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Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen:  
 
”Tuberkulose – mellom sanatorium, laboratorium og atelier” 1 
 
 
 
 
Det finnes en lang rekke estetiske verk av svært ulik karakter med beskrivelser og 
fremstillinger av tuberkulose, som var svært utbredt i Europa på 1800-tallet og frem til 
medisinen oppdaget årsakene og kunne tilby helbredelse. Mye er skrevet rundt denne 
diagnosen også i nordisk litteratur. Utgangspunktet for artikkelen er et kapittel om 
tuberkulose fra vårt felles arbeide fra 2011, Sykdom som litteratur. Der vektla vi særlig 
Thomas Manns roman Trolldomsfjellet, som vi her kun refererer til sporadisk. I Sykdom som 
litteratur analyserer vi 13 diagnoser i skjønnlitteraturen og forsøker å sette relasjonen mellom 
sykdom og litteratur inn i en større teoretisk, medisinsk og historisk kontekst enn det her er 
plass til å utdype. I det følgende skal det dreie seg om særlig litterære perspektiver på 
sykdommen tuberkulose. Vi har valgt å begrense oss til et par innlysende eksempler, blant 
mange mulige, ved siden av noen generelle kommentarer. 
 
 
Tuberkulose har i sykdommenes idéhistorie hatt to ulike forestillinger knyttet til seg, særlig i 

det 19. århundre: på den ene siden som de fattiges sykdom, og på den andre som kunstnernes 

og erotismens sykdom. I det siste tilfellet konkurrerer den med syfilis, men tilskrives en 

kulturell dimensjon syfilis aldri ble assosiert med. De to måtene å forstå sykdommen 

tuberkulose på kunne nok falle sammen. Kunstnere var gjerne også fattige på 1800-tallet, som 

var en periode hvor tuberkulose var den mest dødelige sykdommen i den vestlige verden. 

Dette fanges naturligvis opp i flere kunstarter, musikk, litteratur og billedkunst. Giacomo 

Puccinis opera La Bohème fra 1896, basert på Henri Murgers roman Scènes de la vie du 

bohème fra 1851, skisserer kunstnerlivet i Paris anno 1830. Latinerkvartalet var et fattigslig 

område av storbyen Paris, og tuberkulose forårsaker den ene av hovedpersonenes (Mimis) 

død. Guiseppe Verdis La Traviata fra 1853, som tar utgangspunkt i romanen Kameliadamen 

(1848) av Alexandre Dumas d.y., er kanskje det best kjente kunstverket med tuberkulose som 

viktig ingrediens. Også her virker sykdommen inn som en fatal hendelse midt i en 

kjærlighetshistorie. Dumas’ forelegg var selv en kjærlighetshistorie fra det parisiske mondene 

miljø, der den etter hvert velstående luksusprostituerte Marie Duplaissie dør av tuberkulose i 

1847, 23 år gammel. Dumas var hennes amant de cœur, som det heter på fransk, og etter 

hennes død skriver han romanen om henne. Tuberkulose ble som antydet tematisert også i 

billedkunst og skjønnlitteratur. Sykdommen er for eksempel et tilbakevendende tema i et av 

sentralverkene hos Edvard Munch, hans gjennombruddsverk Det syke barn (1885–86), samt i 
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variantene av dette, inkludert grafiske blad (Woll 2008 bd 1: 146).2 Munchs familie var 

rammet av sykdommen i betydelig grad. Selv skriver Munch: 

 
Min mormor fru Bjølstad døde af tuberkulose – min mor døde heraf – ligeså en søster 
Hansine. Min mors søster der styrte huset hos os efter mors død led af ustanselige bronchitter 
... med blodspytninger og så elendig ut. Min søster Sofie døde af tuberkulose. – Vi andre led 
til den voxne alder stadi af heftige forkjølelser og bronchitter (Munch 1933-1939).3 
 
Og om sykdommen som motiv i maleriene noterer han: 
 
Nei i Sygt barn og Vår kunde der ikke være tale om annen påvirkning end det der af sig selv 
vælder frem fra mit hjem – Disse bilder var min barndom og mit hjem (Munch 1931-1934).4 
 

En mer konsekvent kunstnerisk iscenesettelse av sykdom enn i Munchs kjente maleri Det syke 

barn skal man lete lenge etter. Som Øystein Ustvedt skriver, er syke barn og kvinner 

standardmotiver i kunsten på 1880-tallet, hvor Christian Krohgs Sykt barn (1881) og Hans 

Heyerdahls Det døende barn (1881) tilhørte to av de viktigste foreleggene for Munchs maleri 

(Ustvedt 2009: 37).5 I likhet med Munch hadde både Krohg og Heyerdahl opplevd å miste 

nær familie i unge år (Ustvedt 2009: 39). Maleriet Det syke barn blir derfor ikke unaturlig satt 

i sammenheng med Munchs tap av den ett år eldre søsteren Sophie, som døde av tuberkulose i 

1877 – noe altså Munch har kommentert selv. En slik forståelse er også i tråd med en 

kunstkritisk utvikling i mellomkrigstiden henimot en stadig økende vektlegging av det 

biografiske innhold. I boken Pakten av historikeren Bodil Stenseth blir blant annet Det syke 

barn tatt til inntekt for en teori om hvordan forestillinger om arvelighet, sykelighet og 

tuberkulose kom til å prege Edvard Munchs liv og kunst (Stenseth 2004: 127-129).6 De 

tekniske aspekter ved maleriet Det syke barn ble diskutert allerede ved dets første fremvisning 

i 1886, og den gang i stor grad utsatt for kritikk. Senere ble dette og andre av Munchs 

malerier ansett som avgjørende for det ekspresjonistiske brudd med naturalismen, og også i 

nyere studier er Munchs teknikk i utformingen av Det syke barn blitt behørig belyst.7 

