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Indledning 

Emne og problemformulering 

Jeg har valgt at skrive om de helbredssøgende, der rejste til de dansk-

vestindiske øer, her især Sct. Croix i jagten på et bedre klima. I det 

samtidige kildemateriale fra øerne i perioden 1830 til ca. 1880 støder 

man ofte på denne gruppe. Både i rejsebeskrivelser om ophold på 

øerne og i de praktiserende lægers medicinalberetninger. Selv om 

gruppen af helbredssøgende var relativt lille, fandtes der umiddelbart 

meget skriftligt materiale om den.1 Dog fandtes der mest information 

om, at de opholdt sig på Sct. Croix. Dette kan være grundet klimatiske 

forhold, men kan også have at gøre med, at Sct. Croix var den største 

ø. De helbredssøgende fandtes også på Sct. Thomas, men slet ikke nær 

så koncentreret. De helbredssøgende kom kun til øerne i 

vinterhalvåret, og det beskrives flere gange, at de kom for at jage deres 

sundhed og for at slippe væk fra deres eget klimas mangler. De må 

have haft en betydelig værdi for øerne, siden de har fået så meget 

omtale. Men hvem var de, og hvorfor kom de til øerne? Det er det, jeg 

i dette speciale ønsker at gå i dybden med.  
 Formålet med dette speciale er derfor at undersøge 
helbredsturismen som fænomen. Det vil jeg gøre ved at kortlægge 
helbredsturismen på de dansk-vestindiske øer, her især Sct. Croix, i 
perioden 1830 til ca.1880 og særligt med henblik på årsagen til at søge 
helbredelse i troperne, særligt Dansk Vestindien. 

 

Jeg vil især fokusere på  

- Hvor udbredt var fænomenet på verdensplan? 

- Hvem var helbredsturisterne? 

- Hvor udbredt var fænomenet på Sct. Croix? 

- Hvad bestod kuren/behandlingen af? 

- Hvilke sygdomme rejste de til troperne/ Sct. Croix for at blive 

helbredt for? 

- Hvordan udskiller Sct. Croix sig fra de andre kursteder? 

- Hvad er helbredsturisterne utilfredse over på Sct. Croix? 

- Virkede behandlingen, eller pådrog de sig andre sygdomme i 

stedet for?  

- Hvem var bagmændene bag helbredsturismen på Sct. Croix og 

hvordan promoverede de rejserne? 

 

Det vil jeg belyse ved at tage udgangspunkt i udvalgte værker i den 

medicinske samtidige litteratur samt samtitidige beskrivelse af emnet. 

                                                 
1 Tak til Niklas Thode Jensen for opfordring til at skrive om de helbredssøgende på 

Sct. Croix, samt tak for lån af materiale. 
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Jeg vil samtidig hente viden gennem relevante utrykte kilder fra Dansk 

Vestindien i perioden. 

Afgrænsning 

Specialet omhandler helbredsturismen på de dansk-vestindiske øer, 

især Sct. Croix i perioden 1830 til ca. 1880. Grunden til at jeg har valgt 

at starte perioden i 1830 er at, første gang fænomenet beskrives i de 

samtidige kilder fra øerne, er i år 1831.2 Her beskriver den bosiddende 

skotske Dr. Wm. Stedmann om de første Nordamerikanske patienter 

med lungetuberkulose, der kom til Sct. Croix for det sunde og 

helbredende klima. Yderligere begynder de første rejsebeskrivelser fra 

Dansk Vestindien, især fra Sct. Croix, også at dukke op i 1830-erne. 

Den første rejsebeskrivelse, der udgives, er Lloyd M.D. W. s Letters 

from The West Indies during a visit in the autumn of mdcccxxxvi, and the spring 

of mdcccxxxvii. Bogen udgives i år 1836.3 Derefter udkommer 

rejsebeskrivelserne jævnligt op igennem perioden, hvor den sidste, jeg 

anvender i dette speciale, udkommer i år 1878.4 At jeg har valgt at 

afgrænse perioden til ca. 1880, er grundlæggende, at efter 1880 findes 

der ikke flere beskrivelser om helbredsturismen på Sct. Croix. En 

anden grund er, at der sker et markant skift i industrien efter Robert 

Kochs opdagelse af  tuberkel-bakterien i 1882. Før denne tid viste 

man ikke, hvordan sygdommen smittede, og det havde en naturlig stor 

indflydelse på behandlingsformen.  

Definitioner 

Jeg har valgt at bruge begrebet ”helbredssøgende”, da jeg mener, at 

det er den betegnelse, der stemmer bedst overens med den samtidige 

amerikanske betegnelse for fænomenet, ”health-seekers”. Jeg har valgt 

at bruge betegnelsen om helbredssøgende fra Europa såvel som 

Amerika. Selvom deres udgangspunkter kan være forskellige, er de 

grundlæggende alle mennesker, der tager hjemmefra i søgen efter et 

bedre klima for deres helbred skyld. Ydermere bruger jeg betegnelsen 

”invalide” om de personer, der lider af især lungesygdomme, men også 

andre former for sygdom. Termen ”invalide” stammer fra 1600-tallet, 

hvor man brugte betegnelsen om militærmænd, der var ukvalificerede 

til aktiv tjeneste, enten på grund af sygdom eller anden form for 

uarbejdsdygtighed. De blev fritaget fra tjeneste og kunne i visse 

tilfælde få pension. I 1800-tallet dækkede betegnelsen over både 

militære og civile personer, der var svage på grund af sygdom og 

                                                 
2 Medicinalberetningerne findes på Rigsarkivet (herefter benævnt RA), 

Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, Medicinalberetninger 
fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1, 1823-1832. 
3 Lloyd, Letters from the West Indies. 1836. 
4 Kalmer, The Island of Sct. Croix. 1878. 
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derfor ikke kunne deltage i de daglige aktiviteter.5 Jeg har valgt at 

undgå moderne udtryk, da de ikke dækker præcis det samme begreber 

og slører de tidsspecifikke forståelser. Jeg vil gennem opgaven bruge 

betegnelserne ”consumption”, ”phthisis” og ”pulmonary phthisis” 

som betegnelse for lungesygdomme. Datidens læger havde svært ved 

at diagnosticere om patienten led af tuberkulose, lungetuberkulose, 

svindsot mm. Alle tre betegnelser blev derfor brugt om lungesyge 

patienter. Efter bakteriens opdagelse skifter man til kun at bruge 

betegnelsen tuberkulose. 

 

Kort introduktion til den nutidige forskning  

Der er ingen litteratur, der har helbredsturisme til Dansk Vestindien 

som hovedemne, og det er også meget sparsomt med litteratur om 

helbredsturisme til de tropiske områder generelt. Derfor har jeg skabt 

en kontekst ud fra den litteratur, der findes om helbredsturismen 

andre steder. Dog har jeg valgt at undlade at inddrage David Arnolds 

to bøger, Colonizing the body – State medicine and epidemic disease in 

nineteenth-centry India., fra 1993 og bogen, Warm climates and western 

medicine: The emergence of tropical medicine 1500-1900., fra 1996. Selvom de 

begge omhandler emner, der ligger tæt på fænomenet, syntes jeg ikke 

de gav yderligere informationer til emnet helbredssøgende i 

Vestindien, her især Sct. Croix. Bogen fra 1993 omhandler kun 

fænomenet i Indien, mens bogen fra 1996 giver information om 

sygdomme der ligger uden for dette speciales emne.  

 Jeg har valgt at bruge Jake W. Spidle, Jr’s,6 bog Doctors of Medicine in 

New Mexico – A History of Health and Medical Practice, 1886-1986, da den 

tager udgangspunkt i de lange linjer bag fænomenet. Doctors of Medicine 

in New Mexico – A History of Health and Medical Practice, 1886-1986, var 

den første bog, der udsprang fra University of New Mexico´s projekt, 

the New Mexico Medical History Program, som startede i 1986. Spidle 

baserer bogen på over 90 interviews samt diverse arkivalske fund. 

Bogen sætter rammen for perioden 1886-1986 og sætter fokus på de 

store begivenheder i New Mexicos sundheds- og medicinske 

behandlingshistorie.7 Spidles bog giver en solid introduktion til 

fænomenet helbredsturisme i Amerika og især i New Mexico området. 

 Som modstykke til Spidles bog har jeg valgt at inddrage Sheila M. 

Rothmans8 Living in the Shadow of Death – Tuberculosis and the Social 

Experience of Illness in American History, da den lægger hovedfokus på 

                                                 
5 Rothman, Living in the. p. 22. 
6  Jake W. Spidle Jr. er assisterende professor i Historie ved the University of New 

Mexico. 
7 Spidle, Doctors of. p. xiv 
8 Sheila M. Rothman er professor i Public Health, ved the Mailman School, 

Columbia University. 
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mikrohistorien; det vil sige patientens side af historien. Rothman har 

skrevet bogen ud fra citater fra en omfattende indsamling af 

manuskripter, breve, dagbøger, medicinske papirer og bøger. Hun 

formår at sammenfatte historie, sociologi, etik, og lægevidenskaben til 

en fortællende tekst. Hun skildrer patienternes indviklede hverdag ud 

fra datidens praktiserede medicinske baggrund. Selvfølgelig skal det 

tages med, af størstedelen af forfatterens oplysninger indeholder 

korrespondance mellem personer fra veletablerede familier. Det spiller 

således også naturligt ind i Rothmans bog, det hendes referenceramme 

følger hendes materiale.  

 Derudover har jeg valgt at inddrage Erik T. Jennings9 bog fra 2006, 

Curing the Colonizers – Hydrotherapy, Climatology, and French Colonial Spas. 

Bogen tager udgangspunkt i den europæiske og især den franske 

kolonimagts formål og brug af helbredsturisme. Jennings beskriver 

helbredsturismen ud fra et noget anderledes synspunkt end de andre 

præsenterede forskere. Jennings beskriver, hvorledes den franske 

kolonimagts – og derigennem den generelle europæiske imperialistiske 

tilgang til helbredsturismen var. Jennings bruger nyt arkivmateriale, der 

er stort set ukendt for historikere i Frankrig. Jennings har omhyggeligt 

bearbejdet og sammenbragt en stor mængde materiale fra arkiverne i 

Guadeloupe, Réunion og Madagaskar og har samtidig suppleret med 

arbejde i de norske missionærers arkiver, kommunale arkiver i Vichy, 

og på de nationale og koloniale franske arkiver i Paris og Aix-en-

Provence. Materialerne tillader Jennings at fortælle og analysere et 

aspekt af imperialismens historie, der hidtil ikke har været udforsket. 

 Yderligere inddrager jeg Billy M. Jones10 bog Health seekers in the 

Southwest, 1817-1900, der koncentrerer sig om migration til the western 

frontier i Amerika. Bogen sætter fokus på en som regel glemt gruppe af 

mennesker i den sammenhæng, nemlig de helbredssøgende.11 Jones 

arbejder ud fra et stort materiale af både historisk og medicinsk 

litteratur, såvel som indsamlet arkivmateriale. Jones fremhæver 

kategoriseringen af de amerikanske klimatiske forhold, som værende 

epokegørende for industrien. Han lægger stor vægt på betydningen af 

områdernes evner til at promovere deres klimatiske fordele, men 

fokuserer også på, hvordan det resulterede i at områderne kom ind i 

en økonomisk ond cirkel. Man får et indtryk af, at Jones opfatter 

industrien som at den handler mere om økonomi end helbredelse.  

 Slutteligt har jeg brugt John E. Baurs12 The Health Seekers of Southern 

California 1870-1900. Baur undersøger migrationen af de 

                                                 
9 Forfatter, Erik T. Jennings. I hans første bog Vichy i troperne: Pétain's National 

Revolution in Madagascar, Guadeloupe og Indokina (2001), diskuterer Jennings Vichy 
som en model og kulturelle anker for den franske kolonialistiske hydroterapi fra 
1830-tallet til 1960'erne. 

10 Forfatter, Billy M. Jones. 
11 Jones, Health-Seekers. p. vii 
12 John E. Baur. Professor i Historie ved California State University, Northridge. 
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helbredssøgendes indvirkning på afvikling og udvikling af det sydlige 

Californien. Baur bruger både arkivmateriale samt anden relevant 

litteratur. Han fokuserer både på områdernes reklamestrategi, medicin 

og pseudo-medicin og på udviklingen inden for 

sanatoriumbehandlingen. Baur fokuserer på helbredsturisterne som en 

positiv udvikling inde for the American Frontier. Han giver dem en 

meget vigtig rolle i udbygningen af Amerika og mener at de var den 

modigste gruppe blandt nybyggerne. Baur beskriver starten og 

udviklingen af fænomenet, men kommer ikke i dybden med 

fænomenets nedgangsperiode og slutning. 

 Tilsammen giver disse fem værker et godt billede på, hvad den 

nutidige forskning hovedsagligt har fokuseret på inden for fænomenet 

helbredssøgende. Amerika har lagt sig i spidsen på denne front og det 

giver genspejl i forskningen. Fire ud af de fem værker har derfor 

hovedfokus på de amerikanske helbredsturister. Normalt ville dette 

have en stor betydning for afdækningen af fænomenet, men da de 

helbredssøgende, jeg har fokus på i dette speciale, hovedsagligt 

kommer fra Amerika, mener jeg ikke det har en afgørende effekt. Jeg 

har inddraget Jennings’ værk, der fokuserer på den europæiske del af 

helbredsturismens udvikling. Dette giver et godt modspil til de øvrige 

forfattere, og det giver mulighed for at diskutere fænomenet som 

helhed. 

 

Kilder, metode og struktur 

For at besvare spørgsmålene i dette speciale har jeg valgt at tage fat i 

tre forskellige former for kildemateriale. På den måde får jeg dækket 

mange aspekter af spørgsmålet. Den samtidige medicinske litteratur 

beskriver samtidens forskningsposition og viden om feltet, mens Dr. 

Wm. Stedmann samt Dr. G. Wm. Stedmanns medicinalberetninger 

beskriver, hvordan det så ud i den virkelige medicinske verden i Dansk 

Vestindien. Endelig giver rejsebeskrivelserne en fornemmelse af, 

hvordan fænomenet rent menneskeligt kom til udtryk på øerne. Jeg vil 

i hvert spørgsmål starte med at beskrive, hvad den nutidige forskning 

fortæller om emnet. Derefter vil jeg ud fra de tre kildegrupper besvare 

spørgsmålene for slutteligt at stille det op mod den nutidige forsknings 

forestillinger. Den på måde får jeg stillet helbredsturismen på de 

dansk-vestindiske øer op i mod helbredsturismen i den øvrige verden. 

Dette giver mulighed for at beskrive, hvordan fænomenet udviklede 

sig specifikt på de dansk-vestindiske øer, her især Sct. Croix. 

Den samtidige medicinske litteratur om helbredsrejserne 

Der blev skrevet meget om begrebet helbredssøgende. Både generelt 

om den mest udbredte sygdom blandt de søgende, som man i dag 

kender som tuberkulose. Men også om de mange former for 
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behandling der fandtes inden for emnet. For at nævne nogle få 

kategorier vil jeg fremhæve varme klimaer, bjergluftklimaer, sanatorie- 

og kurophold, åbne eller lukkede ”anstalter”, forebyggelse og kontrol 

og ikke mindst de forskellige kure, som luftkuren, hvilekuren oa. 

Ud over dette blev der undervejs gennem hele perioden udgivet 

artikler, der behandlede tuberkuloseproblemetikken.  De blev gerne 

udgivet i medicinske tidsskrifter som for eksempel, Hospitaltidende, 

Ugeskrift for læger samt Nationalforeningen til Tuberkulosens 

Bekæmpelse. Af de udenlandske kan her nævnes Review of 

Respiratory Diseases, Bulletin of the National Tuberculosis, American 

Association and the Journal of the American Medical Association.  

 Jeg har inddraget værker fra de forskellige dele af den samtidige 

medicinske litteratur om de helbredssøgende. Jeg mener, det giver det 

bedste billede af lægernes synspunkt og holdninger til sygdommen og 

dens helbredelsesmetoder. Hvad vidste de om sygdommen, hvordan 

behandlede de patienter og hvad behandlede de dem med? Denne 

litteratur giver samtidig et billede på de mange nye tendenser, der 

konstant florerede inden for fænomenet. Der er ingen tvivl om at der 

findes meget forskellig litteratur inden for den samtidige medicinske 

litteratur, men jeg har udvalgt de værker jeg mener giver mest til 

specialets emne. Jeg har blandt andet valgt ikke at anvende James 

Henry Bennets bog fra 1878: On the Treatment of Pulmonary Consumptions 

by Hygiene, Climate and Medicine. With an appendix on the sanitaria of the 

United States, Switzerland, and the Balearic Island. Selvom titlen lægger 

meget op til emnet, så var indholdet ikke tilsvarende. Ydermere har jeg 

fravalgt V. Buddes to artikler, 1889. Et Sanatorium ved Sorø., udgivet i år 

1889 samt Bør vore lungesvindsotige behandles i indlandske sanatorier og særlige 

Phisishospitaler?, udgivet i år 1890. Begge udgivet i Ugeskrift for læger. 

Disse er fravalgt idet artiklernes indhold ikke fortæller noget om 

helbredsturismen i tropiske områder. O. Helms artikel fra år 1909: 

Tuberkulinbehandling og dens resultater paa Haslev Sanatorium i aarene 

1906-07, har jeg valgt heller ikke at anvende. Dels ligger den lidt for 

sent rent tidsmæssigt, men indholdsmæssigt handler den mere om 

behandling end helbredsrejser. 

 Til gengæld har jeg valgt at bruge Sir. James Clarks bog fra 1841, 

The Sanative influence of Climate: with an Account of the best Places of Resort for 

invalids in England, the south of Europe &c. Den beskriver grundlæggende, 

hvorfor klima var vigtigt for lungesyge, og hvordan visse europæiske 

klimaer fungerede helbredende mod forskellige sygdomme. Clarks 

formål med bogen var, at den skulle fungere som en manual for de 

helbredssøgendes læger. På den måde kunne de sættes i stand til at 

vælge det rigtige klima for deres patienter. Samtidig skulle bogen 

fungere som en guide for de patienter, der ikke længere var under 

lægelig vejledning. 
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 O. Bang udgav i 1860 teksten Om Svindsot(Tub. Pulm.) og de imod den 

anbefalede rejser. Teksten blev oprindeligt oplæst i det Kgl. Medicinske 

Selskab den 20. oktober 1859 af O. Bang. Bangs ønske med bogen var 

at styrke de danske læger i rådgivningen omkring en eventuel rejse til 

et bedre klima. Bang fortæller, at der herskede enighed mellem de 

danske læger om at den bedste måde at helbrede lungetuberkulose var 

ved at højne hygiejnen. Og det gjorde man bedst ude frem for hjemme 

i Danmark. Bang beskriver, at hvis den syge havde det økonomiske 

råderum til et ophold i udlandet, så blev spørgsmålet om, hvor man 

skal sende dem hen. Bang fortæller, at der fandtes utrolig meget 

litteratur om dette emne, og det tiltog år for år. Derfor ønsker Bang, at 

hans bog kan hjælpe i denne svære situation. 

 James Henry Bennet skrev i år 1875 bogen Winter and spring on the 

shores of the Mediterranean: or the Genoese Rivieras, Italy, Spain, Corfu, Greece, 

The Archipelago, Constantinople, Corsica, Sicily, Sardinia, Malta, Algeria. 

Tunis, Smyrna, Asia Minor, with Biarritz and Arcachon, as Winter Climates. 

Bennet skrev bogen efter han selv var blevet syg af consumption og 

derfor taget, for første gang, i vinteren 1859 til Mentone, på Genoese 

Rivieraen. Efterfølgende tog han af sted femten vintre i træk og satte 

sig for at finde det bedste klima for en invalid med consumption. 

Bennet havde 35 års erfaring som læge, da han skrev bogen. 

 Joh. Wissing udgav i Hospitaltidende, i år 1887, artiklen Kunne de 

dansk-vestindiske Øer, særlig St. Thomas og St. Croix Betragtes som Brugelige 

Kursteder fro Brystsyge? Wissing ønskede at besvare det meget aktuelle 

spørgsmål som florerede i Danmark, om man kunne bruge de dansk-

vestindiske øer som kuropholdssted for lungesyge. Wissing var 

bestemt ikke i den tro. Han mente for det første, at der kun kunne 

være tale om to af øerne, nemlig Sct. Croix og Sct. Thomas, ikke fordi 

Sct. John ikke var lige så sanitær og havde om ikke bedre klimatiske 

forhold, så var den ganske enkelt for lille og lå for langt væk. Wissing 

vil prøve at besvare spørgsmål ved at sammenligne de dansk-

vestindiske øers klimafordel med dem i alpekurstedernes og på den 

franske riviera. Dernæst ser han på de resultater, de brystsyge havde 

haft efter et ophold på øerne. 

 Saugmans artikel Rejseindtryk fra "aabne" Kursteder for brystsyge, i år 

1892. Saugman skrev artiklen efter at have været på en rejse til et 

"åbent kursted" i efteråret 1892 og tidligere i vinterens løb havde 

besøgt en del andre kursteder. Saugman beskriver forskellene mellem 

de åbne og de lukkede sanatorier og er klart fortaler for de ”lukkede 

anstalter”, som han kalder dem. Saugman skrev denne artikel idet han 

mente, at man skulle tænke sig godt om før man sendte en patient af 

sted til en åben anstalt. De klimatiske fordele var en positiv effekt for 

patienten, men man skulle være sikker på, at patienten havde fornuft 

og karakter til at tage sit ophold seriøst. De åbne anstalter indebar, 

ifølge Saugman, for lidt kontrol og for meget løssluppenhed.  
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  N. J. Strandgaards skrev i år 1912 bogen, Lungetuberkulosens 

Hygieniske Behandling Almentfattelig Fremstillet med Kur- og Leveregler for 

Brystsyge. Strandgaard var på det tidspunkt overlæge på Boserup 

Sanatorium og hans ønske med bogen var at oplyse patienterne om 

sanatoriekuren og dens forskellige bestanddele. Ligeledes ønskede han 

at forklare de hygiejniske leveregler, der var essentielle efter et 

sanatorieophold og i patientens fremtidlige liv. Bogen er baseret på en 

række foredrag, som Strandgaard afholdt én til to gange om året, for 

både patienter, men også som forebyggende viden til den almindelige 

befolkning. 

