postulerte helheter, 

eller spesifiseres til å utgjøre fremvoksende biososiale kollektiver, som 

arbeiderstanden i slumbyene eller lignende; samt iii) måter individer, gjennom 

individualisering (subjectification), arbeider på seg selv innenfor et individuelt eller 

kollektiv begrep om liv og helse.(Op.cit., s.195) Jeg vil i min analyse undersøke om 

disse strategiene kan påvises i legenes argumenter. Dette håper jeg vil bidra til å 
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synliggjøre virksomme forskjeller i biomaktens fremtredelse i debatten om 

tuberkuloseloven. Dernest vil jeg benytte andre aspekter ved Foucaults beskrivelse av 

biomakten for slik å belyse mitt forskningsspørsmål på best mulig måte. Disse 

aspektene vil jeg omtale i de følgende avsnitt av dette kapitelet. 

3.1.1 Kampen om makten til å forstå livet  

Et helt sentralt aspekt ved biomakten, skriver Foucault, oppstår ”når man vil betegne 

det som får livet og dets mekanismer til å tre inn i de eksplisitte beregningenes 

område og som gjør maktviten til en faktor som transformerer 

menneskelivet.”(Foucault, 1999, s.156) Biomaktens hensikt kan dermed sies å være å 

maksimere kroppens krefter og integrere de i et effektivt system, mens den samtidig 

søker å fremme en regulerende kontroll, en biopolitikk for populasjonene hvis 

interesse er livets mekanismer: fødsel, sykelighet, dødelighet, forventa levealder, et 

cetera. Denne maktens form er å gjennomveve det biologiske livet på alle sider med 

reguleringer, og et kontrollapparat som reduserer muligheten for at tilfeldigheter skal 

redusere og bryte ned dets kraft og overlevelse.(Op.cit., s.157ff)
 
Utviklingen av slike 

kontroll- og reguleringsteknikker gjorde automatisk at både de som vant dominans 

over samfunnets maktmidler og de, hvis makt lå i å gjøre motstand mot denne kontroll 

og reguleringsiver kunne ”støtte seg nettopp på det som makten beleiret – det vil si på 

livet og menneskene som levende vesen.“
 
(Op.cit., s.158)

 
Altså syntes begrepet ikke 

bare å skissere en ny maktform, men også å peke på at denne makten i utgangspunktet 

er tilgjengelig for alle, samtidig som den medfører en endring i både grensene og 

redskapene den politiske kampen utføres med:  

 

De store kampene, som siden det forrige århundre setter spørsmålstegn ved det generelle 

maktsystemet, kjempes ikke for å vende tilbake til de gamle rettighetene, heller ikke 

kjempes de med henblikk på den tusenårige drømmen om tidens kretsløp og gullalderen. 

Man venter ikke lengre på de fattiges keiser eller på de siste dager rike, man venter ikke 

engang på gjenopprettelsen av de rettighetene man forestilte seg stammet fra forfedrene. 

Det som kreves og fungerer som mål er livet, forstått som grunnleggende behov, 

menneskets konkrete vesen, fullbyrdelsen av dets muligheter, full utfoldelse av det mulige. 

Det er uvesentlig om det dreier seg om en utopi eller ikke. Man har her en meget reell 

kampprosess. Livet som politisk mål har så og si blitt tatt på ordet og har blitt vendt 

mot det systemet som satte seg fore å kontrollere det. Det som heretter har blitt de 

politiske kampenes anliggende er livet mye mer enn retten, selv om disse kampene 

uttrykte seg gjennom rettskrav. ”Retten” til livet, kroppen, helse, lykken, 
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behovstilfredsstillelse, ”retten” til å gjenfinne det man er og alt det man kan være – 

bortenfor all undertrykkelse og ”fremmedgjøring” – denne ”retten”, som ville ha vært så 

uforståelig for det klassiske rettssystemet, har vært det politiske svar på alle disse nye 

maktprosedyrene som heller ikke stammer fra herskemaktens tradisjonelle rett.
 

 

Uavhengig av hvem eller hvor biomakten utøves fra, er dens hensikt todelt: i) å 

maksimere kroppens krefter og integrere dem i et effektivt system; og ii) å fremme et 

sett av regulerende kontrollmekanismer som vil bidra til å holde de biologiske 

kroppene i livet og innrammet av et stabilt system.(Foucault, b1984, s.279) Viktig i 

denne tenkningen var et nytt fokus på befolkningen som en enhet, ofte utrykt gjennom 

statistiske termer, og som at staten i sitt forsøk på å styre denne enheten økende grad 

utformer sine målsetninger for maktbruk i form av økonomiske parametere.(Foucault, 

b2003, s.242) Biomaktens tre stikkord blir derfor: orden, helse og berikelse.(Foucault, 

b1984, s.277)  

 

Denne triaden gjenspeiler på interessante måter i tekstene som her skal analyseres. 

Men for å kunne anvende disse tankene på mitt materiale må også andre sider ved 

Foucaults tenkning nevnes. I løpet av det 19.-århundre ble maktens todelte hensikt 

forent innenfor serier av det de kaller “great technologies of power”, og der disse 

teknologiene etablerte seg oppsto dermed nye former for politisk maktkamp hvor de 

som opplever kontrollens teknikk griper tak i dens instrumenter og vender de tilbake 

mot det systemet som satte seg fore å kontrollere dem.(Rabinow, P. og Rose, N., 

2006, s.196) Medisinen var som nevnt en sentral faktor i utøvelsen av biomakt, og 

som det vil vise seg gjennom lesningen av tekstene søkes den av ulike aktører brukt til 

henholdsvis å forsvare kollektivets interesser eller til å forsvare individene mot 

hensynet til befolkningen. Men for å forstå hvordan disse ”store kampene” og den nye 

”makt teknologien” virker blir det her nødvendig kort å skissere hvordan Foucault 

forstår makt.  

 

Innenfor de gamle, hierarkiske samfunnsstrukturene identifiserer Foucault to måter 

makten tradisjonelt har virket på, det et vil si gjennom polariteten dominans og 

strategi.(Foucault, 2002, s.11) Dominans er den makten som er etablert gjennom 

rangordninger, sedvane eller lov og som består i posisjoner som også medfører klare 

maktforhold. Kongen versus hans undersåtter eller ektemannen versus hans kone er 
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klassiske eksempler på dominante maktforhold. Innenfor et slikt regulert hierarki 

finnes imidlertid alltid muligheten for motstand, eller det Foucault kaller strategi. I 

sine forelesninger viser han til, litt humoristisk, hvordan kvinnen – gjennom sin 

strategiske makt – ofte kan sies å ha den reelle kontrollen i et hushold. Det sentrale 

poenget med modellen blir likevel ikke morsom; kvinnen kan innen et slikt system 

aldri vinne dominant makt – med andre ord, dominans holder aktørene fast i systemet. 

Samtidig er ingen slike systemer stabile og makten kan dermed sies å være en av 

kreftene som virker til å endre forholdet mellom det som dominerer, og det som virker 

som motmakt mot den dominerende maktformen. Makt, sier Foucault, handler ikke 

om stabile posisjoner og hierarkiske strukturer, men om hvordan utveksling av alt fra 

kunnskaper i skolesystemet til strafferettslige reaksjoner utspilles i flytende, fleksible 

relasjoner der dominans og motstand bestemmer maktens konfigurasjoner – slik de er 

under stadig reforhandling og forvandling. Dette betyr at makt er noe vagt og 

ubestemmelig, som infiltrerer alle relasjoner og interaksjoner mellom mennesker, men 

den har også en grense. Det er illustrerende at Foucault hevder at makten opphører der 

tvangen begynner, for det ingen motstand er mulig, finnes ikke makt, men bare 

vold.(Op.cit.) 

 

Et slikt syn på makten innebærer at det blir vanskeligere å påvise hvor og hvordan 

makten skjer. I den ”gamle” orden, slik eksemplet med ekteskapet viser, er makten 

samtidig relasjonell og strukturell: Den strategiske makten finnes bare i de 

øyeblikkene den dominante strukturen møter motstand. Med begrep som 

styringsmentalitet, disiplinering og biomakt blir dette mer komplisert da makten ikke 

fungerer i noen klar binær relasjon. Foucault sier nemlig at denne makten både skaper 

subjektivitetsposisjoner, samtidig som den ”kommer nedenfra”, og at i det i en 

forstand er individene som deltar i disse maktspillene som gir dem legitimitet og 

dermed opprettholder dem.(Foucault, b2003, s.29) I de ulike posisjonene legene tar i 

sitt forsøk på å legitimere medisinens samfunnsansvar er et slikt perspektiv 

interessant, noe jeg vil forsøke å belyse i kapitel 7.  

 

Til dette bildet kommer de maktformene Foucault ser som betegnende for det 

moderne og som overordnet betegnes som styringsmentalitet (governmentality). Den 

historiske utviklingen av en slik tenkning gis navnet hyrdemakten og ses i 

sammenheng med en tidlig statsvitenskapelig tradisjon som forsøker å skrive frem en 
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måte å tenke styringskunst i opposisjon til det som fremstilles som et kynisk, 

machiavellisk lederideal. De som ønsker å fremdyrke hyrdemakten tar utgangspunkt i 

kristne ideer om den gode hyrde og fremstiller en leder som har omsorg for flokkens 

velvære og dens gode helse. I følge Foucault er et av denne ideologiens produkter 

maktformen styringsmentalitet, som virker utenfor de kjente hierarkienes strukturer av 

dominante og strategiske relasjoner, eller slik Rabinow og Rose formulerer det: 

 

‘governmentality’ [is] a concept whose whole rationale was to grasp the birth and 

characteristics of a whole variety of ways of problematizing and acting on individual and 

collective conduct in the name of certain objectives which do not have the State as their 

origin or point of reference.(2006, s.200) 

 

Foucault hevder at styringsmentalitet er en maktform som søker å internalisere sine 

prinsipper i dem den ønsker å styre på en slik måte at den evner ”å styre ved 

individenes egen sannhet.”(Foucault, 2002, s.14) Innenfor en slik tenkning oppdras 

individene til selv å ville handle i tråd med de normene som beskriver lovlydige og 

samfunnsnyttige individer. Makten, slik Foucault forstår den, virker nemlig ved at 

individet gjennom dets egen personlighetsdannelse lærer å ”styre seg selv”(Op.cit., 

s.13) innenfor det han kaller en "selvforholdelsespraksis".(b2001, s.39) I det moderne 

befinner denne praksis seg innenfor mulighetsbetingelser for personlighetsdannelse 

Foucault kaller disiplinering og regulering, som legger helt spesielle føringer for 

måten denne styringen skjer. Biomakten befinner seg primært innenfor reguleringens 

tendens, men den har også islett av disiplinering. Foucault snakker blant annet om 

”organo-disiplin".(Foucault, b2003, s.250) Jeg vil her ikke gå i detalj på hvordan 

Foucault forstår regulering eller disiplinering, men velger å se biomakten i lys av 

styringsmentaliteten.  

 

Styringsmentaliteten er en maktform uten noen nødvendig forbindelse mellom den 

tradisjonelt forståtte dominante makten og dens redskaper. Tradisjonelt har jussen og 

dens fundering i statens monopolisering av voldmidlene vært maktens foretrukne 

område, mens den i det moderne har endret sitt fokus og dreid bort fra sin fundering i 

volden, mot et forsøk på å holde fast og kontrollere livet gjennom regulering og viten 

om det biologiske.(Op.cit., s.247ff) Biomakten kan her ses som del av et epistemisk 

skifte:  
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I tusenvis av år var mennesket det samme som det var for Aristoteles: et levende dyr som 

i tillegg var i stand til å ha en politisk eksistens. Det moderne mennesket er derimot et dyr 

som befinner seg i en politikk der det er spørsmål om dets liv som levende vesen. 

(Foucault, 1999, s.156)
  

 

Innenfor denne politikken får loven en spesiell rolle, noe som vil være et viktig tema i 

denne oppgaven, og som derfor kort må beskrives. 

3.1.2 I skjæringspunktet mellom lov og norm 

I Galskapens Historie fra 1961 viste Foucault hvordan begrepet om galskap endret 

seg med fremveksten av et nytt begrep om det rasjonelle. Her ble galskap til slutt 

omdannet til en medisinsk kategori og et avvik fra det normale som det ikke er plass 

for i samfunnet. Slik legitimeres en isolering av de ”syke” i dertil egnede 

institusjoner. Her kan man si at den nye rasjonaliteten får en normativ funksjon som 

bidrar til å utforme strategier for håndtering av avvik fra denne normen, med det 

regimet Foucaults beskriver med begrepet biomakt trenger en slik normativ tendens 

også inn i lovens funksjonsmåte.  

 

Foucaults hevder at i det regimet biomakten fungerer innenfor, kan relasjonen mellom 

lov og norm beskrives ved at loven her tar på seg normens funksjon. Et stikkord for 

Foucaults tekning her er ”normalisering”. Biomakten virker blant annet ved å gjøre 

det medisinsk normerte så viktig at det kan forankres i lovverket, slik at det juridiske 

system benyttes til å sanksjonere det som faller utenfor det medisinsk definert 

normale snarere enn bare å straffe det man i det gamle systemet regnet som 

forbrytelser, som tyveri og drap. Normen betinger lovens form og lovens form er å 

regulere – ikke å straffe. Dermed kan man si at der den klassiske jussen fungerte med 

sverdet som premiss, virker biomakten ved hjelp av andre, mer subtile mekanismer, 

fordi: 

 

”...] en makt som har som oppgave å ta hånd om livet vil trenge kontinuerlige, 

regulerende og forbedrende mekanismer. Det dreier seg ikke lengre om å utnytte døden 

innenfor det feltet som er underlagt herskemakten, men om å fordele det levende på 

verdiene og nyttens område. En slik makt må kvalitetsbestemme, måle, vurdere og 

hierarkisere, snarer enn å vise seg frem i sin morderiske prakt. Den trenger ikke å trekke 
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opp et skille mellom undersåtter som adlyder herskeren og dem som er hans fiender; den 

foretar fordelingene omkring normene.(Foucault, 1999, s.157)
 

 

Dette innebærer ikke, sier Foucault, at loven utviskes eller at rettsinstitusjonen 

forsvinner, men at loven i økende grad fungerer som en norm og at den juridiske 

institusjonen blir stadig mer integrert i et kontinuum av innretninger, eksempelvis 

medisin eller administrasjon, som framfor alt har regulerende funksjoner.(Op.cit.) 

Denne tendensen til at statlige og private aktører fokuserer på normen og det 

”normale” – og at de søker å befeste denne tenkningen gjennom lovverket – er i følge 

Foucault det historiske resultatet av en maktteknologi som konsentrer seg om livet. 

Men dette betyr også, skriver Foucault, at en ikke bør ”la seg lure av de forfatningene 

som ble skrevet over hele verden etter at den franske revolusjonen, av hel vedvarende 

og støttende lovgivende virksomhet”.(Foucault, 1999, s.158) Derimot befinner man 

seg her ”i forhold til de samfunn vi har lært å kjenne frem til det 18. århundret, i [...] 

en fase av tilbakegang for det juridiske.”(Foucault, 1999, s.158) Jussen legitimerer 

biomaktens virkemåte, men det sentrale i den nye styringskunsten biomakten 

beskriver, er de mer skjulte former for styring av samfunnet som tar over der den 

gamle juridiske makten mister sin dominans. For biomaktens del snakker han her om 

på den ene siden den statistiske og biologiske bioreguleringen som innføres 

eksempelvis gjennom sykehusvesenet, velferdsordninger og forsikring og det på den 

andre siden, det nye sosiale ”politiet” som innføres i form av ulike råd og komiteer 

etablert for å gjøre samfunnsutviklingen mer planmessig.(Foucault, b2003, s.250) 

Etableringen av tuberkuloseloven, og motstanden mot denne, mener jeg på 

interessante måter tangerer disse tematikkene – noe som vil ble sentralt der jeg søker å 

anvende Foucaults biomaktbegrep på tekstene fra de norske legetidsskriftene.  

 

3.2 Medisin og kampen om forståelsen av tuberkulosen i 

Norge 

Med det økte fokus på livet og opprettholdelsen av liv, øker medisinens betydning for 

styringen av samfunnet på mange ulike felt, og med det øker fagets prestisje og 

medisinernes makt. Denne makten er, som Foucault har vist i Klinikkens Fødsel fra 

1963, intimt forbundet med fagets kunnskapsproduksjon innenfor institusjonene og de 

autoritetsstrukturer som er forbundet med kunnskapen som bygges opp innenfor den. 
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Uten at man direkte kan si at medisinen kunnskapsmakt og biomakten er del av 

samme prosesser, vil jeg hevde at de på mange punkter er sammenfallende. Det 

gjelder da også for legenes makt, som for biomakten, at den eksister i et rom utenfor 

staten. Biomakten, påpeker Foucault, har ikke staten som sitt opphav eller referanse 

punkt, men er del av en større, idehistorisk prosess.(b2003, s.250) Debatten i de 

norske tidsskriftene vil her ses som et lokalt utrykk for denne større, idehistoriske 

prosessen. Debatten vil slik ses som en kunnskapsmessig maktkamp om hva 

medisinen og dens målsetning skal være i lys av medisinen krav på makt og 

innflytelse i spørsmål av betydning for samfunnet. Slik sett er det jeg ønsker å se på 

hvordan medisinerne gjennom debatten bruker sine kunnskaper til å fremme og/eller 

motarbeide de tre strategiene Rabinow og Rose ser som kjennetegnende for 

biomakten, og slik la begrepet om biomakt bidra til å synliggjøre viktige momenter 

ved debatten som ellers kunne vært vanskelig å få øye på. 

 



Fra bakterie til lovtekst                                                                                                                        . 

Stein Sørensen 15.11.2012 

 37 

4  Isoleringen av et smittestoff: En sykdom 

formuleres  

Ordet tuberkulose henviser per 2012 til fire ulike bakterier innen genuset tuberkulosis. 

Fra tidlig 1800-tall og frem til 1882 ble begrepet, først innført med René Laennecs 

unitetslære, brukt om sykdommer med forekomst av små knuter, tuberkler ledsaget av 

gul, osteaktig betennelsesvæske. Andre sykdomstilstander som i dag kunne gi 

indikasjon på tuberkulose ble på denne tiden betegnet med ulike navn ut fra 

sykdommens lokalisering eller forløp. Ftisis henviser eksempelvis til infeksjon i 

lungene og ble etter vært synonymt med lungetæring. Skrofulose betegnet en 

infeksjon hovedsakelig lokalisert til lymfekjertlene under kjeven og på halsen, men 

også slimhinner i øye og nese. Til sammen bidrar disse og andre betegnelser, som 

skiftet fra sted til sted og ulike teoretiske modeller, til at 1800-tallets 

medisinalberetninger hva gjelder diagnostisk presisjon har store svakheter. Slik sett er 

det en markant overgang til den bakteriologiske teknologiens diagnostiske sikkerhet 

som Koch innfører i 1882 Den har vist seg så solid at eksempelvis den medisinske 

arkeologien, med stor selvtillit, påviser bakteriens tilstedeværelse på 27 000 år gamle 

knokler. Man kan med god grunn spekulere i sykdommens alder og dens relasjon til 

den menneskelige sivilisasjonens fremvekst, men viljen til å oppløse tidenes skiftende 

gang under mikroskopets linse synes betegnende for måten Kochs oppdagelse har 

preget den moderne sykdomsforståelsen. Basert på tekstene som leses i denne 

oppgaven syntes det i hvert fall slik at allerede kort tid etter oppdagelsen av bakterien, 

ble denne skrevet frem som et epokegjørende før og etter, der alt som lå før ble 

redusert til overtro, mens fremtiden nå lå åpen for en sann og endelig forståelse av 

verden i dens minste bestanddeler. I dette kapitlet ønsker jeg å se på relasjonen 

mellom bakteriologien og den forutgående teoretiske situasjon. En innføring i det sist 

nevnte trykkes i januar 1882 i Norsk Magazin for Lægevidenskaben under tittelen 

”Om tuberkulosen”. I denne teksten foregir dr Hjalmar Heiberg å oppsummere 

vitenskapens status per datum. Hans konklusjon er ikke oppløftende, og han slår fast:  

 

at den mere videnskabelige Behandling af Tuberkulosespørsmaalet i Grunden har været 

lidet tillokkende for den praktiske Læge og at han endogsaa kan have havt Grund til at lade 

en hel Del af de videnskabeligt indvundne Resultater upaagtede.(Heiberg, 1882, s.282) 
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De vitenskapelige resultater Heiberg referer til i sin artikkel, befinner seg primært 

innenfor unitetslæren eller dualitetslærens ramme. Unitetslæren var, som nevnt, 

utviklet av den franske legen René T. H. Laennec (1781-1826), mens dualitetslæren er 

forbundet med den tyske patologen Rudolf Virchow (1821 – 1902). Jeg vil i det 

følgende gå litt mer innpå hva særlig Laennecs teori besto i, men her påpeke at 

unitetslærens fordel var at den ved forbant de små knutene, eller tuberklene man så i 

vevet ved en rekke ulike tilstander som utrykk for samme sykdom, nemlig 

tuberkulosen. Dualitetslæren ble deretter utviklet som en respons på Laennecs 

hypotese og med den hensikt å omstøte denne, da Virchow mente at det Laennecs 

forklarte som en sykdom i virkeligheten dreide som om to ulike, vesensforskjellige 

tilstander. I følge Heiberg hadde de to legene i løpet av 1800-tallet lyktes med å dele 

den europeiske tuberkuloseforskning inn i to konkurrerende skoler.(Ibid.)  

 

Det mollstemte utgangspunkt til tross, Heiberg fremstår som en sterk tilhenger av 

Laennec: Hans “udødelige Fortjeneste” skrev Heiberg, var at hans teori 

“sammenholdt hvad der hørte sammen og viste, at Ftisis var en Sygdomse n h e d, 

karakterisert ved en Svulstafsætning, som var osteaktig og havde Tilbøielighet til at 

gaa over i Ramollissement og derved danne Kaverner.”(Ibid.)
 
Ved disse tuberklene 

kunne nå altså sykdomsprosesser i kjertler (skrofulose); i ryggmarg (spondylit) eller 

lunger (ftsis) bindes sammen av ett diagnostisk kriterium. Dette er Laennecs 

unitetslære og hva som Heiberg beskriver som Laennecs ”udødelige Fortjeneste”. 

Bakgrunnen for Laennecs teori var gjentatte patologiske undersøkelser som avdekket 

at små knuter eller tuberkler kunne påvises uavhengig av om sykdommen satt i 

lungene eller andre lokaliseringer: I det affekterte vevet påviste man små knuter, og 

disse ble videre ansett som opphavet til det osteaktige pusset man ved siden av disse 

knutene assosierte med sykdommen. Det er også med denne nye vektleggingen av 

tuberklene at sykdommen får sitt moderne navn -- noe som trolig vitner om Laennecs 

betydning. En annen og lenge assosiert følgesvenn var døden, og også denne ble av 

Laennecs og hans etterfølgere gjort til et teoretisk faktum, det vil si det prinsippet 

Heiberg referer som ”Læren om Ftisens Uhelbredelighed.”(Ibid.) Læren om at 

tuberkulosen ikke lot seg behandle holdt seg langt inn på slutten av 1800-tallet. Slik 

kombinerte Laennec lenge etablerte sannheter med den nye patologiens metodikk, og 

skape slik teori som forega å skape en diagnostisk samling. Også slik sett var 

Laennecs teori en viktig forløper for bakteriologien.
 
 Denne patologiske metodens 
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fremkomst regnes av Michel Foucault som en viktig forutsetning for den moderne 

medisinens blikk, og i hans bok Klinikkens fødsel er nettopp Laennec en viktig figur. 

Foucault hevder at et særtrekk ved den nye medisinen blikk er dens evne til å trenge 

inn kroppens mørke og dele opp livet i isolerte organers funksjoner.(1989, s.22) 

Laennec sto også bak utviklingen av andre diagnostiske hjelpemidler som preget 

legevitenskapen på 1800-tallet, nemlig stetoskopet.(Skogheim, 2001, s.46) En 

oppfinnelse som kombinert med Josef Leopold Auenbruggers teori om perkusjonen 

(det vil si den diagnostiske verdien av de ulike lyder legene kunne fremkalle ved lette 

slag mot pasientens kropp), lenge var to av de viktigste diagnostiske redskapene i 

forhold til sykdommer i luftveiene før utviklingen av røntgenteknikken på 1890-tallet.
 