Anekdotene og mytene om Munchs hårdhendte behandling av sine lerreter er velkjente, men 

ikke alle kan ha tjent kunstneriske målsettinger. I Det syke barn kunne vi kanskje si at den 

tekniske utformingen, med stadig bearbeidelser, riss og blant annet såkalt "skumringsteknikk" 

(tynn påføring av opake malingsstrøk), på et usedvanlig vellykket vis sammenfaller med den 

dyptloddende tematikken: Det er som om lerretet selv har fått tæring. Slik kan sykdom like 

mye betraktes som et kriterium som et tema, like mye som del av en poetikk eller estetikk 

som av en motivkrets.  
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Mikrobene 

På slutten av 1800-tallet er det to medisinske funn som fundamentalt forandrer synet på 

tuberkulose. Det ene er knyttet til Robert Kochs oppdagelse av tuberkelbakteriene i 1882 (i 

Beiträge zur Ätiologie der Tuberkulose, 1882). Året etter fant han kolerabakteriene. Det andre 

er knyttet til Wilhelm Conrad Röntgens oppdagelse av røntgenstrålene i 1895. Disse og andre 

nyvinninger innen den stadig mer suksessrike medisinske teknologien blir også fremstilt i 

skjønnlitteraturen, hvorav Thomas Manns Trolldomsfjellet (1924) selvsagt er den mest kjente 

av alle romaner som handler om tuberkulose. Tuberkulosen har for lengst fått en helt sentral 

plass i historien. Med sitt store alvor, sin utbredelse og sin omfattende stigmatisering viser 

sykdommen i hvilken grad medisinhistorie er kulturhistorie. Tuberkulosen kan settes inn i 

store kontekster, den inngår blant annet som et element i nasjonsbyggingen, idet den i Norge 

ble den viktigste begrunnelsen for gjennomføringen av sentrale sosiale og medisinske tiltak, 

og idet helse og helsevesen udiskutabelt er helt fundamentale byggesteiner for enhver 

velferdsnasjon (Schiøtz 2003; Andersen 2003: 1718-1720). At tuberkulosen var et alvorlig 

problem, viser et utsagn fra den norske medisineren Hans Jacob Ustvedts Lungetuberkulosen 

og dens behandling fra 1938. Ustvedt skriver her: “Svært meget, kanskje det meste, er ennu 

usikkert i tuberkulosens patologi” (Ustvedt 1938: 7). Den følgende oppsummeringen av 

tuberkulosesmittens utbredelse i befolkningen i Norge og de andre skandinaviske land i 1920–

1930-årene, blir med dette satt i et ganske tankevekkende lys:  

 

Innenfor byene finner man noe tidligere infeksjon i de økonomisk dårlig stillede 
befolkningslag enn i de gunstig stillede, i enkelte landdistrikter synes infeksjonen å finne noe 
senere sted enn i byene. Men i alle befolkningsklasser i byene og i de aller fleste landdistrikter 
synes for tiden ved 40-45 års alderen praktisk talt alle individer å være smittet med 
tuberkulose (Ustvedt 1938: 21).  
 

Etter å ha gjennomgått fordelingen på ulike alderstrinn konkluderer denne medisinen fra 

mellomkrigstidstiden med at “foreløpig må vi regne med at alle smittes”. Dette innebærer 

imidlertid ikke at tuberkulosen bryter ut som infeksjon hos alle. At sykdommen særlig 

rammer arbeiderklassen henger naturligvis sammen med et generelt svakere immunforsvar, 

grunnet dårlige boforhold og feilernæring. Sykdommens grunn, kunne vi si, var fattigdom. 

Dette bildet dukker opp igjen når vi vet at tuberkulosen i dag fremdeles er et av verdens store 

helseproblemer, selv om det finnes effektive måter å bekjempe infeksjonen på. Ustvedt 

dokumenter i 1938 at i Norge var det en betraktelig nedgang i tuberkulosedødeligheten i 

perioden 1896–1935, at det fantes 6000 sengeplasser for tuberkuløse i landet, og at det 
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inntraff om lag 5000 nye tilfeller hvert år (Ustvedt 1938: 2004-207). I Norge har BCG-

vaksinen vært tilgjengelig siden 1920, og siden 1950 har bruk av legemiddelet streptomycin 

vist seg effektivt. Tuberkulose behandles i dag nesten utelukkende medikamentelt. En 

kombinasjon av tre medisiner er vanlig (rifampicin, isoniazid, pyrazinamid). Problemet er 

imidlertid resistensen som bakteriene kan utvikle overfor disse tre hovedtypene av antibiotika. 

En tredjedel av verdens befolkning er i dag smittet med Mycobacterium tuberculosis, og siste 

estimat fra WHO (2009) anslår at 1,7 millioner mennesker dør årlig av sykdommen. Vi vet 

også at i Afrika har sykdommen blusset opp som følge av hiv, som svekker det cellulære 

immunforsvaret, og tuberkulose utgjør den viktigste dødsårsaken hos personer som har 

utviklet aids. I Norge og Norden er sykdommen ytterst sjelden, men et par hundre tilfeller 

årlig forekommer, det er først og fremst hos eldre som har fått primærsmitten i seg før 

innføring av vaksine og kjemoterapi, og hos personer som er født utenfor landegrensene og 

som er smittet i andre land.  