 Som sagt findes der et bredt spektre af værker inden for emnet i 

den samtidige medicinske litteratur. Inden for emnet helbredssøgende 

fandtes der mange forskellige teorier og retninger. De seks værker, jeg 

har valgt at bruge, har også hvert deres fokus og retning. Geografisk er 

fire af værkerne skrevet af danske forfattere. Tre af dem herboende, 

mens den sidste var bosat på de dansk-vestindiske øer. Både Bang og 

Wissing var modstander af at rejse ud i verden for at søge sin 

helbredelse. Ikke fordi de ikke troede på klimaets forbedrende effekt, 

men fordi de mente, at man kunne opnå de samme effekter ved at 

blive i hjemme. Mens både Saugman og Stransgaard var mere positivt 

indstillet over for, at de invalide tog på vinterophold i et sundere 

klima, hvis de havde det økonomiske råderum til det. Strandgaard har 

jeg især inddraget for hans udførlige beskrivelse af, hvad de forskellige 

dele af den sanatoriske-hygiejniske kur indebar. 

 Både Clark og Bennet var engelske og skrev begge om 

opholdstedernes klimaer, men med hvert deres geografiske fokus. 

Bennet ser på de klassiske opholdsteder, der lå omkring middelhavet, 

mens Clark ser på klimaerne i England og en lang række andre steder, 

heriblandt de vestindiske klimaer.   

 Jeg har valgt disse syv værker, da jeg mener, de tilsammen giver et 

godt billede på den kompleksitet, der var i forbindelse med emnet 

helbredssøgende. Jeg har valgt at anvende både danske og engelske 

forfattere. Grunden til dette er, at jeg ønsker at opstille et holistisk 

billede af, hvad en helbredssøgende egentlig var. Det mener jeg bedre 

at kunne få frem ved geografisk at sprede litteraturen. Det meste af 

den øvrige litteratur er fra Amerika, og derfor ønskede jeg at se på, 

hvad den medicinske litteratur mente både i Europa og i Danmark. 

Inden for den samtidige medicinske litteratur var der mulighed for at 

gå uden for den amerikanske litteratur og derved få de europæiske og 

danske kilder i tale. Naturligt er der både fordele og ulemper ved et 

materiale, der geografisk spreder sig så bredt. Men for mig er det 

vigtigt at beholde den kompleksitet, der gennemtrænger hele 

fænomenet, i den litteratur jeg har valgt at bruge. Den negative side 

ved at bruge så bredt et geografisk materiale er, at det skaber et større 
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billede, og derved gør det sværere at få præciseret forholdene på de 

dansk-vestindiske øer, her især Sct. Croix.   

Rejsebeskrivelserne 

Rejsebeskrivelserne fra Dansk Vestindien, især Sct. Croix, er alle 

udgivet mellem år 1836-1878. De er alle korte beskrivelser, skrevet af 

enten helbredssøgende eller pårørende til helbredssøgende. 

Forfatterne beskriver deres ophold på øen med alt fra omgivelser, 

klima og boligforhold til sociale forhold. Formen er en blanding af 

dagbogs- og brevform. Rejsebeskrivelserne er den helt centrale og 

vigtigste kildegruppe til dette speciale, da de går helt tæt på forholdene 

på de dansk-vestindiske øer, her især Sct. Croix. De er skrevet af eller 

for de helbredssøgende, der kom til øerne. De fungerer både som 

oplysningsmateriale og propaganda for industrien og øerne. Ens for 

dem alle er, at de er skrevet med en klar og gennemskuelig 

bagvedliggende agenda. Agendaen kan så være forskellig fra 

beskrivelse til beskrivelse. Nogle er skrevet for at promovere øerne for 

andre helbredssøgende. Andre for at hjælpe deres læger til at få bedst 

information til deres øvrige patienter. Andre igen skriver, fordi de selv 

har en andel i industrien og ønsker at formidle området så bredt som 

muligt. Denne propagandistiske del af rejsebeskrivelserne er vigtig at 

have for øje gennem specialet, da det gør, at kilderne kan have en 

mere positiv holdning over for øerne og især deres klimatiske fordele. 

 Fælles for de fleste af forfatterne er, at de er meget politisk 

orienterede omkring afskaffelsen af slavesamfund. Flere tilhører en 

abolitionistisk gruppe. Det skal dog nævnes, at de alle stiller sig 

positive over for forholdene på de dansk-vestindiske øer. Forholdene 

beskrives som værende bedre end i de fleste andre slavesamfund. Det 

forklares med, at den danske stat og ikke mindst generalguvernør Von 

Scholten havde opstillet forholdsregler for, hvordan man kunne og 

skulle behandle de afrikanske slaver. Rygtet sagde, at det var den 

danske dronnings skyld, at forholdene var så gode, da hun var en 

meget from dame med gode humane værdier.13 

 Der er ingen tvivl om, at rejsebeskrivelsesgenren har været en 

naturlig måde for de helbredssøgende at beskrive deres ophold og 

tanker omkring deres sygdom. Mange af de helbredssøgende har 

sikkert skrevet beretninger, men det er de færreste, der blev udgivet. 

Jeg har ikke fundet flere af disse rejsebeskrivelser fra de dansk-

vestindiske øer end dem, der er anvendt i dette speciale. 

 Den tidligste af rejsebeskrivelserne er bogen Letters from The West 

Indies, During a visit in the autumn of mdcccxxxvi, and the spring of 

mdcccxxxvii, skrevet af W. Lloyd i år 1836. W. Lloyd tager sit 

udgangspunkt i nogle breve, han skrev hjem under et besøg på Sct. 

                                                 
13 Smith, The winter of 1840. p. 28-30. 
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Croix i efteråret 1836 og foråret 1837. Lloyd rejste sammen med 

Joseph Struge, Thomas Harvey og John Scoble. Under Lloyds besøg 

blev bogen, The West Indies in 1837, by Joseph Struge og Thomas Harvey14, 

udgivet. Efterfølgende finder Lloyd ud af, hvor eftertragtet bogen var i 

England, og hvor higende folk var for at få lov til at læse mere om 

dette emne. Dette gør, at Lloyds beskrivelse er meget præget af 

samtidens antislaveri-tanker, og derved skubbes beskrivelsen om de 

helbredssøgende lidt i baggrunden. Bogen er skrevet ud fra Lloyds 

breve og fra hans hukommelse og er selvfølgelig præget af Struge og 

Harveds bog. Beskrivelsen er en blanding af natur og sociale 

oplevelser og ikke mindst politiske standpunkter.  

 Den næste rejsebeskrivelse udkommer i 1837. Letter respecting Santa 

Cruz as a winter residence for invalids; adressed to Dr. John C. Warren, of 

Boston, Mass. er skrevet af Joseph Tuckerman og som titlen antyder, så 

har han skrevet teksten til sin læge, Dr. John. C. Warren. Bogen er 

skrevet som en tak til Dr. Warren, da det var ham, der opfordrede 

Tuckerman til at opholde sig en vinter i et tropisk klima. Før rejsen 

havde Tuckerman været meget syg, men følte nu en genvunden styrke. 

Tuckerman beskriver, at han under sit ophold har observeret alt, en 

invalid havde brug for at vide om Sct. Croix inden en påbegyndt rejse. 

Tuckerman fortæller, at både Dr. Warren og han selv havde svært ved 

at finde den rigtige information inden deres egen afrejse. Beskrivelsen 

er derfor en guide udi i livet som helbredssøgende på Sct. Croix. 

 I 1839 udkom bogen A Winter in the West Indies and Florida containing 

General Observations upon modes of travelling, manners and customs, climates and 

productions, with a particular describtion of St. Croix. Trinidad de Cuba, 

Havana, Key Westr and St. Augustine, as places of resort for northern invalids. 

Forfatteren er anonym og kalder sig blot, ”By an invalid”. Også denne 

tekst er, som Tuckermans, en guide om alt man behøver at vide som 

helbredssøgende på Sct. Croix. Forfatteren beskriver alt fra klima, til 

indlogerings muligheder, kost og lægebehandling. Forfatteren 

forholder sig rimelig neutral i sine antagelser. Han er ikke meget 

politisk, men kommer dog flere gange ind på slavernes forhold. 

 Den næste rejsebeskrivelse udkom i 1840. The winter of 1840 in St. 

Croix, with an excursion to Tortola and St. Thomas, er skrevet af James 

Smith. Teksten er baseret på en dagbog, som han førte under sit besøg 

på Sct. Croix. Smith udgav teksten til offentligheden, fordi han mente, 

der fandtes utroligt lidt om dette emne. Generelt skinner det igennem i 

teksten, at Smith er meget politisk. Han er stærkt imod slavehandel, og 

det præger teksten. Smith afslører ikke grunden til sit eget ophold på 

                                                 
14 Joseph Struge og Thomas Harveys formål med deres bog var at afdække de sande 

vilkår for plantageslaverne i Vestindien, under det nyoprettetde apprenticeship-
system. Bogen, sammen med Strunges efterfølgende vidneudsagn til Parlamentet, 
bragte en ende på apprenticeship-systemet og genopvækkede antislaveri-følelser i 
Storbritannien.  
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Sct. Croix, så det vides ikke, om han selv var helbredssøgende. Smith 

adskiller sig fra de andre rejsebeskrivelser, da han er en del af eliten. 

Hans observationer af Sct. Croix’ sociale foranstaltninger er derfor lidt 

anderledes end de andre. Smith overvejer selv at starte en forretning 

med udlejningshuse på Sct. Croix. Dette skinner også igennem i 

teksten og hans observationer af øen er derfor overvejende positive. 

 John Jackson, udgav i år 1845 bogen, Narrative of a visit to the west 

indies, in 1840 and 1841, sammen med to andre forfattere George 

Truman og Th. B. Longstreth. Bogen er skrevet ud fra egne erfaringer 

efter et ophold på øen Sct. Croix. Formålet med de tre forfatteres 

ophold på de dansk-vestindiske øer er, at de ønsker at holde et 

religiøst møde i byen, hvor de vil tale om gode kristne værdier, her i 

blandt anti-slaveri.  Hverken generalguvernør Peter Von Scholten eller 

guvernør Oxholm på Sct. Thomas vil give dem tilladelse. De tager 

derfor efter kort tid væk fra øen igen. De fortæller meget om de 

afrikanske slavers betingelser på øen, men kommer dog også ind på 

generelle informationer om øerne. 

 I 1855 udgiver Bernhard V. Petersen bogen En Historisk beretning 

om de dansk-vestindiske øer Sct. Croix, Sct. Thomas og Sct. Jan.  Også 

Petersens tekst er en guide for helbredssøgende på Sct. Croix. Han 

fortæller flere gange i sin tekst, i det tilfælde af hans bog skulle falde i 

hænderne på en syg, der overvejer en rejse dertil. Petersens tekst 

promoverer tydeligt øerne for eventuelle besøgende. Han beskriver 

meget detaljeret om trafikmulighederne til de danske øer og man 

sidder tilbage med en fornemmelse af, at Petersen selv har en andel i 

denne del af industrien. 

 Den sidste rejsebeskrivelse er The island of St. Croix as a winter 

residence for invalids from the northern climates: also a few remarks on 

Bulowsminde- St. Croix, 1874, skrevet af P. E. Kalmer i 1874. Kalmer er 

selv praktiserende læge i Frederiksted på Sct. Croix. Kalmer fortæller, 

at Sct. Croix længe blev besøgt årligt af nordamerikanere, i perioden 

oktober til maj, men at industrien er gået i stå. Ifølge Kalmer er der tre 

grunde til denne udvikling: manglende information om Sct. Croix, 

ordentlige indlogeringsforhold og mangel på social underholdning. 

Både indlogeringsforholdene og underholdningen er der, efter 

Kalmers mening, ved at komme styr på. Kalmers tekst skal derfor 

fungere som den manglende information om området. Generelt er der 

en tydelig bagtanke med Kalmers tekst. Han lægger ikke skjul på, at 

han ønsker at promovere Sct. Croix som et vinteropholdssted for 

velhavende nordamerikanske invalide. Derfor fremstår hans 

beskrivelse af øen mere eller mindre som en invalids paradis. Han 

fremhæver de positive elementer og lægger hurtigt låg på og nedtoner 

de negative elementer. Kalmer præsenterer det nyoprettede 

luksusudlejningshus, Bülowsminde. Han fortæller, at en gruppe af 

øens prominente og effektive mænd er gået sammen og har startet 



16 

 

selskabet ”Bülowsminde Compagniet.” Selskabet har købt 

”Bülowsminde” med den hensigt, at bringe de rige amerikanere til øen 

og stille de luksuriøse indlogeringsforhold til rådighed, som de er vant 

til. Man får klart en fornemmelse af Kalmer selv er en del af 

kompagniet. 

 Sluttelig fremgår det tydeligt at især tre forfattere skiller sig ud fra 

de resterende. Smith, Petersen og Kalmers tekster er de tre mest 

propagandistiske. Smith og Kalmer omtaler begge en økonomisk andel 

i industrien, mens Petersens tekst ikke direkte omtaler en indblanding, 

men opstiller et yderst positivt billede af øerne som en 

helbredssøgendes paradis. Dette er vigtigt at inddrage i analysen af 

kilderne i forbindelse med besvarelsen af specialets spørgsmål.  

Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns 

medicinalberetninger 

Både Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns 

medicinalberetninger er utrykt arkivmateriale fra den offentlige danske 

administration. Medicinalberetningerne for Dansk Vestindien starter i 

1823 og blev skrevet hvert år frem til år 1910. Medicinberetningerne 

indeholder stort set det samme hvert år. En almindelig 

medicinalberetning fra øens landfysicus, der beskriver Sct. Croix´ 

generelle sundhedstilstand. Det vil sige, hvor mange og hvem der var 

praktiserende læger på øen, hvad befolkningen, de frie som de ufrie, 

havde været syge af igennem året, og om der havde været særlige 

epidemier mm. Dertil var der vedlagt en medicinalberetning fra alle de 

private lægers praksis på Sct. Croix og fra Sct. Thomas. Fra Sct. John 

var der dog kun én beretning og det var fra øens landfysicus.  

Lægerne beskrev, hvad der gennem året var sket i deres praksis, 

herunder hvilke sygdomme, der havde været de mest hyppige, hvilke 

behandlingsmetoder, de havde brugt, og om der havde været særlige 

tilfælde i deres praksis, en speciel gruppe eller lign. De beskrev altid, 

om de havde haft nogle uheldige hændelser, som for eksempel 

selvmord, mord og druknedød. Derudover beskrev de antallet af 

operationer, herunder også kejsersnit. Slutteligt beskrev de ofte, hvilke 

plantager de havde tilset, om de havde fået nogle personlige klager, og 

hvor de modtog deres medicin fra. I medicinalberetningerne for 

Dansk Vestindien får man altså en godt indblik i øernes generelle 

sundhedstilstand, samt hvilke sygdomme, der var fremtrædende, og 

hvilke behandlingsmetoder, lægerne anvendte. 

 Jeg går i dette speciale i dybden med Dr. Wm. Stedmann og hans 

søn, Dr. G. Wm. Stedmanns medicinalberetninger. Grunden til, at jeg 

har fokuseret på disse to læger er, at det primært var dem, der tog sig 

af de nordamerikanske patienter og derved også beskrev dem i deres 

beretninger. 
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 Sundhedskollegiet foretog i år 1815 en undersøgelse om lægerne 

på de dansk-vestindiske øer. Undersøgelsens resultater fremgår af en 

liste over samtlige praktiserende læger på de dansk-vestindiske øer i 

året 1816.15 I denne liste er Dr. Wm. Stedmann registreret, og listen 

giver nogle generelle informationer om, hvem han var. Blandt andet 

beskriver listen, at Dr. Wm. Stedmann i år 1816 var 51 år gammel, og 

at han på dette tidspunkt havde fungeret som praktiserende læge i 

Dansk Vestindien i 30 år. I perioden havde han tilset både patienter i 

byen og på landet, heriblandt tilså han 1660 afrikanske slaver. Han 

blev født i Skotland i år 1765 og blev uddannet i august 1785 fra 

Glasgow Universitet, da han var 20 år gammel. Siden han havde 

fungeret som praktiserende læge i Dansk Vestindien i 30 år i 1816, må 

han være kommet til Sct. Croix i år 1786, det vil sige direkte efter endt 

uddannelse. Han var bosat på plantagen Sprat Hall, der den dag i dag 

er placeret små toenhalv kilometer nord for Frederiksted på Sct. Croix. 

Fra de Almindelige medicinalberetninger fra den constituerede 

landphysicus på Sct. Croix i 1839 beskrives det af Dr. Wm. Stedmann 

var Ridder af Dannebrog.16  

 I medicinalberetningerne start, i de Almindelige 

medicinalberetninger for aaret 1823 fra den constituerede landfysicus 

på Sct. Croix(Schlegel) var der ingen registrerede læger. Men i år 1824 

har Schlegel registreret, Dr. Wm. Stedmann, som værende 

praktiserende læge i Frederiksted, Sct. Croix.17 I år 1825 registrerer 

Schlegel i sin Almindelige Medicinalberetning, at Doktorerne Stedmann, 

Fader og søn i Fællesskab, praktiserede i Frederiksted, Sct. Croix.18 Fader 

og søn fortsætter deres fælles praksis i årene 1826 og 1827. Men i år 

1828 stopper samarbejdet og Dr. Wm. Stedmann fortsætter sin praksis 

alene i Frederikssted.19 Her optager sønnen Dr. G. Wm. Stedmann et 

samarbejde med en ny partner, Dr. Stevens, en prominent læge på Sct. 

Croix. Dr. G. Wm. Stedmann er kommet i fint selskab. Dr. Stevens 

underskriver sine dokumenter med titlen “Member of the Royal Medical 

                                                 
15 RA, Indlæg til Danske Kancellis 3. departements registrant 1818, nr. 930. Se bilag 

A. 
16 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 

Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1 og pakke 2, 1839: De 
Almindelige medicinalberetninger fra den constituerede landphysicus på Sct. 
Croix(Schlegel) 

17 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1, År. 1824: De 
Almindelige medicinalberetninger for aaret 1831 fra den constituerede 
landphysicus på Sct. Croix(Schlegel). 

18 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1, År. 1825: De 
Almindelige medicinalberetninger for aaret 1825 fra den constituerede 
landphysicus på Sct. Croix(Schlegel). 

19 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1, År. 1826-28: De 
Almindelige medicinalberetninger for aaret 1826-28 fra den constituerede 
landphysicus på Sct. Croix(Schlegel). 
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Society of Edinburgh; Corresponding member of the medico-ehirigal? Society of 

Edinburgh, and a member of the Royal Interntional Society of Bavaria”20 Altså 

en højt dekoreret læge. Selv fortæller Dr. G. Wm. Stedmann om sin 

nye partner, at“My partner Dr. Stevens is now absent: he accompanied his 

Excellencey Chamberlain Von Scholten to Europe in the summer of the year 

1829, and subsequently on his Excellenceys mission to the United States of 

America.”21 Her igen bevis på at begge de to læger Dr. Wm. Stedmann 

og Dr. G. Wm. Stedmann er blandt den absolutte elite på øen. Men at 

dette nye samarbejde fungerer, skal der ikke herske tvivl om. For det 

berettes, at der i år 1828 havde været en epidemi af feber, der var 

kommet med skibene, og at Dr. Stevens og især hans partner, Dr. G. 

Wm. Stedmann, havde været utrolig gode til at kurere de syge 

mennesker.22 Dette samarbejde holdt dog kun indtil år 1830, hvor Dr. 

G. Wm. Stedmann åbner sin egen praksis på Sct. Thomas. Denne 

praksis har han dog kun frem til år 1834. Efter dette år er han ikke 

længere registreret i de Almindelige medicinalberetninger fra den 

constituerede landphysicus på Sct. Croix.23 I år 1844 dør Dr. Wm. 

Stedmann, 80 år gammel, efter at have været praktiserende læge på Sct. 

Croix i 57 år.24 Efterfølgende kommer sønnen tilbage til Sct. Croix og 

overtager faders praksis i Frederikssted. Landfysicus på Sct. Croix, Dr. 

Aagaard registrerede en Dr. Stedmann under praktiserende læger i 

Frederikssted. Han skriver: Stedmann, - en søn af den i 1844 afdøde Dr. 

Wm. Stedmann – kom til øen i oktober. Har opholdt sig i Kiel.25 Der findes 

derfor ingen medicinsk beretning fra Dr. Stedmann i år 1844. Dr. G. 

Wm. Stedmann skriver i sin medicinalberetning fra år 1845: “Arrived in 

Sct. Croix in the month of October and cannot therefore have much to report.”  

Han giver selv ingen forklaring på, hvor han har opholdt sig de sidste 

ti år. Fra dette tidspunkt kalder Dr. G. Wm. Stedmann sig kun for Dr. 

                                                 
20 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 

Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1, År. 1830: 
Medicinalberetning fra Dr. G. Wm. Stedmann, St. Thomas.  

21 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1, År. 1830: 
Medicinalberetning fra Dr. G. Wm. Stedmann, St. Thomas. 

22 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1, År. 1828: 
Medicinalberetninger fra Dr. Stevns. 

23 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1 og pakke 2, De 
Almindelige medicinalberetninger fra den constituerede landphysicus på Sct. 
Croix(Schlegel og senere Aagaard). 

24 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2, År. 1844: De 
Almindelige meicinalberetninger for aaret 1844 fra den constituerede landphysicus 
på Sct. Croix(Aagaard). 

25 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 3, År. 1845: De 
Almindelige meicinalberetninger for aaret 1845 fra den constituerede landphysicus 
på Sct. Croix(Aagaard). 
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Wm. Stedmann. En nekrolog, skrevet af Landfysicus på Sct. Croix, Dr. 

Aagaard, over Dr. Wm. Stedmann, giver en fornemmelse af, hvad han 

var for en mand.26 Aagaard fortæller i rosende beskrivelser om en læge, 

der levede og åndede for sit fag. Som formåede at holde sig opdateret 

på de nyeste tendenser inden for lægefaget og som Dr. Aaagaard 

fortæller,var det svært i et tropiske klima. En læge, der hjalp de nye 

læger på øen og aldrig havde brug for at hævde sig selv. Men Dr. 

Aagaard fortæller, at Dr. Wm. Stedmann blev uddannet fra The 

University of Edinburgh og ikke The University of Glasgow som 

lægelisten fra 1816. Dog er begge universiteter i Scotland. Lægelisten 

forekommer dog mest pålidelig, da Dr. Aagaard har tendens til at rode 

i årstal mm. i hans Almindelige medicinalberetninger. For eksempel 

omtaler Dr. Aagaard to gange i hans Almindelige medicinalberetninger 

for aaret 1844, at Dr. Wm. Stedmann var død. Det ene sted fortæller 

han, at han havde praktiseret på øen i 57 år, mens han det andet sted 

fortæller, at han praktiserede på øen i 58 år.  

 Hele dette forløb kunne altså tyde på, at sønnen G. Wm. 

Stedmann blev uddannet som læge højst sandsynligt fra universitetet i 

Glasgow, omkring år 1823. I 1824 kom han tilbage til de dansk-

vestindiske øer for at blive yderligere oplært inden for faget i sin faders 

praksis i små tre år. I de efterfølgende to år oplærdes G. Wm. 