(Ibid.)  

 

Laennecs viktigste kritiker og meningsmotstander, Robert Virchow, var og er en 

ruvende skikkelse i sin samtid og i medisinhistorien. Virchows posisjon hvilte 

hovedsakelig på hans arbeider innen patologien, og særlig utviklingen av celleteorien, 

men også hans videreutvikling av Johann Peter Franks (1745–1821) sosial-politiske 

forståelse av medisinen. Flere norske leger studerte under Virchow, og hans 

innflytelse har fått stor betydning for norsk medisin.(Berg, 2002, s.27) Utover dette 

var Virchow altså også leverandør av dualitetslæren. 

 

I følge Christoph Gradmann utviklet Virchow sin teori fordi hans forståelse av 

medisinen ikke tillot den modellen Laennec beskrev: Virchow så sykdom som resultat 

av fysiologiske, patologiske prosesser, noe som medførte at han avviste troen på ytre 

årsaker, eller det Gradmann kaller ”ontologiske konsepter”.(Gradmann, 2009, s.30) 

Dette medførte at Laennecs teori ble avist og de tuberkuløse prosesser ble sett som en 

av to; enten en fase i overgangen mellom to sykdommer eller i tilfellet 

lungetuberkulose (ftisis), en selvstendig sykdom.(Ibid.) 

 

Laennec og Virchows gjensidig utelukkende posisjoner etterlot fagmiljøet og de som 

søkte å utvikle en holdbar teori, i en situasjon dr Heiberg beskrev som preget av 

”megen Dissens og Uenighed i Opfatningen av Ftisen.”(1882, s.282) Heiberg var ikke 

alene om å beklage denne uoversiktlige og kaotiske situasjonen. Som Dag Skogheim 

anfører hadde den tyske legen Detweiler fem år før Koch presenterte sine funn, 

anklaget legestanden for en flom av hypoteser og kurer uten noen forankring eller 
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virkelig effekt.(2001, s.87) Situasjonen kunne beskrives, med Thomas Kuhn, som en 

epistemologisk krise der ingen teorier fanger opp alle tilgjengelige fakta på en 

tilfredstillende måte.(Kuhn, 1962) Slik var tilstanden innen tuberkuloseforskningen 

ved midten av 1800-tallet: Alle tilgjengelige teorier, fra Laennec til Virchow, kunne 

bare forklare deler eller enkelheter i virkeligheten som møtte klinikerne, forvirring 

rådde grunnen, og som Heiberg skriver, ”selv på disseksjonsbordet visste man ikke, 

om man stod for en ægte Tuberkulose eller for en kronisk Betændelse.”(1882, s.281) 

Samtidig knytter ikke Heiberg problemene til de ulike modellene som verserte, men 

til sykdommens utallige fremtredelses former og det han kaller "de proteusaktige 

Processer, som konstituerer det kliniske Begrep Ftisis (Tæring).”(Op.cit., s.285) 

 

Heibergs artikkel tar for seg styrker og svakheter ved både Laennecs og Virchows 

modeller, og på sentrale punkter søker han å gjendrive deres posisjoner. Virchow ved 

en grundig gjennomgang av ulike manifestasjoner i ulike organer som etter Heibergs 

mening ikke kan betviles er utrykk for samme sykdom. Laennec ved å beskrive 

detaljerte patologiske studier av lukkede kaverner med åpenbart avsluttende 

sykdomsprosesser: 

 

Heldigvis kommer der da under dette ogsaa enkelte Lyspunkter frem, og det vil ialfald 

vise sig, at Laennec’s Uddtalelser om Sygdommens Uhelbredelighed er udgaaet fra en 

altfor fatalistisk Modløshed.(Op.cit., s.283) 

 

I denne tilstand av forsiktig optimisme er det Robert Koch publiserer sin oppdagelse 

av tuberkulosens smittestoff – en tekst som publiseres i de norske tidsskriftene bare 

måneder etter Heibergs redegjørelse av et status quo.  

4.1 Om Kochs oppdagelse av tuberkulosebakterien 

Robert Koch holdt i mars 1882 et foredrag for leger i det medisinske selskap i Berlin, 

der han fremla de funn som hadde ledet ham frem til å tro at smittestoffet som ble 

knytte til sykdommen tuberkulose var blitt funnet. Bare uker senere ble første avsnitt 

av en bearbeidet versjon av foredraget satt på trykk i Tidsskrift for Praktisk Medicin, 

mens det som helhet ble trykket i Norsk Magazin for Lægevidenskaben under tittelen 

”Tuberkulosens Ætiologi”.  Det Koch hadde oppdaget, var i følge ham selv årsaken 

bak det Heiberg kalte tuberkulosens ” proteusaktige Processer”:  
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Forf. tror efter alle disse Forsög at være berettighet til den Antagelse, at de i de 

tuberkulöse Substanser forekommende Baciller ikke alene er Ledsaget af den tuberkulöse 

Proces, men den virkelige Aarsag til denne; at vi altsaa i Bacillerne har det egentlige 

Tuberkelvirus. 

Forholder dette sig saaledes, bliver det for Fremtiden let at bestemme, hva der skal og 

hvad der ikke skal henregnes til Tuberkulose, hvilket, som bekjent, ikke tidligere altid har 

været saa let at afgjöre, idet den Ene regnede til Tuberkulose, hva den Anden opfattende 

som en different Sygdom. Paavisning af Baciller vil herefter være Kriteriet, og Forf. maa 

efter sine Undersögelser erklære Miliærtuberkulose, osteagtig Pneumoni, ostaktig bronkit, 

Tarm- og Kjerteltuberkulose, Perlesyge hos Kvæget, spontan og Inokulationstuberkulose 

hos Dyr for identiske Sygdomme. Om Skrofulose og fungös Ledbetæendelse vil han endu 

ikke udtale sig med Bestemhet, men i ethvert Fald hörer en stor Del af disse Sygdomme til 

den ægte Tuberkulose.(Koch, 1882, s.357)
 

 

Begrepene ”ægte” og ”egentlig” tuberkulose knytter seg til striden mellom Laennec 

og Virchow. Slik sett kan man anta at Koch knytter seg til Laennecs teorier. Kochs 

hovedbudskap er at sammenfallet mellom sykdom og denne mikroben er kasuelt og 

entydig: Først kommer smittestoffet, så sykdommen. 

 

Metoden Koch utviklet ved å sette sammen og videreutvikle eksisterende teknikker 

fra ulike forskningsmiljøer, kan oppsummeres i det som er vanlig å kalle Kochs fire 

postulater. Disse postulatene innebar i) isolering av smittestoff fra sykt individ, ii) 

dyrkning av smittestoff i agrar medium, iii) inokulasjon av dette stoffet på et 

forsøksdyr, og iv) isolering og sammenligning av inokulert medium for slik å etablere 

at stoffet fra punkt i) gjenfinnes hos forsøksdyret. Det kanskje viktigste leddet i denne 

prosessen er inokulasjonen av smittestoffet i en forsøkskanin eller et marsvin – en 

teknikk som ble utviklet og forfinet av Jean Antoine Villemin (1827 –1892). 

(Gradmann, 2009, s.14) Dette er interessant nok et av punktene hvor Heiberg og 

Kochs tydelig divergerer i sine vurderinger. Heiberg referer til Jean Antoine 

Villemins forskning, men stiller sterkt kritiske spørsmål med tanke på dens 

nytteverdi.(Heiberg, 1882, s.287) Dette står i sterkt motsetning til både Koch selv og 

andre kommentatorer som understreker at “den kochske oppdagelse” ville vært 

utenkelig uten Villemins forarbeide.
 
 Dermed antesiperer han kjernen i debatten som 

følger: vurderingen av om dette faktisk er det reelle smittestoffet, hvilke tilstander 

som dermed kan sies å tilhøre tuberkulosen og de tiltakene som kan settes inn mot 

basillene i en vitenskapelig forankring. Kochs undersøkelser mer konkret: 
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har givet os Nøglen til Forklaringen af mange Fænomener, som vi forøvrigt allerede 

enipirisk kjende. Men det er netop det Skjønne ved denne Opdagelse, at ved den har vore 

naturvidenskabelige Iagtagelser faaet fast Grund under sig.”(Billroth, 1882, s.231) 

 

Denne nye metode og medfølgende diagnostiske presisjon, medfører en fornyet 

selvsikkerhet for faget. Med bakteriologiens nyhetsverdi og popularitet fulgte i årene 

som fulgte en rekke undersøkelser i Kochs fotspor. I det følgende vil jeg se på tre 

områder som utpeker seg i materialet. Disse utpeker seg dels gjennom at antallet 

tekster som omhandler disse temaene er stort, men også som følge av at disse temaene 

av flere ses som særlig viktige etter at sykdommen kan føres tilbake til en bakteriell 

infeksjon:  

i. Vurderingen av bakteriens betydning for forståelsen av tuberkulosens etiologi 

ii. Reevaluering av behandlingene som har blitt brukt og utforskningen av nye 

terapiformer 

iii. Hygienetanken som sentralt tiltak for å forhindre utbredelse av smittestoffet 

4.1.1 Om tuberkulosens etiologi: Én sykdom formuleres 

Muligheten til å påvise bakterien i spyttet til de tæringssyke var den første åpenbare 

konsekvensen av Kochs oppdagelse – ikke minst fordi den ga mulighet til å avdekke 

sykdommen allerede i et tidlig stadium: 

 

I alle disse tilfælde har vi faat efter Forf.s Mening i Tuberkelbacillerne det mest 

verdifulde Diagnostikum for at kunne oppdage en endu tvilsom begynende Ftisis og skille 

Ftisis fra forskjellige Sygdomme, som kan maskere eller ligne den.(Rogge, 1883, s.45) 

 

Tilstedeværelsen av bakterien, slås det fast, er også viktig når det gjelder 

”Differentialdiagnosen mellom Ftisis og andre Lungesygdomme, fremfor alt visse 

Former af Bronkit, Bronkiektasi, kronisk Pneumoni o. s. v.”.(Op.cit., s.43) På 

universiteter og sykehus i hele Europa ble det gjennomført tester og den ene etter den 

andre sykdommen kunne gjennom Kochs firleddede metode føres tilbake til infeksjon 

av bakterien:  

 

Hvis den K o c h s k e Bacille faktiske er det specifike Mærke paa Tuberkulose, hvorpaa 

vi foreløbig ikke tvivler, saa er hermed bevist: at Lupus maa opfattes som en lokaliseret 

Tuberkulose.(Pagenstecker og Pfeiffer, 1884, s.140) 
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Slik sett kunne man hevde at Kochs metode i praksis innførte en ny unitetslære, om 

ikke annet ved at den nå entydig tilbakeviste Virchows dualitets teori – med bakterien 

får sykdommen et diagnostisk kriterium som entydiggjør tuberkulosen. Når det gjaldt 

angrepet på Laennecs ”uhelbredelighets” tese, fortsetter bakteriologien denne på en 

måte beslektet med Heibergs forsiktige optimisme: Bakteriologien ga da også støtet til 

massive forsøk med å utvikle midler til å drepe det levende smittestoffet. Samtidig var 

ikke teknologien Koch hadde videreutviklet uten videre en 100 % sikker metode, og 

tross iherdige undersøkelser var det mange som formulerte mistillit til påstandene om 

bakteriens primat og dernest dens evne til å overføres fra et menneske til et  annet: 

Gjennom hele 1880 og 90-tallet var smittsomheten, i det minste graden av 

smittsomhet, et tema som ikke ble akseptert som ugjendrivelig etablert. Særlig i årene 

1882-86 foregår en hektisk rapportering på undersøkelsene av sammenhengen mellom 

bakterien og forekomsten av tuberkler eller andre symptomer. Smittestoffets 

betydning ble anerkjent, men Kochs påstand om en entydig etiologi ikke like evident:  

 

Kun enkelte Undersøgere, især Dr. S p i n a i Wien, har stillet sig bestemt Opposition til 

K o c h, idet de paastaar, at den K o c h s k e Bacille neppe er en egen karakeristisk Sopart, 

at den langtfra konstant kan paavises i tuberkuløse Afsætninger, og desuden ogsaa findes 

hos Friske eller hos forskjellige af andre Sygdomme lidende Patienter, hos hvem 

Tuberkulose sikkert kan udelukkes. Derimot stiller nogle fler sig skeptisk ligeoverfor 

Bacillens ætiologiske Betydning, dog er her neppe nøiagtige Kontrollforsøg gjorte.(Rogge, 

1884, s.42)
 

 

I rekken av forsøk som ble gjort i årene 1882-86 kunne man ikke alltid bekrefte 

Kochs forskning.(Op.cit, s.44) Dernest hevdes det, som en svakhet ved metoden, at 

selv om dyr er mottagelige for smitten forklarer ikke Koch på en god måte smitten 

mellom mennesker:   

 

At Tuberkulosen i sit inderste Væsen er en Infektionssygdom, anser jeg for at være bevist. 

[...] Tuberkulosen lader sig overföre ved Indponing paa næsten alle de Dyr, som man 

hidindtil har valgt til disse Forsög. Hvoraf kommer det da, at saa faa Kjendsjerninger taler 

for, at denne Sygdom lader sig inpode fra Menneske til Menneske?”(Rindfleish, 1882, s.247) 

 

Disse metodiske problemene gir opphav til nye spekulasjoner og teoretiske forsøk 

gjennom hele 1880 og -90-tallet. Slik sett er det etter min mening mulig å hevde at 
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Aina Schiøtz forenkler noe når hun hevder at smittestoffteorien og dreining av 

medisinen i naturvitenskapelig retning medførte en økt innsikt i 

infeksjonssykdommenes dynamikk – når de rammet, hvem de rammet og hvorfor de 

rammet.(Schiøtz, 2003, s.59) ”Hvem” og “hvorfor” ble i perioden jeg her tar for meg 

ikke gjenstand for en entydig ”innsikt” som alle legene delte. Eksempelvis var 

”hvem”, som i forkant av identifiseringen av bakterien hadde vært ansett som bestemt 

av en arvelig ”gift”, ble nå gjort til et spørsmål om medfødte disposisjoner og satt i 

sammenheng med familiære forhold: ”Tuberkulosen som saadan arves ikke, men kun 

Anlægget dertil. [...] Meget, som vi hidtil har opfattet som Arvelighed, maa vi herefter 

betragte som Infektion.”(Billroth, 1882, s.230) 

 

Når arven forvandles til disposisjon innebærer det altså en økning av mulige faktorer 

som tilsammen skal bidra til at den som utsettes for smitte faktisk utvikler sykdom. 

Korpslege C. F Larsen lister opp mange årsaker til sykdommen, men det er bakterien 

som nå samler alle disse i en rubrikk:  

 

Disposisjon ved Arv, uhendsigtsmessig Föde, svækkende Anstrengelser og, om man vil, 

selv ”de mange samvirkende Aarsager”som fra gammel Tid antoges at frembringe 

Tuberkulosen , behöver man ikke at skyde til Siden, men de svinder ned til forholdsvis 

smaa Störrelser ved Siden af den nævnte Aarsag [...”(Larsen, 1884, s.163) 

 

Tross at bakterien oppvurderes er Larsen en av de som stadig fremhever sosiale 

forhold og dårlige livsvilkår som viktige forklaringsformer for å forstå sykdommen. 

En slik tenkning omkring sykdommens årsak kan trolig spores til Frank og Virchows 

”sosiale medisin” som nettopp vektla denne typen faktorer. Uansett bidrar bakteriene, 

i egenskap av livsform, også til at andre – og både moderne og kontroversielle teorier 

som darwinismen – trekkes inn i debatten om tuberkulosens etiologi:  

 

Efter den gamle Opfatning af tuberkulosen laa det Specifike i Legmet selv, efter den nye i 

et Væsen (de K o c h s k e Baciller), der udenfra trænger ind i Legemet og formerer sig der. 

Dispositionen for Sygdommen er at søge deri, at Legemets Elementer i Kampen for 

Tilværelsen ligger under ligeoverfor Tuberkelbacillen. Dispositionen er derfor, selv under 

de ugunstigeste hygienske Forhold, ikke tilstrækkelig til at fremkalde Sygdommen, der maa 

altid udenfra komme noget nyt – Tuberkelbacillen.(Weigert, 1884, s.47) 
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Dette tema vil jeg komme tilbake til senere, men påpeker allerede her at darwinismens 

begrep om arvede og miljømessige faktorer på sikt får – i hvert fall for enkelte miljøer 

i medisinen – stor betydning for de tanker man gjør seg om ”hvem” og ”hvorfor” 

sykdommen rammer. En beslektet eller parallell bevegelse er den begynnende 

immunologien, og da særlig de arbeidene som er blitt gjort av Louis Pasteur (1822–

1895), med utviklingen av vaksiner mot anthrax og rabies. I forsøket på å forklare 

hvordan disse vaksinene fungerte vokste teorier om immunisering frem. Disse 

teoriene fikk også betydning for forståelsen av tuberkulosens “hvem” og “hvorfor”: 

Vi puster alle inn gatestøv og med det bakterier av mange slag – men for noen 

individer medfører denne “innpusting” at de utvikler aktiv tuberkulose: 

 

naar det kun skulde ske med saadanne Individer, paa hvis Ansit Tuberkulosen allerede har 

staaet skrevet fra Moders Liv af, medens de fleste Mennesker skulde lades uantastet. Jeg er 

en av den Mening, at Tuberkulosen vistnok er en utvilsom Infeksjonssygdom, til hvilken 

Menneskeheden har vænnet sig i en temmelig höi Grad, og hvis oprindelige Karakter kun 

kommer tilsyne ved Indpodning paa saadanne Væsner, som ikke har nogen Del i denne 

Tilvænning.(Rindfleish, 1882, s.247-8) 

 

Denne tilvenning, fortsetter dr Rindfleisch i 1882, besitter ”i en ganske fremtrædene 

Grad Evne til ved Arv at kunne overföres fra Foreldre til Börnene.” Slik blir giften 

fortynnet og spredt i befolkning så den til sist er blitt ”hele Menneskehedens 

Fælleseiendom; og saaledes giver den bibragt paa denne Maade (d. e. ved Arv) 

Menneskehed en vis Immunitet mot Smitte udenfra.”(Ibid.) Dette poenget leder i sin 

tur til hvordan man skal utforme adekvate tiltak mot sykdommen. Om immunisering 

er en naturlig prosess vil sykdommen forsvinne av seg selv. Altså, skriver flere, er det 

avgjørende punktet hvor smittsom sykdommen i realiteten er og hvor mange man kan 

redde ved strenge hygieniske tiltak: Enkelte hevder at da insidensen er stabil og 

forekomst av nye tilfeller ikke øker, kan man slutte at sykdommens smittsomhet er 

sterkt overdrevet.(Tanderg, 1896, s.572) Et gjennomgående eksempel, fra de som 

kritiserer strenge hygieniske tiltak, er at mange ektefolk har levet i sammen i årevis; 

der en er smittet mens den andre ikke utvikler sykdom. Altså hevdes det at bakterien 

bare er en, og ikke den viktigste, faktor som må til for å skape sykdom (to andre 

viktige er dårlige levekår, hardt arbeid og disposisjon hos den syke). I denne debatten 

blir saklige argumenter snart avløst av angrep: De som ikke anerkjenner sykdommens 

smittsomhet har ikke forstått teorien og dermed må deres rasjonelle evner betviles. 
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Stadsfysikus Trondheim, doktor Marius F. Bøckman, som jeg har nevnt i 

innledningen som en av de viktige debattantene i mitt materiale, havner her i en 

mellomposisjon ved at han ikke betviler smitten, men graden av smittsomhet. Senere i 

oppgaven vil jeg forsøke å vise hvordan dette får betydning for den posisjonen han tar 

i debatten. 

4.1.1.1 Nye forbindelser mellom adskilte sykdommer 

I ordvekslingen om sykdommers arvelighet og slektenes immunisering blir et annet 

viktig moment ved bakteriologien synlig. Nå som sykdommen kan skilles ut som en 

selvstendig livsform betyr det også at denne livsformen kan beskrives i lys av 

artsinterne forhold – med andre ord blir det på en ny og annerledes måte relevant å 

sammenligne enkelte sykdommer med hverandre. Dette er en tendens som går igjen i 

hele perioden. Den kanskje mest signifikante og uansett hyppigst omtalte 

mikroorganismen er leprabasillen – ikke minst i debatten omkring spørsmålet om de 

bakteriologiske sykdommenes arvelighet.(Rindfleisch, 1882, s.248) Denne nye 

muligheten til å sammenligne sykdommer er i seg selv interessant, men det som her i 

all korthet vil bemerkes er forbindelsen mellom tuberkulosen og lepraens smittestoff: 

Identifiseringen av leprabassilen i 1873 er et av de tidligste og største 

gjennombruddene i bakteriologiens historie. Forskeren som sto ansvarlig var den 

bergenske legen Armauer Hansen. A. Hanssen var også den legen som fikk ansvaret 

med å utarbeide loven som i 1875 ble vedtatt under navnet Lepraloven. Da Hansens 

tre år yngre bror, Klaus Hanssen, ble oppnevnt til å forfatte et lovforslag var det neppe 

uviktig at en slik forbindelse mellom disse to sykdommene fantes: 

 

Naar Tuberkulosen forekommer som Familiesygdom, er den vel altid overført ved Smitte. 

Overlæge Hansen har først for Spedalskheden fremsat denne Mening, der ogsaa finder fuld 

Anvendelse pas Tuberkulosen. En bacillær Sygdom kan vanskelig arves, naar Ordet 

”arvelig” tages i sin vanlige Betydning. Det er intrauterin eller føtal smerte. Praktisk talt, er 

Forskjellen ikke stor, og man kan godt som før bruke Ordet Arv; men ”logisk” eller 

videskabelig talt maa Ordet Kontagion fastholdes.(Forhandl, 1986, s.106-7) 

 

Sammenligningen med lepra medfører også betraktninger av hvordan man skal 

forholde seg til sykdommen, slik doktor F. C. Kiær skrev i 1886:  
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Da Svindsot [tuberkulose] er den viktigste av alle Sygdomme, da den aarlig i Norge, 

ligesom i andre Lande, bortriver Tusinder af Mennesker og altsaa har en ganske anden stor 

Betydning for Samfundet end Spedalskhed, kunde det være værdt at overveie, om man ikke 

for denne Sygdom, ligesom for Spedalskhede, forsøgsvis burde ansættes egne Læger, en 

eller flere, der udelukkende skulde beskjæftige sig med denne Sygdom, studere dens 

Aarsagsforholde, hvoraf mange endnu er saa dunkle og uopklarede, maaske ogsaa føre 

Tilsyn med de paatnækte Svindsothospitaler og lede Foranstaltningerne til Sydommens 

Bekjæmpelse.(Kiær, 1886, s.838) 

 

De slektskapene som blir synlig gjennom mikroskopet syntes å føre med seg at 

analogiene også føres inn i jussen; bakterien som har latt seg isolere i laboratoriet 

syntes det nå mest rimelig også å isolere som pasientgrupper i avgrensede 

institusjoner. Lovgivningen som ble utformet etter oppdagelsen av leprabasillen, blir 

nå en adekvat modell for måten man kan se for seg utformingen av 

tuberkulosesanatoriene: Kanskje kan slektskapet mellom oppdageren av 

Leprabassilen og mannen som utformet Lepraloven, dr Armauer Hansen, og den 

fremste talsmannen for tuberkuloseloven, Klaus Hanssen, også å ha hatt betydning for 

måten den norske tenkningen omkring tuberkulosen utvikler seg. Sikkert er at i mange 

av tekstene i mitt materiale blir de to sykdommenes bakteriologiske likheter tatt som 

selvsagt grunnlag for en sammenligning mellom behandling og beskrivelse av 

samfunnsmessige tiltak mot sykdommene – altså i tråd med måten Foucault beskriver 

hvordan fenomener som tidligere var adskilt nå lar seg ordner og grupperer innenfor 

det nye tankemønsteret.  