 
Isolasjon og smitte 

Sykdom er nært knyttet til ulike former for isolasjon. Selv en lettere berøring, i betydningen 

forbigående, som for eksempel en normal influensa, utløser uvegerlig flere former for 

tilbaketrekking: mentalt og sosialt, psykisk så vel som fysisk, helt konkret ved bevissthet om 

smittefare (man holder seg hjemme) og mer abstrakt i form av bevisst forsvar mot ytterligere 

belastning (man blir bekymret for seg selv) og det sosiale rommets signaler om isolasjon. 

Isolasjonsteknikkene er langt mer effektive og kraftige dess mer alvorlig sykdommen er. Et 

skille vil naturligvis kunne trekkes mellom smittefarlige sykdommer og sykdommer som ikke 

er direkte smittefarlige. Fysisk isolasjon, isolat, karantene og internering er i 

infeksjonssammenheng mer eller mindre nødvendig. Påtagelig er allikevel dynamikken eller 

dialektikken mellom på den ene siden isolasjon, her forstått som sosial marginalisering, 

karantene eller isolat, og på den andre siden frihet, bevegelsesfrihet, men også selvstendighet, 

suverenitet, åpenhet og dessuten midtpunkt: Mellom marginalitet og midtpunkt befinner den 

syke seg som en understrekning av det spesifikt menneskelige og det generelt sosiale. Denne 

dynamikken kan vi studere som forskjellen mellom det høye og det lave i Trolldomsfjellet, 

sanatoriet oppe i fjellsiden, landsbyen nede i dalen, isolatet med dets egen kultur – 

viruskultur, bakteriekultur, den sosiale kultur – kort sagt kultur i ordets enkleste, men også 

mytiske forstand, nemlig som ukontrollert liv og vekst, og vi vil se at tematikken smitter. Og 

smitte kan være positivt. Man kan smittes av et godt humør, av en smittende latter, av 

optimisme, slik man motsatt kan smittes av motløshet, som i klassiske økonomiske 
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depresjoner. Det finnes også litterær smitte, blant annet oppsummert i det tidligere så 

populære begrepet intertekstualitet. Litteraturen er et fremmed språk, den bærer noe fremmed 

med seg, den iverksetter en “underliggjøring” for å si det med Skjlovski, eller med Gilles 

Deleuze: “en språkets bliven-anderledes [devenir-autre], en minorisering av det større språk” 

(Deleuze 1993: 15). Det litterære språket virker inn på språket i sin allmennhet, gjør det 

mindre autoritært, mindre kontrollerbart, mindre “presist” i noens øyne, og derfor risikabelt, 

farlig. Litteraturen bidrar ifølge Deleuze til å helbrede tendenser til sykelig renhetsbehov i 

idémessig, filosofisk forstand. Det er nettopp med sitt avvik eller underliggjøring av 

“normalspråket” at litteraturen holder liv i språket. Sanatoriet blir i sykdomsromanene et sted 

for eksperiment, en isolering av en ren eksistens, som hos nettopp Thomas Mann og ”det 

enkle mennesket Hans Castorp”. Sanatorium blir laboratorium. Dette er ikke uten referanse til 

skjebnesvangre perioder i vår historie, da eksperimenter med mennesker overgikk ethvert 

tenkelig delirium, men det er også en referanse til en klassisk, 1700-talls utforsking av det 

menneskelige ved å isolere individet, studere det med lupe der det er satt inn i særegne 

livsvilkår. Fenomenet smitte er utvilsomt et utgangspunkt for en rekke sykdomsromaner. I 

tematisk forstand kan smitte sies å vise oss hvordan litteraturen fungerer. Trolldomsfjellet er 

”smittet” av annen litteratur, faglitteratur så vel som fiksjon.8 Romanen henter således næring 

fra medisinsk litteratur, og Thomas Mann beskriver presist samtidens medisinske teknologi, 

forholdet mellom leger og pasienter, myten omkring sykdommene, måtene de syke omgås på. 

Smitten knyttet til tuberkulose har gjerne en bestemt mystisk og mytisk karakter, i den grad at 

oppfattelsen av tuberkulosen som en sjelstilstand blir så dominerende at tuberkulosen knapt 

oppfattes som en sykdom. Det er i denne sammenhengen at vi også ser at smitten, den 

overførbare sykdommen, er selve limet i konstruksjonen av romaner med tuberkulose som 

ledemotiv. Samtidig danner smitten utgangspunkt for en rekke andre problemstillinger, som 

hos Thomas Mann også involverer politiske og allegoriske perspektiver.  

Vi finner noe av det samme hos Erich Maria Remarque, i hans roman Tre kamerater. 

Boken er en gripende og medrivende roman, ukunstlet og fri for unødvendig patos, også der 

sykdommen styrer fortellingen inn i en trist slutt. Det finner også sted en lavmælt forsoning 

med utgangen, som i en forlenget livskunst, en slags art of dying. Underveis i fortellingen har 

sykdommen hatt en kontrastskapende virkning, ved å tydeliggjøre hva som betyr noe i et liv. 

Sykdommen kan også her leses som en allegori over dødelige tendenser i en politisk samtid. 

Slik sett står sykdommen for de fremvoksende onde samfunnskreftene, fremtidens diabolske 

krefter som banker på, som føler seg frem, slik Franz Kafka formulerer det et sted (Kafka 

1965: 94-96).9 I tillegg til den antiheroiske beskrivelsen av krigen var dette noe som bidro til 
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at nazistene forbød boken. Romanen var ferdig skrevet i 1936, utkom på norsk i 1938, samme 

år som originalutgaven ble trykket i Amsterdam. Den ble forbudt også i Norge under 

nazistenes okkupasjon. I Tyskland ble den først utgitt i 1950. Det er ikke noe heltemodig over 

Remarques beskrivelser av krig, slik det heller ikke er noen glorie over hans fremstilling av 

tuberkulosen.  