Stedmann af en anden prominent læge på øen, Dr. Stevens. For så 

endelig i 1830 at have nok erfaring til at åbne sin egen praksis på 

naboøen Sct. Thomas. Dette var sandsynligvis et helt normalt forløb 

for datidens nyudlærte læger, der efter endt uddannelse kom under 

vingen hos en eller flere erfarne læger, der kunne videregive deres 

specifikke viden om de tropiske problemstillinger, hvorefter lægen var 

udrustet til at stå på egen ben. Efter kun at have haft sin praksis i ti år, 

tager Dr. G. Wm. Stedmann væk fra øen, højest sandsynligt til Kiel. 

Men kom tilbage straks efter faderens død i 1844, for at videreføre 

familiepraksisen. Dr. G. Wm. Stedmann praktiserer i Frederikssted på 

Sct. Croix indtil han bliver meget syg. Aagaard skriver i sin 

Almindelige medicinalberetninger for året 1851: Dr. Stedmann har i 

længere tid været syg, og derfor affatter han ingen medicinalberetning.27 Samme 

melding kommer årligt fra Aagaard indtil han i år 1863 skriver, at Dr. 

Stedmann paa grund af sygdom har opgivet at praktisere.28 Det er det sidste, 

                                                 
26 Se bilag B. Nekrolog over Dr. Wm. Stedmann. 
27 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 

Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 3, År. 1851: De 
Almindelige medicinalberetninger for aaret 1851 fra den constituerede 
landphysicus på Sct. Croix(Aagaard). 

28 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 4, År. 1863: De 
Almindelige medicinalberetninger for aaret 1863 fra den constituerede 
landphysicus på Sct. Croix(Aagaard). 
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der står skrevet om Dr. G. Wm. Stedmann i Medicinalberetningerne 

fra Vestindien.  

 

Kapitel 1: Hvor udbredt var fænomenet på 
verdensplan? 

 Der har gennem tiden ikke været skrevet eller forsket meget i 

emnet helbredsturisme. Argumentationen for det er, at i Amerika har 

helbredsturismen været en lille og lidt glemt del af en større national 

udvikling, nemlig the frontier, mens helbredsturisterne i Europa og i de 

tropiske områder efterfølgende har været en ubehagelig plet på 

historien, som man ikke ønskede at grave yderligere i. En af grundene 

til, at der ikke har været den store fokus på de helbredssøgende som 

en del af the frontier var, at deres økonomiske input til områderne ikke 

var nær så stort som de andre mere kendte nybygger-industrier, som 

guldmineindustrien, jernbane-byggeriet og petroleumudvikling. Jones 

beskriver det ved at sige, at de helbredssøgende i den sammenhæng 

blot var amatører, der jagtede deres helbredelse.29 Men der er dog 

ingen tvivl om, at de helbredssøgende var med hele vejen i 

opbygningen af Vesten. Om ikke i hovedrollen, så som en supplerende 

rolle.30 

 Hovedparten af de helbredssøgende var syge med tuberkulose og i 

kølvandet på tuberkulosebakteriens opdagelse i 188231 ændrede 

opfattelsen af tuberkulosepatienter sig markant i samfundet. Op 

igennem 1800-tallet blev helbredsturisterne anerkendt som en vigtig 

indtægtskilde til de nye landområder, men i slut 1800-tallet, start 1900-

tallet, da bakteriologien bliver mere anerkendt, udstødte man dem af 

samfundet. Siden 1960-erne og frem til i dag er der dog begyndt at 

dukke værker op, der beskriver helbredsturismen og dens betydning 

for de destinationer de rejste til.  

 Fænomenet helbredsturister og hele industrien bag begyndte i 

Amerika omkring starten af 1800-tallet. I Amerika blev 1800-tallet 

kaldt The Century of Tuberculosis, fordi det var den hyppigste dødsårsag i 

tiden. Rothman beskriver, at den medicinske verden og der igennem 

også befolkningen i størstedelen af 1800-tallet troede, at sygdommen 

consumption var arvelig og ikke smitsom. Den udsprang fra en 

                                                 
29 Baur, The Health-Seekers. p. xi. 
30 Jones, Health-Seekers. p. 45. 
31 I 1882 lykkedes det Robert Koch at isolere tuberkelbakterien. Heinrich Hermann 
Robert Koch (1843 - 1910), tysk læge og bakteriolog. Modtager af Nobel Fredspris i 
medicin i år 1905 for sit arbejde med tuberkuloseforskning. Den første der snakkede 
om bakterierne, var en hollandsk købmand, Antony van Leeuwenhoek, der beskrev 
nogle små dyr, han kunne se i sine hjemmegjorte mikroskoper. Små to hundrede år 
efter kunne Louis Pasteur påviste en forbindelse mellem bakterien Bacillus anthracis 
og sygdommen miltbrand. Dette arbejde gav han tilnavnet ”bakteriens fader” Louis 
Pasteur (1822-96) var uddannet i fysik og kemi ved École Normale Supérieure i 
Paris. Porter, Madness. p. 431.  
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familiær disponering og man havde derfor ikke mulighed for 

forebyggelse.32 I 1830-erne var sygdommen blevet så almindelig, at alle 

familier i Amerika på en eller anden måde var ramt af sygdommen.33 

Lægerne kunne ikke kurere sygdommen, men de kunne forbedre 

vilkårene. Det gjorde de hovedsagligt gennem klimaændring, motion 

og diæt.34 De mange helbredssøgende tog derfor af sted i jagten på et 

det optimale klima. Men der var flere definitioner på, hvad det 

perfekte klima indebar. Fra sent i 1820-erne og frem blev det 

populært, hvis man havde det økonomiske råderum, at tage af sted til 

et bedre og måske endda et højere klima. Jones beskriver, at det helst 

skulle være til et klima, der lå over feber-grænsen, det vil sige, at man 

kom væk fra miasmaen og dampen fra de lavere områder. 35   

 Især Amerika, men også resten af verden, blev inddelt i 

henholdsvis usunde og sunde områder. De usunde områder i Amerika 

var den nordamerikanske østkyst og nedad langs den sydøstlige 

kyststrækning, med blandt andet de store overbefolkede byer som 

New York, Boston, samt Mississippi Valley-området.36  Jones 

beskriver, at tidligt i perioden kom langt de fleste helbredssøgende fra 

Mississippi Valley-området, fordi det var det sted i Amerika som 

havde flest udbrud af epidemier i starten af 1800-tallet.37  

 De sunde områder var derimod de store åbne strækninger mod 

vest, der endnu ikke var bosatte. Helbredsturismen blev derfor en del 

af the american frontier- bevægelsen, der søgte mod de nye landområder 

med de åbne vider og den rene luft. Her, påpeger Spidle, blev især 

områderne omkring Californien og New Mexico anerkendte som 

værende særligt sunde.38   

 Baur lægger vægt på, at de store byer var overbefolkede, beskidte 

og fyldt med fattige folk, der boede tæt sammen, og ligesom resten af 

befolkningen oftest havde en meget dårlig hygiejne. En sand magnet 

for sygdommen, som på den tid oftest kunne være med døden til 

følge. De nyfundne sunde områder blev hurtigt eftertragtet af de 

mange helbredssøgende fra østkysten. De valfartede til områderne i 

hobevis og helbredsturismen ekspanderede støt og roligt op igennem 

1800-tallet og nåede sit højdepunkt i starten af 1900-tallet. Baur 

fortæller, at da the Pacific Railroad stod færdig i 1869, blev migrationen 

af de helbredssøgende til et decideret stormløb.39  

 I midten af 1800-tallet begynder der at komme fokus på 

behandlingsformen Altitude Therapy, som var forestillingen om, at der 

                                                 
32 Rothman, Living in the. p. 4. 
33 Rothman, Living in the. p.14. 
34 Rothman, Living in the. p.18. 
35 Jones, Health-Seekers. p.19. 
36 Spidle, Doctors of. p.88. 
37 Jones, Health-Seekers. p.11. 
38 Spidle, Doctors of. p 88. 
39 Baur, The Health-Seekers. p.34. 
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var en god eller i hvert fald bedre luft i de højre luftlag. Et reduceret 

lufttryk havde angiveligt en velgørende effekt på lungesyge patienter.40 

I kraft at deres geografiske placering fik New Mexico og Rocky 

Mountain West igen en fremtrædende stilling som et godt naturligt 

sundt område.41  

 Spidle ser på sanatoriebevægelsen, og hvordan der i løbet af 1850-

erne begyndte at komme mere videnskab ind i sygdomsbekæmpelsen 

af tuberkulose. Det skete især i kraft af de europæiske læger, den tyske 

tuberkulosespecialist Dr. Hermann Brehmer42 og den engelske 

brystlæge Hermann Weber43, der henholdsvis arbejdede ud fra 

Tyskland og De schweiziske Alper. I den sidste fjerdedel af 1800-tallet 

blev den dominerende helbredelse inden for lungetuberkulose at tage 

på sanatorium.44 Her var det igen Europa, der var helt i front. De var 

pionerer inde for den type medicinsk behandling og i opbyggelse af 

det sanatoriske behandlingssystem. Det var igen Hermann Brehmer og 

hans lærling Peter Dettweiler, der skabte og videreudviklede den 

dominerende doktrin inden for sanatoriekuren. En doktrin bestående 

af motion, diæt, hvile og klima med fokus på hvile, især udendørs 

hvile.45 Amerikanerne sluttede sig til de europæiske 

behandlingsmetoder og i år 1875 åbnede det første amerikanske 

sanatorium for lungesyge i Asheville, North Carolina, under ledelse af 

læge Josef Gleitsmann.  Mest succesfuld inden for denne 

behandlingsform i Amerika var Edward Trudeau. Han åbnede ”the 

Adirondack Cottage Sanatorium”, senere kaldet ”the Trudeau Sanatorium”, 

ved Saranac Lake, New York. Efter en kort tid opnåede Trudeau og 

hans arbejde verdensomspændende berømmelse.46  

 Op i gennem 1800-tallet kom der hurtigt gang i den profiterende 

helbredsindustri.47 Både statslige og lokale institutioner og 

virksomheder så den økonomiske fortjeneste, der lå i industrien og 

opfordrede til at fremhæve området som et helbredssøgendes 

paradis.48  Der opstod dog samtidig meget falsk promovering. Det var 

et stort problem, især fordi det skabte forvirring blandt de 

helbredssøgende og deres læger. Baur beskriver, at det kun var de mest 

ærlige forfattere, der skrev, at det rent faktisk kun var folk med 

consumption i det tidlige stadie, der havde et reelt udbytte af en 

klimaændring. Ved consumption i et avanceret stadie kunne en 

                                                 
40 Spidle, Doctors of. p. 184. 
41 Spidle, Doctors of. p. 90. 
42 Brehmer åbnede i 1858 et eksperimentalt tuberkulosehospital i den tyske by 

Göbersdorf. Spidle, Doctors of. p. 184-185. 
43 Weber arbejdede ud fra de to Schweiziske Alpe ressorter i Davos og St. Moritz. 
Spidle, Doctors of. p. 92. 
44 Spidle, Doctors of. p.137 
45 Spidle, Doctors of. p. 138. 
46 Spidle, Doctors of. p. 139 
47 Spidle, Doctors of. p.100-101 
48 Spidle, Doctors of. p.102 
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klimaændring højst forlænge livet med nogle måneder og med held få 

det fysisk lidt bedre, men de fleste var så syge, at rejserne ingen 

forbedring havde på deres heldbred. Deres lunger var oftest så 

ødelagte, at de ville have bedst af at blive hjemme og spare pengene. 

Baur mente, at de havde det bedst med at ”stay at home and die in 

comfort”.49  

 Flere af forfatterne påpeger, at holdningen til de helbredssøgende 

ændrede sig radikalt efter, at den tyske bakteriolog Robert Koch 

isolerede tuberkelbakterien i 1882. Herefter øgedes modstanden både 

fra den lokale befolkning, samt fra de offentlige instanser.50 I starten af 

1900-tallet begynder der at ske en decideret diskrimination mod de 

lungesyge i samfundet både på det lovmæssige, gennem opstillinger af 

love imod hvad de lungesyge måtte og især ikke måtte foretage sig., 

Men mest af alt skete der en diskrimition på det sociale plan. Og 

selvom lægerne nu vidste, at det ikke var klimaet, der kurerede de syge, 

så blev de ved med at sende syge af sted efter bedre klima og på 

sanatoriekurer. Grunden var nu ikke så meget sygdom, som det var 

samværet med andre syge, der var vigtig.51  

 I 1920-erne begyndte det at gå ned ad bakke for 

sanatoriebehandlingen. Flere af behandlingssteder gik over til at blive 

forskningscentre, der udviklede nye medicin inden for bekæmpelse af 

sygdommen. 52 I 1944 kom streptomycin, så kom para-aminosalicylic 

acid (P.A.S.) i 1950 og i 1952 isonicotinic acid hydrazide(isoniazid). 

Alle dokumenteredes som effektiv medicin, der virkede mod 

sygdommen og det varede ikke længe, før lærebøgerne begyndte at 

foretrække medicin frem for den gamle terapeutiske form for 

behandling.53  

 Helbredsturismens udbredelse i Europa var ikke på samme måde 

som i Amerika, en del af opbyggelsen af nye landområder. Europas 

syn på helbredsturismen skal derfor ses i et lidt andet perspektiv. Både 

England, Tyskland og Frankrig har gennem tiden været længst fremme 

i udviklingen inden for nye behandlingsmetoder og forskning inden 

for tuberkulosebehandling. Det var dér, tendenserne udsprang, for 

efterfølgende at blive videreført til resten af Europa og til Amerika. 

Årsagen hertil var simpelthen, at det var i de store tætbefolkede byer, 

at sygdommene og epidemierne rasede mest. Det skabte en naturligt 

grobund for udforskningen af nye lindrings-og behandlingsmetoder.   

 Især i Frankrig var der en lang tradition for at tage på kurophold. 

Frankrig havde deres eget meget eftertragtede kursted, Vichy. Jennings 

beskriver, at Vichy helt fra starten havde et ry for at være meget 

                                                 
49 Baur, The Health-Seekers. p. 21. 
50 Spidle, Doctors of. p.103. 
51 Jones, Health-Seekers. p. 176-178. 
52 Spidle, Doctors of. p. 164. 
53 Spidle, Doctors of. p. 164. 
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eksklusivt og kun for den absolutte elite.54 Ydermere fortæller 

Jennings, hvorledes franske læger anbefalede, at franskmænd der tog 

af sted til troperne, drak vand fra Vichy før, under og efter deres 

besøg.55 Vichy blev beskrevet som the capital of the colonies56 og havde ry 

for at kunne kurere tropiske sygdomme.57 Vichy fik også en 

kosmopolitisk ry. Et sted, hvor hvide bosættere, den franske og den 

udenlandske elite, den koloniale administration og missionærer flokkes 

for at genvinde deres hvidhed, kurere deres hjemve, kurere dem selv 

fra deres sygdomme, eller blot restituere efter et ophold i kolonierne.58 

Når man ser helbredsturismen og kurstederne i dette lys, bliver det et 

utroligt komplekst fænomen, der kan bruges af kolonimagten som en 

udvidelse af deres magt og en stram opdeling mellem de koloniserede 

og kolonimagten. Men i det meste af Europa brugte man 

kuropholdene på samme måde som i Amerika. Det var igen kun et 

fænomen, som blev anvendt af middel- og overklassen. 

 Ebbesen beskriver, at der også var danskere, der rejste efter det 

gode klima. Men det var kun de rigeste, der havde denne mulighed. 

Derimod blev der bygget et sanatorium i Danmark i år 1875. Grunden 

til dette var, at nogle danske læger mente, at de syge ikke behøvede at 

rejse væk for at opnå klimaforandringer, da der var et fint og sundt 

klima i Danmark. Refsnæs Kysthospital åbnede i 1875. Initiativtageren 

var Sophus Engelsted, der var læge på Almindelige Hospital i 

København. Engelsted var inspireret af sine mange rejser til Frankrig 

og Kysthospitalet var derfor byggede efter de franske principper. 

Refsnæs Kysthospital var epokegørende for den sanatoriske 

behandling i Danmark, da det blev bygget 20 år før andre sanatorier i 

Danmark.59 Generelt var sanatoriebehandlingen i Danmark inspireret 

fra Brehmers og Dettweilers tyske hygiejnisk-diætiske kur. Kuren 

bestod af fem dele, en luftkur, en ernæringskur, hvile, motion, 

herunder arbejdskur og hærdning. Ebbesen lægger vægt på, at den 

danske kur varierede fra den tyske på især to områder. Ved 

ernæringskuren holdt de danske læger meget på, at det var en sund kur 

og ikke en decideret opfedningskur. Derudover indførte de en 

arbejdskur, der skulle være med til at indlemme patienterne til livet 

efter opholdet. Igennem arbejdskuren skulle patienterne efter endt 

ophold kunne genoptage deres hverdagsliv, også på det 

arbejdsmæssige plan. I Danmark var opholdet for de flest meget billigt 

eller endda gratis, så derfor skulle patienterne hjælpe med den daglige 

drift.60 Ebbesen påpeger også, at det var vigtigt at, patienterne under 
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55 Jennings, Curing the. p. 183. 
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57 Jennings, Curing the. p. 184. 
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25 

 

opholdet blev uddannet i hygiejne og smitteveje, så de kunne sprede 

budskabet videre til deres bekendte. På denne måde kom flere 

mennesker i besiddelse af denne vigtige viden, der kunne mindske 

udspredelsen af smitten.61 

Hvad siger den samtidige medicinske litteratur? 

Når man læser den samtidige medicinske litteratur, får man en 

fornemmelse af, at fænomenet var meget udbredt på verdensplan. 

Bennet beskriver, at da han kom til Menton ved den franske riviera 

første gang var der ikke mange udlændinge. Men efter han har skrevet 

og udbredt området som godt for lungesyge, var mange kommet til. 

Videre fortæller Bennet, at antallet i vinteren 1873-74 var oppe over 

1600 helbredssøgende. I de første mange år var det hovedsagligt 

franskmænd og englændere, der kom til området, men efter at Bennets 

bog udkom i Tyskland i 1863 og i Amerika i 1870 var endnu flere 

kommet til.62 Bennet beskriver, at siden bogen blev publiceret første 

gang i 1861, havde Mentone forvandlet sig fra at være en lille italiensk 

by til at være et vinterparadis for helbredssøgende.63 Bennets ønsker at 

finde det perfekte klima for helbredelse af consumption, som ifølge 

ham var et tørt, solrigt, mildt vinterklima i eller i nærheden af Europa. 

Bennet tager mod Italien, for at undersøge den østlige riviera, Pisa, 

Rom, Napoli og den mere sydlige italienske kyst.64
 Bennet 

konkluderer, at hans opdagelser er meget skuffende. De italienske byer 

var slet ikke så gode for invalide, som mange forfattere havde 

beskrevet. Ifølge Bennet havde de udeladt mange uheldige elementer. 

De havde kun beskæftiget sig med klima og boligforhold, men ikke 

taget højde for det vigtigste, nemlig hygiejnen.65 Bennet fremhæver 

dog, at forholdene på den østlige del af Rivieraen, som Savona, Finale, 

Oneglia, San Remo og Ventimigli var en del bedre. Klimaet var godt, 

men den generelle levestandart levede endnu ikke op til de engelske 

forhold. Ifølge Bennet kunne blev dette område med tiden blive 

næsten lige så godt som Mentone. Bennet fremhæver især San Remo 

som det mest moderniseret område, men var skuffet over, at priserne 

allerede var kommet op på Mantones højder, trods den dårligere 

stand.66 

 Clarks formål med sin bog var også at sprede viden om de gode 

klimaer. I sidste del af bogen sammenligner Clark forskellige lande og 

sunde områders fysiske kvaliteter og deres indflydelse på forskellige 

sygdomme.67 Her kommer han lang omkring. Han begynder med at 
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beskrive de engelske klimaer, efterfølgende de franske og italienske og 

slutter af i de atlantiske klimaer, herunder også de caribiske.68 

 Strandgaard fortæller, at man har kendt til tuberkulose siden 

tidernes morgen. Sygdommen kan påvises så tidligt som 4000 år f.kr. 

Tuberkulose og i sær lungetuberkulose havde altid været meget 

udbredt. I Danmark døde årligt ca. 5000 mennesker at tuberkulose, 

heraf 4000 af lungetuberkulose. Lignende forhold gjorde sig gældende 

i de flest andre lande. Ud fra obduktioner havde det vist sig, at mange 

mennesker var smittet med sygdommen, dog uden selv at vide det 

eller uden, at den var kommet i udbrud. Men Strandgaard fremhæver 

at ca. en tredjedel af alle mennesker gik helt fri af sygdommen.69 

 Bang beskriver, at sygdommen fandtes alle steder, men at det ofte 

havde vist sig, at jo højere over havet, man opholdt sig, jo bedre var 

mulighederne for at standse sygdommen. Vinteren var så kold og hård 

i Danmark, at lægerne måtte opfordre de syge til at tage væk en vinter 

eller to. Bang beskriver, at hvis den syge havde tid og penge til et 

ophold i udlandet, så var det at foretrække. Men destinationen afhang 

af, hvor i sygdomsforløbet patienten var. Ifølge Bang fandtes der 

utrolig meget litteratur om emnet og udbuddet blev større år for år. 

Det gjorde det svært for lægerne at sende patienterne det mest 

optimale sted hen.70 

 Saugman går i dybden med enkelte åbne kursteder og ønsker at 

beskrive de enkelte steders klimatiske fordele og ulemper. Han 

fremhæver videre, at der var stor uenighed om dette emne. Desværre 

fortæller Saugman ikke, hvem det var uenige, men alt tyder på, at han 

henviser til litteraturen og lægerne inden for emnet. Saugman ønskede 

at komme med eksempler fra alle yderlighederne, både de kolde 

højfjeldskursteder og de varme sydlige vinterstationer og fra de 

køligere overgangsstationer.71 Efterfølgende beskriver han kurstederne 

Davos, i Kanton Graubünden,72 Mentone i Sydfrankrig73 og Maran i 

det sydlige Tyrol.74  

Hvad siger rejsebeskrivelserne? 