4.1.2 Reevaluering av behandlingsformene og nye terapier 

Aina Schiøtz klassifiserer den moderne behandlingen av tuberkulosen i tre epoker i) 

det kurmessig-dietetiske; ii) kollapsterapien, og; iii) den medikamentelle 

behandlingen.(Schiøtz, a2003, s.213) Disse systemene overlapper, men både den 

kirurgiske og den medisinske behandlingen blir for alvor virksomme først i perioden 

etter 1900. Jeg vil derfor i det følgende vektlegge det kurmessig-dietetiske regimet.  

 

Utviklingen av kreative terapiformer er ikke en mangelvare i medisinens historie. Så 

også med det mangfoldet av mulige tiltak som ble utviklet og utprøvd på forsøksdyr 

og pasienter på slutten av 1800-tallet. Men med den nye bakteriologien hadde man på 

den ene siden fått isolert sin ”fiende” – mens man på den andre siden til en hver tid 
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hadde muligheten – på en ny måte – til å teste effekten av ulike terapier. Om 

bakteriene fortsatt lot seg påvise var det enkelt å avvise kuren. I en lakonisk 

kommentar om utviklingen fra 1884 heter det:  

 

Forf. Omtaler først, at den antiparasitære og desinficerede behandling af Tuberkulose 

siden Kochs Opdagelse af Tuberkelbacillerne har taget et stort Opsving. En intern 

Behandling med dette Maal for Øie vil imdlertid neppe give Resultater. Heller ikke af 

inhalationer med de forskjellige medikamentøse Stoffe, som Kreosot, Karbol, Tymol o. s. 

v., lover Forf. sig meget. Specielt hvis man tilsigter en Indvirkning paa Bacillerne, maa 

Inhalationer gjøres saa stærke, at de let vil kunne skade Patienten langt mere end gavne 

ham.(Timowski, 1884, s.80) 

 

Også Koch opplevde en enorm skuffelse da hans tuberkulin, utviklet med terapeutisk 

hensikt, i siste instans viste seg å være mer skadelig for pasientene enn basillene. Det 

som derimot flere medisinere tilskrev en viss positiv virkning på bakterien var det 

kurmessig-dietetiske behandlingsregimet. Dette ble skrevet frem i konkurranse med 

andre samtidige teorier og praksiser som var blitt benyttet i behandlingen av de 

tuberkuløse, eksempelvis slik dr. M.G. Kourloff i 1886 skriver:  

 

Denne ”invalide” Behandlingsmaade i Hjemmet, afbrudt af et Vinterophold i Sydeuropa 

eller Nordafrika, har længe været den adopterede Praxis, men Resultaterne har været 

utilfredstillende, for ikke at sige skjæbnesvangre. Man har slaaet sig til Ro med at Ftisis i 

Virkeligheten er en uhelbredelig Sygdom, at Lægens Pligt kun bestaar i at bekjæmpe 

Komplikationerne og gjøre den Syges Liv saa komfortablet som muligt i de faa Maaneder 

eller Aar, som stog tilbake, før den uundgaaelige Katastrofe indtraadte. (a1886, s.87) 

 

Mot dette hevder dr. Timowski at det ordnede kuropphold av flere årsaker er å 

anbefale, slik det er organisert til å gjennomføres under kontinuerlig kontroll av leger, 

i et klima der tørr og kald luft ikke bare er godt for kroppen men også anses å redusere 

bakterienes vekstvilkår:  

 

Foruden eller ved Siden av Surstofinhalationerne tager Forf. tilslut, i Konsekvens med det 

overfor udviklende, Ordet for saavidt mulig stadigt Ophold i frisk Luft for Ftisikere. Herpaa 

beror efter hans Mening de heldige Resultater ved de forskjellige klimatiske Kursteder. 

(Op.cit, s.81)
  

 

Kurstedet er en gammel ide og i den utformingen det får med spesifikt fokus på 

tuberkulosesyke kan det kanskje best karakteriseres som en geografisk samling av 
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flere sammenløpende ideer. De eldste av disse, som tanken om gunstige klimatiske 

forholds helbredende funksjoner, og i særdeleshet kostholdets store betydning, kan 

gjenfinnes direkte i tekster av blant andre Hippokrates og Galen.(Grant, 2000) 

Gjennom hele den europeiske tradisjonen videreføres disse tankene blant annet i en 

rekke kursteder til behandling av alle tenkelige tilstander, eller, som det fremgår i 

Sheila Rothmans studie Living in the shadow of death (1994), at amerikanske leger 

langt inn på 1850-tallet foreskrev reiser til det man anså som gunstige klimasoner som 

adekvat behandling for tuberkulosesyke menn, mens kvinner ble forskrevet 

behandling i hjemmet.(1994, s.18.) 

 

Den moderne og spesifikt tuberkuloserelaterte versjonen av sanatoriebevegelsen kan 

knyttes tilbake til ideer om behandlingen av tuberkulose fremført av den prøyssiske 

legen Hermann Brehmer (1826-89). Brehmers tese, formulert allerede i 1853, går til 

frontalangrep på Laennecs tese om sykdommens ”uhelbredelighet”. Så fremt kuringen 

begynner i en tidlig fase av sykdommen, samt at sanatoriet var lukket for andre 

pasientgrupper og derfor bare konsentrerte seg om pasienter med lungetuberkulose, 

anså han at behandlingen kunne være så god at sykdommen var fullstendig kurerbar. 

Brehmer hadde observert at befolkningen i høytliggende strøk, blant annet på det 

amerikanske kontinent, hadde lavere insidens av tuberkulose. Den første som brakte 

disse ideen til Norge var legen Ernst Lochmann som i 1871 bygde et kursted på Dovre 

etter Brehmers modell.(Skogheim, 2001, s.68) 

 

Brehmers modell var ellers basert på det Dag Skogheim kaller diegetisk-hygienisk 

praksis.(Op.cit, s.55ff) I begynnelsen lå hovedvekten på en strikt gjennomført kur 

med sengeleie, først inne, senere i kurhaller, men gradvis ble hvilekuren avløst av 

nøye dosert mosjon i form av avmålte spaserturer og ”arbeidskurer”. Ved siden av 

kuringen var kostholdet bærebjelken i Brehmers behandlingsregime. Fem ganger om 

dagen ble det ringt inn til måltider satt sammen av mange fete retter, alltid med rikelig 

tilskudd av melkeprodukter. Hensikten med herding gjennom kulde og det kraftige 

kostholdet var å styrke pasientene slik at de kunne stå i mot når sykdommen gikk inn i 

sine mest aktive perioder; for da klarte de færreste pasienter å ta til seg næring eller på 

andre måter sikre egen helse.(Ibid.) Brehmers modell tok sikte på å bringe pasientene 

gjennom disse sykliske periodene av aktiv sykdom. En normal kur ble etterhvert 

forventet å ta ett år, mens behandlingens rutiner ble pasienten forventet å gjøre til sine 
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livet ut. Virkningene av behandlingen var omdiskutert i samtiden, men dette til tros 

heller Dag Skogheim vurdering av den virkninger mot det positive.(Op.cit, s.58) 

 

Videreutviklingen av Brehmers modell ble etterhvert av flere medisinere sett som en 

viktig utøvelse av medisinfaget. Innenfor sanatoriene ble det praktisert, av medisinere 

og andre, en rekke ulike terapiformer, eksempelvis ulike typer inhalasjoner, 

lysbehandling og herding ved badebehandling og kalde avrivninger.
 
 Likevel forble 

utformingen av det dietetiske og kurmessige regimet det medisinerne fokuserte mest 

på. I følge Schiøtz kan hele dette første av de tre moderne epoker i 

tuberkulosebehandlingen beskrives som den ”kurmessig-dietetiske epoken”.
 
 Effekten 

av en kombinert ligge-kur og fet og næringsrik kost kan illustreres gjennom 

årsberetningen fra Reknes Sanatorium (etablert 1887) der vektøkninger på hele 16 kg 

for menn og 15 kg for kvinner i løpet av den gjennomsnittlige tre måneder lange 

behandlingskuren ble rapportert.(Schiøtz, a2003, s.213) De brehmerske 

”forebyggende” prinsippene fikk gjennom bakteriologien en ytterligere 

”vitenskapelig” forankring:  

 

Efter forf.s Mening vil dette forøgede Stofskifte lette Eliminationen af Bakterierne, som 

vi vel maa betragte som Bærere af det tuberkuløse Virus. Man kan tænke sig dette saaledes, 

at i den stadige Kamp mellom Vævcellerne og de indtrængte Bakterier vil de første lettest 

kunne seire, naar de ved en rigelig Tilgang af Ernæringsvæsker kan bevare deres 

nødvendige Vitalitet.(Timowski, 1884, s.80) 

 

Med bakteriologien, her igjen i en darwinistisk forståelse av ”kampen” mellom 

livsformene, får altså Brehmers modell en økt vitenskapelig forankring. I mange av de 

tekstene medisinere leverer, som tematisere fordeler og ulemper ved den kurmessig-

dietetiske modellen, er det nettopp medisinernes rolle som vitenskapsmenn som 

vektlegges. Et tema som går igjen er at det ikke lenger er tilrådelig å ”overlate 

pasientene til seg selv.” Derimot krever den nye vitenskapen en utstrakt oppfølgning, 

og kontroll med behandlingen må utøves av fagpersoner. Mange argumenterer mot at 

pasienter skal behandles i hjemmet eller på institusjoner uten medisinere. Dr 

Brügelmann, direktør ved kuranstalten i Inselbad skriver: 

 

At man, efterat Tuberkulosens Infektiösitet er bleven konstateret, maa nedlægge den 

stærkeste Indsigelse mod Overflydning af Anstalterne, navnlig af Hotellerne, siger sig selv. 
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Videnskabe vil i Fremtiden ubetinget forlange, at alle Huse, der tjener til Ophold for 

Lungesyge, ikke mer tillades ukontrolleret at bestyres at Hotelværte, men at Læger med 

Fagkundskab daglig förer Overopsyn i saadanne Huse, for at være sikker paa, at de 

hygienske Forskrifter befögles.  

Den luft, hvori Lungesyge opholder sig, maa stadig fornyes, og i saa Henseende maa den 

kontrollernde læge, om det nödvendigt, optræde med ubönhörlig Strenghed. [… 

…] At en saadan Syg skulde være i den Stilling, at han skulde kunne bebo en Villa alene, 

er vel Tilfældet med meget Faa, og desuden vilde heller ikke det at beskytte ham for 

Selvinfektion, naar der ikke var tilstrækkelig Kontrol med alle Forhold.
 
(1882, s.862-3) 

 

Et annet moment som ofte også berøres er hvilken rolle staten bør ha i arbeidet med å 

sikre en ny og forbedret behandling – både av enkelte pasienter og av 

tuberkulosespørsmålet som sådan. Igjen ved Dr Brügelmann:  

 

I ethvert Fald skulde efter min Mening Staten snarest mulig gaa i Spidsen med denne 

Teltbehandling for brystssyke Militære efter Anstaltssystemet. Det er klart, at en saadan 

Behandling lover andre Resultater end den hiditlværende, efter hvilken den menige Soldat 

kommanderes til et stort Kursted i Sæsionstidenn, der indkvartes i et lidet Privatværelse og 

forövrogt overlades til sig selv.(1882, s.861) 

4.1.3 Hygienetankens bakteriologiske utforming 

Den tankegangen som fikk størst konsekvens for samfunnet i og med utbredelsen av 

bakteriologien, var de nye tiltakene for å begrense smitteutbredelsen og forebygge 

mot sykdom:  

 

Efterat have gjort opmærksom paa, at K o c h s Paavisning af Tuberkulosens Smitsomhed 

nærmest har Interesse for Profylaxen og Hygienen, og at Ftisens bacillære Natur ikke har 

gjort nogen Forandring i Lægens Stilling ligeoverfor Behandlingen af Patienterne, da de 

forskjellige forsøg paa en bacilledræbende Terapi endnu kun har tvilsomme Resultater at 

opvise, [... (Kourloff, b1886, s.85) 

 

På samme måte som det kurmessige-diettetiske regimet hadde hygienetanken og 

smitteteoriene lange historiske røtter i europeisk medisin. Hygiene var en gudinne, en 

personifisering av helsen, med plass i den gresk-romerske kulturverden. Å være 

opptatt av helse var altså å være opptatt av sitt eget helbred. Bading og kosthold var 

sentrale aspekter ved den gresk-romerske tenkning omkring den gode helsen.(Grant, 

2000) Samtidig er det aspekter ved den tankegangen som her gjorde seg gjeldene på 
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flere områder, for eksempel med tanke på normativ oppførsel ved bordet og med 

tanke på spytt og andre kroppsvæsker. Denne typen oppførsel viser den tyske 

sosiologen Norbert Elias i boken The Civilizing Process (1939) at er del av bestemte 

historiske utviklingstrekk, som den hygieniske medisinen kan sies å slekte på. 

 

Forestillinger om smitte har variert til alle tider og en enhetlig forståelse av hva smitte 

er blitt forstått som lar seg neppe definere, derimot er det mulig å påvise isolerte og 

uavhengige ideer og deres utvikling innenfor utbredte og vedvarende trender innen 

moderne europeisk forståelse av smitte.(Ohman Nielsen, 2008) For tuberkulosens del 

har forståelsen av spyttets betydning dukket opp i ulike perioder og bruk av 

karantenesystemer og forbud mot spytting er blitt håndhevet også ved lovtekst. Men 

disse fremstår som isolerte eksempler i et Europa dominert, i 2000 år, av den såkalte 

humoralpatologi. Humoralpatologien tar utgangspunkt i at sykdommen oppstår som 

følge av ubalanser i den individuelle konstitusjon/disposisjon; ubalanser frembrakt 

primært av ytre, klimatiske eller ernæringsmessige forhold. Den syke oppholder seg 

på et sted og/eller tar til seg en type næring som ikke harmonerer med dennes behov, 

noe som medfører en opphopning av eksempelvis tørrhet og kulde, for en 

melankoliker. En slik teori trenger ikke forklare det vi ville se som en epidemi med 

noe smittestoff: Det at mange nok med tilsvarende kroppslig konstitusjon befinner seg 

på samme sted under samme klimatiske forhold kan forklare at mange rammes av 

samme symptomer på samme tid.(Foucault, 1989, s.27) Med William Harveys 

oppdagelse av hjertets anatomiske funksjon i 1628, mister humorpatologien sin 

kroppslige forankring – i humorpatologien hadde organene spesifikke funksjoner; 

hjertets var å varme opp kroppens væsker.(Arikha, 2007, s.11) Det kan være noe av 

bakgrunnen for at en rekke nye smitteteorier vokser frem i løpet av 1700-tallet. Heller 

ikke her finnes noen enhetlig, samlet teoridannelse, og grovt sett kan man skille 

mellom de som bekjenner seg til troen på levende smittestoffet (contagium vivum) og 

de som bekjenner seg til ulike versjoner av den såkalte miasmeteorien, det vil si de 

som tror de sykdomsfremkallende ”giftene” oppstår spontant som følge av 

fortetninger i tett og stillestående luft.(Ohman Nielsen, 2008, s.112) Innenfor disse 

ulike teoretiske perspektivene arbeider man også med spesifikke utforminger av 

hygieneprosjektet alt etter som man knytter de sykdomsfremkallende stoffene til 

berøring, til vannbåren eller luftbåren ”smitte”. Eksempelvis ble, slik Schiøtz lett 

anakronistisk bemerker, koleraepidemien i Kristiania i 1866 effektiv bekjempet ut fra 
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moderne bakteriologiske og epidemiologiske prinsipper, men uten at man kjente til 

kolerabasillens eksistens.(Schiøtz, a2003, s.52) 

 

De endringene som skjedde i overgangen fra en dominerende miasmeteori til en 

bakteriologisk forklaringsform, skriver Schiøtz, medførte ingen brudd i kjernen i 

helserådsarbeidet og i legenes opplysningsvirksomhet innen hygienefeltet. (Schiøtz, 

a2003, s.52) Det var særlig tre saksfelt som aldri ble tatt av programmet. Det gjaldt 

bolighygiene, personlig hygiene og ernæring. Derimot skjedde en bevegelse fra å 

vektlegge utluftning til å idealisere det sterile – eller sagt på en annen måte: ”Legenes 

framhevning av frisk luft og dagslyset betydning for sunnheten ble dreiet mot vask, 

sterilisering og isolering av smitte”.(Schiøtz, a2003, s.91) På en større skala, og 

uavhengig av spesifikke mikrober, vil jeg hevde at bakteriologien medfører en 

spesifikk utforming av hygienetanken hvor isolering av smittestoffene og 

smittebærerne er hensikten bak utformingen av dens praksiser. Et utrykk for dette 

kunne være påvirkningen bakteriologien har på det relativt unge fagområdet 

statistikken, og da særlig med tanke på de statistiske størrelser som befolkninger 

og/eller andre territorialsierte enheter, det vil si slike størrelser som biomakten jobber 

på.(Foucault, b2003, s.243) Trolig har Foucault lært av Canguilhem, som i følge 

Cuzzani hevder at den moderne tanken om en befolkning er tett forbundet med 

utviklingen og bruken av statistikk i befolkningslære.(Cuzzani, 2003, s.26ff) Det er i 

så måte påfallende, at da doktor C.F Larsens gjør forslag om en offentlig 

foranstaltning mot tuberkulosen er hans argumentasjon fundert i grundige analyser av 

statistikk.(Larsen, 1884, s.154) Sykdommens utbredelse er av en slik karakter, både i 

antallet som rammes men også i at den er spredt i hele befolkningen, at en enslig lege 

ikke har noe å stille opp mot sykdommen. Det er den konklusjonen de 

epidemiologiske studiene fører til, og som gjør han velger å ”paapege statiske Data 

for at fremhæve den Dödsårsags Betydning” som staten en så lenge har utelatt å sette 

inn koordinerte tiltak mot:  

 

Naar jeg her har fremdraget nogle Momenter af den mest nöiagtige Statistik derover, som 

staartil vor Raadighed, har det været for yderligereog bestemtere at begrunde 

Nödvendigheden af, at der gribes ind med Foranstaltninger til Forebyggelse  av den 

ödelæggende Sygdom.(Larsens, 1884, s.162) 
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Dr Larsen slutter fra de beste statistiske beregninger han kan presentere til behovet for 

en lov. Det er i seg selv et slående eksempel på hvordan det Foucaults beskriver som 

en av biomaktens midler, at den statistiske dokumentasjon av befolkningens 

biologiske liv er tett forbundet med et ønske om å utforme en lov hvis hensikt er å 

styrke dette livets makt, slik det her befinner seg territorialisert innenfor den norske 

befolkningens grenser.  

4.2 Oppsummering 

Tre måneder før Kochs funn blir publisert i et norsk tidsskrift gir dr. Hjalmar Heiberg, 

i artikkelen ”Om tuberkulosen”, en grundig oppsummering av samtidens viten om 

tuberkulosen – samt fremfører noen nye påstander egnet til å drive forskningen 

fremover. På mange måter syntes hans fremstilling samtidig å beskrive de 

mulighetsbetingelsene bakteriologiens fremvekst skjedde mot og samtidig gi 

indikasjon på noen av de temaene som kom til å prege den første resepsjonen av 

Kochs oppdagelse. Laennecs og Virchows posisjoner, på hver sine måter, beskriver 

sentrale sider ved de mulighetsbetingelser som bidro til å forme bakgrunnen 

bakterieteorien om tuberkulose slo ned i. Laennecs unitetslære er en viktig 

forutsetning for muligheten å etablere sykdommens etiologi opp mot ett smittestoff og 

ett fenomen, nemlig tuberklene. Også Rudolf Virchow arbeid innen patologisk 

anatomi var, skriver Aina Schiøtz, av avgjørende betydning for nytenkningen innen 

smitteteorien.(a2003, s.52-4) Ved å sette cellene i kroppens organer i sentrum for 

forskningen bidro han til å flytte oppmerksomheten fra organene til cellene. Slik banet 

cellularpatologien veien for bakteriologien.(Ibid.) 

 

I artikkelen viser dr Heiberg hvordan den teoretiske situasjonen var før Kochs 

bakteriologiske gjennombrudd. Ikke minst at klimaet for å utfordre klassikerne var et 

legitimt utgangspunkt. Heiberg aviser både dualitetslærens forsøk på å skille 

lungetuberkulose fra andre manifestasjoner av sykdommen og Laennecs ”fatalistiske 

motløshet” med tanke på sykdommens uhelbredelighet. Sett i lys av Heibergs artikkel 

kunne man hevde at Kochs oppdagelse av smittestoffet bare forsterker det vi kunne 

kalle tendensen Heibergs artikkel var et utrykk for. Altså kan bakteriologien se ut til å 

ta form av en ny unitetslære som ved samtidig å gi et håndfast og adskilt fenomen, 

bakterien, stimulerer til fornyet tiltro til muligheten for en virksom kur og mer 
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spesifikt å utvikle nye kurative hjelpemidler, som eksempelvis kirurgiske inngrep med 

amputasjon av affisert vev.(Schiøtz, a2003, s.213) 

  

Det kanskje viktigste ved Kochs nye metode, de fire postulatene, var at de medførte 

en mulighet for diagnostisk presisjon: Med de fire postulatene har 

laboratoriemedisinens metoder og teknikker med ett blitt svært effektive kliniske 

redskaper. I følge Cuzzani, med henvisning til Georges Canguilhem, kan man her for 

første gang snakke om at medisinen blir en vitenskap.(2003, s.29) Cuzzani legger vekt 

på at denne nye teknikken er vitenskapelig fordi dens metode – for første gang i 

medisinen historie –kan appliseres direkte på tiltak med målbart resultat.(Ibid.) Også 

Aina Schiøtz fokuserer på den nye smittestoffteorien og dens teknologiske redskaper 

bidrar til å dreie medisinen i naturvitenskapelig retning og øke presisjon og validitet 

til medisinens dommer.(a2003, s.59) 

 

Utfra tekstene i de medisinske tidsskriftene vil en foreløpig oppsummering indikere at 

bakteriologien vinner frem som det mest adekvat perspektivet i tuberkulosesaken – 

det vil si: det er ikke lengre mulig å snakke om tuberkulosesaken uten å forholde seg 

til bakteriologi. Samtidig fortsetter de gamle debattene og de gamle uenighetene, men 

det i en form som er spesifikt influert av den nye vitenskapens rasjonalitet og 

sykdomsforståelse. Dette er synlig på flere måter, ikke minst i måten debatten om 

arvelighet langsomt dreier – influert av Pasteurs immunologi og en darwinistisk lære 

om ”kampen om tilværelsen” – mot en forstilling om arvelige disposisjoner.(Weigert, 

1884, s.47) Samtidig bidrar svekkelsen av forestillingen om arvens betydning til at man 

må vende oppmerksomheten mot andre områder, som fattigdom og dårlige livsvilkår. 

Ved siden av arvelighets- og disposisjonsdebatten er det særlig innenfor to områder 

det skjer en dreining i en ny retning etter oppdagelsen av bakterien. Den ene er den 

modellen for behandling av tuberkuløse som ble satt i system av Brehmer i 1853. 

Denne modellen for tuberkulosesanatoriet ble annektert av mange medisinere og sett 

som det eneste troverdige kurative tiltak; den innebar muligheter for streng medisinsk 

kontroll og overvåkning av de syke. Det andre er den nye utformingen hygiene får i 

det forebyggende arbeidet mot tuberkulose: Ved hjelp av Kochs fire postulater kan 

man nå kontrollere ulike miljøer, som hjemmet eller offentlige steder, ut fra å ta 

bakterieprøver i disse lokalitetene. På basis av disse prøvene kan man så bestemme 

hvilke tiltak som skal gjøres mot eksempelvis spytting eller ulike metoder for 
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sterilisering av overflater og materialer som kan tenkes å viderebringe bakteriene fra 

syke til symptomfrie individer. Generelt kan det sies at det skjer en bevegelse i 

hygienetenkningen, skriver Schiøtz, fra å vektlegge utluftning til å idealisere det 

sterile – eller sagt på en annen måte: ”legenes framhevning av frisk luft og dagslyset 

betydning for sunnheten ble dreiet mot vask, sterilisering og isolering av 

smitte.”(Schiøtz, a2003, s.90) 
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5  En ny æra: fremskrittstro, kamp og en dreining i 

den medisinske etikken 

Bakteriologien endret forståelsen av tuberkulosen og medførte en rekke tiltak innenfor 

den hygieniske tekningen– tiltak med siktemål om å forebygge smitte og virke til 

folkehelsen bedring. Den endrede forståelsen av sykdommen og det forebyggende 

siktemålet, fikk også betydning for hvordan legene argumenterte for de tiltak man 

ønsket å gjennomføre og ikke minst til å sikre finansiell trygghet til gjennomføringen 

av disse tiltakene.  