Tuberkulosen tildeles heller ingen  glorie i en kanonisert roman som Niels Lyhne hvor 

tuberkulosen er ganske diskret formidlet. Men, allikevel er sykdommen der som en konstant 

skygge over teksten. Jens Peter Jacobsens roman fikk innflytelse over hele Europa, og blant 

hans lesere var Thomas Mann. Jacobsen døde som kjent selv av tuberkulose i en alder av 38 

år. Hans død i tæring gir ikke desto mindre næring til myten om sykdommen, i det myter har 

det med å forsterkes alle steder der det er tale om død. 

 
Kjærligheten til sykdommen 

Romanen Niels Lyhne fra 1880 er en naturalistisk-realistisk utviklingsroman, og dessuten en 

kjærlighetsroman. Og det er en roman om sykdom. Handlingen utspiller seg i perioden 

mellom 1837 til 1864, som er rammen for hovedpersonens liv. Vi følger Niels Lyhne fra hans 

oppvekst på en herregård på Vest-Jylland, hvor han får en strengt religiøs oppdragelse, til han 

etter en rekke prøvelser og kriser dør i krigen. En av hans tidligste prøvelser frarøver ham den 

religiøse troen, og det skjer etter at hans første store kjærlighet dør av tuberkulose, til tross for 

hans innstendige bønner til Gud. Det eneste sted hvor tuberkulosen beskrives eksplisitt i 

romanen Niels Lyhne, er nettopp avsnittene som omhandler Niels’ unge tante Edele, som den 

unge gutten er lidenskapelig forelsket i. Før selve scenen med hennes død utfolder det seg en 

kjent passasje, som er beskrevet som et tablå, nemlig den tette, detaljerte skildringen av 

frøken Edele døsende på en sofa, ikledd en sigøynerdrakt og med utstrakte, nakne ben. Den 

tolv år gamle Niels smyger seg stille hen mot hennes værelse: 

 

Stilheden i huset vakte den forestilling hos ham, at tanten sov, og han listede sig forsiktigt 
gjennem stuerne. På tærskelen ind til salen standsede han for at lave sig til at gå rigtig stille 
over til Edeles dør. Stuen var fuld av solskin, og en stor nerie i blomst gjorde luften derinde 
tung med sin søde mandelduft. Den eneste lyd som hørtes, var et dæmpet pladsk, der nu og da 
lød fra blomsterbordet, når guldfiskene bevægede sig i deres glasskål (Jacobsen 1995: 25).  
 

Vi er her vitne til en innledende og indirekte beskrivelse av enkelte sider ved tuberkulosen. 

Antydningene til sykdommen er mange, og de fremtrer som speil av sykdommens metaforikk. 

Allerede den stille, smygende og forsiktige tilnærmingen til det kommende halvt erotiske 

tablået har konnotasjoner til sykdommen, som en refleks av romanens diskrete og sekundære 
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oppstilling av sin sykdomsmetaforikk. For sykdommen er til stede i romanen som en 

immanent, indre tilstand, og får som nevnt kun en direkte behandling i og med Edeles død. 

Jacobsens store botaniske lidenskap og kunnskap gir ham ved mange anledninger mulighet til 

å utstyre sine tablåer og passasjer med dekorative metaforer, som i denne scenen hvor Niels 

sniker seg stille gjennom en stue, hvor en plante i full blomst sprer ut sin intense duft. Det er 

talende at luften beskrives som tung, senere blir også Niels’ åndedrett tungt. Luften er et 

avgjørende moment i tuberkulosen, i Niels Lyhne som i Trolldomsfjellet der fjelluftens 

tvetydige vesen er både god og skadelig for sykdommen.  

Blomsten er ikke tilfeldig valgt. Det er en blomst som på dansk heter nerie, og mer 

botanisk presist en nerie oleander (det norske navnet er oleander), som dufter av mandler. 

Denne søtlige duften konnoterer også noe sykelig, noe som forsterkes av det faktum at den 

eviggrønne, subtropiske planten nerie oleander er svært giftig, og selv i svært små doser er 

dens saft, som inneholder hjerteglukosider, dødbringende for barn og besværlig for voksne. I 

romanteksten blir stillheten i stuen påtrengende, en stillhet som kun brytes av gullfiskenes 

bevegelser i glassbollen, noe som metonymisk kan knyttes til en væskefylt lunges strev. Den 

unge Niels trer inn i Edeles rom: "Det var dunkelt derinde, som om det var rullet ned, og 

luften var liksom fugtig af duft, duften av rosenolie." Så får han øye på tanten, som ligger 

"henstrakt på den lange pufs søgrønne atlask". Hennes klesdrakt beskrives inngående, med 

stor sans for det fargerike og det stofflige, og med et klart erotisk islett. Den unge gutten blir 

betatt, inntil det sykelige: "Niels trådte derhen, og idet han bøjede sig over disse mathvide, 

langsomt rundede ben og disse lange, smale fødder, der havde noget af en hånds intelligens i 

deres fint vuggende former, blev han ganske svimmel, og da i det samme den ene fodspids 

krummede sig nedefter med en pludselig bevægelse, var han lige ved at falde om." Edele blir 

med ett klar over hans opphisselse: "Pludselig rødmed hun, løfted sig op på den ene arm og 

trak benene ind under skjørtet. ‘Gå, gå, gå, gå,’ sagde hun, halvt irritert, halvt undseeligt og 

ved hvert ord stænked hun rosenessentsen hen på Niels" (Jacobsen 1995: 27). I sin avhandling 

Sygdomstegn. En symptomatologisk læsning af J.P. Jacobsens Niels Lyhne fra 2008 tilskriver 

Jens Lohfert Jørgensen denne scenen med Edeles tvetydige stenkning av Niels med rosenolje 

som "en precis beskrivelse af, hvad Robert Koch påviste to år efter Niels Lyhnes udgivelse, da 

han i 1882 identifiserede mycobacterium tuberculosis: At tuberkulosen er en infektiøs 

sygdom, der overføres via luftvejene" (Jørgensen 2008: 173). 