Alle de syv forfattere til rejsebeskrivelserne beskriver hovedsageligt 

helbredsturisterne på Sct. Croix som værende fra Nordamerika. Ingen 

af dem beskriver, hvor udbredt fænomenet var på verdensplan, eller 

hvor stort det var i Amerika. De har alle et motiv, der gør at disse 

oplysninger er uvedkommende for deres tekster. Alle beskriver de og 

sammenligner med amerikanske forhold, især fra området omkring 
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New England, Boston og New York. Kun en af forfatterne, Lloyd, 

sammenligner øens inlogeringsforhold til hans barndomshjem i 

England.75 De eneste andre sammenligninger er med de øvrige 

Caribiske øer, som de Britiske Jomfruøer, Cuba og Porto Rico. Dog er 

der et område, hvor rejsebeskrivelserne omtaler en forbindelse til 

Europa. Det er med henblik på udrejsen fra de dansk-vestindiske øer, 

hvor staten kræver et pas. Smith beskriver blandt andet, at det koster 

ni dollars for en person, at få udstedt et pas til Europa.76 Men Smith 

fortæller samtidig, at det var sjældent at både englændere og 

franskmænd kom til Sct. Croix, men at det var anderledes med 

amerikanere. De kom til øen konstant, og Smith mente ikke det  var 

retfærdigt at de blev opkrævet penge for et sådan pas.77 Senere i 

teksten fortæller Smith, at han mødte en mand fra Buenos Aires, der 

opholdt sig på øen for sit helbreds skyld. Han var katolik og borger i 

den argentinske republik.78 Kalmer, en anden af forfatterne, slutter sin 

tekst af med kort at beskrive transporten mellem St. Thomas og de 

andre øer samt til Amerika og Canada.79  

Hvad siger Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns 

medicinalberetninger? 

Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns medicinalberetninger 

har stort set kun fokus på de nordamerikanske helbredsturister. De 

næver intet om fænomenets udbredelse på verdensplan eller om 

helbredssøgende fra andre lande. De to læger var ikke selv 

amerikanere, men derimod fra Skotland. Men især faderen, Dr. Wm. 

Stedmann havde gennem sit embede opnået stor berømmelse i 

Amerika på grund af sine evner inden for tuberkulosebehandling. Der 

kan være flere grunde til, at de to læger ikke kommer så meget ind på 

udbredelsen af fænomenet. For det første er kilden en 

medicinalberetning. Det vil sige en årlig beretning, der giver en 

vurdering af sundhedstilstanden hos lægens patienter. For det andet, så 

var hovedparten af især Dr. Wm. Stedmanns patienter fra 

Nordamerika. I en årlig rapport findes der ofte ikke plads til 

enkeltstående tilfælde, og derfor er det ikke underligt, at de ikke tager 

stilling til fænomenets udbredelse. 

Delkonklusion 

Der er ingen tvivl om at fænomenet helbredsturisme har været et 

fænomen på verdensplan. Men det har naturligt haft forskellige grader 

og retninger, alt efter hvor man har befundet sig i verden. Jeg mener, 
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at fænomenet har været lige stort i Amerika som i visse dele af Europa, 

som Tyskland, Frankrig og England, men bare på hver deres måde. I 

Amerika har fænomenet fyldt mere i samfundsbilledet, da de 

helbredssøgende her var en lille del af den store gruppe af nybyggere, 

der tog til de nye landområder. Man får en fornemmelse af, at de 

lungesyge patienter stod på hvert et gadehjørne i visse dele af Amerika, 

og at de ligefrem valfartede til de nye områder. Men dette skal også ses 

i et tidsmæssigt perspektiv, for industrien ændrede sig over tid. Fra 

begyndelsen af perioden i 1820-erne, hvor de meget velhavende 

lungesyge begyndte at tage til sundere klimaer, til slut 1860-erne, hvor 

det mere lignede et decideret stormløb. I den sidste fjerdedel af 1800-

tallet ændrede fænomenet sig igen, da det blev sanitoriekuren og 

vinteropholdene, der kom i fokus. Dette blev mere eftertragtet hen 

imod slutningen af 1800-tallet og op imod fænomenets slutning i 

1920-erne, hvor bakteriologien slog igennem, og de helbredssøgende 

skulle væk fra gadebillede. Det var nu ikke mere fint at vise sin sygdom 

i det offentlige rum, men mere acceptabelt på kurstederne.  

 I Europa har fænomenet haft en mere tilbageholdende status. Her 

har man fra periodens begyndelse ikke set de helbredssøgende i 

hverdagsbilledet. Dermed er det ikke sagt, at der ikke var mange syge 

med tuberkulose i de store tætbefolkede byer. Disse folk var fattige og 

uden mulighed for at rejse til bedre klimaer. Helt fra starten var det 

mere almindeligt, at de europæiske helbredssøgende tog på kurophold 

i nærliggende afsides områder, hvor de kunne opnå fred og ro til deres 

helbredelse. I beskrivelserne fra Europa, beskrives de helbredssøgende 

aldrig som et massivt fænomen, men derimod meget mere afdæmpet. 

Dermed ikke sagt, at der ikke var mange helbredssøgende fra Europa, 

for det var der bestemt. Det ses tydeligt ved, at alle de banebrydende 

læger inden for emnet opholder sig og udfører deres forsøg i Europa. 

Ser man på det tidsmæssige perspektiv i Europa, så ændrer det sig ikke 

så markant som i Amerika. Der er ingen tvivl om, at sanatoriekuren får 

en saltvandsindsprøjtning i takt med den amerikanske bølge i den 

sidste fjerdedel af 1800-tallet. Her er europæerne endda på forkant. 

Men det var gennemgående for hele denne udvikling, at de nye 

tendenser opstod i Europa og derefter breder sig til Amerika. 

Helbredsturismen i Europa var ikke, og blev aldrig, på samme måde 

en så indbringende branche som det beskrives i Amerika og som 

prøves efterlignet i visse tropiske områder. Man får mere en 

fornemmelse af en vis gentleman-stil over den europæiske 

helbredsturisme, end den amerikanske, der til tider var en ren cool 

cash-forretning.   

 I Danmark blev fænomenet aldrig rigtig stort, og det skyldes mest 

af alt, at der ikke var så mange mennesker i Danmark med det 

økonomiske råderum, det krævede. Derimod prøvede de danske læger 

på bedste formåen at tilbyde lignende forbedringer under det danske 
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klima. De gjorde mere ud af at fokusere på den brede mellemklasse og 

især på uddannelse og forebyggelse. Men disse ophold var ikke så 

luksuriøse som de udenlandske helbredsophold. De var derimod 

oprettet med det formål at få syge folk tilbage til deres hverdagsliv, 

både socialt og arbejdsmæssigt. Denne måde har også været mere og 

mere udbredt i resten af Europa og med tiden også i Amerika. 

Lægerne ønskede at hjælpe så mange som muligt, ikke kun de rigeste. 

Det var ofte den fattige del af befolkningen, der var hårdest ramt. Ser 

man på det tidsmæssige perspektiv i Danmark, ændrer 

helbredsturismen sig ikke meget over tid. Gennem hele perioden var 

det få danske lungesyge,, der tog ud af landet efter bedre klima. Der 

sker en vis udbredelse af fænomenet i Danmark gennem sanatorie-

opbygningen i sidste fjerdedel af 1800-tallet, en lidt anderledes version 

end den traditionelle helbredsturisme.  

 Den samtidige medicinallitteratur bekræfter også den nutidige 

forsknings beskrivelser af, at i takt med, at industrien voksede, blev 

helbredsturismen en meget profilerende industri. I kølvandet på denne 

udvikling skete der en uheldig udvikling inden for litteraturen. 

Områderne profilerede sig som mere helbredende end de i 

virkeligheden var, og det skabte meget forvirring, både blandt de 

helbredssøgende som deres læger. Industrien kom ind i en ond cirkel, 

som var svær at bryde ud af igen. 
 

Kapitel 2: Hvem var de helbredssøgende? 

Flere af de nutidige forskere påpeger, at de helbredssøgende, som 

rejste til de tropiske lande, kom fra alle steder i verden, men de 

pointerer dog, at hovedparten kom fra Nordamerika, England og det 

vestlige Europa. Ifølge Baur tilhørte de middelklassen eller overklassen 

og var som regel veluddannede. Det var oftest yngre mennesker, der 

blev smittet med lungetuberkulose, så de helbredssøgende var i 

gennemsnit mellem 15 og 45 år. Kønsfordelingen var meget ulige. Der 

var flest mandlige helbredssøgende, og til trods for, at der faktisk var 

flere kvinder end mænd, der var smittet. 80 

 Rothman fremhæver, at mange unge invalide mænd under 

uddannelse blev rådet, både af deres familier og af deres læger, til at 

stoppe studierne, da studenterlivet var et usundt liv for en invalid.81 De 

skulle i stedet dedikere deres liv til at søge helbredelse. Rothman 

påpeger, at de unge invalide mænd på mange måder blev gidsler under 

deres sygdom.82 De blev ”tvunget” til at forlade familie og hjem. Det 

var et meget ensomt og svært liv, da de oftest var meget syge og 

svagelige. Men det gjorde samtidig, at der opstod små ”samfund” 
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blandt de helbredssøgende. Disse samfund var meget komplekse, for 

på den ene side fungerede de som erstatnings-familier, mens de på den 

anden side var en konstant påmindelse om sygdom og død.83 Rothman 

lægger vægt på, at de kvindelige invalides situation var stik modsat 

mændenes. Deres rejse endte, hvor mændenes begyndte – for enden af 

byens hovedvej.84 Kun meget få kvinder trodsede samfundets normer 

og tog af sted efter det gode klima, nogle endda helt alene som 

lærerinder eller missionærer.85 Datidens invalide kvinder skal ikke ses 

som hverken autoritetstro eller undertrykte. Rothman fremhæver at 

kvinderne godt viste, at den eneste lindring mod sygdommen var at 

tage af sted efter det gode klima, men det var vigtigere for dem at 

sørge for mand og børn.86  

 Flere af forfatteren beskriver, at der var et stort antal af mennesker 

der var smittede med tuberkulose i 1800-tallet. Især i de store byer 

som London, Paris, New York og Boston. Her florerede tuberkulose-

epidemierne i stor stil. Det var især slemt for de mange fattige 

immigranter, der levede under ringe forhold. De boede tæt sammen i 

dårlige, indelukkede, utætte lejligheder. Det gjorde ikke situationen 

bedre, at de generelle hygiejniske forhold var meget ringe. Men det var 

ikke disse mennesker, der blev helbredssøgende. Det kostede mange 

penge at skulle tage af sted hjemmefra i mindst seks måneder, og det 

skulle helst være en kontinuerlig proces. Både transport, kost og logi 

var store udgifter, men det kostede også mange penge blot at opholde 

sig et nyt sted. De helbredssøgende skulle oven i dette også betale for 

lægebesøg og medicin under deres ophold. 

 Den gennemsnitlige helbredssøgende, der kom til Sct. Croix var, 

ud fra den nutidige forsknings beskrivelser, typisk en ung eller yngre 

mand, bosiddende på den amerikanske østkyst. Han tilhørte 

middelklassen eller overklassen, og havde derfor et rimeligt 

økonomisk råderum. Han var enten under uddannelse på universitetet 

eller havde en etableret karriere. Han var oftest forlovet eller gift og 

havde gerne et par børn. 

Hvad siger den samtidige medicinske litteratur? 

Den samtidige medicinske litteratur afslører desværre ikke meget om, 

hvem de helbredssøgende var. De tre danske forfattere Strandgaard, 

Bang og Saugman har mere fokus på, hvem de lungesyge i Danmark 

var. Det ligger implicit i deres tekster, at de lungesvage, der tog ud i 

verden og søgte deres helbredelse var velhavende. Men de siger intet 

direkte om, hvem de var. Wissing var også dansk, men var bosat på 

Sct. Croix. Han fortæller, at han baserede sin undersøgelse på kun ni 
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tilfælde. Han erkender, at det ikke var meget, men påpeger, at det ikke 

var hver dag, at der kom europæiske lungesyge til øerne.87 

Bennet er den eneste udenlandske forfatter, og han fortæller om, 

hvem de helbredssøgende var. Bennet fortæller, at første gang han 

kom til Menton, var der ikke mange udlændinge. Men allerede i 

vinteren 1873-74 var antallet af helbredssøgende over 1600. Han 

fremhæver videre, at det i de første mange år mest var franskmænd og 

englændere, der kom til området, men efter at hans bog udkom i 

Tyskland i 1863 og i Amerika i 1870 var også disse nationaliteter 

kommet til.88  

Hvad siger Rejsebeskrivelserne? 

I rejsebeskrivelserne får man en beskrivelse af hvem 

helbredsturisterne, der kom til Dansk Vestindien, især til Sct. Croix 

var. Ifølge dem, var de stort set alle nordamerikanere. Som tidligere 

nævnt (Kap. 1) beskriver stort set alle forfatterne kun de amerikanske 

invalide og alt på øen sidestilles med amerikanske forhold. Lloyd 

beskriver blandt andet, at West End (Christianssted) var fyldt med 

amerikanske invalide, der havde flygtet fra deres eget klimas mangler. 

Ydermere fortæller Lloyd, at mens han opholdte sig på øen, var der 

200 amerikanske invalide med deres rejseledsagere.89 Mens forfatteren 

bag aliasset ”By a invalid” fortæller, at der var seks udlejningshuse i 

West End, der i alt havde indlogeret halvfjerds amerikanere. Halvdelen 

af dem var invalide, resten var familie, pårørende eller rejseledsagere. 

Alle de seks huse var fuldstændig overfyldt. Tuckerman kom selv fra 

New England og taler meget om vigtigheden i at tage fra Sct. Croix og 

hjem til Amerika i den rigtige periode. Tuckermans råd til alle invalide 

var, at man ikke måtte forlade Sct. Croix før den 10. maj for derefter 

at tage til Philadelphia eller Baltimore eller til en by længere mod syd. 

En invalid burde først tage tilbage til hans hjem i New England i den 

sidste uge af juni eller første uge i juli. Tuckerman citerer vores Dr. W. 

Stedmann, som han kalder den mest eminente Doktor på øen,90 for at have 

sagt, at han ikke ønskede at se nogle amerikanere på øen efter den 10. 

maj. Efter denne dato ville temperaturen være dårlig for en invalid, der 

kom fra et koldere klima.91 Gennem rejsebeskrivelserne får man en 

fornemmelse af, at det ikke kun var mænd, der tog til Dansk 

Vestindien. Smith fortæller, at han rejste med båd fra New York og 

hans medpassagerer var, udover hans kone og niece, to par og tre 

damer fra Sct. Croix, en dame fra Porto Rico samt et par og en mand 

fra New York.92 Det var formentlig mest mændene, der var invalide, 
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men de tager her deres koner samt andre kvindelige 

familiemedlemmer med på rejsen. Petersen fortæller også, at 

udlejningshusene gav rabat til familier der indlogerde sig sammen.93 

Dette kunne tyde på, at det ikke var ualmindeligt, at familier rejste 

sammen til Sct. Croix.  

Hvad siger Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns 

medicinalberetninger? 

De to læger leverer desværre ikke mange informationer i deres 

medicinalberetninger om, hvem de invalide var. Kun at dem, de tilså i 

deres praksis, stort set alle var nordamerikanere. Dr. Wm. Stedmann 

skriver i år 1831, at There has been a number of cases of pulmonary complaints 

under my care the last year, almost all foreign from North America.94 Men det 

skal nævnes, at de to læger skrev deres medicinalberetninger i en kort 

og knap så informativ form, så der findes stort set ingen personlige 

informationer, der kunne give belæg for at finde ud af, hvem deres 

patienter egentlig var. En enkelt gang beskriver Dr. Wm. Stedmann en 

episode med ung amerikansk mand. Han beskriver, at mange af øens 

new comers led af klimafeber, som var en typisk feber, nyankommende 

til Dansk Vestindien blev angrebet af. Stedmann fortæller 

efterfølgende at andet stadie af denne sygdom var den gule feber. Han 

fortæller, at ud af disse mange new comers, mistede han kun en, a young 

man recently arrived from Portland, who died on the fourth day with black vomit 

and yellow skin.95. At Dr. Wm. Stedmann valgte at beskrive lige netop 

den mand er interessant, da han er atypisk for de “normale” 

helbredsturister, der gæster de danske øer. Portland ligger i staten 

Oregon, placeret på toppen af den nordvestlige amerikanske kyst. Men 

igen Dr. Wm. Stedmann beskriver jo, at de fleste kommer fra 

Nordamerika, og det gør denne unge mand også. Normalt beskrives 

helbredsturisterne at komme fra byerne på den amerikanske 

nordøstlige kyst. 

Delkonklusion 

Kilderne viser altså i overensstemmelse med de nyere historiske 

undersøgelser, at de invalide, der kom til Dansk Vestindien i perioden 

1830 til ca. 1880 stort set alle var fra den amerikanske nordøstkyst. I 

kilderne findes der godt nok tre beskrivelser om andre nationaliteter. 

Den ene er dog også nordamerikaner, bare fra den vestlige kyst. Men 

jeg vil mene, at de tre tilfælde repræsenterede enkeltstående tilfælde 
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frem for normen. Jeg kan ikke dokumentere, at disse helbredssøgende 

var fra den øvre middelklasse eller overklasse, men set ud fra de priser, 

som rejsebeskrivelserne angiver (kap. 9), så har et vinterophold i 

Dansk Vestindien været dyrt. Ud fra dette mener jeg ikke, at det kan 

være en mulighed, at de helbredssøgende kom fra den lavere 

middelklasse eller arbejderklassen. Aldersmæssigt er det svært at 

konkludere noget ud fra de tre kildegrupper, da de intet skriver om de 

invalides alder. Men ser man på forfatterne af rejsebeskrivelserne, er 

de alle mænd i deres bedste alder, formentlig mellem 20 og 45 år 

gamle. Men som sagt må dette anses som spekulationer og ikke 

dokumenteret. Men det er samme konklusion som den nutidige 

forskning er nået frem til. 

 Om de helbredssøgende, der besøgte de dansk-vestindiske øer var 

højt uddannede, siger kilderne intet om. Men griber man sagen lidt 

anderledes an og ser på, hvilke mænd, der står bag rejsebeskrivelserne, 

så tyder alt på, at de var lærde mænd. Her skinner især Smith igennem 

ved at tilhøre den absolutte overklasse. Det er selvfølgelig ikke 

ensbetydende med, at han var veluddannet, men han var i hvert fald 

en succesfuld mand. Ser man på Lloyd, ser man en mand, der rejser 

med to yderst veluddannede og politisk aktive mænd, Joseph Struge og 

Thomas Harvey. Dette indikerer, at Lloyd tilhører den litterære 

overklasse, og gør han det, var han bestemt en uddannet mand. 

Sluttelig ved vi, at Kalmer var læge på Sct. Croix. Alle forfatterne er 

meget politisk aktive, når det drejer sig om spørgsmålet omkring 

ophørelsen af slaveriet. De mest aktive kendte personer inden for 

dette område, var alle uddannede mennesker, der ydede stor respekt 

fra deres omgangskreds. Dette kunne igen tyde på, at den nutidige 

forskning har ret i deres antagelse.   

 Ser man på kønsfordelingen, som den nutidige forskning sætter til 

at hælde overlegent til den mandlige side, så er kilderne tilbøjelige til at 

give dem ret. Dr. Wm. Stedmann beskriver kun om mandlige 

patienter, når han en sjælden gang nævner deres køn. 

Rejsebeskrivelserne derimod hentyder mere til at kvinderne var med. 

Men mest tyder det dog på, at kvinderne var med som pårørende og 

ikke som rejsens hovedformål. 
 

Kapitel 3: Hvor udbredt var fænomenet på Sct. 
Croix? 

 Generelt fokuserer den nutidige forskning ikke meget på hverken 

de tropiske områder eller mere specifikt på de dansk-vestindiske øer, 

her især Sct. Croix. Spidle, Rothmann, Jones og Baur ser alle 

fænomenet ud fra et amerikansk synspunkt. Spidle og Rothmann se på 

fænomenets overordnede tendenser i Amerika, dog med hver deres 

fokus. Den ene med fokus på makro-historien, mens den anden har 
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lagt fokus på mikro-historien. Baur og Jones går begge specifikt ned i 

helbredsturismen i et afgrænset område i hver deres del af Amerika. 

Dette er grunden til, at ingen af de fire forfattere koncentrerer sig 

specielt meget om de tropiske områder. Deres fokus sætter naturligt 

de tropiske områder i baggrunden.  

 Rothmann er den eneste, der direkte henviser til Sct. Croix. Da 

hun beskriver de komplekse sociale netværk, der kan opstår blandt de 

ensomme helbredssøgende, giver hun et eksempel på et sådant 

netværk på den dansk-vestindiske ø Sct. Croix:  
 "On the island of Sct. Croix, for example, the invalids who gathered during 
the winter tried albeit not always successfully, to approximate a New England 
town. They arrived in November and departed in May; They boarded in a handful 
of houses near the harbor and undertook for each other the social and religious 
obligations that otherwise would have fallen to family or minister. They visited and 
nursed each other, watched over and prayed with the dying, mourned at the 
funerals, and wrote to the family of the courage and serenity with which husband, 
brother, or son had faced his finial trial".96  
 

Rothmann fremhæver, at det var hårdt for de invalide at leve i disse 

samfund, da de konstant blev mindet om deres egen sygdom og ikke 

mindst deres egen død.97 Rothmann fremhæver et andet citat, hvor 

kvinden Abby Champion tog med sin bror og hans kone til Sct. Croix 

i vinteren 1841. Begge led af consumption. Abby fortæller om de 

andre logerende i hendes udlejningshus, at de ”indicated just how 

cadaverous the invalids looked and how slim their prospects for recovery seemed”98 

Ligeledes fortæller Rothman også igennem den invalide Jonathan 

Smith, der besøgte Sct. Croix. Smidt fortæller, at i løbet af den første 

måned deltog han i fem begravelser. Han beskrev, hvorfor de fem 

døde. Han beskrev, at årsagerne var, at savnet af familie var for stort. 

De overholdt ikke kuren, eller at de aldrig var kommet sig efter den 

lange hårde rejse.99 Citaterne og Rothmans beskrivelser giver en 

fornemmelse af, at der var en del helbredsturister på Sct. Croix i 

perioden. 