 

I dette kapitlet ser jeg på hvordan legene, i sitt forsvar av eller motstand mot 

tuberkuloseloven, skriver frem sterke normative posisjoner for hva de definerer som 

riktig holdninger for lege, pasienter og befolkningen som sådan. Med andre ord vil 

dette kapitlet ta for seg hvordan bakteriologien dreiet den medisinske etikken i en 

bestemt retning. 

5.1 Formuleringen av en ny æra 

 

Aldrig har nogensinde resultatet af en videnskabelig forskning vakt en bevæglese hele 

den civiliserte verden over som nu Kochs behandling av tuberkulosen. Den har fyldt alles 

tanke og sat sindene i den tilstand af vibrerende spænding, som naar man staar overfor en 

begivenhed af verdenhistorisk betydning; men saa ventet den store mængde af læg og lærd 

heller intet mindre end at se sig befrihet den sygdom, der nu hviler som en mare over 

menneskeheden, og lægevidenskaben saa veien ind til den nye æra [... (Hanssen, 1890, 

s.380) 

 

Et tema som går igjen og som introduseres allerede kort etter 1882, er fremstillingen 

av Kochs oppdagelse som et markert/definitivt brudd med en tidligere forståelse av 

sykdommen og at man dermed går en ”ny æra” i møte. Dette bruddet skrives frem 

med sterke forhåpninger til hva vitenskapen vil kunne avstedkomme i kampen mot 

sykdommen engang i fremtiden, mens forhåpningen om hva som vil bli resultatet av 

oppdagelsen i samtiden syntes å beholde noe av den pessimistiske grunntonen som 

var typisk for René Laennecs vurdering av sykdommen. Doktor Johan Dahl skriver: 
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Maaske vil man ved ihærdigt Arbeide kunne bringe en liden Sten tilveie til den Bygning, 

som senere forhaabentlig kan blive reist, og Haabet derom er tilstrækkeligt til at holde 

Modet oppe. [...] ikke at vige tilbake for Modstand og ikke lade sig afskrække ved liden 

eller ingen Fremgang i denne Sag. Man arbeide kun trofast med de Midler, som staar til 

Raadighed, efterhvert som vor Videnskap skrider fremad, og engang vil man da, haaber jeg, 

naa Resultater, som endu kan synes de Fleste uopnaaelige.(a1890, s.154-158) 

 

I kapitel 1.3 antydet jeg en diskrepans mellom Aina Schiøtz som betegnet 

bakteriologien nettopp som en ny æra og C. Gradmann som hevdet at medisinens 

egen fremstilling av bakteriologiens betydning langt overskred de reelle konsekvenser 

av denne oppdagelsen. Om vi lar en av debattens deltakere selv uttale seg om 

situasjon, som eksempelvis doktor Tandberg i 1896, vil vi kanskje havne i en slags 

balansert posisjon mellom Gradmann og Schiøtz vurderinger: 

 

Har end opdagelsef den Koch’ske bacil ingenlunde formaat at kuldkaste aarhundreders 

møisommelige iagtagelser ved sygesengen, saa har den dog havt en overordentlig 

befrugtende indflytelse. Fra nu af fordobles anstrengelserne for at bringe tuberkulosens 

patogenese til en afslutning, og i de siste 10-15 år har særligt bestræbelserne for at 

modarbeide de tuberkuløse sygdome udbredelse og spørsmålet om de rette midler for dette 

øiemed været skudt i forgrunnen som en nødvendig konsekvens af den indledende nye æra. 

(Tandberg, 1896, s.563-4) 

 

Fra bakteriens oppdagelse har man rettet anstrengelsene dels mot en 

fullstendiggjøring av de sykdomsskapende faktorer og dels mot tiltak mot 

sykdommens utbredelse. Det første gjelder de interne studier i laboratoriet og på 

klinikken – det andre vil for en stor del si å rette anstrengelsene mot sykdommens 

utbredelse på makronivå, i samfunnet som sådan:  

 

Naar jeg igjen optager Sagen, da er det med den samme intense Fölelse af dens 

Betydning. Men den stiller sig nu noget anderledes. Det, som dengang tildels modstræbet 

arbeidede sig frem, er gjennom en hurtig videnskabelig Uvdikling blevet anerkjendte 

Sandheder, som vel næsten alle Verdens Læger hylder. Det er derfor aldeles unödigt at söge 

at bearbeide Opinionen i denne Retning, hva det nu gjælder er at gjennemföre Erkjendelsen 

i det praktiske Liv.
 
(Larsen, 1884, s.163) 

 

Sitatet kan ses som bakteriologiens behov for å slå fast den triumfen dens diskurs har 

bevirket, ved nå å bli ”anerkjendte Sandheder, som vel næsten alle Verdens Læger 

hylder.” Altså er metoden blitt selvevident og opplysning om dens innsikter ikke 
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lengre nødvendig å prioritere, derimot er det nå krevet at de som kjenner denne 

metoden kan utarbeide en plan som møter sykdommens utbredelse på en i følge 

teorien adekvat måte. I flere av tekstene i mitt materiale forgår det en slik erklæring 

av den bakteriologiske metodens selvevidens og triumf – hvor alle forsøk på å 

kritisere denne angripes som irrasjonelle og uvitenskapelige. På samme tid pekes 

veien videre som nærmest like åpenbar, slik det blant annet utrykkes av Distrikslege 

Johan Dahl i Norsk Magazin for Lægevidenskaben at:  

 

... og det saameget mere, da det nu ogsaa for en stor Del er trængt ind i Publikums 

Bevidsthed, at det fuldt saa meget er Lægens Pligt at søge at forebygge som at søge at 

helbrede Sygdomme.(b1890, s.312) 

 

Her ser vi en tydelig formulering av at legens rolle nå har dreid vekk fra bare å 

behandle de syke, til å rette sin energi mot de friske. Dette passer inn med bildet 

Schiøtz tegner når hun sier tuberkulosen og andre av 1800-tallets dødbringende 

epidemier satt spørsmålet om folkehelse og forebygging på den politiske dagsorden i 

en rekke europeiske stater.(2003, se f.eks s. 28, s.76 etc.) I mitt materiale skjer den 

dreiningen gjennom en framskriving av samtidens trøstesløse situasjon, kombinert 

med en sterk og håpefull forventing til vitenskapens muligheter Denne retorikken er 

stabil gjennom hele perioden og den finnes igjen i Klaus Hanssens tale til Stortingets 

medlemmer i 1899: 

 

Aar efter aar er en række mest unge mænd og kvinder kommen og har bedt mig om raad 

mod den tærende sotten, som har slaat kloen i dem. Ungdommens tro paa medicin led 

skibbrud, og aar efter aar har jeg været mer og mer knuget af den bevished, at jeg lidet eller 

intet har kunne hjælpe. [...] De vil forstå, at jeg efter dette føler det som en trang til at sine 

min hjælpesløshed ligeoverfor den slegt, som har været rammet af soten, ved efter evne at 

arbeide for bedre vilkaar for dem, der i den kommende slegt vil rammes.(1900, s.1)
 

 

Historien, slik vi har trukket den opp her, går fra en enorm og vedvarende entusiastisk 

vurdering av Kochs oppdagelse, kombinert med en nøktern og/eller svært pessimistisk 

vurdering av status quo. Tydelig i Hanssens tale til Stortingets medlemmer er også, 

vil jeg hevde, at så fort man går fra en vitenskapelig redegjørelse til en beskrivelse av 

samtidens situasjon, glir språket over i en sterkt metaforisk språkbruk, ladet med 

inderlige, personlige utbrudd, uvitenskapelige termer og billedbruk som gir 

assosiasjoner til en religiøs terminologi, eksempelvis i slående utrykk som "brød for 
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stein"' (jamfør Lukas 11:11), ”slekters gang” og ”tærende sot”. Kanskje kan dette 

bibelske patoset relateres til et en etablert retorikk forbundet med et særskilt etos, 

nemlig med predikanten og/eller legpredikantens? Samtidig vil en slik retorikk også 

kunne føre med seg et skille mellom det gode og onde, hvor bakterien, som den 

sykdomsskapende agens kan brukes til å entydiggjøre det som må ekskluderes fra den 

gode helsens domene. Jeg vil nå forsøke å belyse hvordan den retoriske 

framskrivingen av situasjonen som en akutt krise påvirker måten man ser for seg 

mulige løsninger på og/eller veier ut av denne krisen. 

5.1.1 ”Kampen mot bakterien”: Metaforer med føringer 

Fra Heibergs artikkel om Laennecs, i kapitel 4, så vi hvordan Laennecs pessimisme 

var ved å avløses av en svak optimisme utrykt gjennom en karakteristisk ordbruk. Et 

tidlig utrykk for denne retorikken får vi hos Distriktslegen/Drammenslegen Johan 

Dahl, som skriver at: 

 

 “...] hvor det gjælder Kamp mod en saadan Fiende, gjælder det netop, at man ikke lader 

sig afskrække fra at gaa videre, om vi ogsaa de første Forsøg synes at mislykkes.”(a1890, 

s.154)  

 

Sitat kan ses i lys av Canguilhems påstand om at bakteriologien gjør sykdommen til 

noe ikke-antropologisk (Cuzzani, 2003, s.28), som dermed lett kan fremstilles som en 

fiende som kan drives ut av menneske kroppen. At det kan stimulere til opptimisme 

syntes den begeistrede stemningen å vitne om, ikke minst der Klaus Hanssen snakker 

om muligheten for endelig å se ”sig befriet denne sygdom” og ved vitenskap hjelp 

bringes inn i en ny æra for medisinen: 

 

de siste sidste aartiers videnskabelige arbeide under Pasteurs banebrydende ledelse har 

baaret forjættelser om: vi skal i vor kamp mod de epidemiske sygdomme ikke længere være 

henvist til den ofte magtesløse defensiv, vi skal med seierhaab faa rykke frem til en 

angrebskrig.(Hanssen, 1890, s.380) 

 

Den amerikanske skribenten Susan Sontag har i boken Sykdom som metafor fra 1979, 

hevdet at militære metaforer kom i vanlig bruk i medisinen fra 1880-årene og at dette 

kan knyttes helt konkret til fremvekst av bakteriologien og mer bestemt til 

Denkenkollektivet.(Sontag, s.1979, s.78) Samtidig kan bruken av en slik retorikk også 

ses i lys av Foucaults påstand om at krigen i løpet av det sene 1700-tallet blir en 
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dominerende metafor for dynamikken i samfunnet også på andre områder enn 

medisinens.(b2003, s.15ff) Ved siden av Karl Marx er kanskje Charles Darwin den 

som sterkest bidrar til en sterkt utbredt ide om at verdens grunnleggende struktur er 

antagonismen. Men man kan også nevne Carl von Clausewitz og hans tese om at 

”krig er politikk med andre midler”, eller Friedrich Nietzsches tanker om at viljen til 

makt er motoren i all menneskelige aktivitet.(Ibid.)
 
I legens skrifter er Darwin og 

forsøket på å skrive hans teori inn i en bakteriologisk forståelse av sykdommen, et 

viktig eksempel på hvordan denne tanken bringes inn i menneskets kropper: 

 

Efter den gamle Opfatning af tuberkulosen laa det Specifike i Legmet selv, efter den nye i 

et Væsen (de K o c h s k e Baciller), der udenfra trænger ind i Legemet og formerer sig der. 

Dispositionen for Sygdommen er at søge deri, at Legemets Elementer i Kampen for 

Tilværelsen ligger under ligeoverfor Tuberkelbacillen. Dispositionen er derfor, selv under 

de ugunstigeste hygienske Forhold, ikke tilstrækkelig til at fremkalde Sygdommen, der maa 

altid udenfra komme noget nyt – Tuberkelbacillen.(Weigert, 1884, s.46-47) 

 

En kunne si at bakteriologien og darwinismen her til sammen skaper en forståelse av 

at det er mennesket og sivilisasjonen som befinner seg i kamp med bakteriene og de 

sykdomsskapende agens, og at denne kampens slagmark ligger inne i cellene, inne i 

kroppene, eller med andre ord hinsides den syke og hans egen viljes krefter. I denne 

kampen skriver legene frem en selvforståelse som koordinatorer, strateger og 

våpensmeder – noe som altså legger visse føringer for hvordan strategien mot 

bakterien bør legges opp hva gjelder legenes muligheter til å sette alle midler inn om 

de vurderer at det er behov for det.  

1. ”Den latente Ftiser” og en etikk for en potensiell helse 

I perioden fram til bakterien oppdages pågår debatten om sykdommens kurabilitet. 

Med bakterien oppdages et nytt fenomen – den latente sykdommen. Dette innebærer 

at distinksjonen mellom syk og frisk i en viss forstand opphører. I de norske 

legetidsskriftene pågår som beskrevet over, en debatt om bakteriens smittsomhet og 

dens betydning for utviklingen av sykdommen. I dette arbeidet er patologien en 

sentral vitenskap og det er gjennom patologien legene avdekker det dr G. Sée i 1884 

diagnostiserte som ”De latente Ftiser”.(Rogge, 1884, s.45)
 
 Dr. Sée rapporterer at man 

under flere obduksjoner av casus som er døde av ulike årsaker, også har funnet 

innkapslede lommer med gult puss og tuberkeldannelse. I disse innkapslede lommene 
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har man kunnet påvise tuberkulose. De avdøde som er beskrevet i artikkelen har ikke 

hatt noen symptomer på tuberkulose. Tilsvarende heter det eksempelvis hos Prof. Dr. 

Rindfleisch at han i stikkprøver har funnet at bakterier ”kan komme tilsyne ogsaa hos 

saadanne individer, som tilsyneladende var aldeles friske.”(1882, s.248) Med dette 

blir skillet mellom de syke og de friske uklart: fra nå av kan alle være bærere av 

sykdommen. Denne bakteriologiske innsikten er også blant de argumentene som 

Klaus Hanssen insisterer på i sitt siste og kanskje mest inderlige forsvar for loven i 

talen til Stortinget i 1889. Hanssen prosjekt kan oppsummeres som å være et ønske 

om redskaper til å kunne overvåke og forebygge sykdommens utbredelse på bred 

basis og at disse redskapene skal sikres gjennom lov. 

 

Argumentene har basis i vitenskapelige beviser, men deres fundament er allikevel en 

bestemt etikk. Dette er interessant i denne sammenheng fordi Michel Foucault i sin 

undersøkelse av biomakten nettopp hevder at denne søker et normativt grunnlag for 

sin maktutøvelse.(b2003, s.253) I dette kapitelet vil vi derfor se nærmere på akkurat 

hvordan bakteriologien er med å påvirke redefinering av de leveregler eller etiske 

betraktninger legene hevder er en rasjonell og berettiget forventing til oppførsel hos 

syke som friske, leg som lærd. 

5.1.2 Fra Hippokrates til sosialhygiene som den medisinske 

etikkens grunnlag 

Så langt vi kan spore en teoretiskmedisinsk tradisjon i vesten, har denne vært 

forbundet med en medisinsk etikk som har forskrevet leveregler og anbefalte 

handlingsmønstre for pasienter som for leger – ikke minst med tanke på relasjonen 

mellom pasient og lege.(Sundström, 2001, s.33ff) Men til forskjell fra Den 

hippokratiske eden, er den etiske tankegangen som trer frem fra omkring 1750 mindre 

rettet mot den enkelte syke og dennes relasjon til legen, snarere vendes fokus nå mot 

fellesskapet og statens interesser. 

 

Av kapittel fire fremgår det at forståelse av tuberkulosen på tidlig 1800-tall ble 

dominert av franske og senere også tyske teoretikere. Dette gjelder for en stor del 

også de etiske betraktninger som trer frem i tekstene i mitt materiale. Paola de 

Cuzzani sporer en sentral tankestrømning til en konkret lege når hun skriver at ”Det er 

nødvendig å minne om at det var den franske lege og filosof J-G. Cabanis (1757 – 
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1808) som første skisserte medisinens nye rolle i samfunnet, da han sa at legen skulle 

være både prest og dommer.”(Cuzzani, 2003, s.70ff) Koblingen prest og dommer 

antyder en forståelse for sider av legerollen som går utover helbredelseskunsten og 

som peker frem mot et videre, mer samfunnsmessig og sosialt perspektiv for 

legekunsten. Denne tendensen mener Cuzzani så å kunne spore over i generell 

medisinsk opplysningsfilosofi, som følger en aktivistisk linje etter Immanuel Kants 

devise om at et hvert menneske må våge å være vis (sapere aude).(Ibid.) Kant og den 

etiske retningen han representerer – med betoningen av plikten – er sterkt tilstede i 

argumentasjonen i de norske legetidsskriftene. Denne tankegangen, må det legges til, 

er selvsagt også tett forbundet med kristen tenkning. Max Webers begrep om plikt 

eller kall (beruf) innen protestantisk livsførsel fra og med reformasjonen, vil jeg 

hevde er en relevant referanse(Weber, 1995), ikke minst med tanke på de 

protestantiske og pietistiske folkebevegelser som hadde stor utbredelse fra 1700-tallet 

og langt inn på 1800-tallet. Flere av legene skriver frem ansvaret og plikten til å 

hjelpe som en viktig del av deres gjerning som leger, på en måte som ligger nær 

Weber begrepet om kallet. 

 

I mitt materiale og det norske tuberkulosearbeidet er det tidlig synlig en sterk 

inspirasjon fra England. Dette gjelder kanskje særlig den praktiske tillempningen av 

informasjonsarbeidet, innsamling av data og statistikk og bearbeidelse av denne, men 

også for behandlingen og samarbeidet mellom medisin og myndigheter, eksempelvis i 

fengselsvesen og militærvesen. Den engelske etikken var i perioden dominert av den 

tradisjonen som betegnes som utilitaristisk og som enkelt sagt er rettet mot å sikre det 

største mulige gode for flest mulig.(Honderich, 2005, s.936) En slik tankegang har 

vært viktig i liberale og liberalistiske kretser – og de norske liberalerne er ikke 

upåvirket av dette. Dr Klaus Hanssen, en av de sentrale figurene i debatten, var da, 

som nevnt i kapitel 2.1, en aktiv politiker og fremtredende Venstremann i sin 

landsdel.  

 

Det er imidlertid den tyske påvirkningen som dominerer – noe som fremkommer også 

om man gjør en oppregning og sammenligner de andre europeiske språkene mot 

antallet artikler oversatt fra tysk og publisert i de norske legetidsskriftene. Dette er 

viktig fordi den tyske medisinen hadde en helt spesiell modell for utformingen av 

medisinen og medisinernes rolle som samfunnsaktører. Under reformeringen av de 
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tyske statene, som fulgte i kjølvannet av et sjokkartet møte med Napoleons 

krigsmaskin, gjorde legestanden, blant annet i Preussen, en ideologisk reformulering 

av fagets overordnende mål og midler.(Berg, 2002, s 26) Denne teoretiske 

omorganiseringen hadde rot i opplysningstidens idealer og så effektivisering av 

byråkrati og stat – hvor medisinen her ble regnet inn - i direkte analogi med en kamp 

mot det gamle systemet og de krefter som holdt samfunnet tilbake i urettferdighet, 

ufrihet, underutvikling, fattigdom og sykdom. Mange norske leger som tok deler av 

sin utdannelse i det tyske språkområdet, ble introdusert for denne nye utformingen av 

medisinfaget – og ikke minst var mange av legene som hadde sitt virke på sent 1800-

tall i direkte kontakt med den berømte Rudolf Virchow (se kap. 4.), som i tillegg til 

mye annet var sin tids fremste eksponent for den nye tankegangen.(Schiøtz, 2003, 

s.82ff) Virchows doktrine var at: ”Medisin er en sosial vitenskap. Politikk er ikke noe 

annet enn medisin i en større sammenheng.”(Berg, 2002, s.27) En doktrine som med 

sitt parafrasering av Clausewitz berømte ord peker mot en tankegang hvis siktemål 

var en total medisin – en medisin med politisk påvirkning på alle områder av statens 

liv. Slik jeg ser det er det derfor mulig å hevde at den norske medisinens etiske 

tradisjon særlig er knyttet til det tyske området og leger som Frank og Virchows 

praksis.(Op.cit.) 

 

Å skjelne mellom innflytelse fra ulike tradisjoner og språkområder er ikke denne 

oppgavens hensikt – men å vise at den norske debatten var tett forbundet med 

internasjonale strømninger mener jeg likevel er relevant for å forstå den form man 

søkte å gi samarbeidet mellom medisin og myndigheter. 

 

5.1.3 Økende humanisme og etisk bevissthet: statens 

omsorgsfulle krav til individet  

I følge Schiøtz er tendensen i løpet av 1800-tallet at staten i økende grad begrunner 

den offentlige omsorgen rette mot å sikre befolkningen sunnhet og velvære som en 

etisk fordring: Dette er en stat som aktivt søker å ta ansvar for sine borgere og å hjelpe 

og yte omsorg overfor syke og trengende uten å ”kreve noen form for 

motytelser”.(a2003, s.17)
 
Argumenter for dette er plikten til å hjelpe ut fra 

humanitære hensyn. 
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1800-tallets dødbringende epidemier satte spørsmålet om folkehelse og forebygging 

på den politiske dagsorden i en rekke europeiske stater. Hvordan et land organiserte 

hygienearbeidet, var imidlertid sterkt preget av ideologiske og politiske tradisjoner. 

Hvordan man tilnærmet seg forebygging, reflekterte med andre ord alminnelige 

oppfatninger i samfunnet om ansvarsforholdet mellom kollektiv og individ. Konkret 

handlet dette om hvor strengt det offentlige kunne gå inn for å regulere borgernes 

atferd – i Norge var liberalismen en av de ideologiene som kunne gi svar på denne 

typen spørsmål. Epidemiene på 1850-tallet, skriver Schiøtz, kom i etterkant av det 

som er blitt kalt gjennombruddsfasen for den liberalistiske tankegang i Norge. 

(Op.cit., s.28) Perioden 1848-1851 var gullalderen for politisk og økonomisk 

liberalisme. Liberalismens program foreskriver frihet. Frihet fra statlige inngrep, 

frihet for individet – frihet til å lykkes og frihet til å mislykkes. Fremgang besto i å 

bryte ned det som stengte, åpne muligheter for utveksling og utjevning og å skape 

bevegelighet i samfunnet. Det var ideen om samfunnets velferd uten formynderskap. 

Sentralt i den økonomiske liberalisme var å etablere et system av regler og 

”belønninger” som medførte i at ”når individet handlet rasjonelt i egen interesse, 

handlet også individet til beste for fellesskapet”.(Ibid.) 

 

Foucaults beskrivelse av perioden tar også for seg liberalistisk ideologi.(2008, s.28ff) 

Biomakten kan, hevder han, ses som ledd av en styringstradisjon som forsøker å 

bygge opp et system der en viss type frihet kan tre frem og som derfor utvikler en stor 

statlig administrasjon som kan sørge for at denne friheten kan skje. Dette er 

liberalismens paradoks, og – for norske forhold – kan Klaus Hanssen ses som en 

eksponent for en slik paradoksal tenkning da han kombinerte i sin person rollen som 

politisk aktiv medisiner på ene siden og venstrepolitiker på den andre. Hanssen 

skriver frem en lov som er rettet mot å ramme inn og fast sette befolkningens 

biologiske helse, mens den som skal stilles til ansvar og som rammes av lovens 

sanksjonsmuligheter er individet som fri aktør. De krav til kontroll, regulering og 

innrapportering av pasientinformasjon – samt et behov for å bruke tvang mot 

”vrangvillige” syke – som Hanssen formulerer må sies å bidra til utbygning av et 

sterkt byråkrati. Foucault forklarer dette paradokset med at liberalistene ser behovet 

for å verne om friheten ved å definere en rekke områder der loven må beskytte frihet 

og bevegelighet innenfor feltet, men at de ikke innser at de derved bidrar til å bygge 
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ut byråkratiet gjennom å innføre en rekke ny krav til kontroll, regulering og 

monitorering.(Ibid.) 