 I rosenoljens disseminasjon som et vakkert bilde på tuberkulosens dråpesmitte ligger 

også en antydning til den forskjønnelse av sykdommen romanen Niels Lyhne tross alt 

utfolder, også ved den intense beskrivelsen av Edeles død noen sider etter dette såkalte 
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Sigøynertablået. Niels blir symbolsk smittet, og vel ute av tantens værelse er han som syk: 

"Han var helt fortumlet, følte sådan en underlig mathed i sine knæ og havde en kvælende 

fornemmelse oppe i halsen […] Der var en ubegribelig uro over ham, hans åndedræt var så 

tungt, ligesom i angst, og lyset pinte ham, trods de lukkede øjelåg. […] det var som en varm, 

trykkende ånde pustede ned på ham og gjorde ham så hjælpeløs mat" (Jacobsen 1995: 25). 

Det er pubertetens lett forvirrede eros som så beskrives, men samtidig er det en sterkt 

mytepreget skildring av tuberkulose i utfoldelse. Edeles tuberkulosedød ikles også en vakker 

ramme. Drømmeaktige minner glir over henne på dødsleiet og bidrar til estetiseringen av 

sykdommen: "Så var der den lune, mørke dagligstue i efterårsaftnerne, når man havde kledt 

sig til theatret og de andre endnu ikke var færdige: – Duften af kongerøgelse – 

kakkelovnsilden, der lyste ud på gulvtæppet – regndråbernes slag mod ruden – hestene, der 

stamped i porten – muslingesærgerens melankolske råb dernede i gaden ... og ventende bag 

det hele: theatrets lys, musik og pragt" (Jacobsen 1995: 36-37). Tilbake til nåtiden er 

estetiseringen total: "Derude, udenfor vinduet, rødmed de som roser, de hvide blomster, i 

skjæret fra den synkende sol. Bue på bue bygged floret sig blomsterlet til en rosenborg, til et 

chor av roser, og gjennem de luftige hvalv blåned den aftenblå himmel dæmrende ind, mens 

gyldne lys, og lys af guld med brand af purpur, skød sig i gloriestråler fra alle 

blomstertempelets svævende linieguirlander – – " (Jacobsen 1995: 38). Og Edele Lyhne dør: 

"Hvid og stille lå Edele derinde, med den gamle mands hånd mellem sine. Lansomt ånded hun 

livet ud, drag for drag; svagere og svagere højned brystet sig, tungere og tungere blev hendes 

øielåg. ‘Hils København!’ var hendes sidste, svage hvisken. Men hendes sidste hilsen, den 

hørte ingen" (Jacobsen 1995: 38).  

 I sin symptomatologiske lesning av Niels Lyhne trekker Jens Lofhert Jørgensen blant 

annet frem overenstemmelsen mellom sykdommens og romanens rytme. Han skisserer på 

denne måten en semantisk utvidelse av sykdommen som metafor, og analyserer tuberkulosens 

"drømmeluft", slik denne opptrer i det litterære univers og sammenfaller med tuberkulosens 

symptomatologi. "Drømmeluften" er mer enn tynn og symbolsk oppløftet substans, et speil av 

bildet på tuberkulosen som nettopp åndelig og elevert, for drømmeluften er fortettet, men 

dermed også infektuøs: "[…] Drømmeluften lagde sig over sindet, æggende og tærende med 

sin duft av liv, og livstørstige anelsers fine gifte skjult i duften" (Jacobsen 1995: 38; 

Jørgensen 2008: 186). Jørgensen argumenterer overbevisende for at man ut fra relasjonen 

mellom duft og tæring og mellom drøm og virkelighet kan lese inn en referanse til Edeles 

infisering av Niels: "De tuberkulosefremstillinger, der fortolker sygdommen toksikæmisk, det 

vil sige som en sygelig tilstand frembragt af giftige stoffer i blodet, virker i denne kontekst 
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som resonansbund for relastionen" (Jørgensen 2008: 187). Slik blir det litterære på mange 

måter koblet til det medisinske, og det estetisk fullbrakte bildet av Edeles død er en typisk 

romantisk iscenesettelse av en hensyknende feminitet. Tuberkulosen rammet som kjent 

kvinner i høy grad, og slik blir denne passasjen et stereotypisk tablå. 

 Slik sett ville det ikke vært overraskende om scenen var kommentert av Elisabeth 

Bronfen i hennes arbeide Over her Dead Body – Death, femininity and the aesthetic (1992). 