  Jennings derimod er den eneste af de fem forfattere, der ser på de 

europæiske tendenser. Men Jennings er også den eneste, der har 

tropiske områder naturligt inkorporeret i sin tekst. Faktisk er de 

tropiske områder meget i fokus hos Jennings. Han starter sin bog med 

at belyse spørgsmålet om europæerne overhovedet kan akklimatiseres i 

de tropiske miljøer. Jennings fokus ligger på europæernes brug af spa-

ophold i forbindelse med akklimatiseringsspørgsmålet. Hans 

diskussion tager udgangspunktet i, at spaene var en måde for 

europæerne at bevare deres etnicitet i det fremmede og meget 

                                                 
96 Citat. Rothman, Living in the. p. 68. 
97 Rothman, Living in the. p. 68. 
98 Citat af Abby Champion. Rothman, Living in the. p. 69. 
99 Rothman, Living in the. p. 70-71. 
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påvirkelige miljø. Jennings beskriver, at der florerede mange 

fordomme om, at det tropiske miljø medbragte dårlig moralsk opførsel 

og seksuel løssluppenhed.100 Jennings fokuserer på, at forskerne 

gennem tiden har set akklimatisering som både en hindring, men også 

som en måde at overleve på i de nye klimaer, der kom i kølvandet på 

koloniseringen af den nye verden.101 Selv om Jennings ikke direkte 

skriver noget om forholdene på Sct. Croix, så tager han stilling til en 

stor debat, der florerer i samtidens Europa. Ingen af de fire andre 

forfattere lægger specielt fokus på denne debat. En grund hertil kan 

være at diskussionen var større i Europa end den var i Amerika. Igen 

kan dette give en forklaring på, hvorfor størstedelen af de 

helbredssøgende på Sct. Croix var amerikanere og ikke europæere, 

selvom det var en dansk ø. Det afspejles i hele den danske periode af 

øernes historie. Lige fra 1733, hvor danskerne koloniserer St. John, 

havde de svært ved at få etableret en dansk beboet koloni. Danskerne 

var skeptiske mod at tage til øerne, efter de første hjemsendte 

beretninger om den svære opstartstid. De nyankommende danskere 

døde på stribe. Rydningsarbejdet var hårdt og de tropiske sygdomme 

var slemme. Derfor var det i starten af perioden en blanding af 

velstående folk fra allerede etablerede kolonier, folk fra det Vest Indiske 

Compagni.102og deres hvide undergivne, tjenere og straffefanger, der 

beboede de dansk-vestindiske øer.103  

Hvad siger den samtidige medicinske litteratur? 

Den samtidige medicinske litteratur fortæller ikke meget om, hvor 

udbredt fænomenet var på Sct. Croix. Den eneste, der beskriver 

fænomenets udbredelse er Wissing. Wissing beretter, at det ikke var 

hver dag, der kom europæiske helbredssøgende til de dansk-

vestindiske øer. Wissing fremhæver, at han kun kender til ni tilfælde.104 

Hvad siger rejsebeskrivelserne? 

Alle de syv forfattere fortæller, at der var et større antal amerikanske 

turister, der kom til øen for klimaet skyld. Der fandtes to byer på Sct. 

Croix. West End, der i dag er kendt som Frederikssted og Bassin, i dag 

kendt som Christianssted. Rejsebeskrivelserne fremhæver, at det 

gennem hele perioden var West End, der var den mest eftertragtede 

by for de helbredssøgende. Allerede i 1837 fortæller Lloyd, at byen 

West End var fuld af amerikanske invalide, der var rejst fra deres eget 

klimas mangler. Der var registret ca. tohundrede amerikanske invalide 

                                                 
100 Jennings, Curing the. p. 9-13. 
101 Jennings, Curing the. p. 14-17. 
102 Det første danske handelskompagni baseret på handlen i Vestindien. Etableret i 

år 1653. Brønsted, 1966. Vol. 1 p. 11-13. 
103 Brønsted, 1966. Vol. 1 p.92. 
104 Wissing, Kunne de dansk-vestindiske Øer. p.280-281. 
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med deres rejseledsagere i dette år.105 På samme måde fortæller 

Tuckerman, at der i samme år var to hundrede og tredive invalide på 

Sct. Croix. Han sammenlignede West End med et stort hospital, hvor 

de mange invalide elskede at tale om deres lidelser og afsavn.106  

Rejsebeskrivelserne fremhæver også udbredelsen af industrien på Sct. 

Croix på en anden måde, nemlig igennem beskrivelserne af øens 

udlejningshuse. I år 1839 beskrev forfatteren bag navnet ”By an 

Invalid,” at der var seks udlejningshuse i West End, der i alt havde 

indlogeret halvfjerds amerikanere. Halvdelen af dem var invalide, 

resten var familie, pårørende eller andre rejseledsagere. Forfatteren 

beskrev de seks huse som fuldstændig overfyldte. Også han beskriver, 

at de mange invalide fik udlejningshusene til at minde mere om et 

hospital end en bolig.107 Ud fra rejsebeskrivelserne, får man altså en 

fornemmelse af, at der var godt gang i industrien i perioden op til 

1839. Man får nærmest en fornemmelse af, at øen, og især byen West 

End var ved at drukne i amerikanske invalide. Dette videreføres af 

Smith, der i 1840 skrev, at han sammen med sin forretningsforbindelse 

Mr. Simpill, havde fundet et område, kaldet the cottage, som Smith 

ønsker at investere i og gøre til et permanent vinteropholdssted, der 

lever helt op til de fornødne standarter. Han beskrev i 1840, at han 

havde haft det fantastisk under sit ophold. Ingen forkølelse, ingen 

dårlig blodcirkulation, der havde været harmoni i hele hans system.108 

Her altså ingen tegn på, at der skulle være noget galt med klimaet. Men 

lidt senere i perioden beskriver Kalmer, at antallet af amerikanske 

helbredssøgende i år 1878 var faldet drastisk. Kalmer beretter, at Sct. 

Croix længe blev besøgt af amerikanere årligt i perioden oktober til 

maj, men at grunden til, at der ikke kom flere, og at industrien ikke var 

blevet større på øen med årene, var, at der ikke fandtes nok 

information om øen, og at der manglede ordentlige 

indlogeringsforhold. Kalmer tilføjede også, at der ikke var nok at 

foretage sig under et ophold.109 Kalmer beskriver dog, at der var ved at 

ske et boost i industrien. Både indlogeringsforholdene og 

underholdningen var i 1878 forbedret. Kalmers tekst skulle derimod 

fungere som den manglende information om området.110 

Hvad siger Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns 

medicinalberetninger? 

Som beskrevet tidligere var Dr. Wm. Stedmanns første registreringer 

af helbredsturisterne på Sct. Croix i år 1831, hvor han fortæller i sin 

medicinalberetning at,”there has been a number of cases of pulmonary 

                                                 
105 Lloyd. Letters from The west. p. 120-121. 
106 Tuckerman. Letters respecting Santa Cruz as a. p. 17-18. 
107 By an invalid. A Winter in the West Indies and Florida. p. 55. 
108 Smith. The winter of 1840. p. 95-97. 
109 Kalmer. The island of Sct. Croix. p. 1. 
110 Kalmer. The island of Sct. Croix. p. 1-2. 



37 

 

complaint under my care the last year, almost all foreign from North America, but 

they generally come too late to reap the benefit of the fine climate”111  

Allerede igen i år 1832 fortæller Dr.Wm. Stedmann, at, ”I have had 

under my care a good many cases of Phthisis pulmonales in visitors from the united 

states”112 Næste beskrivelse af antallet af helbredsturisterne kommer i år 

1835, hvor Dr. Wm. Stedmann skrev, at “Since the month of October my 

practice has chiefly been (used) amongst the Americans who have come here to avoid 

the winter”113 og igen i år 1836, hvor han beretter at “In the latter end of the 

year I had a great many Americans under my care who arrived her in all the 

different stages of Phthisis”114 I 1838 beretter han igen at, “There was a 

considerable influx of invalids from the united states of America in all the different 

stages of Pulmonary consumption”115 

 Men så sker der noget i år 1839. Antallet af besøgende ændrer sig 

pludseligt og Dr. Wm. Stedmann registrerer, at “There have been a much 

smaller number of invalids from North America this season than usual”116 

Mere beskriver han ikke om antallet og udbredelsen af de amerikanske 

helbredsturister, indtil hans død i 1844. Sønnen Dr. G. Wm. Stedmann 

kommer til Sct. Croix i oktober måned år 1845, for at overtage sin 

faders praksis.117 Men efterfølgende beretter han  intet om de 

amerikanske helbredsturister.  

Delkonklusion 

Det var i perioden 1830-erne og 1840-erne, at helbredsturismen 

startede og var stærkest på de dansk-vestindiske øer, her især Sct. 

Croix. 

Dette beskrives både i Dr. Wm. Stedmann medicinalberetninger og i 

rejsebeskrivelserne. Men Dr. Wm. Stedmanns beretning er dog meget 

sparsomme med information omkring udbredelse af de 

                                                 
111 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1, 1823-1832. Ar: 1831. 
Medicinalberetning, Dr. Wm. Stedman, Fredericksted.  
112 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1, Ar:: 1832. 
Medicinalberetning, Dr. Wm. Stedmann, Fredericksted.  
113 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2,. Ar: 1835. 
Medicinalberetning, Dr. Wm. Stedmann, Fredericksted. 
114 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2, Ar: 1836. 
Medicinalberetning, Dr. Wm. Stedmann, Fredericksted. 
115 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2, Ar: 1838. 
Medicinalberetning, Dr. Wm. Stedmann, Fredericksted. 
116 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2, Ar: 1839. 
Medicinalberetning, Dr. Wm. Stedmann, Fredericksted. 
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helbredssøgende. Han skrev på intet tidspunkt et decideret antal på 

helbredssøgende, der opholdt sig på øen, eller hvor mange han tilså i 

sin praksis. Det eneste han skrev var fraser som ”a number of cases”, “ a 

good many cases”, ”my practice has chiefly been (used) amongst the Americans”, 

”great many Americans under my care” og at “There was a considerable influx of 

invalids from the united states of America”. Alle fraser man ikke kan sætte et 

præcist antal ud fra. Men man kan da fastslå at de amerikanske 

helbredssøgende var der, og de var nok i antal til at Dr. Wm. 

Stedmann gentagende nævner dem i sin kortfattede beretning. Selvom 

de kun beskrives i én journal og ingen af øens andre læger vælger at 

nævne dem i andet en yderst sporadiske vendinger, så giver den ene 

journal alligevel en vis troværdighed. Grunden til dette er, at vi ud fra 

rejsebeskrivelserne ved, at Dr. Wm. Stedmann var de amerikanske 

helbredssøgendes mest eftertragtede læge på øen.118 Derfor er det 

heller ikke underligt, at han stort set var den eneste, der nævnte disse 

patienter. Især ikke når rejsebeskrivelserne ikke sætter antallet højere 

end 200-250 amerikanske helbredssøgende i alt pr. år. Og af dem var 

måske halvdelen pårørende. Det er derfor ikke usandsynligt at Dr. 

Wm. Stedmann har kunne tilset dem alle. De har jo hver især haft 

deres egen læge hjemmefra. Så Dr. Wm. Stedmanns eneste funktion 

har været, at tage sig af den almindelige overordnede kontrol med, at 

behandlingen gik den rette vej. Selvfølgelig tog han sig også af tilfælde, 

hvor de blev alvorlige syge og tilmed døde. Og det ved vi fra 

Rothmans citat om ”erstatnings-familierne,” at de gjorde i stor stil. 

Alt i alt passer kilderne ganske godt sammen med det billede, man får 

ud fra den nutidige forsknings formodning om udbredelsen af 

fænomenet i de tropiske områder. At der var flest, hvis ikke kun, 

amerikanske invalide, der tog til Sct. Croix, passer godt ind i 

forestillingen om, at der var flere forbehold fra europæernes synspunkt 

end der var fra amerikanernes, ved at tage til de tropiske områder i 

jagten på helbredelse. Selvfølgelig har der været en fåtal af englændere 

og måske andre europæere. Men i det store hele har det været 

amerikanerne, der prægede området. 

 Hvor stor industrien blev med tiden, er svær at spå om. Dr. Wm. 

Stedmann nævner i 1839, at der nu kom et mindre antal til øen end 

normalt. Grunden vides ikke. Der er ingen spor af epidemier eller 

orkaner i øens medicinalberetninger. Ingen tegn på at klimaet 

forringes, faktisk nævner Dr. Wm. Stedmann, at han aldrig har set 

bedre og sundere klima i sine mange år som praktiserende læge.119 Men 

rejsebeskrivelserne giver også tegn på, at industrien fortsætter. Smith 

                                                 
118 By an invalid. A Winter in the West Indies and Florida. p. 54. samt Tuckerman. Letters 

respecting Santa Cruz as a. p. 15-16. 
119 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1, Ar: 1832. 
Med, Beret. Dr. W. Stedmann, Fredericksted. 
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overvejer selv, i år 1840, at starte en forretning op med at leje huse ud 

til amerikanere. Men man får ikke at vide, om det nogen sinde sker. 

Hvis en mand som Smith overvejer at investere i industrien, er det 

tvivlsomt, at den er ved at dø ud. Men der er intet bevis på, at han rent 

faktisk starter udlejning op. Rejsebeskrivelserne nævner også, at 

industrien i perioden efter 1840-erne går ned ad bakke på Sct. Croix. 

Men om ikke andet sættes der i slut 1870-erne hårdt ind på en 

genrejsning af industrien. En ganske stor genrejsning, tyder det på, ud 

fra Kalmers beskrivelser.  

 Disse beskrivelser passer godt ind i det faktiske billede af den 

økonomiske situation på de danske øer. Den danske sukkerøkonomi 

toppede i perioden 1815-1820, da øerne stadig producerede masser af 

sukker. Men allerede i 1820-erne og 1830-erne begyndte økonomien at 

dale, i takt med at jorden blev udpint. I 1830-erne og 1840-erne var 

der økonomisk tilbagegang for de to sukkerproduktionsøer, Sct. Croix 

og Sct. John, mens Sct. Thomas’ havneby, Charlotte Amalie, stadig 

fungerede som et af Vestindiens store handelscentre.120 I 1830-erne-

1840-erne var man altså tvunget til at se på andre 

indtjeningsmuligheder på de dansk-vestindiske øer. Sukkerindustrien 

var ikke længere den profilerende industri, den havde været. Turisme 

var en naturlig økonomisk udvej. Klimaet spillede ganske godt op til 

de amerikanske ønsker om sundere forhold, og penge var der masser 

af i Amerika. Ud fra dette kan man konkludere, at helbredsturismen 

aldrig blev et stort økonomisk bidrag til øernes generelle økonomi, 

men derimod gennem perioden forblev en nicheøkonomi. 
 

Kapitel 4: Hvad bestod kuren/behandlingen af? 

Som tidligere beskrevet fortæller Rothmann, at consumption i 1830-

erne var blevet en meget almindelig sygdom.121 Lægerne kunne ikke 

kurere sygdommen. Det eneste lægerne kunne var at forebygge og 

lindre smerterne. Ved at optimere miljøet omkring den syge, kunne 

man forbedre vilkårene for den invalides krop. Lægerne ønskede især 

at forbedre de invalides generelle sundhedstilstand, og det gjorde de 

gennem klimaændring, motion og diæt.122 Diæten omhandlede ikke 

kun mad og drikke, men ligeså meget patientens generelle livsstil. Man 

skulle leve et mådeholdent liv, ved at spise en anbefaledt kost, 

minimere indtagelsen af alkohol, holde en god personlig hygiejne, 

dyrke daglig motion (gerne ride lange ture på hesteryg), samt sørge for 

at ens sind var i en god balance. Med hensyn til klimaet, så skulle det 

passe til den sygdom, man led af.123 Jones beskriver, at en af de meget 

                                                 
120 Brønsted, Vore gamle. Vol. 2. p. 323. 
121 Rothman, Living in the. p. 14. 
122 Rothman, Living in the. p. 18. 
123 Porter, 2000. p. 293. 
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anvendte og anerkendte behandlingsmetoder ved consumption var 

"Bleed and Purge"124 Bleed-delen var en blodladning. Det var en 

ubehagelig oplevelse for patienten, da den udførtes ved at stikke en nål 

ind i en blodåre. Efterfølgende sugede man blodet ud gennem små 

gennemboringer i huden med hårde sugekopper eller ved at sætte igler 

direkte på patientens krop. Purge-delen var en udrensning, der kunne 

udføres på to måder. Enten medicinsk med Calomel, amerikansk olie 

eller kviksølv, der forårsagede en naturlig gennemrensning af kroppen. 

Eller ved at give brækmiddel-præparater, som tartar (vinsten), ipecac 

(brækrod) eller opium, der forårsagede opkastning og udsvedning. 

Rigtig mange patienter døde af ”Bleed and Purge”-behandlingen. 

Deres kroppe kunne ikke klare chokket og de voldsomme 

krampetrækninger, der kunne medfølge.125 Men det gjaldt om at skabe 

balance i hele kroppen, da forholdet mellem sygdom og sundhed var 

en balancegang imellem de naturlige legemesvæsker.126   

 I behandlingen af consumption blev der fokuseret meget på 

klimaændringerne. Det resulterede i, at de mange syge mennesker blev 

helbredssøgende. Deres læger opfordrede dem til at tage af sted i 

jagten på et bedre klima. Spidle fortæller, at verden, her især Amerika, 

blev opdelt i sunde og usunde områder, ud fra deres klimatiske 

omstændigheder.127 Spidle påpeger, at derfor blev helbredsturismen i 

Amerika en naturlig del af the american frontier- bevægelsen, der søgte 

mod de nye landområder med de åbne vidder og den rene luft.128 Baur 

fortæller, at helbredsturismen ekspanderede støt og roligt op igennem 

1800-tallet.129 Jones påpeger, at i slutningen af 1820-erne og frem blev 

det populært at tage af sted til et højere liggende klima. Hermed menes 

et klima, der lå over "febergrænsen"130 Spidle påpeger også dette, og 

lægger vægt på, at behandlingen Altitude Therapy i midten af 1800-tallet 

begyndte at bryde igennem. Det vil sige forestillingen om, at der i de 

højre luftlag var et bedre luftlag. Ideen bag var, at et reduceret lufttryk 

angiveligt havde en velgørende effekt på lungesyge patienter.131 Alle 

forfatterne beskriver, at i 1850-erne bryder sanatoriebevægelsen 

igennem, og de beskriver, hvordan der i denne forbindelse begyndte at 

komme mere videnskab ind i sygdomsbekæmpelsen af tuberkulose. 

Det er dog kun to ud af de fem forfattere, der kommer decideret ind 

på at beskrive, hvad behandlingen egentlig gik ud på.  
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 Både Spidle og Rothman beskriver, at Europa var helt i front 

inden for nye behandlingsmetoder. De tager derfor også begge 

udgangspunkt i datidens tre førende lægers teorier inden for 

behandlingen af consumption: tyskerne Hermann Brehmer og Peter 

Dettweiler, samt schweizeren Herman Weber. Spidle fortæller, at det 

var Brehmer, der skabte den dominerende doktrin inden for 

sanatoriekuren i 1850-1860-erne. Brehmer skabte et terapeutisk 

regime, med respekt for de basale terapeutiske principper. Det 

fundamentale i dette regime var de fem basiske elementer: ro og hvile, 

masser af næring, et udendørsliv med mulighed for masser af frisk luft 

og solskin mm., moderate og regulerede vaner og god medicinsk 

behandling.132 For Brehmer var ro og hvile det vigtigste element. Dette 

element indebar fuldstændig ro og afslapning. Ingen snak, læsning 

mm., men derimod at ligge helt stille uden at bevæge sig. Kun på 

denne måde mente Brehmer, at de syge lunger havde en mulighed for 

at restituere.133 Maden var også et vigtigt element, da den korrekte 

nærende mad kunne hjælpe kroppen i genopbyggelsesprocessen. 

Consumption, som det også ligger i navnet, fortærede kroppen. 

Derfor mente Brehmer, at patienterne havde brug for så meget mad, 

at de ligefrem blev opfedet. Maden holdt tilmed også nye infektioner 

ude af kroppen, da den også genopbyggede immunforsvaret.134 

 Vigtigheden i den gode luft var en essentiel del af behandlingen. 

Denne del af behandlingen stammede fra the Altitude therapy, men var 

en af de allermest grundlæggende elementer inden for sanatoriekuren 

og behandling af consumption. Den gode, rene luft styrkede både 

immunforsvaret og helede lungerne.135 Med i den sanatoriske 

behandling hørte et stramt dagsprogram, på grænsen til det militæriske. 

Fulgte man ikke nøje programmet, reduceredes ens muligheder for 

helbredelse.136 Spidle fortæller, at sanatorierne gjorde meget ud af, at 

deres patienter havde det godt mentalt under opholdet, især da det 

hårde dagsprogram kunne være nedslidende for patienterne. 

Sanatorierne opfordrede patienterne til at deltage i lette 

sportsaktiviteter, som kroket og andre lettere former for spil, kortspil 

og sang. Var patienterne raske nok til at gå ture i det fri, var det den 

optimale motionsform.137 Slutteligt var en stor del af Brehmers 

behandlingsform på sanatorierne en tæt medicinsk overvågning af 

patienten. Det medicinske personale tjekkede dagligt puls, temperatur, 

vægt og andre fysiske tegn på forandring.138 Sanatorieopholdene var 

bestemt ikke ferie eller afslapningsophold.  
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 Både Rothman og Spidle fortæller, at Brehmers lærling Dettweiler 

videreudviklede Brehmers doktrin, ved at lægge mere vægt på hvile, 

især udendørs hvile i den forfriskende landlige luft.139 Spidle 

fremhævede, at Dettweilers patienter skulle opholde sig udenfor i op 

til tolv timer, både i koldt og hårdt vejr.140 Peter Dettweiler åbnede et 

sanatorium i den preussiske provins Silensia. Til forskel fra den 

amerikanske model, hvor de syge rejse ud for at søge deres sundhed, 

så holdt tyskerne på, at det gjaldt om at få lægekontrol med de syge 

under lukkede forhold, altså i sanatorier.141 Dettweilers metode blev 

senere den mest udbredte i Amerika. Spidle fremhæver, at i den sidste 

fjerdedel af 1800-tallet blev den dominerende amerikanske helbredelse 

inden for lungetuberkulose at tage på sanatorieophold.142 Her er de to 

forfattere uenige. Spidle mener, at det var doktor Josef Gleitsmann, 

der i 1875 åbnede det første amerikanske sanatorium for lungesyge i 

Asheville, North Carolina. Men at det derimod var Trudeau, der var 

den mest succesfulde og grunden til den store udbredelse af 

fænomenet.143
 Mens Rothman mente, at det var Trudeau, der åbnede 

det første.144 Spidle forekommer mest troværdig, da andre nutidige og 

samtidige forfatter beskriver samme forløb som han. Der er dog ingen 

tvivl om, at Edward Livingstone Trudeaus sanatorium i Saranac Lake i 

the Adirondacks Mountains var det mest succesfulde i Amerika.145  
 Spidle beskriver, at Weber arbejdede ud fra de to Schweiziske 
Alpe-ressorter i Davos og Sct. Moritz. Weber arbejdede også ud fra et 
grundlag i Brehmers teorier. Men Weber lagde sig mere bredt på alle 
former for lungesygdomme. Han kategoriserede en række elementer, 
der var godt ved klimaet i det høje luftlag. Det var blandt andet den 
reducerede fugtighed i luften, de lave temperaturer, det relative fravær 
af menneskeskabt og naturlig forurening, det større antal af skyfri dage 
og den højere procentdel af ilt i luften.146  

Hvad siger den samtidige medicinske litteratur? 