5.2 Det humane, plikten og retten: Stikkord for en moderne 

medisinsk etikk 

I kampen om å definere den korrekte forståelsen av tuberkulosen, som bakteriologien 

bidro sterkt til, kom også en kamp om å definere de rette regler for livet, livsførsel og 

levesett for friske, syke, leg og lærd. I mitt materiale fremtrer denne kampen samlet i 

særlig tre tema; det humane, plikten og retten.  

 

Ved siden av de nevnte etiske tema foregår debatten i mitt materiale hovedsakelig 

innenfor de linjene Schiøtz beskriver som dreier om hva som skal vektes høyest av 

interessene til felleskapet versus det enkelte individets interesser– en tendens som fra 

1803 til 1860 har gått i retning av at fellesskapets interesser settes over, og til dels går 

på bekostning av, den enkeltes rettigheter. En viktig talsmann for et slikt syn er 

oppdager av leprabasillen og Klaus Hanssens bror, dr Armauer Hansen, som i forsvar 

for lepraloven av 1885 generelt og tvangsparagrafen spesielt, sa:  

 

[Det er] et simpelthen er et Magtspørsmaal, hvem der har Ret, det enkelte Individ eller 

Samfundet. [...] [Derfor] er det efter mit Skjøn ikke mere end to Muligheder; enten maa de 

friske Mennesker rømme eller den syge Person sættes udenfor Samfundet, maa isoleres. 

[Dersom dette ikke skjer frivillig] er det ingen annen Udvei, end at Magten gjør Udslaget, 

og da vil utvilsomt de friske Mennesker afsondre den ene Syge og det endig med Tvang. 

(Sitert etter Schøitz, a2003, s.17) 

 

Ved den logikk fremført av en skikkelse som dr. Hansen er det nærliggende å gjøre et 

retorisk poeng av forbindelsen mellom laboratoriemedisinens isolering av bakterien 

og det påfølgende ønske om å sikre seg juridisk myndighet til å kunne isolere 

smittebærere. Helt sikkert er at den rasjonalitet som skrives frem her får normativ 

betydning og slik sett er et godt eksempel på den forbindelsen Foucault ofte søker å 

vise at finnes mellom kunnskap og makt.(b2003, s.7-8) Og med den prestisjen 

medisinen har sikret seg, blant annet gjennom bakteriologien, følger også en økt 

autoritet som kan sikre gevinster utenfor fagets rammer. Det er da også reell, juridisk 

makt som er siktemålet for de legene som argumenterer sterkest for tuberkuloseloven, 

her sterkt etisk betont av Klaus Hanssen: 
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Vi som mener, at ikke blot de syge har rettigheter, men ogsaa de friske – vi, som mener, 

at man baade har ret og pligt til at værge de friske mod at paaføres sygdom af de syge, naar 

den tvang, vi vil paalægge de syge, ikke strækker sig længre end til at bringe dem til 

renslighed, vi anser det ogsaa for en ret og en pligt for staten at gi love for den offentlige 

sundhedspleie, det vil i foreliggende tilfælde sige, give bestemmelser med hensyn til 

renslighed paa steder, hvor mange mennesker kommer sammen og ellers under forhold, 

hvor den enkeltes gode vilje og forsiktighet ikke strækker til; vi mener, at en lov som 

tuberkuloseloven baade er paakrævet og berettighet.(1900, s.5)
 

 

I dette er det altså en gjensidighet som krever oppfølgning – både for individet og for 

statens del – den gjensidighet beskriver Holmboe og Hanssen i en artikkel i 1896: 

 

...] samfundet har ganske vist pligter lige overfor de syge; men de syge har ogsaa pligter 

lige overfor samfundet; paa ingen af siderne kan disse pligter tilsidesættes, uden at begge 

parter lider derved.(1896, s.80)
 

 

Det som betones som en gjensidig relasjon er selvsagt et sterkt asymmetrisk 

maktforhold – og det å begrense et samfunns lidelse er vanskelig å frigjøre helt fra 

den abstrakte, statistiske tallmessig oppregning av samfunnet som en helhet. Likevel 

syntes det som flere av legene i mitt materiale bryter med den tradisjonelle 

individualistiske humanismen ved å overføre begrepet det humane på felleskapets 

interesser, noe som dermed medfører en etikk hvor rettigheter og plikter måles mot 

det store godet som er befolkningens helse. Slik blir uvegerlig det humane som 

universelt ideal nå fiksert innen for det man, med Rabinow og Rose, må kunne kalle 

den territorialiserte enheten det norske samfunnet. Et eksempel på dette er dr B. 

Lange utleggning av det humane, i Tidsskrift for den Norske Lægeforening i 1896: 

 

Min oppfatning er saaledes den, at det er mest h u m a n t, at den syge straks faar besked 

om sin sygdom, naar denne ytrer seg saaledes, at han blirver en fare for sine omgivelser; 

men han skal samtidig gøre, at denne fare kan reduceres til et minimum, naar han følger de 

givene forholdsregler. Herom maa også publikum belæres. 

Det kan ikke være humant, at jeg af hensyn til den enkelte maaske udsæter mange og atter 

mange for stor fare. Her som ellers i et ordnet samfund maa den enkelte underordne sig det 

heles vel.(Lange, 1896, s.181) 
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I Klinikkens fødsel påpeker Foucault at selv om medisinen påstår seg en dyp 

humanistisk forankring, så fjerner den seg i løpet av 1800-tallet fra den levende 

kroppen og med det en levende, human forståelse av sykdom.(1989, s.22)
 
Dermot 

styres medisinen, gjennom patologien og den nye klinikkens rommeliggjøring av 

sykdom, mot en sykdomsforståelse som har den døde, obduserte kroppen og de 

isolerte organer som ideal for det friske (Op. sit). Her kan vi altså si at medisinen 

deltar i den endringen av forståelsen av det humane som siden gir et mål for en etisk 

argumentasjon. Aina Schiøtz mener det gjennombrudd for den naturvitenskapelige 

orienterte medisinen bakteriologien medførte, skjedde til fortegnelse for fagets 

århundrelange humanistiske tradisjoner.(Schiøtz, a2003, s.19)
 
Georges Canguilhem 

hevder at den nye vitenskapens form, der den gjorde de sykdomsskapende stoffer til 

noe eksternt i forhold til menneskekroppen, automatisk medførte at medisinen 

frigjorde seg fra sin antroposentriske tendens.(Cuzzani, 2003, s.28) Noe som i 

utgangspunktet, hevder Canguilhem, var en god ting, samtidig som det kunne føre til 

at nye, utestede medisinske metoder, som bruken av arsenikk, ble forsvart ut fra en 

høyere pliktetikk, mens pasientens nærvær hentydes til i en mikrobiologisk form, som 

”Vævscellerne”:  

 

Saalænge vi ikke er saa heldige at bedisse et Middel, der dræber Tuberkulbacillerne uden 

at beskadige Vævscellerne, saalægna har vi den Pligt at prøve B u c h n e r s Behandling i 

størst mulig udstrækning.(Kempner, 1884, s.19) 

 

Seks år senere gjentar Robert Koch den samme type argumenter i innsalget av sitt 

eget preparat tuberkulin – en medisin som ender med å kreve adskillige dødsofre. 

Tuberkulinet må slik sett ses som eksempel på hvordan medisinen lot seg blende av 

sin egen prestisje og så bort fra hensynet til pasientene – noe som bidro til at den 

eksperimentale medisinske kjemien raskt gjorde sine eksperimenter direkte på 

pasientene.(Gradmann, 2009, s.120ff) Slik Gradmann fremstiller Kochs tenkningen 

om dette tema er det sentralt at det på dette tidspunktet ikke fantes noen etikk for den 

eksperimentelle medisinske vitenskapen, hverken når det gjaldt bruk av forsøksdyr 

eller forsøk på mennesker.(Ibid.) Dernest, som Gradmann belegger grundig, var det 

en dominerende holdning at alt måtte utprøves, til nesten hvilken kostnad som helst, 

for at man skulle få bukt med de epidemiske sykdommene.(Ibid.) Dr Bøckman ser i 

denne utålmodige iver etter handling og resultater, et problem for medisinen, da det 
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vil ”sagen komme i et galt spor og komme i miskredit”.(a1896, s.130) Dette syntes 

også å øke hans skepsis mot tuberkuloseloven. Gjentatte ganger skriver Bøckman at 

han er bekymret for fagets status og evne til å holde det det lover uten å tape sin 

troverdighet. Både hos Schiøtz og Gradmann slås det fast at søket mot å øke 

medisinens prestisje og status var noe som drev frem et ønske om handling og 

aktivitet innen legestanden. Bøckmans syntes her å gå i motsatt retning, men av 

samme årsak: Bøckman utrykker en hensikt om å beskytte fagets status og prestisje 

ved å moderere det sterke presset på handling og resultater.(Op.cit) Han er redd for at 

man ved å skape urealiserbare krav til slutt vil svekke den allmenne tiltro til legene. 

Eller var at man øker kontroll og registeringsnivået risikerer å ”drive den syge bort fra 

lægen”.(b1896, s.383) Det Bøckman søker tilbake til er dels en medisin som i 

Hippokrates ånd er rettet mot den enkelte pasient og rollen som helbreder – men som 

på samme tid har et samfunnsansvar i tråd med det den franske legen Cabanis tok til 

orde for da han mente legen skulle være en rådgiver i livet, en prest og en 

dommer.(Cuzzani, 2003, s.27) En slik lege, håper Bøckman, skal få den medisinske 

kunnskapen til å sive inn i samfunnet nedenfra: 

 

Omsorgen for gjennomført renlighet og frisk luft i boligen maa gaa [pasientene] i blodet, 

og det maa indprentes dem som en uafviselig pligt ikke blott selv at leve hygienisk, naar de 

forlader anstalten, men ogsaa at virke som apostle for denne lære blandt sine omgivelser. 

Man vil  paa den maade faa en skare af hygienske missionærer, der vil have de beste 

betingelser for at blove hørt, baade fordi de hører hjemme i de kredse, som dem missionerer 

iblant, og fordi de selv er levende vidensbyrd om gavnligheten af den lære de fører.(a1896, 

s.138) 

 

I følge Bøckmann må de syke selv lære at tuberkulosen er helbredelig når den 

oppdages tidlig og kuring straks begynner.-”men ogsaa kunn da”. (Op.cit., s.130) Om 

det offentlige raskt bygger ut sanatorier og pensjonater vil disse enten bli stående 

tomme, eller fylles opp av alvorlig syke uten mulighet for bedring. Dette vil ødelegge 

arbeidet mot sykdommen, og sammen med en større lovpålagt raportplikt bidra til å 

vekke ”smittepanikk” der den ennå ikke finnes (Bøckman, b1896, s.376). Derimot må 

medisinen virke langsomt og i det stille gi pasienten ”de nødvendige leveregler”, men 

ellers la ham i fred.(Op.cit, s.383) Såfremt dette kravet er stillet, kan medisinen 

gjennom utøvelse av sitt fag bevirke den endringen som en bekjempelse av 

tuberkulosens utbredelse krever, ved at pasientene selv ser effekten av medisinens 
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praksis. I forhold til Hanssens argumenter for økt regulering og registering av 

pasientenes liv, søker Bøckman å beskytte pasientens frihet og private sone. Samtidig, 

som begrepet om ”hygieniske misjonærer” indikerer, syntes han å ville indoktrinere 

dem de nye, bakteriologiske kunnskaper på en slik måte at medisinens kunnskap går 

dem i blodet og blir en plikt.  

 

Den religiøse terminologien og den sterke etiske betoningen kunne man anta gir et 

felles grunnlag for Bøckman og Hanssen – selv om deres vekting av individ kontra 

felleskap er diametralt forskjellig. Hanssens bruk av begreper som ”rett” og ”plikt” er 

som sagt, nettopp rettet mot befolkningens velbefinnende som norm for det etisk gode 

og kravet til orden og regulering følger som en konsekvens av å ville verne om dette 

gode. Hans angrep på Bøckmans ”hygieniske missionærer” følger dermed logisk.  Det 

vil alltid være mennesker som ikke lar seg opplyse, som ”ikke tar tugt”, og ”som 

opfatter det som en menneskerettighed at ha lov til at være urenslig, selv om denne 

urenslighed medfører fare for næsten liv og helse.”(Hanssen, 1900, s.5)
 
”Næsten” er 

en grunnfigur i den kristne etikken. Her er det imidlertid den nestes ”liv og helse” som 

figurer som truet av et individs private hygiene. En slik forståelse av fordringen om å 

gjøre mot andre som man vil at andre skal gjøre mot seg, er vanskelig å tenke seg før 

en slik tenkning som biomakten er utrykk for gjør seg gjeldene. Jeg vil også hevde at 

det med bakterilogien skjer en endring i måten sykdom tenkes, i det vi her kaller 

analogier og typer, som forsterker vise aspekter ved biomaktens fremtredelse. 

Bakteriologien bidrar ytterligere til å fjerne individet fra medisinen fordi det 

sykeskapende stoffet nå kan skilles ut som selvstendig livsform og dermed noe 

eksternt i forhold til den enkelte syke. Med den påvirkning bakteriologien har på 

hygiene, det vi kunne kalle den bakteriologiske hygiene, blir det primære å 

identifisere områder der bakterien kan overleve og så behandle disse etter de 

prosedyrer medisinen foreskriver. Slik Hanssen kombinerer en slik tenkning om 

sykdom med ambisjoner om å utvikle strategier for beskytte befolkningen mot denne 

sykdommen, fører dette, nærmest naturlig, til at individet underlegges de kollektive 

eksistensene. Til det hører at Hanssen trekker ytterligere et element inn i begrunnelsen 

for sine strategier: sosialøkonomiske kalkyler.  
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5.2.1 Befolkningens økonomiske verdi 

En av biomaktens sentrale interesser er, i følge Foucault, orden, helse og berikelse. 

Slik Rabinow og Rose beskriver biomakten søker den ofte å organisere sine 

anstrengelser innenfor det de kaller territorialiserte biososiale kollektiv, som en nasjon 

eller en stat – i dette tilfellet gjelder det landområdet Norge innenfor den svensk-

norske unionen. En slik tenkning må Hanssen og Holmboe kunne ses som 

eksponenter for, eksempelvis der Hanssen i talen han holdt for stortingets medlemmer 

vinteren 1899 skriver:  

 

Jeg har ønsket at henvende mig til stortingets medlemmer, fordi jeg var sikker paa her at 

finde forstaalse af de humanitære krav, som [tuberkulosesagen] stiller til samfundet. 

Desuden fordi den økonomisk side ved sagen i første række synes mig maatte vedkomme 

nationalforsamlingen. Saasandt som en kraftig, sund slegt er nationens største rigdomskilde, 

saavist maa det være en af de viktigste opgaver for statsyret af fremhjælpe en god 

folkehelse i landet.(1900, s.2) 

 

Hanssens tale pendler mellom en inderlig medfølende patos, med de syke og med 

deres pårørende, og denne typen økonomiske beregninger. I ”Forslag til offentlige 

Foranstaltninger mod Tuberkulosen” fra 1895 gir Hanssens og Holmboe en 

fremstilling hvor det empatiske motiv forbindes med en pragmatisk vurdering av de 

hverdagslige konsekvenser av de store dødstallene tuberkulosen krever. For familier 

der unge dør, skriver legene, ”bringer Døden ikke blott Sorg for de Gjenlevende, men 

betyder for dem ogsaa et fremtidigt Liv i Nød og materielle Savn.”(Bloom, 1998, 

s.10) I talen til Stortingets medlemmer tenkes denne lokale hendelsen i en nasjonal 

målestokk. Her legges frem regnskaper hvor det viser seg at de kan slå fast tapet 

nasjonen lider i et konkret tall;, der de skriver ”arbeidskraft, som aarlig gaar tabt, kan 

værdsættes til op mod 30 millioner aarlig.”(Hanssen, 1900, s.3) En ting er å vurdere 

størrelsen  på dette tallet (i følge Norges Banks Priskalkulator cirka 1 418 millioner i 

dag), men det sentrale er selvsagt at man her tenker helse i økonomisk språkbruk og 

slik legger sin tenkning svært nær biomaktens tre hovedpunkter ”orden, helse og 

berikelse”.(Foucault, b1984, s.277) 

5.3 Oppsummering 

Gjennomgående i framskrivningen av Kochs bakteriologiske nyvinninger som en ny 

æra, er fremstillingen av et pessimistisk situasjonsbilde, men en sterk og eksplisitt 
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forventing til de resultater den langsomme vitenskapens arbeid vil ha. Særlig de som 

senere skal kjempe for at loven blir vedtatt, skriver frem en situasjon hvor håp og 

forventninger for fremtiden blir kontrastert mot en følelse av resignasjon overfor 

samtidens tilstand. Parallelt med denne todelte framskrivningen av situasjonen pågår 

en språkpraksis som henter sine metaforer fra krigens område, og som Sonntag og 

Foucault har sannsynliggjort, er forbundet med bakteriologien og biomaktens 

tenkemåte. Krigsretorikken bidrar uansett til å skape bildet av akutt krise der legene 

befinner seg i kamp mot bakteriene, for folkets helse, der det ikke er rom for tvil eller 

nøling, men hvor offervillig og omfattende handling er nødvendig. 

 

En videre analyse av språkbruken i artiklene viser at det pågår en etisk reorientering 

der begreper som rett, plikt og det humane skrives frem som de grunnleggende 

motiver som bør drive medisinerne til handling. En generell tendens er at etikkens, 

rettens og det humanes grunnlag er forsvaret for fellesskapets interesser. Her knytter 

de norske legene etter min mening an til en språkbruk og en tenkning som blant annet 

har opphav i en tysk tradisjon, som så medisinen som politisk redskap rettet mot en 

reformering av staten i opplysningens ånd. Denne tradisjonen, og formuleringen av 

denne i den norske debatten om aktiv, medisinsk bruk av lovverket, synes å ligge nær 

en type maktutøvelse som Foucaults begrep om biomakten skisserer. Denne 

maktformen er i følge Foucault virksom der den gjør lovverket til et normativt 

styringsredskap i den hensikt å sikre orden, helse og berikelse for nasjonen.  

 

Hanssen og Holmboe viser seg som representanter for en tenkning som overfører en 

særskilt matematisk tankegang – som den sosialøkonomiske beregningens tilnærming 

til statistiske størrelser som ”befolkning” – over i vurderingen av tiltak for å sikre 

befolkningens helse. Selv om man kunne innvende at Hanssen og Holmboe her velger 

å utrykke seg på politikerne og beslutningstakernes språk, viser deres evne til å 

benytte dette språket en mulighet for å tenke ”orden, helse og berikelse” som størrelse 

med direkte sammenheng også for medisinere.  

 

Bøckman, som aldri eksplisitt berører tema berikelse, opponerer mot en orden som 

virker gjennom en lovfestet regulering av medisinen oppgaver, slik Hanssens 

lovforslag beskriver. Dette betyr imidlertid ikke at Bøckman tar avstand fra makten. 

Det er trekk ved Bøckmans argumenter som ligger svært nær det Rabinow og Rose 
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beskriver som biomakt. Slik sett kan Hanssen og Bøckman ses som eksponenter for 

svært ulike versjoner av hvordan man så for seg medisinens rolle som aktør i 

samfunnsutviklingen. Dette betyr at biomakten må ses som en fleksibel maktform, 

egnet til å beskrive de mange ulike måtene medisinen inngår i utviklingen av 

sosioøkonomiske maktforhold. Samtidig kan denne fleksibiliteten ses som utrykk for 

at norsk medisin på slutten av 1800-tallet var i en tankemessig krise, med tanke på 

hvordan man innad i medisinen skulle gripe an rollen som samfunnsaktør, og at 

debatten derfor må ses som ulike posisjoners kamp om å vinne dominans over den 

medisinske diskursen.  
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6 ”Noget maa gjøres”: Om loven og krisens løsning 

 

At noget maa gjøres for at stanse tuberkulosen udbredelse, derom er vist alle læger enige; 

men jeg tør for min del ikke gaa med paa lovudkastet i den skikkelse, hvori det nu 

foreligger.(Rasch, 1896, s.508) 

 

Utrykt i dette ”noe må gjøres”, formulert av doktor G. Rasch i 1896, kan man 

fornemme et felleskap og et felles utgangspunkt mellom legene forankret i en 

pessimistisk situasjonsforståelse. To år senere er det Klaus Hanssen skriver frem, som 

sitert i kapitel 6, en svært dyster beskrivelse av en situasjon mot hvilken han ”lidet 

eller intet har kunne hjælpe”: 

 

Aar efter aar er en række mest unge mænd og kvinder kommen og har bedt mig om raad 

mod den tærende sotten, som har slaat kloen i dem. Ungdommens tro paa medicin led 

skibbrud, og aar efter aar har jeg været mer og mer knuget af den bevished, at jeg lidet eller 

intet har kunne hjælpe. Alt for ofte har jeg givet stene for brød; jeg har tilraadet d e m at 

leve i frisk luft, som sammen med en stor familie har vært henvist til at leve i et trangt rum; 

jeg har tilraadet d e m en rigelig ernæring, som endu, mens de havde en god helse, ikke 

vandt mere end saavidt at livære sin familie.(1900, s.1)
 

 

Men, viser det seg lengre ut i samme tekst, Klaus Hanssens maktesløshet er av en helt 

spesiell karakter. For tross følelse av å ikke å ha noen virkemidler, sier han altså at: 

 

Efter tubercelbacillnes opdagelse og efterat konsekvenserne af denne oppdagelse ble 

gjennmført, c: i de siste 15 aar, har jeg i den praksis, hvor jeg har havt tilsynet med den syge 

i hjemmet, ikke seet et eneste tilfæde av smitteoverførelse, ikke seet mer end et enkelt 

isolerte tilfælde av tuberkulose i nogen familie. 

Derfor maa vi i vor kamp mod Tuberkulosen læagge hovedvegten paa at skaffe en større 

renslighed ind hos vort folk, ind i hvert hus, i hver familie. Ganske vist er det særlig 

tuberkelbacillen og de syges spytten, vi nærmest må ha for øie, men vort arbeide vil vistnok 

ikke gi gode resultater, om vi ikke retter anstrengelse paa renslighet i det hele taget, og 

hvad særlig spyttinggen angaar, maa den uvorne spytting bekjæmpes hos alle, ikke blot hos 

de syge.
 
(Op.cit., s. 4)

 

 

Feilen ligger i at de virkemidler man har tilkjempet seg, blant annet 

tuberkuloseplakaten Klaus Hanssens var arkitekten bak, er redskaper rettet mot 
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opplysning og holdningsskapende arbeid. Slik Hanssen ser det, står han og hans 

kolleger der det virkelig gjelder, uten reell makt og sanksjonsmuligheter i kampen 

mot tuberkulosen. Derfor trenger Norge en lov, hevder Hanssen, som den han og 

Holmboe har utarbeidet. Men denne kan altså dr Rasch, og flere med ham, ikke gi sin 

tilslutning i ”dens nåværende form”. Dette kapitelet skal omhandle de siste og store 

hindringer, internt blant medisinerne, som sto i veien for at Hanssens og Holmboes 

lovforslag kunne bli vedtatt og inkludert i lovverket.  