Edele Lyhnes død ville ha kunnet finne sin naturlige plass ved siden av Rousseaus Julie, eller 

en annen av de mange dødsscenene Bronfen diskuterer i sitt rikholdige verk. På et sentralt 

sted siterer hun den berømte og høyst kontroversielle uttalelsen til Edgar Allan Poe fra essayet 

"The Philosophy of Composition" fra 1846: "En vakker kvinnes død er udiskutabelt verdens 

mest poetiske tematikk" (Bronfen 1992: 59; Poe 1984: 19). Den sammenheng Bronfen ser 

mellom død, femininitet og estetikk, omfatter også sykdommens estetiske uttrykk i litteratur 

og kunst, selv om det påfallende nok kun er sporadisk at Bronfen selv trekker inn ulike 

sykdomsfremstillinger. Hun analyserer ikke desto mindre en av de engelske pre-rafaelittene, 

Dante Gabriel Rossetti, og portrettene av Elizabeth Siddall.10 I tråd med pre-rafaelittisk 

estetikk fremstilles Elizabeth Siddall gjerne i en forskjønnet transetilstand mellom liv og død, 

som hensyknende, melankolsk og drømmende. Et eksempel er maleriet Beata Beatrix, malt 

etter Sidalls død av en overdose laudanum i 1862, og en rekke andre, mer stillferdige 

portretter Bronfen trekker inn. Susan Sontag kommenterer på sin side sammenhengen mellom 

nettopp pre-rafaelittene og Edvard Munch, med hans malerier av "avmagrede, huløyde, 

tuberkuløse piker", som vi innledningsvis kommenterte. Det som er antydet hos pre-

rafaelittene, skriver Sontag, er eksplisitt hos Munch (Sontag 2010: 30). Og med dette tones 

bildet av den tuberkuløse som en estetisk opphøyd skikkelse ut. 

 
Myte og tabu 

Det estetisk opphøyede blir også demaskert i forfatteren Dag Skogheims velskrevne bok 

Sanatorieliv. Fra tuberkulosens kulturhistorie fra 2001. Her har han gitt et levende bilde av 

sykdommen, både sett innenfra og analysert mer på avstand. Skogheim fikk selv 

lungetuberkulose som fjortenåring under annen verdenskrig, og skriver om hvordan 

sykdommen preget hans liv. I boken beskrives den kultur som utfoldet seg rundt sykdommen. 

"Sanatorieæraen", skriver Skogheim, "– de hundre år da massen av tuberkuloseinstitusjoner 

ble reist – med tind og tårn – er et imponerende monument over menneskelig klokskap og 

vilje, men også over dårskap og kald hensynsløshet" (Skogheim 2001: 11). Hva skulle 

hensynsløsheten skyldes? Skogheim svarer: "Alltid lå det et tabu over denne sykdommen som 
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i menneskenes historie har krevd flest dødsfall" (Skogheim 2001: 11). Skogheim avslører 

myter om tuberkulosen, deriblant om dens erotiske side, mer konkret "myten om de 

tæringssykes ekstreme kjønnsdrift". Skogheim slår fast at all oppmerksomheten omkring dette 

temaet skyldtes de spesielle forholdene på sanatoriene, og at myten ikke noe sted fant støtte i 

systematisk forskning. Skogheims bok er et viktig kulturdokument. Nøkternt og grundig 

beskriver han tuberkulosens kulturhistorie både slik han opplevde den på nært hold, hvordan 

sykdommen ble oppfattet og behandlet i Norge, men også slik den artet seg i Europa for 

øvrig.  

Et viktig bidrag til skjønnlitteratur med tuberkulose som tema er den svenske 

litteraturhistorikeren, dikteren og kritikeren Oscar I. Levertin. Skogheim viser for sin del til 

Levertins brev fra sanatoriopphold i Davos. I tillegg kan nevnes diktsamlingen Legender och 

visor fra 1891, som ble skrevet under sanatorieoppholdet, der han ble behandlet for 

tuberkulose, samt novellen “Stellwegers berömda kuranstalt för bröstsjuka”, som han skrev 

sammen med en annen stor svensk romantisk forfatter, Verner von Heidenstam. Også han en 

sanatoriepasient. 

 I sin bok om tuberkulosen nevner Skogheim også en rekke andre forfattere og verk 

som skildrer sykdommen, deriblant romanen Ships that passes in the night fra 1893 – i norsk 

oversettelse Skip om natten (1945). Den er skrevet av den britiske kvinnesaksforkjemperen 

Beatrice Harraden. Romanen omhandler Bernardine, som reiser til et sanatorium i Davos, 

hvor hun møter en rekke eksentriske mennesker og et underlig, isolert, men ikke desto mindre 

svært mondent miljø. Som Skogheim bemerker, så vokste det fram en litterær sjanger med 

tematikk hentet fra Davos – som var det ubestridte sentrum for tuberkulosebehandling i tiden 

rett før det 20. århundre – og andre sanatoriesteder, som for eksempel Mesnalia i Norge. 

Skogheim tar for seg en rekke forfattere: Olof Lagerkrantz, Edith Södergran, Christian 

Morgenstern, Dymphna Cusack, A.E. Ellis og Erich Maria Remarque, samt Kristofer 

Kristofersen, Olav Nygård, Hans Marius Hansen (med pseudonymet Marius Braatt), Thorleif 

Auerdahl og Øivind Bolstad – foruten Knut Hamsun.  

Når Knut Hamsun i sin roman Siste kapittel fra 1923 omtaler et sanatorium for 

tuberkuløse, er det en referanse til behandlingsmetoden som vokste frem midt på 1800-tallet i 

sanatorier rundt om i Europa. Frisk luft, landlige omgivelser, kontrollert diett, lett mosjon og 

systematisk hvile ble en utbredt oppskrift. Hamsun skriver i romanen Siste kapitel fra 1923 

om sanatoriet Torahus: 
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Å, men menneskene var virkelige nok, det manglet ikke. De gik omkring, de talte, de hadde 
klær på, somme hostet saa man hørte det lang Vei. Nogen var magre som spøkelser og skulde 
ikke arbeide med kroppen, men sitte stille i solen, andre maset med et slags maskine borte på 
et berg, en såkaldt "styrkeprøve", for å få fett av sig. Alle feilet et eller andet, men Gud hadde 
fordelt det mellem dem, de værste var de nervesvake, de hadde alle sykdommer mellem 
himmel og jord på en gang og måtte tales med som om de var børn (Hamsun 1976 bd 9: 17). 
 