Den samtidige medicinske litteratur er enig med den nutidige 

forskning om, at selve kuren mod consumption kunne variere en del, 

alt efter hvilken retning og overbevisning man hørte under. Dog 

fandtes der fællestræk for dem alle. Som tidligere beskrevet troede 

man op gennem 1800-tallet, at consumption var en arvelig sygdom, 

det vil sige at man var disponeret for den allerede fra fødsel. Det var 
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først efter bakteriens opdagelse, at dette ændrede sig. Lægernes 

overbevisning var derfor, at man ikke kunne kurere et inficeret individ. 

Men man kunne gøre meget for at holde sygdommen i ave. 

Strandgaard fortæller, at lægerne mente, at legemet havde en fantastisk 

evne til selvhelbredelsen og det gjaldt også i tilfælde med 

consumption. Opstillede man de optimale forhold for legemet, så 

kunne det altså helbrede sig selv. Disse optimale forhold var i forhold 

til consumption blandt andet renlighed, passende legemesstilling og 

masser af ro. Patientens legeme skulle styrkes og derigennem forøge 

kroppens modstandskraft. Disse forhold dannede grundlag for den 

hygiejniske-diætiske behandling.147 Strandgård fremhæver, at den 

første, der anvendte noget der mindede om luftkuren, var den 

engelske læge G. Bodington (1799-1882), der brugte den allerede i 

1835. Dengang blev hans behandling dog mødt med skepsis. En 

anden engelsk læge Dr. Mc. Cormac anvendte kuren igen i 1855, men 

igen kun som hjemmebehandling.148 Men den første, der indrettede en 

direkte helbredelsesanstalt for luftkuren var Hermann 

Brehmer(1826-1889). Strandgaard fortæller, at Brehmer i sin 

doktordisputats i 1853 udtalte den næsten kætterske sætning, 

"lungetuberkulose er altid helbredelig i de tidligere stadier".  Året efter åbnede 

han sit brystsygesanatorium Görbersdorph i Schlesien, der lå 561 m 

over havets overflade. I følge Strandgaard gik Brehmers teori ud på, at 

en lungesyg patients hjerte var forholdsvis lille, samtidig med at de 

havde forholdsvis store lunger. Det vil sige, at lungerne hos disse 

patienter blev gennemstrømmet af en mindre mængde blod end 

normale mennesker. Dette gjorde, at lungerne blev dårligere ernæret 

end hos raske mennesker.149 Brehmer byggede derfor sin behandling 

på at styrke patienternes hjerte og ved at styrke legemets 

modstandskraft gennem ernæring. Brehmer mente, at man kunne 

styrke hjertet ved systematiske spadsereture på bjergstier. Men også 

bjergluften havde stor betydning for Brehmers behandling. Jo højere 

over vandets overflade, man kom, jo færre udbrud af tuberkulose var 

der at finde.150 Strandgaard fortæller, at Brehmers tidligere patient og 

elev Dettweiler fandt en vis ensidighed i Brehmers kur og åbnede 

derfor sit eget sanatorium i Falkenstein i nærheden af Frankfurt i år 

1874. Falkenstein lå kun 400 m over vandets overflade og ikke i en 

udpræget bjergegn. Dettweiler indførte frilufts-hvilekuren. Hans teori 

gik ud på at skåne hjertet, i stedet for at overanstrenge det ved 

terrængående ture. Dettweiler viste lige så gode resultater som sin 

læremester og få år efter åbnede han det første billige folkesanatorium, 

Ruppertshain. Efterfølgende slog disse forskellige behandlinger 
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igennem på verdensplan, og der kom mange flere sanatorier til verden 

over, også i Danmark.151  

 Bennet lægger vægt på, at med hjælp fra de rette klimatiske 

betingelser, var consumption slet ikke så genstridig en sygdom som 

den havde ry for at være. Disse rette betingelser var et klima med 

masser af solskin, en tør, forfriskende atmosfære, en mild temperatur 

og en fornuftig hygiejnisk, diætisk og medicinsk behandling.152 Dertil 

skulle man tilsætte daglig udendørs motion i frisk luft, udført gennem 

hele vinteren. Alt dette skulle helst foregå midt i et fantastisk sceneri, 

hvor man var flyttet væk fra daglige rutiner og økonomiske problemer. 

Et sted hvor man havde ro til at mødes i behageligt socialt samvær 

med andre invalide og deres familier, der alle havde fokus på at 

opbygge deres generelle sundhed.153 Bennet fremhæver, at de der blev 

bedst helbredt, var dem der affandt sig med deres situation. Som 

levede et stille og roligt liv, og som afholdt sig fra sociale udskejelser 

og anden form for underholdning. Det var vigtigt at skabe ro i både 

sind, krop og sjæl.154 Bennet fremhæver, at man vidste, at 

lungetuberkulose var en sygdom i blodet og i fordøjelsessystemet, der 

udsprang af et dårligt immunforsvar. Derfor var et tørt, solrigt, mildt 

vinterklima i eller i nærheden af Europa optimalt.155 Clark fortæller, at 

ved consumption var det cirkulationerne i kroppen, der var ødelagte, 

og man kunne bedst helbrede dem ved at højne kroppens generelle 

sundhed. Det gjorde man bedst gennem en sanatoriekur. Det vil sige 

en nærende diæt og motion i den frie luft, helst på hesteryg, da det 

styrker patientens krop. Man skulle tage varme bade, hvor man gned 

kroppen med en med kold svamp. Dette var specielt godt på bryst, 

hænder og fødder. Dette skulle suppleres med fjernelsen af irritation i 

mave og luftrør. Denne del skete gennem lægeordinerede 

medikamenter.156 Clark fremhæver, at hvis man ikke var for langt i 

sygdomsforløbet, så kunne man drage fordel af at tage af sted til et 

mildere klima.157 Dog mente Clark, at det generelt var godt for en 

consumption-patient at skifte klima flere gange, især før de lokale 

sygdomme indtraf.158 Clark fremhæver vigtigheden i, at man under en 

rejse huskede at holde sig til den milde diæt og ikke prøvede nye 

eksotiske varer. Det var vigtigt ikke at belaste maven. Det vil også sige 

at man skulle holde sig fra alkohol, vin og spiritus. Man skulle 

bibeholde den regulære bevægelse i maven. Det kunne gøres ved 
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indtagelsen af afførende midler som Castor oil, sennepssirup eller 

andre former for milde udskylninger.159  

 Saugman ser på forskellene mellem behandlingen på de "åbne 

kursteder" og anstalterne, det vil sige de lukkede kursteder. Saugman 

fremhæver overlegent anstalterne som de bedste behandlingssteder, da 

der fandtes en forbindelse mellem patient og læge, som ikke kunne 

opnås på de åbne kursteder. Ved et ophold på de åbne kursteder 

havde patienten måske én ugentlig kontakt med en læge. Og der 

fandtes ingen retningslinjer for, hvad patienterne måtte og ikke måtte. 

Saugman beskrev patienterne på de åbne kursteder som forvirrede får, 

uden retning, som tog imod dårlige råd fra andre forvirrede patienter. 

Maden og ernæringen var ofte dårlig og slet ikke næringsfuld nok. Her 

skal det dog fremhæves, at Saugman hælder til tendensen til 

opfedning.160 

Saugman påpeger, at hvad angår bjergklimaets indflydelse på brystsyge, 

var der endnu ikke enighed. Nogen mente, at det ingen virkning 

havde, mens andre mente, at det var det bedst mulige opholdsted for 

brystsvage. Saugman konkluderer, at en helbredelse af brystsyge skete 

nemmere i bjergområder end i lavland, men forklarer ikke hvorfor. 

Han fortæller dog, at nogen mente, at det var luftens renhed og særlige 

bakteriefrihed, mens andre igen mente, at det var det lave lufttryk, 

hvorved eksspirationskraften skulle blive højere. Det gjorde hjertet i 

stand til at banke oftere og mere energisk. Således sattes det i stand til 

med større kraft at forsyne lungerne med blod, hvorved lungevævet 

blev bedre ernæret. Andre igen lagde fokus på, at en fortyndet luft 

frembragte en relativ iltfattigdom. Herved opnåede man en lufthunger 

i organismen, som fremkaldte en dybere respiration. Derved 

forstærkes lungernes blodforsyning og ernæring.161 Saugman forholder 

sig ikke til korrektheden af disse eksempler. For Saugman var det 

altafgørende at observere, at bjergluft havde en fantastisk effekt på 

stofskiftet, og at det øgede appetitten.162Saugman fortæller om den 

første "lukkede anstalt" i Davos. Sanatoriet var indrettet efter de 

nyeste hygiejniske forhold, store åbne, rene rum, der kunne vaskes og 

desinficeres efter besøg. Behandlingen var efter Dettweilers principper 

og den daglige leder Dr. Turban førte en meget energisk 

anstaltsprincip. En nødvendighed for sådan et sted som Davos, hvor 

der var stor adgang til uheldige fornøjelser og adspredelse. Desuden 

blev patienterne uddannet i særlige hensyn til den enkeltes 

sundhedstilstand.163  
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 Bang beretter, at de tre vigtigste elementer af en kur mod 

lungetuberkulose var luften, bevægelsen i den frie natur og milde 

næringsmidler.164 På det nationale plan fortæller Bang, at der herskede 

enighed mellem de danske læger om, at den bedste måde at helbrede 

lungetuberkulose var gennem hygiejniske tiltag. Og det var bedre ude 

end hjemme.165 Bang fremhæver, at det var vigtigt, at man sendte 

patienterne til det rigtige klima, hvor der var en god luft. Luften var 

blodets fornemste livsnæring. Derfor skulle den være ren, let, frisk og 

lys, ikke tør eller for fugtig og der måtte ikke være pludselige 

forandringer i vejret. Altså ingen skarpe, kolde vinde, men derimod 

lidt varmere, jævnt klima. Klimaet skulle være sådan, at den syge 

kunne færdes i den samme jævne temperatur nat og dag. Det kunne 

ikke lade sig gøre i Danmark om vinteren.166 Bang fremhæver, at havde 

den syge tid og penge til et ophold i udlandet, så var det optimalt. 

Bang fremhæver, at sygdommen fandtes alle steder, men at det oftest 

havde vist sig, at jo højre op over vandets overflade, jo bedre var 

mulighederne for at standse sygdommen.167 Bang fortæller at årsagen 

til at dødeligheden var så stor i de gode sydlige klimaer oftest var, at de 

syge kom for sent af sted.168 Det var altså ikke klimaets skyld. 

 

 For at gå lidt mere i dybden med, hvad de forskellige dele af kuren 

egentlig indebar, har jeg taget udgangspunkt i Strandgaards 

beskrivelser af de forskellige elementer af sanatoriekuren. Det næste er 

derfor ikke en analyse, men en beskrivelse. 

 Luftkuren tog udgangspunkt i, at det vigtigste for et menneskes 

overlevelse var indtagelsen af luft i legemet. Ilten var det altafgørende 

element i indtagelsen af luft. Ilten blev optaget i blodet og ført rundt i 

legemet og var med til at vedligeholde stofskiftet. Ved indånding af ilt 

dannes der i legemet en anden luftart, nemlig kulsyre. Kulsyren førtes 

med blodet til lungerne og der blev det udskilt.169 Ved frisk luft menes 

en luft, der var uden støv, som havde en passende temperatur, der var 

underkastet en vis bevægelse og havde fri adgang til sollys.170 Man 

kunne opnå denne frisk luft på flere måder, men det vigtigste var at 

opholde sig i rum, hvor der var en god udluftning.171 Det var samtidig 

også vigtigt, at luften havde en passende temperatur. Meget høje 

kuldegrader og meget stærk varme var ikke sundt. Man troede, før 

luftkuren blev lanceret, at det var det varme klima og den varme luft, 

der var det vigtigste for at kunne helbrede en lungesyg. Men sidenhen 
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fandt man frem til, at det vigtigste var at have mest mulig tilgang til 

frisk luft. Det varme klima havde dog den effekt, at den var med til at 

forhøje den tid, man kunne opholde sig udendørs. Et af de vigtigste 

elementer for at hærde kroppen var, at man konstant holdt en 

nogenlunde ens temperatur, både indendørs og udendørs. Man skulle 

derfor altid leve for åbne vinduer og ikke være bange for at få en 

forkølelse eller andre lignende sygdomme.172 Luftkuren virkede 

rensende og helbredende på sårene i lungerne, mens den samtidig 

havde en hærdende og stimulerende effekt på både appetit og 

stofskifte.173  For at en luftkur overhovedet skulle have en effekt var 

det vigtigt, at man var meget konsekvent. Patienten skulle være 

standhaftig og ikke snyde sig til de lune områder eller lukke vinduet 

om natten.174  

 Ernæringskuren var et vigtigste element i helbredelsesprocessen af 

en lungesyg. Lungetuberkulose var en tærende sygdom, og havde man 

oven i købet en ringe ernæringsmæssig tilstand var man endnu mere 

modtagelig over for sygdomme. En god ernæringstilstand gjorde 

organismen modstandsdygtig over for infektioner og kunne derved 

bekæmpe sygdommen.175 Patientens ernæringstilstand beregnede 

Strandgaard ud fra en tabel. Men en god tommelfinger regel var, at et 

individ skulle veje så mange kilo som hans højde i cm overgik en 

meter. Det vil sige en mand på 170 cm, bør veje 70 kg.176 Det var 

vigtigt, at patienten erkendte, at appetitløsheden var en del af 

sygdommen og derfor betragte sin mad som medicin.177 Den 

menneskelige krop blev sammenlignet med en maskine, der skulle 

holdes i gang gennem tilførsel af brændstof og ilt. For at holde den 

menneskelige maskine optimalt i gang, og for at modsvare maskinens 

brændstofforbrug var det vigtigt, at den syge indtog 3000 kilokalorier 

per døgn.178 Materiale til forbrænding opdeles i 3 grupper, protein, fedt 

og kulhydrater.179 Med en fordeling, der svarede til 120 g protein, 60 g 

fedt og 500 g kulhydrat.180 Fordelingsmæssigt sammenlignet med den 

nutidige fordeling, var det en relativ mager kost.181 Man diskuterede 

meget i tiden om, at hvis et underernæret menneske var meget 

modtageligt for sygdom, og et normalt menneske var 

modstandsdygtigt, ville et overernæret menneske så ikke være 

allermest modstandsdygtigt? Visse sanatorier fulgte denne teori.182 Men 
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de fleste søgte dog en op-ernæring og ikke en over-ernæring. 

Strandgaard fortæller, at hvis et individ blev for overvægtigt, så optog 

kroppen for meget fedt og hjertet blev overanstrengt og de brystsyge 

havde oftest et lille hjerte i forvejen.  Ydermere krævede en 

tuberkulosehelbredelse en stærk blodcirkulation, så det gjaldt om at 

styrke hjertet, ikke om at svække det.183 Ikke nok med, at man skulle 

spise sund og ernæringsmæssigt korrekt, men det var også strengt 

imod diæten at indtage spiritus og øl. Især stærk spiritus var dårligt for 

sundheden. 

 Hvile-/liggekuren var ligeledes et vigtigt element i en helbredelse 

af lungetuberkulose. Liggekuren bestod i, at patienten tilbragte flere 

timer liggende. Enten i en liggestol, i det fri eller i en liggehal. 

Liggekuren var både en del af luftkuren, og indebar at man tilbragte 

flere timer i det fri hver dag. Men den var også en del af 

ernæringskuren, da man ved at ligge stille så mange timer opnåede en 

fedende effekt. Det mentes, at liggekuren ydermere havde en 

helbredende effekt på hjertet, da man skånede hjertets arbejde ved at 

ligge stille. Man mente, at hjertet havde lettere ved at pumpe blodet 

rundt i en krop, der lå vandret, end en, der stod oprejst. Den vandrette 

stilling gjorde samtidig, at blodtilstrømningen til lungespidserne blev 

bedre end i opret stilling, og slutteligt så fremmede det 

helingsprocessen. Lungetuberkulose mentes ofte at sidde i spidsen af 

lungerne, og grunden hertil var netop den manglende blodtilførsel. 

Men i liggekuren var der ikke kun tale om en legemlig ro, men også en 

åndelig ro. Patienten måtte ikke tænke på forretning eller hjemmets 

bekymringer. Han skulle ikke ophidses i heftige diskussioner, men 

derimod ligge stille og roligt og nyde roen.184  

 Motionen var det sidste element af kuren. Med motion mente 

Strandgaard systematisk udførte daglige spadsereture. Men det, der var 

vigtigt ved motionen var, at den styrkede kræfterne og muskulaturen. 

Især styrkede man hjertet og en del af det ernæringsmæssige fedt blev 

omdannet til muskelmasse og styrkede fordøjelsen.185 Patienten skulle 

helst gå i et passende tempo, den såkaldte kurgang, der hverken var for 

langsom eller for hurtigt. Men præcis sådan, så blodomgangen 

fremmedes og musklerne øges uden anstrengelse. Motionen skulle 

aldrig være så hård, at patienten begyndte at svede eller blive 

stakåndet. Motionen skulle altså ikke være udmattende. 

Motionsformen ændrede sig gradvis alt efter, hvad der var muligt på 

lokaliteten. På Sct. Croix var den yndede motionsform at ride på 

hesteryg eller i hestevogn. Grunden til det var, at det var for 

anstrengende at gå rund i det meget kuperede landskab og desuden var 

vejene på Sct. Croix så fine, at det var oplagt at benytte dem. 

                                                 
183 Strandgaard, Lungetuberkulosens Hygieniske p. 52. 
184 Strandgaard, Lungetuberkulosens Hygieniske p. 58-59. 
185 Strandgaard, Lungetuberkulosens Hygieniske p. 61. 
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Motionen var lige så vigtig en del af helbredelsen som de andre 

elementer, derfor skulle den tages meget alvorligt og udføres korrekt. 

Man kunne afstemme motionen til den rette mængde og hårdhed ved 

at måle patientens temperatur. Måles temperaturen ikke til mere end 

37,7’celsius så havde tempoet været fint, men lå temperaturen mellem 

37,8’ celsius og 37,9’ celsius, så havde turen været for anstrengende. 

Steg temperaturen til 38’celsius eller derover, så burde patienten være 

sengeliggende.186 Temperaturen var i det hele taget et afgørende 

element i kuren. Det var den hurtigste måde at bestemme, hvor langt i 

sygdomsforløbet patienten var. Måltes temperaturen over 38’celsius 

tydede det på, at sygdommen var i fuld gang i kroppen, men hvis 

temperaturen lå under tydede det på, at sygdommen var i bero.187  

Hvad siger rejsebeskrivelserne? 

Gennem rejsebeskrivelserne får man et glimrende indblik i, hvorledes 

samtidens lægers og den medicinske litteraturs retningslinjer blev 

opretholdt i virkeligheden, på en ø som Sct. Croix. Når man læser 

rejsebeskrivelserne virker det som om, at de invalide på Sct. Croix 

holdt sig til kuren langt hen af vejen. Men man kan dog sagtens finde 

modifikationer af de udstedte retningslinjer. 

 Motionen virker til at være vigtig for de invalide på Sct. Croix. 

Tuckerman beskriver, at patienterne oplevede, at de hurtigere fik det 

helbredsmæssigt bedre, hvis de kom ud i den friske luft. Men de fulgte 

ikke anbefalingerne fra de officielle kanaler, da de modificere den 

såkaldte kurgang, til på Sct. Croix at være enten at ride på hesteryg 

eller at køre i vogn. Sct. Croix har et meget kuperet landskab og det 

var derfor meget vanskeligt og meget krævende at gå rundt i terrænet 

på Sct. Croix. Vejene på Sct. Croix bliver også utallige gange rost for 

deres kvalitet, og de bliver sammenlignet med gode engelske 

veje,188hvad der ikke var normalt på små tropiske øer. Flere af 

forfatterne beskriver også vigtigheden i, at man på Sct. Croix ikke 

lavede udendørs motion mellem kl. ni og fire om dagen. 

Temperaturen var simpelthen for høj i dette tidsrum. Det bedste for 

en invalid var at stå tidligt op og lave motion to timer før 

morgenmaden og/eller en time før solnedgang.189 Tuckerman 

fremhæver, at selvom det havde tendens til at regne meget på Sct. 

Croix, var der i virkeligheden kun ganske få dage, man ikke kunne 

udføre sin daglige motion i den frie luft.190 Tidligere blev det 

beskrevet, at netop en af fordelene ved at tage til et tropisk eller varmt 

klima var, at man kunne opholde sig uden for i længere tid af døgnet. 

                                                 
186 Strandgaard, Lungetuberkulosens Hygieniske p. 64-65. 
187 Strandgaard, Lungetuberkulosens Hygieniske p. 68. 
188 Tuckerman, Letters respecting Santa Cruz. p.12. 
189 Tuckerman. Letters respecting Santa Cruz. p. 12. 
190 Tuckerman. Letters respecting Santa Cruz. p. 12. 
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Dette gør sig dog ikke gældende for Sct. Croix. Udover at man kun 

kunne udføre motion ganske få timer dagligt, blev det hurtigt mørkt 

om aften. Og så snart mørket faldt på, så kom den frygtede dug.191 ”By 

an Invalid” -forfatteren fortæller, at en vigtig del af kuren var, at man 

undervejs fik den rigtige vejledning, og at der blev tjekket op på ens 

helbredsmæssige tilstand. Derfor var det vigtigt, at der fandtes gode 

kompetente læger på øen. Samme forfatter fremhæver, at den 

allerbedste medicinske behandling fandtes på Sct. Croix. Han beretter, 

at flere eminente læger havde konsultation på øen, især fremhæver han 

Dr. Wm. Stedmann fra West End. En læge der selv i en alder af 18 år 

havde haft en blødning i lungerne og var kommet til øen. Forfatteren 

påpeger at Dr. Wm. Stedmann så stærk og sund ud, selv om han nu 

var tæt på de tres år. Selv om behandlingen var så god, var det stadig 

rimelige priser, der var forbundet med et lægebesøg.192  Tuckerman 

lægger stor vægt på, at de helbredssøgende ikke kun skulle opretholde 

en god og sund krop, men lige så meget et sundt sind. Det kunne man 

gøre gennem at læse bøger, der ikke kræver for meget 

tankevirksomhed, god konversation med andre invalide, ved at holde 

humøret oppe gennem let samtale og morskab.193 Altså her 

opretholdes de officielt udstukne retningslinjer. Man skal ikke føre 

samtaler, der på nogen måde kan ophidse eller på anden måde kræver 

for meget af den syge.194 Man skulle tage det meget seriøst, at det 

drejede sig om hvile, både den kropslige og den åndelige. Det var en 

stor del af helbredelsen, at man brugte opholdet meget rekreativt. 

 Flere af forfatterne lægger vægt på, at de helbredssøgende på Sct. 