6.1 De siste momenter i debatten om en offentlig 

foranstaltning mot tuberkulosen 

Da korpslege C.F. Larsen (kapitel 1.2) foreslo en offentlig foranstaltning mot 

tuberkulosen, gjaldt forslaget ikke minst å sikre at det offentlige ville delta i 

finansieringen av utbygning og drift av de oppgaver en slik offentlig foranstaltning 

ville medføre.(Larsen, 1884, s.154) Det også her Hanssens og Holmboes plan møtte 

størst motstand – ikke minst blant politikere og myndigheter. Det er kanskje derfor at 

hovedpoenget i Hanssens tale til stortingsmedlemmene, trykt i Medicinsk Revue i 

1900, er følgende resonnement: 

 

Fra et humanitært saavel som fra et rent økonomisk standpunkt, vil det vel maate 

erkjendes, at det er et af de mest beretigede krav, som kan reises for tiden, at der gjøres 

noget i denne sag, – at der gjøres noget for at komme alle disse syge tilhjælp – og at der 

gjøres noget for at komme det hele land, det hele folk tilhjælp mod denne plage, som tærer 

dets kraft.(1900, s.3) 

 

Hanssen og Holmboe har satt seg ned og regnet ut kostnadene av sykdommen – årlig 

30 millioner kroner – som her fungerer som sammenligning mot de utgifter som de 

bevilgende politikerne må forvente å dekke om de velger å gjør noe. Denne typen 

økonomiske resonnementer innen helsevesenet er et av kjernepunktene i det Foucault 

kaller biomaktens regime.(Foucault, b2003, s.242) Denne tanken kan også, i følge 

Susans Sonntag, spores til det navn tuberkulose fikk omkring slutten av 1700-tallet: 

Sonntag hevder at når utrykket konsumpsjon fikk sin popularitet som beskrivelse av 

sykdommen, lenge før bakterien var oppdaget, tilhørte ordet økonomenes terminologi 

og slik sett er Hanssen formulering av noe som tærer på nasjonens kraft, i tråd med 

det som et århundre tidligere var et kjernepunkt i økonomisk filosofi.(Sontag, 1979, 

s.76) Dette tema er da også viktig for legene, fordi mye av kampen står og faller på 
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om de i forsøket på å sikre finansiell trygghet for sine tiltak, klarer å overbevise 

myndighetene om at dette er en statlig oppgave. Dette tiltros for en stadig økende 

enighet om at en sunn befolkning ble ansett som nasjonen største ressurs, og i 

sykdomsbekjempelsen måtte nasjonen sette inn offentlige virkemidler.
 
 Allikevel var 

det i første halvdel av 1800-tallet en sterk motstand fra regjeringens hold mot å bygge 

ut det offentlige medisinalvesenet. Det som tilslutt tvang frem de første økonomiske 

krafttak fra statlig side var frykten for koleraen etter gjentatte epidemier fra slutten av 

1840-tallet.(Schiøtz, a2003, s.28)
.
 En lignende prosess er det altså som gjentar seg i 

tuberkulosesaken, noe som er en delårsak til at Hanssens og Holmboes argumentasjon 

tar en såpass økonomisk-rasjonell vending. Men selv om det kanskje var nettopp her 

Hanssen møtte størst motstand, var det også andre sider ved hans og Holmboes 

lovforslag som vakte sterke motforestillinger på mange hold. Stadig flere leger var 

skeptiske til den stadige utvidelsen av deres ansvarsområde og den tidsnød man ble 

satt i og som, mente mange, gikk på bekostning av den tradisjonelle, pasientnære 

behandlerrollen. På den andre siden slet mange liberalt innstilte leger med etiske 

betenkeligheter ved at utvidelsen som tuberkuloseloven åpnet opp for, ga 

medisinerens myndighet som gikk for langt inn i den offentlige og private frihet. 

(Schiøtz, a2003, s.45) 

 

I mitt materiale fremgår det at flere er fanget mellom doble hensyn: På den ene siden 

beskriver lovforslaget en utforming av alliansen mellom medisin og myndigheter som 

på flere punkter går for langt – både i forhold til å redefinere hva en lege er og også 

hvilken rett stat og medisin har til å involvere seg i de enkelte samfunnsmedlemmenes 

livsførsel. På den andre siden mener mange at det nettopp er en eller annen form for 

offentlig finansiert, medisinsk ledet reform av det bestående samfunn som er en 

nødvendighet. Dette siste fulgte av, en i perioden utbredt mening, at de epidemiske 

sykdommene gjerne ble brukt som bilder på forfall, manglende dannelse eller et lavt 

kulturelt nivå. Alle kunne se at de rammet der fattigdom og nød rådet ”der hygienen 

var slett, ernæringen mangelfull, usedeligheten utbredt og der trangboddheten 

dominerte”. (Schiøtz, a2003, s.71) De fattige ble det ansett av mange, også blant 

myndigheter og andre autoriteter, ble syke dels ut fra ukyndighet og uforstand, dels ut 

fra vrangvilje. Særlig fikk kvinnene, som ansvarlige for familiens hushold, 

gjennomgå. Fra legens medisinalberetninger finner man disse holdningene igjen. 

Sjeldnere gis det, skriver Schiøtz, ”uttrykk for behovet for sosial og økonomisk 
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reform for å få bukt med sykdomsproblemene.” (Ibid.) Heller enn å endre de rådende 

økonomiske forhold ble det ansett at man trengte en ”kultivering og sivilisering av 

landets innbyggere” – da problemet primært skyldtes deres holdninger. (Op.cit., s.68) 

Under overskriften ”Kampen om holdningene” beskriver Schiøtz et av de syv 

viktigste temaene for legestanden på 1800-tallet – det vil si ekspertenes bestrebelser 

på å få innpodet i befolkningen hva som er ”riktig” og sunn livsførsel mot ”den 

gjenstridige allmues” oppfatninger om hva som skaper ”det gode liv.” (Op.cit., s.92ff) 

Dette var en kamp hvor ivrige leger og den gjenstridige allmue tørnet sammen – for, 

til legenes overraskelse, var folk og fe ikke enig i at de trengte hovedstadens eksperter 

til å bringe befolkningen ut av ”Ukyndighetenes lave Trin.” (Schiøtz, a2003, s.68)  En 

motstand som også var utbredt blant legene selv – da mange mente de hadde mer 

presserende ting å ta seg av.(Ibid.)  

 

En tenkning som aktivt definerer og skiller ut folket som noe ikke-sivilisert, primitivt 

som må bringes ut av sin laverestående degraderende eksistensform fremstår nesten 

skremmende paternalistisk og intolerant i dag, men er en viktig bakgrunn for det 

mentale klima debatten om tuberkuloseloven fant sted i. Tilsvarende er de 

forestillinger om måten sykdommene, her tuberkulosens, preget den sykes karakter. 

Ikke minst Susan Sonntag har levert viktig bidrag til hvordan en metaforisk tenkning 

av en sykdom har påvirket også hvordan medisinens representanter har tilnærmet seg 

de syke og behandlingen av disse.(Sontag, 1979. s.20) Et eksempelvis på dette kan 

være der Dag Skogheim gjennom et sitat viser hvor tett forbundet man i perioden så 

tuberkulosens symptomer som en gjenstridighet like mye i legemet som i ånden, noe 

som dermed fikk betydning for måten behandlingen og dens institusjoner burde 

utformes: 

 

Phistikerene er et elskverdig og takknemlig folk, sangvinsk inntil eksess og pervers i 

tenkning hva angår deres egen sykdom. For dem er ikke åpne kursteder egnet.(Skogheim, 

2001, s. 108) 

 

”Åpne kursteder” betyr her at begge kjønn hadde tilgang på de samme fasiliteter og 

lokaler, og sitatet viser dermed nivået for den kontroll man innenfor denne tenkningen 

mente det var rimelig å avkreve de syke. Dette er altså bakgrunnen for blant annet 

Hansen og Hanssens bruk av betegnelser som ”de vrangvillige” og de som ”ikke tar 

tugt” og derfor må underlegges streng medisinsk kontroll. Det hersket også enighet 
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om et behov for at det offentlige utformet et system for økt kontroll med sykdommen 

og de spesielle behov den avstedkom. Hvilken form denne kontrollen skulle ha var 

tema som avfødte sterk strid innad i legestanden.(Schiøtz, a2003, s.69) 

6.1.1 Behovet for en juridisk fundert medisinsk regulering av 

befolkningens liv og livsførsel  

I kapitel fire beskriver jeg hvordan den epidemiologiske situasjonen mot slutten av det 

19. århundre av mange ble oppfattet som en krigslignende tilstand. Det er også slik 

Hanssen fremstiller det i sin tale til stortingsmedlemmer i 1899. Tuberkulosen, skriver 

Hanssen, er ikke bare en demografisk katastrofe, det er også en tillitskrise som kan 

synes å medføre en total underminering av det bestående kunnskapsregimet: 

Pasientene har mistet troen på vitenskapen og Hanssen selv har vært ”mer og mer 

knuget af den bevished, at jeg lidet eller intet har kunne hjælpe.” (1900, s.2)
 
 Men, 

legger han så til, det er ikke vitenskap som fått Hanssen til å miste håpet: ”Erfaring 

har jo lært os, at vi ikke staar ligeoverfor en ubetvingelig ulykkebringende 

naturmagt.” (Op.cit., s.1) Problemet er at han står uten reele virkemidler. Opplysning 

og informasjon, slik blant annet dr Bøckman tar til ordet for, tilfredsstiller ikke 

behovet for handling, skriver Hanssen, fordi: 

 

…] hvor energisk og hvor godt dette [opplysnings] arbeide end drives, der vil alltid gives 

mennesker, som ”ikke tar tugt”, som blir ved med sin urenslighed, som opfatter det som en 

menneskerettighed at ha lov til at være urenslig, selv om denne urenslighed medfører fare 

for næsten liv og helse.(Op.cit., s.5) 

 

Slik Hanssen ser det, er den eneste mulighet at medisinere får utvidet sin myndighet. 

Det Hanssen mener er påkrevet er en lovfestet rett til å nå inn i det offentlige og det 

private rom, det vil si å gi ”bestemmelser med hensyn til renslighed paa steder, hvor 

mange mennesker kommer sammen og ellers under forhold, hvor den enkeltes gode 

vilje og forsiktighet ikke strækker til.”(Ibid.)
 
Det Hanssen og hans meningsfeller her 

etterlyser er en systematisk medisinsk kontroll med offentlige rom og de hus der de 

syke behandles. Det må påpekes at da Hanssen skrev dette, var sykehussystemet ennå 

lite utbygd, sykehusene få og begrenset i sine tilbud. Så sent som 1884 trykkes det da 

også i Medicinsk Revue en tekst der den tyske legen Ph. Schec argumenterer for at i 

de sene stadier av sykdommen ”bør Pasientene helst behandles i deres hjem.”( Schec, 
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1884, s.21) Til langt ut på slutten av det 19. århundret er de syke enten henvist 

hjemmet eller de kan oppsøke private institusjoner, om de kaller seg hoteller, 

pensjonater eller sanatorier som spesialiserer seg mot ulike pasienttyper – 

eksempelvis lungesyke eller alkoholavhengige. Dette mylder av institusjoner er det nå 

altså Hanssen og hans meningsfeller finner et behov for en økt sentralisert og 

profesjonell kontroll med. Et slående eksempel er dr Brügelmann påstand om at 

vitenskapen i fremtiden vil ”ubetinget forlange, at alle Huse, der tjener til Ophold for 

Lungesyge, ikke mer tillades ukontrolleret at bestyres at Hotelværte, men at Læger 

med Fagkundskab daglig förer Overopsyn i saadanne Huse” for slik å sikre at ”de 

hygienske Forskrifter befögles”(1882, s.862). For både de fattige som de såkalt 

velhavende, velger, eller tvinges, langt de fleste til å tilbringe siste fase av 

sykdommen i hjemmet – ofte under svært krevende forhold. Ved siden av kontrollen 

med de private institusjonene, er det nettopp her man i fagmiljøet i økende grad 

etterlyser strengere kontroll:  

 

At en saadan Syg skulde være i den Stilling, at han skulde kunne bebo en Villa alene, er 

vel Tilfældet med meget Faa, og desuden vilde heller ikke det at beskytte ham for 

Selvinfektion, naar der ikke var tilstrækkelig Kontrol med alle Forhold.(Op.cit., s.863)
 

 

Et hovedpoeng er at medisinen ikke lenger kan la de syke ”overlates til seg selv” – 

eller til ufaglærtes pleie. Sykdommen, har man oppdaget, er av en slik natur at det 

krever medisinsk fagkunnskap for å sikre at behandling på alle nivåer kan utføres på 

tilfredsstillende måte. Det er lett å se alt dette som ledd i den utviklingen Foucault 

beskriver i Klinikkens Fødsel, som  overgangen fra et regime som så hjemmet som 

sykdommens naturlige ”locus”, til et regime som søker å ordne sykdommene innenfor 

klinikkens ordnede rom.(1989, s.19) Institusjonen, slik Foucault beskriver den, er jo 

mer enn en geografisk sentralisering – det er like mye en kunnskapsmessig 

sentralisering av et bestemt blikk på kroppen og en ordning av den kunnskapen dette 

blikket avdekker. Et sentralt moment i den nye ordningen av sykdommene Hanssens 

og Holmboes lovforslag beskriver, er deres ønske om et utstrakt system for 

innmelding av sykdomstilfeller for slik å sikre seg en korrekt oversikt over den reelle 

insidens og prevalens av sykdommen. Og det er på dette punktet de sterkeste 

kontroversene oppstår. Eksempelvis slik dr Gjør i Tidsskrift for den Norske 

Lægeforening i 1896 angriper lovforslaget på nettopp dette punktet: 
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Lovforslaget sigter her, saavidt jeg skjønner, altfor høit, naar det vil have alle tilfælde 

anmeldt, selv om sygdommen er i sin første begynnelse. Da anmeldelsene nemlig snart vil 

sive ud blandt publikum, gjør lovforslaget herved et voldsomt indgreb i de syges  frihed og 

hindrer dem i deres næring, ikke at tale om at det ved ligesom at merke dem gjør deres 

tilværelse end mere trist og sørgelig, og det er heller ikke rimeligt, at publikum vilde finde 

sig i den derved fremkaldte gene.(1896, s. 182) 

 

Det er interessant å bemerke at dr. Gjørs motstand retter seg mot denne 

”overvåkningen” – mens at den frihetsberøvelse tvangsparagrafen innfører i 

behandlingen, noen linjer senere i samme tekst, ses som et positivt tiltak: 

 

Denne rett til tvungen indlæggelse betrakter jeg som et af de største fortrin ved 

lovforslaget, og den vil visselig medføre indskrænkning i sygdommens udbredelse.(Op.cit., 

s.183)
 

 

Kanskje kan man si at tvangsparagrafen rammer mennesker som allerede er så syke at 

frihetsberøvelse nærmest ikke er tema. Samtidig er muligheten til å innlegge alvorlig 

syke mot deres vilje et gode ved at det innebærer at staten tar over forsorgen for den 

syke – noe som for fattige familier ville kunne være en lettelse. Men det er altså til 

forsvar for de som ennå ikke er hardt rammet av sykdommen, at dr. Gjørs innsigelser 

mot lovforslaget kommer. Her står dr. Gjørs argumenter nær de dr. Bøckman og andre 

kritikere av loven fremmer. Et eksempel kan være dr Rasch, som i innledning til dette 

kapitlet utrykte at han selv ikke ønsket å gå inn for loven i dens gjeldende form. Dr. 

Rasch viser blant annet til erfaringer gjort med en smittevernlov fra Napoli anno 

1782.
 
 Denne loven, skriver Rasch, som er beslektet med det norske lovforslaget anno 

1887, har vekten på innsamling av data om de syke og innesperring av disse.(Rasch, 

1896, s.507) Denne loven førte til sterk smittefrykt og forfølgelse av syke og de man 

ut fra symptomer antok var smittet. Denne typen innsigelser er det flere som fører 

frem, og de tar utgangspunkt i en forventing om at loven vil skape økt smittefrykt og 

medfølgende stigma. Dette var også et helt relevant problem, som Dag Skogheim har 

belyst. Smittefrykt og stigma gjorde livet svært vanskelig for tusenvis av mennesker – 

både sosialt og yrkesmessig, med den konsekvens at ”mange var helt 

rettsløse.”(Skogheim, 2001, s.181) Rasch, Gjør og Bøckman hevder at det som trengs 

er spesialiserte tilbud til de tuberkulosesyke og en statlig finansiering av disse. 

Bøckman hevder på sin side at det som vil bekjempe sykdommen ikke er registering 
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og statistikk, regulering og tvang, men at det offentlige sikrer et tilfredsstillende 

legetilbud for tuberkulosesyke – og et minimum av innblanding utover å foreskrive 

dem ”de nødvendige leveregler”.(Bøckman, b1896, s.383) 

6.2 Oppsummering 

De spørsmålene som dominerer debatten om tuberkuloseloven i perioden som leder 

fram mot år 1900, året loven ble vedtatt i Stortinget, gjaldt formen på den offentlige 

resolusjon de aller fleste legene var enig om at var helt nødvendig. Langt fleste var 

enige i behovet for økt utbygging av et offentlig finansiert tilbud til de 

tuberkulosesyke, ikke minst gjennom utbygging av tilfredsstillende antall sanatorier 

til pasientgruppen. Derimot var det større uenighet om behovet for en lov og dernest 

en lovfestet melde- og dokumentasjonsplikt. Bøckman hevder at det siste vil ”blive et 

ganske stort arbeide” for legene, og det at samtidig utgjorde en risiko for økt 

smittefrykt og at de som var syke dermed skulle stenges ute fra samfunnet.(a1896, 

s.135) De som forsvarer slike tiltak hevder at de syke er pliktige til å være åpne om 

egen sykdom og eventuelt også å isolere seg om det er behov for det.  

 

Med Foucaults begrep om biomakten som prisme, kan man si at de som er negative til 

lovforslaget nettopp er i opposisjon til de styrings- og maktredskapene som kunne 

betegnes som biomaktens – mens de selv argumenter ut fra en individorientert etikk 

med fokus på rettigheter som frihet og råderett over eget privatliv. De som er positive 

til forslaget syntes derimot å følge nært på biomaktens maktform, ikke minst ved 

deres fokus på at medisinen hensikt er å redde de friske, det vil si majoriteten, fra 

sykdom og død. Denne gruppen overfører argumenter fra medisinsk definisjon av 

livet, over på en normativ forståelse av medisinens hensikt som videre forankres i 

beregninger av det økonomiske tapet sykdommen påfører nasjonen. Dette, hevder de, 

rettferdiggjør at de virkemidler de anser som nødvendige må gis legitimitet gjennom 

lovfesting. 
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7 Diskusjon: Biomaktens fremtredelse i debatten om 

tuberkuloseloven  

Så langt i denne oppgaven har jeg forsøkt å besvare mitt forskningsspørsmål gjennom 

å gjengi hvordan den bakteriologiske forståelse av tuberkulosen formuleres i de 

norske medisinske tidsskriftene. Særlig har fokus vært rettet mot hvordan denne 

endringen i sykdomsforståelsen bidrar til å fremme visse tema i måten legene 

formulerer medisinen rolle i møte med sykdommen og hvordan medisinerne tenkte at 

deres fagkunnskaper burde ha innflytelse i utformingen av kollektive strategier i 

sykdomsbekjempelsen generelt og mer spesielt i utformingen av tuberkuloseloven. 

 

Den historiske konteksten for den norske debatten, er den historiske utviklingen av 

formalisert interaksjon mellom administrasjon og medisin som kan spores tilbake til 

midten av 1700-tallet. Foucaults begrep om biomakten kan sies å være en hypotese 

om spesielle aspekter ved denne interaksjonen. I det følgende vil jeg diskutere 

hvordan disse aspektene fremtrer i debatten om tuberkuloseloven ved å trekke frem 

det jeg i kapitel 2 kalte konstanter, analogier, og typer, men også de brudd, 

instabiliteter og inkonsistenser som her viser seg i måten biomaktens fremtrer. Blant 

debattantene i mitt materiale er det særlig to som syntes å eksemplifisere disse mulige 

posisjoner i formuleringen av medisinens relasjon til makten generelt og i relasjon til 

jussen spesielt. Jeg har derfor valgt å fokusere på ordskiftet mellom dr Klaus Hanssen 

og dr Marius Bøckman.  

 

Disse er, som nevnt i kapitel 2, representative for perioden både som sentrale aktører i 

norsk medisinsk offentlighet og hovedstadsmedisinere med offentlige verv. De 

befinner seg i maktposisjoner som i seg er sterke uttrykk for alliansen mellom medisin 

og en offentlig og juridisk makt. Dermed skulle det være nærliggende og legitimt for 

disse to legene å uttrykke at et initiativ mot sykdommen best kunne utformes som 

lov. Foucaults beskrivelse av biomakten styrker forventningen til at dette er tilfelle. 

Det er betegnende for periodens medisinske tenkning, skriver Aina Schiøtz, at 

ledende hovedstadsmedisinere tok initiativ til og søkte å delta i utformingen av 

offentlige oppgaver, dels for å bidra i det store nasjonsbyggingsprosjektet og dels for 

å styrke og videreutvikle profesjonen faglig og sosialt. Deltakelse i lovarbeid, 
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fortsetter hun, ble av mange medisinere sett som ”et utmerket virkemiddel mot 

realisering av begge disse mål”.( Schiøtz, a2003, s.50) Til tross for at dette utvilsomt 

er riktig, viser eksemplet Bøckman og Hanssen hvor stor avstand det kunne være i 

hvordan Schiøtz’ "ledende hovedstadsmedisinere" tok tak i oppgaven med å øke 

medisinens deltagelse i det offentlige. Det skal vi undersøke mer grundig i dette 

kapitelet og derigjennom søke å besvare oppgavens forskningsspørsmål.  

 

7.1 En bakteriologisk reformulering av tuberkulosens vitale 

karakteristika 

I kapitel 4 beskrev jeg hvordan oppdagelsen av det bakteriologiske smittestoffet 

endrer betydningen av ordet tuberkulose innenfra. Ved hjelp av begrepet terskel 

argumenterte jeg for at det med denne endringen oppsto nye konstanter, analogier, og 

typer for den symbolske ordningen av tuberkulosens patologi.(c2003, s.xxvi) I første 

omgang var Kochs oppdagelse av tuberkulosebakterien en teknologisk nyvinning som 

gjorde det mulig å isolere og identifisere et smittestoff og på bakgrunn av dettes 

tilstedeværelse kunne en syk plasseres innenfor gruppen tuberkuløse. Dette ga en ny 

presisjon i det diagnostiske arbeidet, som dermed ga legenes vurderinger større 

reliabilitet. Med den nye grupperingen fulgte det at ulike sykdomstilstander nå kunne 

samles inn under en entydig fellesnevner, mens andre beslektede tilstander kunne 

defineres ut av sykdomsbildet som ble hetende tuberkulose. Med isoleringen av 

bakterien fulgte også en mulighet for å isolere bærerne av bakterien i en felles 

diagnostisk gruppe, noe som med tiden fikk følger for den statistiske forståelsen av 

sykdommens utbredelse. Slik sett kan man si at bakterien bidro til å gjøre de 

tuberkulosesyke til en mer enhetlig og presist avgrensbar gruppe. Dette fikk ulike 

konsekvenser. Nå, da det sykdomsskapende agens viste seg å ha opphav i en biologisk 

sone utenfor menneskets kropp, kan de syke nå klassifiseres som gruppe på bakgrunn 

av tilstedeværelse av en ikke-human, bakteriell livsform. Georges Canguilhem har 

utlagt dette, som at sykdommen her mister sin antroposentriske kjerne(Cuzzani, 2003, 

s.28), noe som også medfører at de syke blir eksterne i forhold behandling og ordning 

av sykdommens årsak; bakteriene. Dette skaper også nye analogier mellom tidligere 

ikke beslektede tilstander. Tuberkulose blir nå på en ny måte forbundet med 

sykdommer som lepra og kolera, noe som gjorde analogier mellom sykdommene 
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naturlig: Lepraloven blir et naturlig forbilde for utarbeidelse av tiltak mot tuberkulose. 

Samtidig ble teorien om at sykdommen var arvelig modifisert til en antagelse om at de 

som utviklet sykdom hadde medfødt svakere beskyttelse mot sykdommen. Samtidig 

innebar oppdagelsen av friske bærere av bakterier at et strengt skille mellom friske og 

syke opphører, noe som betyr at befolkningen som sådan må kontrolleres for smitte. 

Med andre ord har tanken om at hele befolkningen utgjør medisinen område nå fått et 

empirisk fundament, og med det kan biomkatens interesse for befolkningen presentere 

seg som en naturlig og selvsagt tanke. Slik bidro bakteriologien til å spisse vise tema i 

tenkningen omkring årsaker og virkninger av sykdommen, vurdering av den trusselen 

den utgjorde og med det de tiltak som fulgte logisk av dette. Ikke minst bidro 

bakteriologiens utvikling av labratoriemedisinens teknologiske redskaper til å gi 

viljen til registering og regulering av det fysiske rom en sterk og overbevisende 

objektiv fremstilling – slik også kravet på tvang nå kunne legitimeres gjennom 

objektivt påvisbar smitte.  