 
Det er et typisk åpent sanatorium Hamsun beskriver, basert på pasienter med god økonomi, til 

forskjell fra de lukkede, som måtte vise til resultater på en annen måte og dessuten i utstrakt 

grad ta på seg offentlige, sosiale oppgaver (Skogheim 2001: 154). Også asylene behandlet 

tuberkulose med en viss optimisme, før det vi kan kalle et degenereringsparadigme setter inn 

og utbrer tanken om at sykdommen rammer folkegrupper som er spesielt disponerte for den. 

At Hamsun skriver sin roman Siste kapitel omtrent samtidig med at Thomas Mann publiserer 

Trolldomsfjellet, er i seg selv interessant. Mann var en stor beundrer av Hamsun, og hyllet 

særlig Markens Grøde. Det er ikke her plass til å gå nærmere inn på en analyse av dette 

forholdet, stille spørsmål om hvordan sykdommen får sjel hos Hamsun, hvilken sjel det er tale 

om, hvilke demoniske krefter det er som eventuelt banker på i Siste kapitel, hvordan disse tas 

i mot eller hvordan beskrivelsen av sykdommen speiler et menneskesyn tragedien Hamsun 

selv skulle komme til å representere.  

 

Tuberkulosen som punktroman 

Blant moderne eksempler på skjønnlitteratur med tuberkulose som tema, er den norske 

forfatteren Paal-Helge Haugens punktroman Anne fra 1968 et viktig bidrag (Haugen 1975). 

Med punktroman menes at teksten er knapp, mer som en samling tematisk sammenkjedede 

prosadikt enn en lineær, utstrukket fortelling, eller kanskje begge dele på én gang: På den ene 

siden en diktsamling, på den andre siden en roman (Kittang 1988: 98-99). Boken fremstår 

som en montasje av ulike tekstutdrag – blant annet hentet fra Landstads salmebok, Jobs bok, 

Erik Pontoppidans Forklaring til Dr. Martin Luthers lille katekisme, Johan Arents Sande 

Kristendom, Illustrert lægebog for hjemmet, samt ulike kirkebøker. Med dette skisseres et 

narrativt forløp, hvor en tragisk tuberkulosedød i fattigslige omgivelser står i sentrum. Boken 

har to deler, med barndoms- og ungdomstid, og deretter sykdom og død. Teksten innledes 

med at fortelleren på et mørkt loft åpner en brunmalt kiste og tar frem gamle klær og 

gjenstander, deriblant en kam og et fotografi. Vi aner sykdommen allerede i fortellerens skritt 

ned trappen fra loftet: 
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Når eg går ned den bratte trappa, får eg mild luft mot huda. Det kjem ein veik lyd frå treet for 
kvart steg. 
 
Der ute fyllest augo med bleik sol. Eg støttar meg mot veggen, og kjenner blodet pulsere i 
handflatene. Mitt blod, ein jamn og veik rytme (Haugen 1975: 6). 
 

Elementer av tuberkulosen er innskrevet i prosaen: luft, hud, veik lyd, bleik sol, ustøhet, 

blodet som pulserer, svakt og rytmisk. Så utfoldes selve historien, punkt for punkt, hvor det i 

første del gjengis en side fra en gammel kirkebok, med nedtegnelse om et dødsfall. Deretter 

følger lyriske korttekster og ulike sitater som beskriver sanselighet, natur, arbeid, fattigdom, 

sult, kristendom, sykdom, død. Nynorsk blandes med dansk-norsk, fagmedisin med salmer, 

korte lyriske linjer med noe lengre prosautredninger, nåtid med fortid. Og samtidig en form 

for smitte mellom de to ulike sjangerne. Det kritiske møtet mellom form og innhold antydes 

gjennom sidestilling av et lite poetisk fragment som opptar en hel bokside og på neste side et 

langt sitat om smittefare fra en gammel lærebok:  

 

Vindauga står oppe, dag og natt. Heilt inn til senga kjem av og til eit drag av lufta utanfrå, 
helst om kvelden. Om kvelden, når det er stilt i huset, og eg kan røre mørkret. 
 

Den væsentlige smittekilde ved de smittsomme sygdomme er de nylig avsondrede væsker fra 
de syge organer. Saaledes er det farligste ved lungetuberkulose opspyttet. 
Infektionsbakterienes levevarighet i disse avsondringer er høist forskjellig. Mange gaar hurtig 
tilgrunde ved uttørring, høi temperatur og sollys. Længst lever de i regelen i kold, fugtig luft 
og i mørke. 
Videre kommer i btragtning de med de sykes eller bakteriebærernes avsondringer forurensede 
hænder, haandklær, lommetørklær, forbindingssaker, sengklær og gangklær, ogsaa spise- og 
drikkekar, bøker, leketøi, boligluften, de forskjellige avfaldsstoffer kan overføre sykdommen. 
Fra disse kilder overføres smitten ved berøring (kys, haandslag), ved nydelse av vand og 
næringsmidler, ved indaandning, ved stikkende insekter (Haugen 1975: 48-49).  
 