Croix lagde stor vægt på at følge diæten. De fortæller, at det i 

Vestindien var det endnu mere vigtigt, at fokusere på dette, da de 

helbredssøgende konstant blev udsat for fristelser. Tuckerman 

fortæller, at før en invalid blev sendt til Vestindien, havde han højst 

sandsynligt være på en streng, restriktiv diæt. Derfor var det endnu 

mere fristende at bryde diæten, når man kom til et tropisk klima, med 

masser af frisk frugt og grønt. Der var dog ikke nogen af forfatterne, 

der kommer med specifikationerne for en eventuel diæt, men de 

påpeger, at det er op til den enkelte invalide og hans læge.195 Men 

generelt lyder det fra forfatteren, at en god invalid bør genvinde sit 

gode heldbred ved at dyrke motion, spise nærende mad på bestemte 

tidspunkter og i rette portioner. Selvfølgelig bør man dertil nedsætte 

forbruget af stimulerende drikke til et minimum. ”By an Invalid” -

forfatteren fremhæver, at klimaet på Sct. Croix hjalp de invalide til at 

genvinde deres appetit, og de spiste derfor ofte mere her i et måltid, 

                                                 
191 Kalmer. The island of Sct. Croix. p. 11-19. 
192 By an invalid. A Winter in the West Indies and Florida. p. 54. 
193 Tuckerman. Letters respecting Santa Cruz as a. p. 17-18. 
194 Tuckerman. Letters respecting Santa Cruz as a. p. 17-18. 
195 Tuckerman. Letters respecting Santa Cruz as a. p. 14. 



51 

 

end de før havde gjort på en hel uge hjemme.196 Samme forfatter 

fortæller også, at de helbredssøgendes fordøjelse var bedre på Sct. 

Croix end hjemme i Amerika.197 

 Rejsebeskrivelserne beskriver ikke meget om, hvad de syge gjorde 

for at hærde kroppen, ud over at udføre motion. Men Smith beskriver, 

at han dagligt skrubbede sin krop med en svamp dyppet i vand. 

Ydermere beskriver han, at søvand var det foretrukne. Han påpeger, at 

en læge på øen mente, at det er bedre at tørre kroppen med en tør 

serviet, da en svamp kan give anledning til forkølelse.198 Det ligger sig 

op af Strandgaards forklaring om, at daglige havbade hærdede 

kroppen. Strandgaard påpeger, at hvis patienten ikke magtede at bade i 

havet, så kunne han skrubbe sin krop med en svamp. 

Hvad siger Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns 

medicinalberetninger? 

Dr. Wm. Stedmann beskriver, hvordan han behandlede de invalide 

nordamerikanere. Fra år 1831 og frem til år 1839 fortæller han 

gentagende gange, hvilken form for behandling, han giver sine 

patienter. Alt efter, hvilket stadie af sygdommen, de befandt sig på. I 

år 1831 starter Stedmann med at skrive om de invalide patienter, at “In 

some the progress of the disease have been stopped and they have returned home 

much benefited by the change of climate – though not cured”199 Hans eneste 

kommentar til behandlingen var her, at en klimaændring kunne stoppe 

udviklingen af sygdommen. Men påpeger dog samtidig, at det ikke er 

en kurering, men en forbedring. Stedmann beskrev dog, at i de 

tilfælde, hvor sygdommen hovedsagligt var begrænset til luftrøret, 

kunne mange kureres af klimaet. Han beskriver det som, at de invalide 

“have apparently recovered and have left there in high health”. I andre, mere 

fremskredne tilfælde af consumption, behandlede han patienterne med 

det, han kaldte den almindelige behandling. Denne indebar “small and 

repeated bleedings, digitalis, and discharges from the chest by blistering as the emetic 

tartar ointment I thought considerable benefit was derived from the cautious use of 

the hydro-cyanic acid and inhaling the diluted chlorine.”200 Det vil altså sige en 

almindelig behandling bestod af små og gentagne blødninger, 

indtagelsen af digitalis201 og brugen af brækmiddel til at udtømme 

brystet for blæredannelse. Derudover så Stedmann store fordele ved 

                                                 
196 By an invalid. A Winter in the West Indies and Florida. p. 37. 
197 By an invalid. A Winter in the West Indies and Florida. p. 43-48. 
198 Smith. The winter of 1840. p. 110. 
199 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 

Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1, År. 1831: 
Medicinalberetning fra Dr. Wm. Stedmann Frederikssted, Sct. Croix. 

200 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1, År. 1832: 
Medicinalberetning fra Dr. Wm. Stedmann, Frederikssted, Sct. Croix. 

201 Et planteekstrakt, der indeholder digitalis-glykosider, som nedsætter hjerterytmen, 
og anvendes medicinsk 
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en forsigtig brug af det, han kalder the hydro-cyanic acid, som på dansk 

kan oversættes til en form for blåsyre og slutteligt lader han 

patienterne indånde fortyndet klor. Stedmann påpeger, at i de tilfælde 

hvor sygdommen ikke var alt for fremtræden, kunne patienterne have: 

”received much benefit from the climate and the assistance of the usual remedies”.202 

Stedmann fortæller ydermere, at i mere: 

 ”advanced stages mild but nourishing diet with small doses of Quinine seemed 

to be the most useful. Emetic tartar issues, which have been so much praised, seem 

to me in many instance to severe been injuries, from the extreme initation they 

occasioned”.203 

Her fortæller Stedmann for første gang i år 1836 fordelene ved en 

streng diæt. Han tilfører brugen af små doser af quinine204tilført den 

milde nærende diæt. Her er det samtidig værd at bemærke, at 

Stedmann fortæller, at Emetic tartar i mange tilfælde kan fremprovokere 

svære skader i kroppen. Emetic tartar var et meget rost og anvendt 

brækmiddel. Et middel, som Stedmann tidligere selv brugte meget på 

sine patienter, og som han i det tidligere citat fremhævede som yderst 

anvendeligt. Her ses et eksempel på, at der bestemt sker en udvikling 

inden for brugen af medikamenter inden for feltet. Selv på en lille 

isoleret ø som Sct. Croix. I 1839 fremhæver Stedmann igen 

vigtigheden i, at opretholde den strenge diæt. Han fortæller, at  

 “Those who were in the incipient states of phthisis and Laryngitis were much 

relived and for the time apparently cured by strict attention to regimen and 

moderate exercise in our balmy climate. The dyspeptics all recovered almost without 

the use of medicine by strict attention to regimen, particularly by preventing them 

from gorging themselves three or four times a day with animal food as they are 

accustomed to do at home”205 

 Stedmann mener altså ligefrem, at visse kunne blive kureret, hvis de 

holdt sig til den strenge diæt og samtidig udøvede en moderat motion. 

Det er værd at fremhæve, at Stedmann slutteligt påpeger, at man 

opnåede meget ved at afholde patienterne fra at æde animalsk mad 

flere gange om dagen, som de var vant til hjemmefra.   

 Fra 1835 og frem til 1839 fremhæver Dr. Wm. Stedmann, at der 

fandtes en, “species of phthisis, named Larynzoea, where there is considerable 

                                                 
202 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 

Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2, År. 1836: 
Medicinalberetning fra Dr. Wm. Stedmann, Frederikssted, Sct. Croix. 

203 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2,. År. 1836: 
Medicinalberetning fra Dr. Wm. Stedmann, Frederikssted, Sct. Croix. 

204 Stoffet Kinin, C20H24N2O2, er et naturligt, hvidt krystallinsk alkaloid, som 
udvindes af kinabark. Det blev normalt også brugt til behandling af malaria. 

205 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2, År. 1839: 
Medicinalberetning fra Dr. Wm. Stedmann, Frederikssted, Sct. Croix. 

http://www.babylon.com/definition/krystal/Danish
http://www.babylon.com/definition/alkaloid/Danish
http://www.babylon.com/definition/kinabark/Danish
http://www.babylon.com/definition/malaria/Danish
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discharge of pus or of deceased mucus resembling pus”.206 Det er tegn på, at der 

var en epidemi af denne afart af consumption i Amerika, især i 

området omkring Philadelphia. Stedmann fremhæver blandt andet, at 

sygdommen var dødelig i Amerika, men at det tropiske klima på Sct. 

Croix havde en helbredene effekt på denne afart. 

  ”I had various cases of that extraordinary disease which of late has become so 

common about Philadelphia, the chronic Laryngitis, as in many instances Phthisis 

Laryngia. The American physicians say that in its advanced stage, it is uniformly 

fatal there. I have found the progress of the disease in frequent instances stopped in 

this climate by the free use of leeches repeated blistering and inhaling emollient 

steam several times a day through mudgis inhaler. And when ulceration has take 

place, much benefit has been derived from inhaling a weak solution of Chlorine.”207  

 

Men det var dog en blanding af det gode klima med visse medicinske 

tiltag. Stedmann anvender en hyppig brug af igler, samt gentagne 

gange dagligt inhalering af blødgørende dampe, det vil sige fortyndet 

klor. Stedmann fremhæver, at “I have found considerable benefit from 

inhaling them a few times a day the vapour of Chlorine though a mudges 

inhaler".”208 Igen i 1838 fremhæver Stedmann, at i “many of the cases that I 

met with, where the disease (Laryngia) was not far advanced, were benefited and 

some cured by inhaling Chlorine and by gargles and use of solutions of the nitrate of 

silver into the trachæa.”209 Igen var hans medicinske vurdering, at det 

tropiske klima var godt imod denne sygdom, og han så en klar 

forbedring, ja ligefrem en helbredelse, ved indåndingen af klor og ved 

orale indtagelser af en opløsning af nitrat af sølv, hvis sygdommen 

ikke var for fremtræden. 

Delkonklusion 

Den samtidige medicinske litteratur bekræfter altså den nutidige 

forsknings konklusion på, at det var Brehmer, der både var den første 

der åbnede et sanatorium, og samtidig var det også ham, der skabte 

grundlaget for hele den sanatoriske bevægelse, der begyndte i midt 

1800-tallet. Brehmer skabte det terapeutiske regime, der blev den 

dominerende doktrin inden for sanatoriekuren. Samtidigt var det det 

regime, som de samtidige medicinske forskere valgte at tage 

                                                 
206 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 

Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2, År. 1835: 
Medicinalberetning fra Dr. Wm. Stedmann, Frederikssted, Sct. Croix. 

207 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2, År. 1836: 
Medicinalberetning fra Dr. Wm. Stedmann, Frederikssted, Sct. Croix. 

208 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2,. År. 1835: 
Medicinalberetning fra Dr. Wm. Stedmann, Frederikssted, Sct. Croix. 

209 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kongelige Sundhedskollegium, 
Medicinalberetninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2, År. 1838: 
Medicinalberetning fra Dr. Wm. Stedmann, Frederikssted, Sct. Croix. 
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udgangspunkt i. Når man læser den samtidige medicinske litteratur, er 

det tydeligt at se, at der fandtes mange forskellige retninger inden for 

behandlingen af lungetuberkulose. Men det fremgår også tydeligt, at 

lægernes kendskab til de forskellige retninger var begrænsede. Mange 

af dem nedsatte ikke beviser for deres påstande. Andre igen henviste 

til, hvad andre læger havde sagt. Men gennemgående for forfatternes 

beskrivelser var, at behandlingsformerne alle grunder i de samme 

elementer. Frisk luft, hvile, let motion, god og nærende mad og en 

stramt styret hverdag, hvor hvert minut havde fokus på helbredelsen. 

De forfattere, der ligger tidligt i perioden lægger større vægt på 

klimaet, mens de senere i perioden lægger større fokus på 

sanatoriekuren. Også dette bekræfter de nutidige forskeres 

konklusioner. 

 Den nutidige forsknings teorier om, hvorledes datidens læger 

behandlede de lungesyge, bekræftes af Dr. Wm. Stedmanns 

medicinalberetninger. Især Spidle fremhæver klimaet som en 

helbredende faktor. Dr. Wm. Stedmann fremhævede flere gange i sine 

beretninger, at klimaet havde en forebyggende, om ikke i visse tilfælde 

helbredende effekt. Jones beskriver Bleed & Purge-behandlingen, som 

skinner meget igennem i Dr. Wm. Stedmanns medicinalberetning. 

Han beskriver flere gange brugen af blodladninger, især med igler. 

Men Stedmann var også en flittig bruger af udrensningsdelen. Han 

bruger flere former for brækmidler i sine behandlinger. Stedmann har 

dog også stor fokus på anvendelse af inhalering af blødgørende 

dampe, her især fortyndet klor.  

 Gennem rejsebeskrivelserne får man et indtryk af, at de 

helbredssøgende på Sct. Croix, tog udgangspunkt i de grundlæggende 

elementer af den officielle kur. Men de giver samtidig et klart billede 

af, at kuren tilpassedes individuelt efter klimaet og hver enkeltes 

overbevisning og kræfter. De helbredssøgende har formentlig 

indbyrdes haft en fælles forestilling om, hvordan en kur på Sct. Croix 

har set ud. Det skinner også igennem i forfatteres beskrivelser. Selvom 

de viser små variationer i deres beskrivelser af kuren, så havde de et 

fælles grundlag. Generelt ved at læse de tre forskellige kilder, får man 

en fornemmelse af, at der var nogle fælles træk. På Sct. Croix var det 

vigtigt at tage sig i agt for klimaets faldgruber, som varmen, regnen, 

aftendisen og den tidlige solnedgang. Det gjorde blandt andet, at de 

helbredssøgende blev nødt til at tilpasse deres motion efter disse 

forhold. Motionen skulle udføres tidligt om morgnen eller inden solen 

gik ned om eftermiddagen. Regnede det, måtte man opgive eller 

udskyde at dyrke motion. Men også motionsformen blev tilpasset. På 

Sct. Croix red man på æsel, hest eller i hestevogn på de gode veje. Man 

gik aldrig rundt i det kuperede miljø, det var simpelthen for 

anstrengende. Men der var også nogle naturlige problemer, der fulgte 

med klimaet på Sct. Croix. Der voksede naturligt eksotisk frugt og 
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grønt, og derudover blev der dyrket sukker på øen, som blev 

forarbejdet til alkohol. Derfor blev det nødvendigt, at man holdt sig 

strengt til den diæt, ens læge havde opfordret til. Gang på gang lyder 

det, at man skulle holde sig fra eksotiske varer og især alkohol. Det må 

have været en udfordring på en ø som Sct. Croix, hvor begge 

elementer er en stor del af hverdagen. 
 

Kapitel 5: Hvilke sygdomme rejste de til 
troperne/Sct. Croix for at blive helbredt for? 

Den nutidige forskning fortæller desværre ikke så meget om, hvilke 

sygdomme et tropisk klima var særligt godt imod. Fire ud af de fem 

forskeres fokus ligger på Nordamerika, og derfor beskriver de naturligt 

ikke meget om de tropiske områder. Rothman fortæller dog, at der 

generelt var stor forskel på, hvor de invalide valgte at rejse hen. Mange 

valgte at rejse derhen, hvor de kendte nogle i forvejen. Det var altid 

sjovere at rejse flere end alene, eller rejse til et sted, hvor man kendte 

andre. Derfor valgte mange et klima, der måske ikke var helt optimalt 

for dem, men hvor de ville få et mere hyggeligt og behageligt 

ophold.210 Rothman fortæller videre, at Joseph Tuckerman i år. 1838 af 

sin læge blev anbefalet at tage til Sct. Croix på et vinterophold.  Men 

da Tuckerman kendte flere på Cuba, ønskede han at tage dertil. 

Tuckerman spørger en ven, der har været begge steder til råds. Vennen 

fortæller, at de klimatiske forskelle mellem Sct. Croix og Cuba var 

betydelige. Men selvom de klimatiske forhold på Sct. Croix kunne 

have en bedre effekt på vennens helbredsmæssige tilstand, så valgte de 

at tage til Cuba. Vennens kone syntes, at Cuba var mere luksuriøs end 

Sct. Croix, og det var i sidste ende vigtigere end helbredet.211  Jeg har 

valgt at inddrage afsnittet om Joseph Tuckerman, da han er en af 

forfatteren til rejsebeskrivelserne. Tuckerman tager til Sct. Croix og 

bliver efterfølgende meget imponeret af øens klima og sunde tilstand. 

Dog fortæller Rothman, at Tuckerman bliver opfordret til et 

vinderophold af sin læge i år. 1838, mens rejsebeskrivelsen tyder på, at 

Tuckerman rejste til Sct. Croix i år. 1837. Rothman beskriver også, at 

efter at lægerne i New England begyndte at forske i klimatologi, fik de 

forskellige holdninger til de forskellige steders klimatiske fordele. 

Konklusionen på denne nye tendens blev, at der ikke fandtes ét 

perfekt klima, men derimod var det individuelt fra invalid til invalid. 

Videre fortæller Rothman, at Clark, en læge fra New England, mente 

at det ideelle sted var Madeira. Clark mente samtidig, at man ikke 

burde skænke Vestindien en tanke. Clark forklarede dette ved, at 

mange mente, at dobbelt så mange tilfælde at consumption udsprang 
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blandt de udsendte militære tropper i Vestindien, end andre steder.212 

Her tager Rothman fat i Clark, som har skrevet bogen; The Sanative 

influence of Climate: with an Account of the best Places of Resort for invalids in 

England, the south of Europe &c. som er et af de samtidige medicinske 

værker, jeg har valgt at bruge.  

 Jennings er den eneste af de fem forfattere, der direkte beskæftiger 

sig med de tropiske områders problemstillinger. Men han fokuserer 

mere på spørgsmålet omkring, hvordan europæerne kunne overleve i 

den ny verden. Som tidligere beskrevet, tager han især stilling til 

spørgsmålet om europæerne overhovedet kunne akklimatiseres i det 

tropiske miljø.213 Men Jennings lægger desværre ikke fokus på, hvilke 

sygdomme europæerne rejste til troperne for at blive helbredt for.  

Hvad siger den samtidige medicinske litteratur? 

Den samtidige medicinske litteratur fortæller heller ikke meget om lige 

præcis hvilke sygdomme, de helbredssøgende kom til Dansk 

Vestindien med. Generelt beskriver de fleste forfattere, at hovedparten 

af de helbredssøgende var syge af tuberkulose, især lungetuberkulose. 

Ellers omtaler de blot, at de invalide havde lungelidelser.  

    Saugman beskriver, at fordelene ved de varmere klimaer var, at 

patienterne blev beskyttet mod de forværringer, de let kunne pådrage 

sig i de kolde rå nordiske klimaer. Saugman fremhæver, at de 

årstidsbestemte kursteder passede sig bedst til de mere fremskredne 

tilfælde. Men hvor et ophold stadig kunne have en effekt. Et sådan 

varmt klima var også godt til de invalide, der kun havde sygdommen i 

de tidlige stadier, hvor et ophold kunne have en forbyggende effekt. 214      

     Wissing diskuterer i sin tekst, om man kunne bruge de Dansk 

Vestindiske øer som kuropholdssted for lungesyge. Wissing var 

bestemt ikke fortaler for øerne som vinteropholdssted. Han mente for 

det første, at der kun kunne være tale om to af øerne, nemlig Sct. 

Croix og Sct. Thomas. Wissing mente dog, at Sct. John var lige så 

sanitær som de andre øer og mente faktisk, at den havde bedre 

klimatiske forhold. Men det var ganske enkelt for lille og lå for langt 

væk fra alting. For det andet mente han, at øerne var alt for varme og 

fugtige for de invalide med lungelidelser. Derudover florerede der alt 

for meget malariafeber og forkølelse på øerne. Saugman fortæller intet 

om, hvilken form for sygdomme, de invalide kommer med, men 

henviser til de tilfælde han kender til på øerne, og de led alle af en eller 

anden form for consumption.215 
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Hvad siger rejsebeskrivelserne? 

Forfatterne bag rejsebeskrivelserne fortæller derimod en del om, hvilke 

sygdomme de helbredssøgende kom til Dansk Vestindien med. Lloyd 

fortæller, at det tropiske klima på Sct. Croix havde en effekt på folk 

med pthisis. Han forklarer, at med en atmosfære på mellem 74’ 

fahrenheit (23’ celsius) og 84’ fahrenheit (28’ celsius) var det hverken 

for koldt eller for hårdt et klima, men derimod helt tilpas for de 

invalide.216 Tuckerman lægger stor vægt på, at der var to grupper af 

invalide, der havde gavn af et ophold på Sct. Croix. Det var invalide, 

der led af lunge- og af gigt lidelser. Her var det især de sidstnævnte, 

der havde den største glæde af et ophold. Tuckerman fremhæver, at 

invalide hvis lunger var angrebet ikke havde nogen glæde af et 

ophold.217Forfatteren bag navnet ”By an Invalid”  fortæller, at klimaet 

på Sct. Croix hjalp ham til at genvinde sin appetit. Forfatteren 

fremhæver, at han spiser mere i et måltid her, end han havde gjort på 

en hel uge hjemme. Han havde intet spor af hverken hoste, astma, 

katar og næsten ingen spor efter dyspepsi tilbage. Forfatterens 

helbredsmæssige forbedringer var kommet helt utroligt hurtigt, og 

efter et par dage følte han sig ikke længere som en invalid. Han 

beskrev kontrasten mellem sin smertefulde fortid og hans ekstase-

lignende nutid med, at han var passeret ”from death unto life” 218 Samme 

forfatter fremhævede, at de invalide, der døde, mens han opholdt sig 

på øen, alle var håbløse tilfælde af consumption. Generelt om de andre 

invalide fortæller han, at de invalide i ganske få tilfælde kun fik meget 

lidt ud af en klimaændring. Lidt flere opnåede store forbedringer 

under opholdet, mens en fem-seks stykker opnåede perfekt helbred 

efter at have haft store udbrud af blødninger derhjemme. Flere af de 

invalide, der var syge med astma, havde det godt i troperne, men de fik 

tilbagefald, så snart de tog tilbage.219  

 Petersen beskriver at Sct. Croix længe havde været et 

yndlingstilflugtssted for brystsyge. Normalt kunne de få deres 

heldbred igen ved at besøge øen, hvis de ikke kom for sent. 220 

 Kalmer, der selv var praktiserende læge på Sct. Croix, fremhæver 

at den jævne temperatur, den milde varme, den friske, rene luft, der 

var let at inhalere, den styrkende havbrise, og den smukke og 

luksuriøse natur og udsigt næsten var lige så meget værd som medicin 

for de pulmonary-ramte organer, selvom han dog understreger, at han 

var meget for medicin. Kalmer fortæller videre, at han vil gøre sit for 

at proklamere for hele verden, at Sct. Croix havde et yderst fint og 

sundt klima. Overalt værdigt for personer, som havde arvet eller på 
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anden måde været udsat for eller været angrebet af kroniske lidelser i 

bryste.221  

Hvad siger Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns 

medicinalberetninger? 