 

En annen og paradoksal tendens som bakteriologien er med å påvirke er den todelte 

prosess som jeg i kapitel 3.1 så i tendensen til at individet på ene siden i økende grad 

underlegges kollektivets interesser og på andre siden øker sine muligheter for 

motstand mot nettopp dette. En paradoksal konsekvens av hygienens økende 

dominans over norsk medisin, slik Aina Schiøtz beskriver den, understøtter dette 

poenget.(a2003, s.90) I følge Schiøtz blir det, der hygiene i den bakteriologiske 

utformingen trenger inn, samtidig skrevet frem en ny etikk for pasientene. Med 

vektlegging av vask, sterilisering og isolering av smitte fikk smittebærerne samtidig 

økt betydning – dermed skjedde en sterkere fokusering på individets atferd og 

individets ansvar for ikke å spre smitte.(Ibid.) Det er paradoksalt at individets rolle her 

fokuseres i en tenkning hvor kollektivets velvære er blitt målestokken for måten man 

vurderer et godt og velfungerende samfunn. Dette har, slik jeg ser det, sammenheng 

med at et meget sentralt punkt i den nye forståelsen av sykdommen er utviskingen av 

skillet mellom syke og friske. Når det skillet blir uklart, betyr det at hele befolkningen 

er potensielt syk og dermed fremstår som et naturlig område for medisinsk 

intervensjon. Dette gir biomaktens interesse for befolkningen et empirisk fundament, 

noe som i Hanssens argumentasjon viser seg gjennom at hensynet til "de friske" 

fremstilles som et selvevident krav for enhver medisineres handling. En pessimistisk 

tolkning av denne utviklingen, kan leses som at det individuelle ansvaret for 
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felleskapets helse forsterkes samtidig, som det individuelle ansvaret begrenses til å 

akseptere og anerkjenne legenes instrukser. Aina Schiøtz påstand om at medisinens 

naturvitenskapelige fremskritt ”gikk på bekostning av fagets århundrelange 

humanistiske tradisjoner”(Op.cit., s. 18-9) kan kanskje ses gjenspeilet i dette. Bare 

basert på mitt materiale ser det ut til at det parallelt med den naturvitenskapelige 

medisinens fremvekst skjer en endring i hva ordet humant refererte til. Fra nå av 

funderes det humane ikke primært i individets, men snarere i kollektivets, rettigheter. 

Det er dermed befolkningen, ikke individets, rettigheter som vektlegges som det 

humane og det etiske utgangspunkt for medisinens handlingsrasjonalitet. Det er lett å 

sette dette i sammenheng med det Schiøtz, på samme sted, kaller den dominerende 

konfliktlinjen i norsk helsevesen fra 1600-tallet frem til i dag, det vil si avveiningen 

mellom de plikter og ansvar staten har over for individene, og de plikter og ansvar 

individene har overfor felleskapets interesser.(Ibid.) 

 

Alt i alt bidro disse hendelsene tilsammen til å styrke fremstillingen av perioden som 

en ”ny æra”.  

7.1.1 ”En ny æra”; en ny situasjonsforståelse og retorikk 

Bakteriologien beskrives av flere i de norske tidsskriftene som begynnelsen på en ”ny 

æra”. Slutten av 1800-tallet var på mange måter en brytningstid med store 

omveltninger på flere områder, fra demografi til teknologi, og følelsen av at perioden 

var begynnelsen på noe nytt må kunne sies å ha vært en generelt utbredt stemning. 

Samtidig gjelder, slik Christoph Gradmann legger det frem, at bakteriologiens høye 

prestisje bygger mindre på reelle praktiske konsekvenser av den nye vitenskapen og 

altså i større grad på forventingene til bakteriologiens betydning.(2009, s.7)
 

Bakteriologien ga i første omgang heller ikke opphav til noen markert endring i 

behandlingen av de syke eller prognosen som tuberkulosen medførte. Det nye som 

beskrives i medisinerne tekster er derfor mest å forstå som et stemningsskifte. Den 

dype pessimismen som lenge hadde rådet i tuberkulosearbeidet var på vikende front 

før 1882, men oppdagelsen av smittestoffet syntes likevel å ha stimulert den generelle 

optimismen og økt tilliten og tro på medisinens makt i betydelig grad.  

 

Dr. Klaus Hanssen er blant legene som formulerer en sterk forventing til vitenskapens 

resultater i fremtiden og som kontrasterer denne med et bilde av 
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tuberkulosesituasjonen i samtiden som en kritisk kamptilstand der alle tilgjengelige 

midler må mobiliseres. Betegnende for retorikken som benyttes er valget av metaforer 

fra krigen og kampens område, der frontene går mellom bakterie og medisinens 

redskaper. Jeg vil hevde at måten Hanssens fremstiller denne kontrasten er direkte 

forbundet med hans forsvar for en styrkning av allianse mellom medisin og juss. Ved 

å gi et bilde av samtidens vitenskap som begynnelse på en ny æra markerer han et 

tydelig og villet brudd med fortiden. Når han videre kombinerer dette med bruk av 

metaforer fra krigen og kampens område skaper dette en sterk appell til handling og 

samhold blant hans meningsfeller, samtidig som det gir en rimelig fremstilling av 

behovet for akutte og dramatiske tiltak mot den fienden bakteriene utgjør. Slik det 

fremgår av kapitel 5.1 er mulig å se den retoriske ”krigen mot bakteriene” i 

sammenheng med både bakteriologien og biomaktens regime. (Foucault, b2003, 

s.15ff) Foucault hevder, som nevnt, at samfunnets dynamikk i denne perioden tenkes 

som en konflikt eller en krigstilstand. Måten Hanssen og hans likesinnede fremstiller 

en konflikt mellom medisin og ”de vrangvillige” kan sies å bestå i en slik konflikt-

diskurs, noe som kan bidra til å forklare hvordan Hanssen argumenterer for at disse 

ikke nås av fornuft, men bare gjennom en lovs strenge sanksjonsmuligheter. Kanskje 

kunne man også se Hanssens fremstilling av behovet for tvangsmessig isolering av de, 

blant de tuberkulosesyke, som nekter å følge medisinens anvisninger frivillig som en 

ekskludering på linje med den som beskrives i Galskapens historie. Her fremstiller 

Foucault den moderne rasjonalitetens eksklusjon av de gale som et konkret uttrykk for 

deres manglende tilhørighet til det som regnes inn i det rasjonelle. 

 

Det er her interessant å merke seg at Bøckman i svært liten grad hverken benytter 

fiende, kamp- eller krigsmetaforikk i sin beskrivelse av status quo. Hanssen derimot, 

er en tydelig eksponent for den nevnte retorikkens, som formulerer medisinenes rolle i 

kampen mot det invaderende smittestoffet.(Schiøtz, a2003, s.55)Fremstilling av 

krigslignende tilstand vinkler situasjonsforståelse. Mot dette argumenterer Bøckman 

for moderasjon på medisinens vegne. Dermed syntes han både å bekrefte hvor utbredt 

denne forståelsen av en ”ny æra” var, samtidig som han derved viser at denne 

forståelsen på ingen måte var noe som determinerte tenkningen i perioden. Bøckman 

reagerer på at beskrivelsen av situasjonen som ny og dramatisk bidrar til å fordreie 

flere aspekter ved sykdommen. Slik bekrefter han at retorikken også i samtiden ble 
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oppfattet som en aktiv fremskrivelse av et bestemt perspektiv – og at det var mulig å 

tenke utenfor det.  

 

Slik jeg ser det er det mulig å se en forbindelse mellom måten Hanssen og Bøckman 

definerer den bakteriologiske forståelsen av sykdommen og de tiltak de foreskriver.  

 

Bøckman maner snarer til besinnelse. Han ber om moderasjon i forventningene til 

vitenskapen og tilbakeholdenhet med tanke på utprøvning av utestede virkemidler. 

Han mener det er for tidlig å iverksette dramatiske og forhastede tiltak, eksempelvis 

de tuberkuloseloven innbyr til. Om man gjør dette vil vitenskapen risikere, om 

tiltakene viser seg virkningsløse, å miste sin troverdighet.(Se kap. 5.3) Samtidig 

mener Bøckman vitenskapen ikke entydig har vist at bakterien er så smittsom at disse 

lovens tiltak er påkrevet. Derimot mener han Hanssens situasjonsforståelse og det 

imperativet han maner frem, vil skape et fokus på farene ved sykdommen som er 

fordreid og som vil øke de sykes lidelser blant annet gjennom økt ”smittepanikk” og 

påfølgende stigma.(Bøckman, b1896, s.376) Bøckmans tiltak mot denne tendensen 

består blant annet i en avventende holdning, der legene ikke aktivt søker å styre 

pasientene handlinger og tenkemåte, men heller å la medisinens behandling selv 

overbevise de syke om dens berettigelse.  

 

Hanssen kritiserer på sin side en slik passiv holdning ut fra den påstand at 

bakteriologien og hygiene hadde utviklet de nødvendige midlene for å bekjempe 

sykdommen og at ”vi” (jamfør sitat kap. 5.3; Hanssen, 1900, s.5) var etisk forpliktet 

til å handle raskt – bare slik kunne ”vi” sikre at ingen fler ble smittet. Bakteriologien 

har skapt enhet og diagnostisk sikkerhet. Hygiene har skapt prinsipper for å isolere og 

ødelegge smittestoffene. Denne nye tenkemåten som oppstår i møtet mellom hygiene 

og bakteriologi er det Hanssen mer en antyder at Bøckman ikke har forstått 

betydningen av. Utover bare å dette som produkt av den polemiske tonen, kunne man 

i dette argumentet se konturene av hvordan den bakteriologiske diskursen fremstiller 

seg selv som den eneste rasjonelle tenkemåten – og at de som ikke forstår denne 

tenkemåten ikke har krav på å ytre seg i den medisinske debatten. Om dette kanskje er 

å tolke denne polemikken med for stor mistenksomhet, er det etter min mening klart 

at tross debattens noe spissede form viser det seg her en tenkning som er betegnende 

for måten sykdommen og behovet for en offentlig foranstaltning skrives frem. Slik jeg 



Fra bakterie til lovtekst                                                                                                                        . 

Stein Sørensen 15.11.2012 

 88 

ser det viser det seg her en etisk tenkning som handler om å definere de akseptable 

posisjoner medisinere kan ha, og som bakteriologien bidrar til å forme. Tre stikkord 

for hvordan den etikken formuleres viser seg i måten medisinerne bruker begrepene 

om det humane, retten og plikten. 

7.1.2 Verdien av medisinens anbefalte leveregler 

Det at medisinen er forbundet med en særskilt etisk tenkning er ikke nytt. Siden den 

Hippokratiske etikken ble etablert har relasjonen mellom behandler og pasient hatt sitt 

etiske regelverk, og et viktig aspekt ved dette regelverket har vært et perspektiv som 

har sett medisinen som en holdning og som en levemåte for de som sverger til dens 

prinsipper og sannheter. Med tekningen vi her kaller biomakten, får den medisinske 

forståelsen av livet og dets ”vitale” karakteristika ikke bare relevans for individenes 

levemåte men også en betydning for måten samfunnet styres. Fra omkring 1750 

utvidet medisinens sitt område fra hovedsakelig å gjelde relasjon lege pasient, til at 

medisinen i økende grad så sitt arbeid knyttet til arbeidet med kollektivets helse. Med 

dette endret måten medisinerne tenkte de etiske rettigheter og forpliktelser som følger 

med medisinens kunnskaper om livets og dets ”vitale” karakteristika seg. I mitt 

materiale kan denne tendensen leses ut gjennom bruken av sentrale stikkord som det 

humane, retten og plikten. Disse begrepene knytte til medisinsk argumentasjon for 

riktige handlinger og de medfører en spesiell vinkling av forholdet mellom individene 

kontra fellesskapets interesser. Dermed følger også at Hanssen kan dreie begrepet om 

det humane i en spesifikk retning, der han skriver at fra ”et humanitært saavel som fra 

et rent økonomisk standpunkt” må gjøres noe i tuberkulose saken, for å ”komme det 

hele land, det hele folk til hjælp mod denne plage, som tærer dets kraft.”(Hanssen, 

1900, s.3) Med dette viser Hanssen at det humane og det økonomiske ses som 

forbundet – og at vektingen av det individuelle skjer i en bevegelse der felleskapets 

interesser settes først. Den individuelle lidelsen underslås ikke – men når regnskapet 

skal gjøres er det ”det hele land, det hele folk” som lider og dets "kraft"' som brytes 

ned. Denne lidelse og ødeleggelsen gjøres noen linjer senere eksplisitt gjennom å 

tallfestes; Hanssen skriver at den ”arbeidskraft, som aarlig gaar tabt, kan værdsættes 

til op mod 30 millioner aarlig.(Ibid.) Dermed fastslår han at rask og resolutt handling, 

fordi det fra ”et humanitært saavel som fra et rent økonomisk standpunkt, […] vel 

maate erkjendes, at det er et af de mest beretigede krav”.(Ibid.) Forbindelsen mellom 

det humane og økonomien er lett å assosiere med biomaktens tre hovedmål: orden, 
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berikelse og helse.(Foucault, b1984, s.277)Mens de tiltak Hanssens foreskriver 

gjennom loven kunne betegnes med Foucaults ord om biomakten, som en utvikling av 

”kontinuerlige, regulerende og forbedrende mekanismer” som gjør det mulig ”å 

fordele det levende på verdiene og nyttens område.”(1999, s.157) 

 

Et neste tangeringspunkt mellom Hanssens strategi og Foucaults begrep om 

biomakten gjelder hvordan den nye loven kan sies å fungere ved at det ordner 

befolkningen via en fordelingen ”omkring normene”(Ibid.) Når det nyttig og unyttige 

fordeles ved hjelp av normative forventinger får medisinens normaler ny betydning 

der disse medisinsk definerte normaler gjøres til faste størrelser gjennom lovverket. 

For tuberkuloselovens del gjelder det bakteriologiske skillet mellom smitteførende og 

ikke smitteførende syke, hvor sist nevnte underkastet juridisk legitimert intervensjon 

så lenge man kan påvise forekomst av bakterier. Skillet mellom de smitteførende og 

de som ikke er det, og dernest skillet mellom de smitteførende som samarbeider og de 

som ikke gjør det er blant lovens mest virksomme distinksjoner. Dette fordi de 

smittsomme som ikke samarbeider er de som rammes av tvangsparagrafen. Et 

eksempel på den normative ladningen i denne distinksjonen viser seg der Hanssen 

søker å legitimere behovet for tvang: ”Samfundet har”, skriver han, ” ganske vist 

pligter lige overfor de syge; men de syge har ogsaa pligter lige overfor samfundet; paa 

ingen af siderne kan disse pligter tilsidesættes, uden at begge parter lider 

derved.”(Holmboe, M. og Hanssen, K.,1896, s.80) Hva plikten her viser til, blir noe 

klarere når ”rettigheter” knyttes til å forbli frisk for de friske, slik Hanssen et sted 

formulerer det ved hjelp av et appellerende ”vi”:  

 

Vi, som mener, at ikke blot de syge har rettigheter, men ogsaa de friske – vi, som mener, 

at man baade har ret og pligt til at værge de friske mod at paaføres sygdom af de syge, naar 

den tvang, vi vil paalægge de syge, ikke strækker sig længre end til at bringe dem til 

renslighed, vi anser det ogsaa for en ret og en pligt for staten at gi love for den offentlige 

sundhedspleie, det vil i foreliggende tilfælde sige, give bestemmelser med hensyn til 

renslighed paa steder, hvor mange mennesker kommer sammen og ellers under forhold, 

hvor den enkeltes gode vilje og forsiktighet ikke strækker til; vi mener, at en lov som 

tuberkuloseloven baade er paakrævet og berettighet.”
 
(min uthevning)1900, s.5 

 

Loven gis her berettigelse ved å forankre dens reguleringer og sanksjoner i et etisk 

språk: En formulering som ”rett og plikt for staten” antyder at individet og 
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myndighetene er etiske subjekter på likefot. Og når ”den enkeltes gode vilje og 

forsiktighet ikke strækker til” er staten etisk forpliktet til å ta forholdsregler som 

hindrer at felleskapets lider.  Hanssen hevder også kollektivet og gruppenes primat, 

der han fremhever at kravet stiles på veiene av ”alle disse syke” og ”det hele land, det 

hele folk” – det vi med Rabinow og Rose kan kalle territorialiserte enheter.(2006, 

s.195) Disse er på den ene siden den norske befolkningen, og på den andre siden, når 

det gjelder ”de syke”, en størrelse produsert av bakteriologisk diagnostikk.” Retten” 

er her, slik Hanssen formulerer det, på de friskes side. Den juridiske retten ytrer seg i 

Hanssens fremstilling i tråd med Foucaults beskrivelse av biomaktens som en politikk 

med livet som politisk mål. Her gjelder at de politiske kampenes anliggende er ”livet 

mye mer enn retten, selv når disse kampene uttrykte seg gjennom rettskrav.”(1999, 

s.158) Slik jeg ser det er Hanssen begrep om ”de friske” kan sies å være beslektet med 

Foucaults begrep om ”livet”. Med det mener jeg at Hanssens interesse er ”de friskes” 

rett til overlevelse. Det han er opptatt av er ikke retten som sådann, eller livet i noen 

religiøs eller åndelig forstand. ”De friske” er livet sett som medisinsk definert, 

biologisk overlevelse. Det betyr at det er medisinen og naturvitenskapen som her 

leverer premisser for det synet på mennesket som dominerer politikk, styring og 

ideologisk debatt. For Hanssens gjør dette det mulig å sette til side liberale ideer om 

den enkelte som fri aktør, og la individet innordnes i grupper – innenfor en definisjon 

av nasjonens grenser på den ene siden og en bakteriell forståelse av sykdom på den 

andre – som i liten grad forholder seg til det spesifikke ved den enkeltes liv og/eller 

sykdom. 

 

Det er i mine øyne paradoksalt at Venstremannen og liberaleren Hanssen er en av de 

som sterkest etterlyser en mer aktiv stat i utforming og finansiering av helsevesenet, 

og lovutformet utvidelse av statens kontroll langt inn i på privatlivets område. Slik jeg 

ser det kan dette, med Foucault, kalles en inkonsistens i Hanssens tekster og tenkning. 

Også han politiske posisjon antyder noe slikt. Hanssen som Venstremann må kunne 

assosieres med det liberale prosjektet og rammes dermed av den kritikk Foucault har 

rettet mot denne tenkning: Det liberale prosjektet kjennetegnes, i følge Foucaults, på 

1800-tallet og langt inn på 1900-tallet, av at den liberale kampen mot byråkrati og 

reguleringer skriver frem lover og utvider byråkratiet – nettopp i den hensikt å 

beskytte denne friheten mot innblanding. Man definerer grensene for det frie og 

skaper dermed et helt regime av kontrolører til å sikre at friheten ikke overskrides. 
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(Foucault, 2008, s.28ff) Måten Hanssen skriver frem sykdommen som et offentlig 

problem der bare en lov er et adekvat virkemiddel for å sikre at de friske beskyttes 

mot smitte og dermed at den økonomiske produksjonen opprettholdes, kan etter min 

mening ses som del av nettopp denne tendensen.  

7.1.3 Medisinen som normativ regulator av livets og sykdommens 

”vitale” karakteristika 

Hanssens lovforslag kan med Rabinow og Roses kalles strategier for å intervenere, i 

helsen og livets navn, på den kollektive eksistensen Norges befolkning utgjør.(2006, 

s.195) Grunnstammen i denne strategiske intervensjonen gjelder de regulerings- og 

kontrolltiltak loven krever, og som må kunne sies å være beslektet med biomakten der 

denne, i følge Foucault, virker gjennom å kvalitetsbestemme, måle, vurdere og 

hierarkisere sitt objekt. For lovens del betyr dette i følge Foucault, at de juridiske 

institusjonene blir stadig mer integrert i ”et kontinuum av innretninger som framfor alt 

har regulerende funksjoner”.(1999, s.158)Jeg vil hevde at bakteriologien, med de nye 

redskaper for monitorering og kontroll som den bakteriologiske teknologien innfører i 

medisinen, bidrar til å øke en slik tendens i måten man i perioden tenker sykdom. Om 

man eksempelvis fokuserer på at utvikling av aktiv infeksjon skyldes en naturlig 

disposisjon eller de livsvilkår bakterien trives under, så innbyr teorien i begge tilfeller 

til å utvikle kontrollerte miljøer for å sikre minst mulig smittespredning og at de som 

er disponert bygger opp sin motstand. Også de mindre materielle virkemidlene tar 

form av de bakteriologiske innsiktene. Opplysningskampanjer mot spytting er rettet 

mot hele befolkningen, ellers slik Hanssen formulerer det; ”den uvorne spytting [maa] 

bekjæmpes hos alle, ikke blot hos de syge.”
 
(1900, s. 4). Lovens pragrafer er også 

rettet mot rapportering og kontroll med sykdommen som strekker seg inn i hjemmene 

og i de private og offentlige sanatorier.  

 

Lovens krav til økt tilsyn og kontroll, kan sies å være et av hovedankepunktene 

Bøckman har mot Hanssens lovforslag. Bøckman uttrykker at det kontroll nivået som 

her legges opp til i siste instans vil være negativt for rolleforståelsen og 

tillitsrelasjonen mellom lege og pasient. (b1896, s.384) På den ene siden legger 

Hanssens lovforslag opp til et kontrollnivå som er urealistisk i forhold til legenes 

allerede for store arbeidsbyrde, noe som reduserer legen til å bli en byråkrat og 

kontroll. På den andre siden medfører dette at legens tradisjonelle rolle settes under 
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press, både på grunn av tidsmangel, men også fordi legen bidrar til å bryte ned de 

grensene som skal beskytte pasientenes privatliv. Bøckman er opptatt av å begrense 

hvor langt inn i det private området medisineren får bevege seg – særlig når han gjør 

det som representant for kollektivets interesser.(Ibid.) Det som kan bekjempe 

sykdommen er ikke registering og statistikk, men at det offentlige sikrer et 

tilfredsstillende legetilbud for tuberkulosesyke – og et minimum av innblanding 

utover å foreskrive dem ”de nødvendige leveregler”. (Bøckman, b1896, s.383) Det er 

det Bøckman kan sies å ønske seg ut av en offentlig foranstaltning mot tuberkulosen.
 