Litteraturforskeren Rakel Christina Granaas berører dette i sin psykoanalytisk inspirerte 

analyse av romanen: ”Smittefaren på innholdsplanet synes altså å henge sammen med de to 

andre klart atskilte subjektene på det retoriske planet” (Granaas 1988: 48). Men hun 

analyserer ikke sykdommens betydning for den retoriske formen nærmere, da hun er mer 

opptatt av subjekts- og identitetsproblematikk. I romanens siste tekstbrokk brennes den 

avdødes klær, etter et utdrag fra noe som ligner en innskrift som ofte kan sees på kirkegårder: 

 

KOM MENNESKE AT SKUE MIG 
DU ER, JEG VAR I LIVE 
PAA JORDEN HAR JEG LIGNET DIG 
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HVAD JEG ER, SKAL DU BLIVE 
 
Dei brenner klede bak uthuset. Ein raudrutete kjole, ein blå stakk, lange gulna strømper av ull, 
ei grå vadmelsjakke med sølvborder, skjorter, eit rosete tørkle. 
Det er vanskeleg å få det til å brenne (Haugen 1975: 76, 77, 78).11 
 

En ring er sluttet. En av de sentrale virkningene i denne punktromanen er hvordan de ulike 

tekstbrokkene fra ulike historiske perioder sammen utgjør et poetisk hele. Tekstens form, med 

fragmentsamlingens typiske åpenhet og strategiske uferdighet, gjør at også sykdommen 

tuberkulose blir nærværende på et intenst vis, nærmest uavsluttet, noe sluttreplikken ”Det er 

vanskeleg å få det til å brenne” også antyder. Sykdomstematikken er imidlertid 

altoverskyggende, som om litteratur med sykdom som tema formmessig og språklig smittes 

eller invaderes av sykdommen. Smittens metaforikk aktualiseres i den aktive lesningen som 

boken avkrever. Som i andre litterære tilfeller siver tematikken her inn i poetikken, ved at 

også den litterære formen påvirkes av den oppløsende og sønderrivende virkning sykdommen 

har. Tuberkulosen oppløser, fragmenterer, den nærmest punkterer. 

 

* 

 

Den doble myten tuberkulosen var omgitt av, er i dag ikke lenger livskraftig. Dobbeltheten lå 

i at sykdommen på den ene siden rammet borgerskapet og på mange vis ble transformert til en 

slags kunstnersykdom, hvor lungetuberkulosens metaforikk knyttet tuberkulosen til noe 

høyerestående i sykdommenes prestisjehierarki. På den andre siden var tuberkulose forstått 

gjennom den talende metaforen "tæring" og ble slik knyttet til fattigdom og dårlige levekår. 

Dette siste forholdet kan knapt kalles mytisk i egentlig forstand, ettersom det forsto de sosiale 

forholdene som den viktigste konteksten for sykdommens utbredelse. Det hadde ikke desto 

mindre et forledende trekk ved seg, ettersom sykdommen rammet alle lag. Estetisk eller 

uestetisk var den uansett en svøpe. Sanatorier der sykdommen ble behandlet, er i dag 

historiske bygninger og en viktig del av vår kulturhistorie. Som skjønnlitteraturen med 

tuberkulose som grunntema viser, er innfallsportene til tuberkulosens historie mange. De er 

imidlertid alle knyttet til spørsmålet om våre evner til innlevelse i andre menneskers lidelse, 

også på tvers av historien. Tuberkulosen var både sanatoriets, laboratoriets og atelierets 

sykdom. Edvard Munchs gjennombruddsmaleri Det syke barn oppsummerer hvordan sykdom 

prinsipielt kan gripe inn i selve fremstillingsteknikken, i poetikken eller estetikken, her med et 

lerret som virker som om det selv er angrepet. Effekten er enorm. Slik kan kunsten og 
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litteraturen på sitt vis være sann mot sykdommen, når den beskriver opplevelsen av den bedre 

enn medisinsk terminologi, hverdagsspråk eller filosofi. Tuberkulosens mange gripende 

fortellinger utmerker seg for sin del med en form for langsom realisme, som når sykdommens 

forløp og ofte sakte utgang gir plass til refleksjon. I ettertid er det erindringens oppgave å 

fange denne sykdommens vesen og å formidle dens særegne erfaring. Erindring er et 

mangefasettert fenomen, og tuberkulosens historie minner oss om hvor nær denne 

sykdommen står vår egen tid – kanskje ikke som trussel, men nettopp som noe det er mulig å 

tenke seg inn i.  
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1 Denne artikkelen er en noe bearbeidet og forkortet versjon av kapitel 5 i Hilde Bondevik og Knut Stene-
Johansen, Sykdom som litteratur, Oslo: Unipub 2011. 
2 Gerd Woll 2008 bd. I, kat. nr. 130. 
3 Edvard Munch 1933-1939, MM N 131.  
4 Edvard Munch 1931-34, MM N 45. 
5 Munch selv avviste påvirkningen fra Krohg. Han skriver også at Krohgs kunst "var ikke gjennemlevet, men 
nok følt". Se Munch 1931-34 MM N 45. 
6 Se også Munch 1931-34 MM N 45–46. 
7 Se Trond E. Aslaksby 2009, 57–79. 
8 Deriblant Harradens Ships that passes in the night og Alfred ”Klabund” Henschkes roman Die Krankheit fra 
1917. 
9 Kafka i et brev til Max Brod, referert hos Klaus Wagenbach 1958, 169: "De onde makter, i god eller dårlig 
hensikt, berørte [betastete] kun lett inngangene som de allerede gledet seg fryktelig til en dag å trenge inn 
gjennom." Fortellingen "Slaget på herregårdsporten" alluderer på sin side til hvordan onde makter reagerer med 
blind vold, et kjent tema fra Kafka. Se Kafka 1965, 94–96. 
10 Bronfen op.cit., 168–178. 
11 Forfatteren kaller det første fragmentet for ”ei bøn av ukjent opphav, nedskriven på tittelbladet i ein bibel” 
(etterord, ibid, s. 78), men vi gjenkjenner det altså som en devise fra gravlunder. 