Dette fordi legene gjennom utøvelse av sitt fag, gjennom instruksjon, behandling og 

det gode forbilde, kan gjøre mer godt enn noen juridisk paragraf noen sinne kan: ”Hva 

der kan opnaaes”, skriver han, ”det maa ske ikke gjennom tvang, men ved raad og 

veiledning.“(Bøckman, a1896, s.134) Bøckmans visjon av medisinen ser den som en 

nøktern og konsekvent praksis der en ny pasienttype produseres gjennom systematisk 

innlæring av hygienes bakteriologiske prinsipper og slik selv blir en misjonær for 

legevitenskapen. Denne lære ”maa indprentes dem som uafviselig pligt” slik at 

medisinen ikke bare endrer deres egen livførsel, men at de som ”en skare af 

hygienske missionærer” vil fremstår bringe medisinen insikter frem med stor 

troverdighet, der de jo er ”levende vidensbyrd om gavnligheten af den lære de 

fører.(Bøckman, a1896, s.138, se også kap 5.3) Den visjonen for medisinen Bøckman 

skriver frem, som den bibelske terminologien syntes å fremheve, kan sies å både være 

en diskurs som hevder sann forståelse av de ”vitale” karakteristika og samtidig et 

forsøk på definere en etisk plikt for individet om å arbeide på seg selv. Legen får i 

denne visjonen tildelt rollen som instruktør og tilrettelegger for at en slik internalisert 

etikk kan oppstå. Her vil jeg hevde at vi nærmer oss det som, med Foucault, kunne 

kalles en inkonsistens i Bøckmans tenkning. I sine argumenter fremstår Bøckman som 

en forsvarer av individets rettigheter, ikke minst sett i relasjon til en tid da tendensen 

er at felleskapets helse vektlegges sterkere enn individets. (Schiøtz, a2003, s.50) Sett i 

lys av Rabinow og Rose sin fremstilling av biomakten, blir det imidlertid synlig at 

Bøckman søker å utbre medisinens makt langt inn i det private rom ved å gjøre den til 

mal for måten pasientene tenker egen sykdom. Dette er en form for paternalisme som 

kan betegnes som biopolitisk i sin hensikt: Bøckman søker å gå fra en sann kunnskap 

om livet til å la denne kunnskapen danne basis for pasientenes interaksjon med andre 

mennesker, der de skal tre inn i sitt nærmiljø som misjonerer for bakteriologiens 

behandlingsopplegg. Bøckman søker på den ene siden å gi pasienten makt over egen 
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situasjon, mens han på den andre siden fremskriver en utopi hvor medisinens innsikt 

har blitt en felles plattform for riktig livsførsel.(a1896, s.138) En slik fortolkning av 

Bøckmans posisjon forsterkes av hans sterke anbefaling av tuberkulosesanatoriene og 

deres behandlings form. Det kur-diegetiske behandlingsregimet må kunne beskrives 

som en totaliserende behandling som griper inn i alle sider av pasientens liv med et 

”kontinuum av innretninger [...] som framfor alt har regulerende funksjoner.(Foucault, 

1999, s.158)
 
 Som beskrevet i kapitel 4 hevder medisinerne uttrykkelig at pasientene 

ikke lengre kan overlates til seg selv. Alle ledd i behandlingen må derimot 

underlegges medisinsk kontroll, alt fra kosthold til aktivitetsnivå. Slik viser Bøckmans 

forsvar for pasienten som fri aktør, seg å være fundert i et perspektiv som anser 

medisinen som grunnlag for handlingsregler som definerer individets eget arbeid på 

seg selv innenfor et medisinsk begrep om liv og helse. (Rabinow, R. og Rose, N., 

2006, s.195) 

7.2 Konsistens og inkonsistens i biomaktens fremtredelse 

Når man ser hvordan Hanssen og Bøckman på hver sin side argumenterer for sine 

synspunkter, vil jeg hevde at argumentasjonen på sentrale punkter tangerer Foucaults 

fremstilling av biomakten. Dette samtidig som Hanssens og Bøckmans innbyrdes 

posisjoner ikke er gjensidig forenlige. Spørsmålet som melder seg er om disse 

forskjellene, som vi her har rubrisert som feil, brudd, instabiliteter og inkonsistenser i 

måten biomakten fremtrer på i mitt materiale, sier noe vesentlig om feil og 

inkonsistenser i biomaktens beskrivelse. Eller, om de faktisk peker de mot sentrale 

aspekter ved måten biomakten fungerer på og som vil kunne bringe nærmere en 

konklusjon i forhold til oppgavens forskningsspørsmål.  

 

Det som er under debatt i mitt materiale er ikke at medisinen har makt, men hvordan 

denne makten bør forvaltes. Rabinow og Rose tredeling av biomaktens diskurs kan 

bidra til å peke på hvor uenigheten skjer. Bøckman og Hanssen gir i sin 

argumentasjon uttrykk for at de ser en direkte sammenheng mellom bakteriologiens 

nye kunnskap om livet og sykdommene, og måten de ser for seg av en rasjonell og 

etisk måte å forholde seg til sine omgivelser på. Videre utleder begge fra medisinens 

kunnskapstilfang en normativ tenkning for individuell handling. Normeringene av 

individposisjoner gjennom medisinen er blant de sterkeste konstantene i det som er 

biomakten.(Foucault, b2003, s.253) Alt dette peker mot at den første og den tredje av 
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de diskursive praksisene Rabinow og Rose beskriver som biomakt, tydelig kan 

gjenfinnes i mitt materiale. Men når det kommer til Rabinow og Rose andre 

diskursive praksis, kunne vi si at uenighetene fremtrer der medisinerne aktivt går inn 

for å utvikle strategier for å intervenere på kollektive eksistenser i helsens og livets 

navn.(Rabinow, P. og Rose, N., 2006, s.195)
 
Bøckman nekter å vektlegge felleskapet 

foran individet. For Bøckman er og forblir individet etikkens fundament. Dermed 

skriver han seg inn i den tendensen Foucault beskriver at biomakten er investert med 

potensialet for en desentralisering og omfordeling av den tradisjonelle maktens 

posisjoner: Det skjer fordi livet som politisk mål her har ”blitt tatt på ordet og dermed 

vendt mot det systemet som satte seg fore å kontrollere det.”(Foucault, 1999, s.158-9) 

Samtidig er det interessant at Bøckmans kritikk nettopp er rettet mot at medisinens 

normer skal få juridisk form. I følge Foucault er det jo typisk for biomakten at normer 

og juridiske lover nærmer seg hverandre på en slik måte at det medfører en 

tilbakegang for det juridiske til tross for at den politiske kampen uttrykker seg 

gjennom rettskrav. (Ibid.) Slik krav til å få sin rett hevder Foucault ville ha vært 

”uforståelig for det klassiske rettssystemet”(Ibid.), har i biomaktens regime blitt det 

politiske svaret på alle nye maktprosedyrer, som jo også er nye og uten noen relevant 

forbindelse til ”herskemaktens tradisjonelle rett.”(Ibid.) Biomakten er altså å forstå 

som både et brudd i oppbygningen av den offentlige maktens strukturer, og et brudd i 

tenkningen om jussens funksjonsmåte som blant annet består i at loven fungerer som 

norm. Sett i sammenheng med debatten om tuberkuloseloven, er det i så måte 

interessant at Bøckman, som hevder medisinens normative kraft, samtidig er sterkt 

kritisk til at denne skal etableres som lov, da han ser at medisinen igjennom dette kan 

endres på en negativ måte. Bøckman skriver at medisinen, allerede før 

tuberkuloseloven er vedtatt, gjennom lovverk og reguleringer er involvert i arbeid 

som syntes å forvandle medisinenerne til administratorer og byråkrater. 

Tuberkuloseloven, hevder han, vil øke de reguleringer og registreringer som 

begrenser pasientenes frihet og rett til privatliv.(a1896, s.130) Derfor er det nå, 

fortsetter han, nødvendig for at medisinens prestisje og troverdighet skal bevares, at 

man nå fokuserer på medisinen egen kraft: På den ene siden taler Bøckman her til 

forsvar for den tradisjonelle legegjerningen, der legen virker vis a vis en håndfull 

pasienter, på den andre siden forsvarer han den gode normens virkning, og en tiltro til 

at medisinens normative idealer vil vinne innflytelse ved å vise seg virksomme og 

effektive.(Bøckman, a1896, s.138) Bøckman argumenter heller for at medisinens 
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kunnskap, når den brukes til å informere og opplyse, kan medvirke til at pasientenes 

makt over eget liv, lykke og helse økes. Dette vil på sikt bidra til å styrke medisinen, 

da pasientene vil la seg overbevise av dens rasjonalitet og slik selv velge å gjøre 

medisinen kunnskaper til en naturlig del av måten de lever sine liv. Bøckman fremtrer 

her som talsmann for pasienten sett som fri aktør, som må beskyttes mot maktmisbruk 

og som det er en plikt å gjøre selvstendig i forhold til egen sykdom. Det at Bøckman 

ønsker å begrense medisinerens makt til å trenge for langt inn på det private området, 

styrker en slik tolkning, samtidig kan man hevde at Bøckman i lys av biomakten kan 

synes å drive medisinen lengre inn i det private, nemlig ved å formidle de begreper 

den syke tenker sin egen sykdom med. Sett i lys av biomaktens funksjonsmåte, kan 

man si at Bøckman gjennom en slik markedsføring av medisinenes rasjonalitet, sies å 

arbeide for å fremme biomakten slik Rabinow og Rose fremstiller den: Bøckman 

skriver her frem medisinen som en strategi for individet eget arbeide på seg selv, 

gjennom individualisering (subjectification), innenfor et individuelt eller kollektiv 

begrep om liv og helse.(Rabinow, P og Rose, N., 2006, s.195) Slik blir Bøckmans 

programerklæring, det å gi makt til pasienten gjennom informasjon og opplysning, på 

en mer grunnleggende måte å øke makten til medisinens diskurs. Ved samtidig å 

tilhøre biomaktens regime, og å opponere mot sentrale aspekter ved måten dette 

regime fungerer på, synligjør Bøckman instabiliteter i Foucaults begrep om 

biomakten. Mot dette syntes Hanssens argumentasjon for en lov å være i nesten 

skremmende harmoni med Foucaults beskrivelse av biomakten. Hanssen argumenter 

også ut fra å beskytte ”retten” til livet, til behovstilfredstillelsen og til helse.(Foucault, 

1999, s.157), men i hans forståelse er det kollektivets liv som må forsvares. I følge 

Hanssen er derfor loven et humant virkemiddel, fordi det humane nå har blitt definert 

som fellesskapet, og tvangsparagrafen et nødvendig onde for å sikre at folkets og 

nasjonenes rettigheter kan beskyttes. 

 

Hanssen og Bøckman syntes å dele en forståelse av medisinen som en sann og gyldig 

definisjon av livet i dets ”vitale” karakteristika, og at medisinens kunnskapstilfang gir 

innsikter som bør virke til å normere regler for handling både for individuelle og 

kollektive eksistenser. Men når medisinen og dens normer og normaler truer 

individenes frihet bryter uenighet frem. Tuberkuloseloven inneholder flere krav til 

registrering og regulering av befolkningens liv, og disse er blant de tingene Bøckman 

reagerer mot. Bøckman vil snarere bruke medisinen til å oppdra befolkningen og 
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dermed til å gi dem en kunnskapsmakt de kan anvende i sitt eget liv og i møte med 

samfunnet. Slik sett kan han sies å handle i tråd med Foucaults påstand om at de som 

blir kontrollert kan vende biomakten mot de som søker å bruke den til å kontrollere 

andre. (Ibid.) Hanssen svarer Bøckmans utfall med å hevde at frivillighet bare kan 

gjelde innenfor en grense og at denne grensen er smitten. De som viser grov uforstand 

eller likegyldighet vis a vis en medisinsk definisjon av smitten må kunne straffes. 

Hanssen hevder innstendig at staten har en plikt til å gi lover for å sørge for 

håndhevelse av renslighet ”hvor den enkeltes gode vilje og forsiktighet ikke strækker 

til.”(1900, s.5) Altså må medisin og juss inngå en allianse som sikrer at man kan 

lovfeste en adekvat kontroll og reguleringen av en medisinsk definert renslighet, og at 

det i de tilfeller der det gjøres motstand mot denne innføres mulighet for bruk av 

tvang. Derfor kan heller aldri en medisinsk opplysning alene, slik Bøckman ser den 

for seg, være tilfredsstillende. Det vil alltid være mennesker, skriver Hanssen, som 

ikke lar seg opplyse, som ikke ”ikke tar tugt”, og ”som oppfatter det som en 

menneskerettighet at ha lov til at være urenslig, selv om denne urenslighet medfører 

fare for næstens liv og helse.”(Op.cit., s.3) Hanssen bruk av den kristne etikkens 

begrep om ”næsten” får her et nytt aspekt ved at det som det appelleres til er 

”næstens” liv og helse. En slik ladning av den kristne etikken syntes svært nær 

Foucaults beskrivelse av medisinens rolle i biomaktens forsøk på å verge om det 

biologiske livet. Det er også mulig å hevde at det som ligger i det ubestemte ”næsten” 

i Hanssens logikk er den biologiske eksistens til en befolkning som lar seg 

territorialisere innenfor det norske området. Hanssen formulerer ved det medisinens 

målsetning som å beskytte denne befolkningens friske individer. Denne målsetningen 

blir det klart i talen til stortingets medlemmer i 1899 legitimeres ytterligere gjennom å 

forankre det i en sosialøkonomisk utregning av det økonomiske tapet nasjonen lider 

på grunn av sykdommens utbredelse. Helse blir slik nært forbundet med 

registreringen av helsens økonomiske verdier og legens oppgave ikke bare å helbrede 

men å sikre en sterk og produktiv nasjon. Slik formulerer Hanssen sitt kollektive 

prosjekt i analogi med biomaktens tre stikkord: helse, orden og berikelse. Et slikt 

fokus på de sosioøkonomiske konsekvenser av sykdom er da også noe Foucault 

regner til en av kjennetegnene for tenkningen om livet i biomaktens æra.(b2003, 

s.242ff) Dette kan sies å være kjernen i måten Hanssen og hans meningsfellers skriver 

frem tuberkulosen som en sykdom som krever et offentlig initiativ. Det vil si, måten 

de tenker sykdommen i lys av befolkningen og dens ordning og berikelse. Tilsvarende 
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kan ikke sies om Bøckman hvis argumenter bare har tilfeldig nedslag i triaden 

orden/helse/berikelse. Bøckman nevner eksempelvis sjelden eller aldri 

sosialøkonomiske tenkemåter i sine innlegg. Han fokuserer på den enkelte pasienten 

og dennes relasjon til sin lege – og det er i denne relasjonen han formulerer 

medisinens maktgrunnlag. Det vil si: medisinen forståelse av livets ”vitale” 

karakteristikker tenkt som grunnlag for utvikling av strategier for intervenering i 

idividet og kollektivets levemåte. Ut fra dette mener jeg det er mulig å hevde at 

Bøckman er en tydelig eksponent for viktige sider ved biomakt slik Rabinow og Rose 

utlegger den, mens han gjennom sine tekster samtidig viser frem det jeg vil kalle feil 

eller inkonsistenser i biomaktbegrepet. Det Bøckman opponerer mot er at biomaktens 

form som regulerende og organo-disiplinerende instans skal få større makt i det 

norske samfunnet. Dette kan ses som en ”inkonsistens” i biomaktens virkemåte – men 

det kan også sies å bekrefte at loven her har tatt på seg form av en norm. Det 

Bøckman i så fall protester mot er at medisinen normer skal få så sterk sanksjonskraft 

at individet ikke kan verge seg mot dem – slik en tvangs paragraf åpner for. Jeg velger 

ikke å se det slik, fordi hans argumenter ellers peker i retning at han faktisk ønsker at 

medisinen skal skape ”hygieniske misjonerer” som bærer meg seg fagets normer inn i 

sine hjem og ut til samfunnet.(Bøckman, 1896, s.138) Uansett viser Bøckman ved 

dette inkonsistenser biomaktens virkemåte. Hanssen kan rett nok beskrives som 

inkonsistens på samme måte som den liberale ideologi kan det.(Foucault, 2008, 

s.28ff) Samtidig ønsker han at loven skal understøtte medisinen normaler med de 

sanksjonsmuligheter en lov gir. Dernest legitimerer dette gjennom økonomiske 

beregninger av sykdommenes sosioøkonomisk kostander for en territorialisert 

befolkning.(Rabinow, P. og Rose, N., 2006, s.195) Slik jeg ser det må enten 

Bøckmans praksis alene, eller kontrasten mellom Hanssen og Bøckmans 

argumentasjonsmåte, vise at biomaktens fremtredelse i debatten om tuberkulose loven 

er preget av inkonsistenser og feil i forhold til begrepets beskrivelse. Dette, vil jeg 

hevde, er også det beste svaret jeg dermed kan gi på mitt forskningsspørsmål. For de 

forskjeller og gjensidig utelukkende posisjoner som viser i de tos ulike standpunkt, 

viser tilbake på diversiteten i mulighetsbetingelsene for måten man kunne tenke om 

og argumenter for medisinens innflytelse i samfunnsspørsmål i Norge på slutten av 

1800-tallet. Dette er også det mest dekkende som kan sies om situasjonen da loven ble 

vedtatt i 1900. Selv om loven er en seier for Hanssen og hans meningsfeller må 
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debatten sies å ende i en uavklart spenning mellom hvordan man best skal forstå og 

utforme medisinen samfunnsansvar versus en sykdom som tuberkulosen.  



Fra bakterie til lovtekst                                                                                                                        . 

Stein Sørensen 15.11.2012 

 99 

8 Konklusjon: Fra bakterie til lovtekst 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan norske leger skriver fram 

tuberkulosen, etter oppdagelsen av det bakteriologiske smittestoffet, som en 

sykdom som krever et offentlig initiativ, og hvordan medisinerne argumenterer for 

eller mot at deres fagkunnskaper bør ha innflytelse i den eventuelle juridiske 

utformingen av et slikt initiativ. Den umiddelbare konteksten for et mulig svar på 

disse spørsmålene ble i innledningen beskrevet som del av en styringskunst som 

må ses som en historisk prosess med begynnelse engang omkring 1750. Foucault 

biomaktbegrep er en spesiell teoretisk tilnærming til den moderne styringskunsten 

hvor medisinen har en særlig viktig rolle og jussen får en helt ny funksjon. Ved å 

anvende dette begrepet på mitt materiale har det vært mulig å synliggjøre 

momenter ved debatten som det ellers kunne vært vanskelig å få øye på. 

 

Utfra mine lesninger av norske tidsskrifter mener jeg å ha funnet belegg for å hevde at 

oppdagelsen av bakterien endrer måten sykdommen forstås gjennom å endre de 

”konstanter, analogier, og typer” som ordner sykdommen (Foucault, c2003, s. xxvi). 

Den bakteriologiske klassifisering åpner for sammenligning med sykdommer som 

lepra. Lepraloven av 1885 blir slik et naturlig forelegg for en tuberkuloselov; 

Oppdagelsen av latent infeksjon medfører at skillet mellom syke og friske blir uklart 

og befolkningen trer dermed mer tydelig frem som et mer egnet område for 

medisinens arbeid; Bakteriologien påvirker vurdering av epidemien og måten legene 

formulerer nødvendige, akutte tiltak. Dette er noen av de aspektene som har blitt 

synlig for meg ved å anvende biomaktbegrepet på debatten om tuberkuloseloven. Alle 

disse, vil jeg hevde, bidrar til å tydeliggjøre hvordan bakteriologien aktiverer 

spesifikke, tilstedeværende tendenser i måten tuberkulosen skrives frem som en 

sykdom som kreves et offentlig initiativ. Biomaktbegrepet viser hvordan legene deler 

en forståelse av medisinen som en sann og gyldig definisjon av livet i dets ”vitale” 

karakteristika, og at medisinens kunnskapstilfang gir innsikter som bør virke til å 

normere regler for handling, og at det er å forvente at publikum vil gjøre medisinens 

sannhet til standard for egen handling og tenkning. Videre deler de fleste legene det 

som syntes å være en forpliktelse til å ta ansvar og bruke medisinen til det beste for 

den enkelte syke som for samfunnet som helhet. Når skillet mellom de syke og friske 



Fra bakterie til lovtekst                                                                                                                        . 

Stein Sørensen 15.11.2012 

 100 

stimulerer forståelsen av at det er befolkningen, ikke bare de syke, som er medisinens 

objekt, styrker dette påstanden om at en behandling som følger den tradisjonelle 

relasjonen mellom en lege og hans pasient er for smal for å bekjempe tuberkulosen. 

Kampen må føres på nasjonalt nivå og dermed må det offentlige inn og støtte 

arbeidet, både finansielt og gjennom koordinerende funksjoner. Samtidig slås det fast 

at medisinere bør lede arbeidet for å sikre at de tiltakene som foreskrives er i tråd med 

en adekvat forståelse av den bakteriologiske hygienen. Her virker medisinen til å 

foreskrive de rette redskaper for å få kontroll med situasjonen, redskaper som i neste 

omgang krever medisinskfaglig tilsyn. Det vil si at beskrivelse, kontroll og måling av 

effekt, alt sammen springer ut av en og samme vitenskap, med denne vitenskapens 

teknologiske apparatur. Gjennom utvikling av en rekke teknologier 

(laboratoriemedisin, medisinsk statistikk, antiseptikk, cellulærpatologi, et cetera) som 

gir en kunnskapsmessig kontroll med disse teknologier som er rettet mot å gi 

samfunnet viktig informasjon om sykdommens utvikling. Her har medisinen nær sagt 

vevd seg inn i samfunnsutviklingen ved å fremstille seg selv og sin teknologi som del 

av en nødvendig utvikling mot et bedre, sunnere samfunn. Dermed får medisinen en 

solid bakgrunn for å kreve innflytelse på myndigheter og befolkning. En slik 

maktstilling bidrar bakteriologien å forsterke. Bakteriologien og biomakten har her, 

slik jeg ser det, en synergistisk virkning på hverandres utbredelse; bakteriologien gir 

medisinen nye teknologiske virkemidler og øker medisinens prestisje på en måte som 

gir vekt til de tiltak medisinen foreskriver. Samtidig gjorde medisinens betydelige 

deltakelse i offentlig arbeid det naturlig å tenke at den nye bakteriologiske 

vitenskapen skulle innlemmes i dette arbeidet. 

 

Biomaktbegrepet bidrar også til å synliggjøre punktet der uenigheten i 

tuberkulosespørsmålet fremtrer og bidrar dermed ytterligere til å gi dybde til 

besvarelsen av forskningsspørsmålet. Det sentrale område hvor uenigheten bryter 

frem, er der legene fremmer synspunkter på hvordan de medisinske definerte 

strategiene for individuell og kollektiv handling skal utformes. Argumentasjonen kan 

her grupperes i to hovedtema; i) langs det, som i følge Schiøtz er den dominerende 

konfliktlinjen i norsk medisin siden 1750, det vil si hvorvidt medisinen oppfyller sitt 

ansvar ved å vektlegge individet eller kollektivets interesser fremst, og ii) hvorvidt 

legene i det arbeidet bør benytte opplysningens normative strategier eller juridiske, 

tvangsmessige virkemidler for å sikre at medisinens regler for riktig livsførsel 
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etterfølges. Disse tema vil jeg hevde er de viktigste stridsmomentene i debatten og de 

som mest tydelig bidrar til å forme måten medisinerne i de norske tidsskriftene 

formulerer tuberkulosen som et offentlig anliggende. Bare det at sykdommen 

tematiseres på en slik måte, plasserer debatten tydelig inn i den historiske utviklingen 

som overordnet handler om at medisinsk kunnskap vokser frem som en maktfaktor i 

et samfunn der befolkningens helse har blitt et prioritert område. Med denne 

utviklingen følger at det blir enkelt å tenke at medisinens kunnskaper bør bidra i 

utviklingen av strategier for å intervenere på kollektive og individuelle eksistenser i 

helsen og livets navn.( Rabinow, P. og Rose, N., 2006, s.195) Det at de to viktigste 

polene (kollektivet versus individet, lov versus norm) ikke finner en stabil og 

balansert formulering i debatten, viser at det innenfor den felles forståelsen av 

medisinens ansvar og krav på samfunnsmessig innflytelse, ikke har etablert seg én 

diskursiv måte å tenke hvordan medisinen bør utforme sine strategier. Debattens 

varighet og temperatur indikerer også at den norske medisinen er midt i en pågående, 

formativ prosess, der de rammer og tema som samler den medisinske diskursen ikke 

har funnet en stabil form.(Foucault, c2003, s.xxiv) Samtidig kan disse inkonsistensene 

forklares ved å henvise til Foucaults maktteori og begepet om genealogi. Maktens 

virkemåte finner stadig nye måter å fremtre på. Slik sett indikerer intesiteten og det 

uforløste i debatten bare hvor viktig den er for den pågående utformingen av 

medisinen egen forståelse. Samtidig må det kunne sies at noe fremtrer som fastere og 

mer stabilt etter 1900. Da loven ble vedtatt vant det synet , og som har vunnet nok en 

delseier da loven vedtas, er den tenkningen som vekterkollektivets interesser høyest 

og som ser loven om et nødvendig virkemiddel i utøvelsen av medisinens 

samfunnsansvar nok en delseier i norsk medisin. Likefult består de standpunkt 

Bøckman har forsvart, selv om de beholder plassen på sidelinjen. Den tankegangen 

tuberkuloseloven er uttrykk for, når det gjelder lovfesting av kontroll, reguleringer og 

rettigheter et cetera, styrker sin plassering i sentrum av den medisinske diskursen og 

dens forbindelse med jussen – en forbindelse som i høyeste grad fortsatt er del av 

helsevesenets virksomhet.  
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