Når man læser Dr. Wm. Stedmanns medicinalberetning er der ingen 

tvivl om, at størstedelen af de nordamerikanske helbredssøgende, der 

kom til Sct. Croix led af en form for consumption. Arten af 

sygdommen ændrer sig efter de epidemier, der florerede i Amerika. I 

år 1832 fortæller Dr. Wm. Stedmann, at  

 “I have had under my care a good many cases of Phthisis pulmonales in 

visitors from the united states. Several of them where the disease seemed chiefly 

confined to the branches of the trachea have apparently recovered and have left there 

in high health”.222 

Igen i år 1835 fortæller Dr. Wm. Stedmann, at  

 “Since the month of October my practis has chiefly been amongst the 

Americans who have come here to avoid the winter. The greatest number of them 

are laboring under the different stages of pulmonary complaints and some under the 

disease which they term dyspepsia”223 

Populært kendes dyspepsi som mavebesvær eller dårlig fordøjelse, 

hvilket betyder, hårdt eller svær fordøjelse. En medicinsk tilstand 

karakteriseret ved kroniske eller tilbagevendende smerter i den øvre 

del af maven. Ellers kommer der kun små variationer i Dr. Wm. 

Stedmann beskrivelser af, hvilke sygdomme de helbredssøgende 

havde. Sygdommen varierer i medicinalberetningerne mellem 

comsumption, Pulmonary consumption og Laryngtis, Chronic 

Laryngities, Phthisis pulmonales.  

Delkonklusion 

De helbredssøgende på de dansk-vestindiske øer, her især Sct. Croix, 

led hovedsagligt af en eller anden form for lungelidelse. Alle kilderne 

beskriver, som også den nutidige forskning, at de helbredssøgende 

kom til Dansk Vestindien for at blive helbredt for consumption. Der 

er ingen tvivl om, at på verdensplan var tuberkulose en af de mest 

udbredte sygdomme i samtiden. Det gjorde samtidig, at størstedelen af 

de helbredssøgende led af denne sygdom. Det samme kommer derfor 

også til udtryk på de danske øer. Men dermed er det ikke sagt, at de 

helbredssøgende ikke kom til de dansk-vestindiske øer med andre 

sygdomme. Rejsebeskrivelserne giver et billede af, at de havde flere 
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sygdomme, her blandt andet gigtlidelser, astma og dyspepsi. Alle 

sygdomme, hvor den invalide havde fordel af at komme til et varmere 

klima. 
 

Kapitel 6: Hvordan udskiller Dansk Vestindien, her 
især Sct. Croix, sig fra de andre kursteder? 

Som tidligere beskrevet er det meget sparsomt, hvad den nutidige 

forskning fortæller om de dansk-vestindiske øer, her især Sct. Croix. 

Det gør samtidig, at de heller ikke tager stilling til spørgsmålet om, 

hvad der skulle udskille øerne fra andre kursteder. Rothmann er, som 

tidligere beskrevet, den eneste, der direkte beskriver Sct. Croix, men 

hun kommer ikke ind på, om klimaet skulle have nogle 

helbredsmæssige fordele. Faktisk beskriver Rothmann næsten det 

modsatte. Hun lægger vægt på, at de invalide, der opholdt sig på øen 

var i en dårlig helbredsmæssig stand. Igen vil jeg fremhæve citatet fra 

vinteren 1841, hvor kvinden Abby Champion fortæller om de andre 

logerende i hendes udlejningshus, at det ”indicated just how cadaverous the 

invalids looked and how slim their prospects for recovery seemed”224  

Hvad siger den samtidige medicinske litteratur? 

Heller ikke den samtidige medicinske litteratur beretter meget om, 

hvordan Sct. Croix udskilte sig fra andre kursteder. Men Clark 

kommer dog ind på fordelene ved Vestindien generelt, og han 

beskriver også en del andre vestindiske øers fordele. Generelt mente 

Clark, at Vestindien var et dårligt klima for patienter med 

Consumption.225 Men fremhæver dog, at Vestindien kunne anbefales 

som et godt forebyggende middel imod sygdommen, især for unge 

personer, der var arveligt disponeret. Clark beskriver at denne 

anbefaling støtter både Dr. Fergusson og Dr. Melville, som begge 

havde mange års erfaring som praktiserende læger på St. Vincent. 

Også Dr. Musgrave, som havde 26 års erfaring som praktiserende læge 

på Antigua støttede op om dette.226  

 Også Wissing var meget negativ over for de dansk-vestindiske øer 

som vinteropholdssted for lungesyge. Men han beskriver dog, at der 

fandtes få gode steder på landet på øerne, der var gode for de 

brystsyge. Både Mafolie på Sct. Thomas og Bülowsminde på Sct. 

Croix, var ideelle opholdssteder for de brystsyge, og Wissing lægger 

vægt på, at andre steder sagtens kunne findes. Grunden til, at især 

disse to steder var gode boliger for brystsyge, skulle ifølge Wissing 

være fordi de lå højt over havets overflade på toppen af højderyggen 

af øerne. På disse steder mindede klimaet mere om bjergkurstedernes 
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klima end klimaet i byerne gjorde. Videre forklarer Wissing, at på de to 

steder Mafolie og Bülowsminde opholdt der sig flere amerikanere, og 

de forsøgte at gøre stederne til sanatorier. Patienter, der opholdt sig på 

de to steder og gjorde alt for at forbedre sit helbred, kunne godt få et 

positivt resultat.227  

Hvad siger rejsebeskrivelserne? 

Jackson fortæller, at et vigtigt element, der adskilte Sct. Croix fra andre 

vinteropholdssteder var, at temperaturen aldrig oversteg 27’ celsius i 

skyggen.228 Han fortæller videre, at det tropiske klima på Sct. Croix 

skulle have en meget positiv effekt på folk med pthisis. For med en 

atmosfære på mellem 23’ og 27’ celsius, var det hverken for køligt eller 

for hårdt et klima, men derimod en behagelig og restituerende 

temperatur for patienterne. Han fortæller, at temperaturen lå på ca. 27’ 

celsius om dagen og kom ikke under 23’ celsius om natten.229 Kalmer 

fremhæver, at det ikke kun var den jævne dagstemperatur, men også 

den jævne temperatur fra dag til dag og fra måned til måned, der var 

ekstraordinær for Sct. Croix. Han fortæller, at der ikke fandtes sæsoner 

på Sct. Croix, for variationen mellem sommer og vinter var så lille.230 

Tuckerman fremhæver, at der på den amerikanske østkyst, hvor 

hovedparten af de helbredssøgende på Sct. Croix kom fra, i 

modsætning til Sct. Croix godt kunne være svingninger helt op til 

femten grader.231 Kalmer beskriver, at de meget frygtede forskelle 

mellem varme og kulde, som de invalide var så følsomme overfor, slet 

ikke fandtes på Sct. Croix.232 Jackson beskriver, at Sct. Croix havde en 

meget tør atmosfære, næsten på grænsen til tørke. Men den tørre 

atmosfære bekom de invalide godt, især klimaets tørhed i 

sommermånederne.233 Kalmer beskriver, at han ligefrem følte sig mere 

energisk på grund af tørken.234 Han fortæller videre, at himlen næsten 

altid var klar og blå. Luften var vidunderlig tynd og nem at inhalere.235 

Også regnen var jævnt fordelt over hele året, derfor var der ikke tale 

om en decideret regnsæson, men der faldt dog mest regn fra maj til 

november. Regnen kom oftest i korte byger som pludseligt stoppede 

igen.236 Forfatteren bag aliasset ”By an Invalid” , beskriver det som om 

man ofte hørte de helbredssøgende klage over regnen på Sct. Croix. 

Men de korte daglige byger var en del af det tropiske klima. Der kunne 

være et sted mellem tre og helt op til tolv regnbyger dagligt, som blev 
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aflyst at strålende solskin. Men forfatteren forklarer, at til trods for den 

kraftige regn, var klimaet alligevel godt på Sct. Croix. Det var på grund 

af jorden. Den absorberede vandet, og det kom derfor ikke til at stå 

som stillestående vand, der mentes at tiltrække sygdomme.237 Kalmer 

fremhæver ligeledes, at i kraft af, at Sct. Croix var en lille ø, befandt 

der sig en konstant brise overalt på øen. Brisen var ifølge Kalmer det 

element, der gjorde dette klima så godt. Brisen gjorde, at varmen var til 

at holde ud og til med også, at der konstant var en dejlig frisk luft, som 

i samtiden var ensbetydende med, at øen blev opfattet som meget 

hygiejnisk.238 Forfatteren bag navnet ”By an Invalid” beskriver, at selv 

feberangrebene var sjældne. De kunne dog opstå i områder i nærheden 

af stillestående vandoverflader.239  

 Men ud over klimaet, var der også andre ting, der gjorde at Sct. 

Croix var at foretrække. Kalmer fremhæver de natursmukke 

omgivelser og de store unikke naturoplevelser. Han fortæller, at øen 

var en af de smukkeste steder på jorden, med sin unikke blanding af 

bakker og flade områder, samt med en smuk grøn vegetation.240 

Vejene var gode overalt på øen.241 Jackson fremhæver, at der på øen 

var det reneste vand i verden (cisternevand) og dejlig frisk frugt. Der 

var mulighed for at beskæftige de invalide i små jobs, så de ikke kom 

til at kede sig.242 Men Lloyd fremhæver i særdeleshed også den 

venlighed og store gæstfrihed, der fandtes på Sct. Croix, og som 

gjorde, at de amerikanske invalide kunne slappe af og overgive alt 

deres opmærksomhed til at lindre smerterne i kroppen.243Det gav dem 

ro i sind og sjæl, at de kunne føle sig velkomne og give sig selv lov til 

at nyde opholdet trods sygdom og hjemve. 

 På visse punkter var forfatterne af rejsebeskrivelserne dog uenige i 

deres vurderinger af fordelene ved øen. Lloyd mente for eksempel at 

Sct. Croix var attraktiv for de amerikanske invalide, fordi øens 

udlejningshuse levede helt op til de amerikanske standarter244, mens de 

andre forfattere var helt uenige. De fortæller ligefrem, at præcis det 

punkt var en af hovedårsagerne til at Sct. Croix ikke kunne tiltrække 

nok invalide til øen. De fleste af forfatterne fremhæver West End som 

den foretrukne by. Den lå højere over havets overflade end Bassin og 

var ikke omringet af bakker. Forfatteren bag navnet ”By an Invalid”  

beskriver, at luften derfor virkede renere, tørrere og uden så meget 

luftfugtighed. Luften beskrev han som mere elastisk. Videre fortæller 

han, at boligforholdene skulle være bedre, og at selve byen fremstod 
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bredere og renere.245 Smith beskriver, at der socialt skete mere i West 

End i Bassin.246 Forfatteren bag navnet ”By an Invalid”  fortæller, at der 

kun boede et lille antal invalide i Bassin, en seks til otte stykker, men 

han fortæller ikke noget om hvorfor.247Men selv om de fleste foretrak 

West End som bopæl, så beskrev flere af forfatterne at det var rart at 

komme til Bassin en gang imellem. For det var ingen hemmelighed, at 

man hurtigt kom til at kede sig på Sct. Croix. Alle beskriver de, at det 

sociale miljø på øen var meget primitivt. Men her skiller dog én af 

forfatterne sig ud fra mængden. Smith var en del af det bedre 

samfundslag og blev derfor inviteret til de finere selskaber på Sct. 

Croix. Smith beskriver, at hans kone og ham tager til Bassin i nogle 

dage, og der holdte visse prominente bekendte og venner en 

velkomstfest for dem. Videre beskriver han, at han fik lov til at 

komme ind og se Generalguvernørens bolig og mødte ham privat.248 

Smith fremhæver, at der var mange aftenselskaber og fester, man 

kunne deltage i, men fremhæver samtidig, at det stort set var den 

eneste form for underholdning, der fandtes på øen.249  

 En sidste og lidt anderledes ting, der gjorde at de amerikanske 

invalide foretrak at opholde sig på den danske ø, var måden man 

forholdt sig til og især behandlede de afrikanske slaver. 

Rejsebeskrivelserne fremhæver de danske øer for deres måde at 

behandle de afrikanske slaver på, i forhold til andre steder i verden. De 

fremhæver både den danske dronning og ikke mindst sporene efter 

Guvernør Philip Gardelings slaveregime fra år 1733, som grundene 

hertil.  Lloyd fortæller også, at på Sct. Croix var det oftest respekterede 

familier, der arrangerede indkvarteringsforholdene for de mange 

invalide og det var oftest ikke-farvede,  der stod for den daglige drift. 

Der var en ting som flere af forfatterne fremhæver i deres 

rejsebeskrivelser som værende helt specielle for Sct. Croix. Lloyd 

fortæller videre, at på de engelske øer skulle det være en farvet, der 

bestred dette job. På de engelske øer, var det et erhverv, der lå langt 

nede i hierarkiet, og derfor ikke et erhverv, som den hvide del af 

befolkningen ville have noget med at gøre. Lloyd fortæller, at fordi det 

ikke var et problem på Sct. Croix, kom der et stort antal af 

pengestærke amerikanske invalide til øen hver sæson.250  

Hvad siger Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns 

medicinalberetninger? 

Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns medicinalberetninger 

beskriver ikke direkte, hvorfor Sct. Croix skulle adskille sig fra de 
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andre kursteder. Indirekte beskriver Dr. Wm. Stedmann dog, at øen 

havde visse helbredsmæssige fordele rent klimatisk. Han fortæller 

blandt andet om de helbredssøgende, at “they generally come to late to reap 

the benefit of the fine climate. In some the progress of the disease have been stopped 

and they have returned home much benefited by the change of climate – though not 

cured”251 Allerede året efter fortæller Stedmann, at han,“ may also abserve 

that the past year has been very dry, and it has always been unmarked that the 

drier the atmosphere, the more healthy the inhabitants of warm climates generally 

are”252 Her fremhæver han tørheden i atmosfæren som en af grundene 

til, at klimaet på Sct. Croix var så godt for beboernes helbred. 

Stedmann fremhæver flere gange den gode tørhed i atmosfæren. Han 

beskriver, at “the inhabitant, white and negroe, have been uncommonly healty in 

this part of the island during the greatest part of the year 1835, arising from the 

extreme dryness of the season”253 Den eneste forklaring som Dr. Wm. 

Stedmann kommer med angående hvorfor denne tørhed var så central 

for klimaets sundhed, var i år 1832, hvor han fortæller, at  

 “one singular fact in confirmation of this opinion, is that LA Luayra in 

Columbia, though one of the healthy places in the new world, being at the same 

time one of the driest, is so very healthy as hardly to give employment to one 

physician”254  

Ellers er Stedmanns forklaringer på, hvorfor Sct. Croix´ klima var 

bedre end andre, sparsomme. Han fortæller dog flere gange, at klimaet 

var et af de sundeste, han havde oplevet i sin medicinske karriere, og 

han fremhæver, at“The year 1832 has been in this part of the island one of the 

healthiest I have known”255 

Delkonklusion 

Selvom den nutidige forskning ikke har taget stilling til, hvorfor Sct. 

Croix´ klima skulle adskille sig fra andre kursteder, så er der en vis 

enighed at finde i de tre kildegrupper. Både rejsebeskrivelserne og Dr. 

Wm. Stedmanns medicinalberetning lægger vægt på, at Sct. Croix 

havde klimatiske fordele, der havde en forbedrende effekt på 

beboernes og patienternes helbredsmæssige tilstand. Især Stedmann 
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fremhæver, at det var tørheden i øens atmosfære, der gjorde at klimaet 

var sundhedsfremmende. Han fremhæver og sidestiller det med 

klimaet på LA Luayra i Columbia, som efter sigende skulle være et af 

de sundeste steder i verden. Rejsebeskrivelserne støtter helt op om 

denne konklusion. Både Kalmer og Jackson fremhæver den tørre 

atmosfære. Jackson beskriver at Sct. Croix´ tørre, næsten ørkenagtige 

klima havde en god effekt på de invalide. Kalmer fremhæver, at 

tørheden gav fornemmelsen af mere energi, og det gjorde også luften 

vidunderlig tynd og nemmere at inhalere. Men også den jævne 

temperatur havde en god effekt. Både temperaturen fra dag til dag, 

men også fra måned til måned, ja faktisk hele året rundt i forhold til 

andre steder. Selv om regnen var et irritationsmoment for de fleste 

helbredssøgende, så vidste de, at det var en af de ting, der fulgte med 

et tropisk klima. I det mindste var regnen jævnt fordelt over hele året, 

så man vidste, hvad man skulle forholde sig til. Forfatteren bag navnet 

”By an Invalid”   fremhæver, at selv feberangreb var sjældne på øen, og 

det var meget udsædvanligt for et tropisk klima. Men en anden ting 

som forfatterne bag rejsebeskrivelserne fremhæver som et positivt 

element ved Sct. Croix var den venlighed og store gæstfrihed, som 

øens beboere udviste. Det medførte, at de amerikanske invalide kunne 

slappe af og overgive alt deres opmærksomhed til at forbedre deres 

helbred. Slutteligt lægger forfatterne vægt på den måde, de afrikanske 

slaver blev behandlet på de danske øer. Mange af de helbredssøgende, 

der besøgte Sct. Croix var fortalere af slaveriets ophævelse, og det 

betød derfor meget for dem, at de afrikanske slaver fik en rimelig 

behandling.   
 

Kapitel 7: Hvad var helbredsturisterne utilfredse 
over på Sct. Croix? 

Dette spørgsmål ligger uden for den nutidige forsknings fokusområde, 

og de tager derfor ikke stilling til, hvad de helbredssøgende var 

utilfredse over på Sct. Croix. Rothman kommer tættest på at tage 

stilling til spørgsmålet. Rothmans beskrivelser giver en fornemmelse 

af, at der fandtes en del helbredssøgende på Sct. Croix i perioden. 

Rothmann fortæller dog ikke, om de helbredssøgende var specielt 

glade for at opholde sig på Sct. Croix om vinteren eller om der var 

noget, de var utilfredse over. Beskrivelserne kan indikere, at der var 

mange triste og sørgelige skæbner blandt de helbredssøgende på Sct. 

Croix. Men sådan var situationen formentlig de fleste steder, hvor de 

helbredssøgende opholdt sig. Mange døde og mange led af smerterne 

af deres sygdomme. Men det er ikke nok til at fastslå, om de 

helbredssøgende var utilfredse med klimaet eller Sct. Croix generelt. 
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Hvad siger den samtidige medicinske litteratur? 

Wissing lægger ikke skjul på, at han syntes, at klimaet på de dansk-

vestindiske øer, især Sct. Croix var dårligt for de helbredssøgende med 

lungelidelser. Wissing var ikke selv helbredssøgende, men var derimod 

bosat på Sct. Croix. Han fortæller ikke direkte, at de helbredssøgende 

var utilfredse med øerne som vinteropholdssted, men fremlægger 

derimod flere elementer ved øernes klima, der ikke var godt for de 

invalide. Han fremhæver, at varmen og luftfugtigheden var alt for høj. 

Det gjorde de helbredssøgende sløve og matte. Det nedsatte deres 

appetit og fordøjelse. Wissing lægger vægt på, at klimaet påvirkede 

leverens funktion og derfor var det nødvendigt, at de helbredssøgende 

indtog Salina og mineralvand hver dag. Han forklarer videre, at det 

kunne være så varmt på øerne, at bare man den mindste fysiske 

aktivitet fik en til at svede så meget, at det kræver, at man skifter tøj fra 

inderst til yderst.256 Wissing forklarede også, at der var et utroligt højt 

antal tilfælde af forkølelse på de dansk-vestindiske øer. Grunden til 

dette var, at man på grund af varmen sov med meget lidt tøj på og 

gerne uden at overdække sig. Om natten kom kulden ind gennem 

tremmejalousierne og selv den mest forsigtige kunne ikke gardere sig 

imod forkølelsen. Wissing fremhæver, at en forkølelse bestemt ikke 

var godt for en brystsyg.257 Men forkølelsen var ikke øernes eneste 

farlige sygdom. Wissing forklarer, at malariafeberen herskede på øerne, 

og det var i en form så heftig, som man aldrig havde set hverken i 

Danmark eller på brystkurstederne. Havde man feberen i blot tre dage, 

så kunne man være fjorten dage om at komme tilbage til kræfterne 

igen. Wissing fremhæver, at han ikke kendte en eneste dansker, der 

kom til øerne, der ikke var blevet angrebet, og var den angrebne 

brystsyg kunne det have alvorlige følger. Blev en brystsyg angrebet af 

malariafeberen, så blev han sat helt tilbage i den helbredelse han havde 

genopbygget. Under et angreb af feberen mistede de brystsyge 

appetitten. De blev sløve og matte og det resulterede i, at de blev 

meget tynde og fik den blege grå-gullige farve, der var så kendetegnene 

for en brystsyg. Var en patient hårdt angrebet af feberen, var det 

eneste, man kunne gøre at tage mod nord for at blive rask igen.258 

Wissing fremhæver også støvet på øerne. Det spillede stærkt imod de 

dansk-vestindiske øer som et muligt kursted. Der var støv alle steder, 

og det gjorde luften meget uhygiejnisk. Den invalide skulle være på 

konstant vagt for ikke at få støvet ind i ansigtet og ned i lungerne.259 

Slutteligt forklarer Wissing, at han havde lavet sin undersøgelse ud fra 

ni tilfælde. Han er bevidst om, at det ikke er meget, men han siger, at 

det ikke var hver dag, at der kom europæiske lungesyge til øerne. 
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Wissing fortæller kort om de ni tilfælde. De havde alle haft 

sygdommen i et meget tidlig stadie, da de ankom, men til trods for det, 

gik deres helbred hurtigt gik ned af bakke. Nogle tog væk fra øerne, 

enten til den franske riviera eller til Nordamerika, og de fik det straks 

bedre. Hvis de kom tilbage til de danske øer, gik det hurtigt ned ad 

bakke, og de døde.260 

 Heller ikke Clark var helbredssøgende selv, men derimod læge. 

Han beskriver heller ikke, at de helbredssøgende var utilfredse med 

klimaet, men fremhæver, at de burde være det.261 Denne holdning 

havde han fået ud fra andre lægers beretninger, idet han beskrev at 

hans egen ekspertise på området var sparsom. Dr. Arnold, Dr. 

Musgrave og Dr. Chrisholm beskrev alle, ifølge Clark, at det 

vestindiske klima var dårligt for forkølelse, inflammatoriske 

lungesygdomme og ikke mindst Phthisis Pulmonalis. Disse sygdomme 

var alle meget aggressive i et tropisk klima. Lægerne fortæller videre, at 

når phthisis var fuldt fremkommet, var det ikke længere sikkert at blive 

på øerne. Dr. Fergusson, leder af the Army Medical Department i 

Vestindien i flere år, Dr. McArthur, leder af the Royal Naval Hospital 

på Barbados i seks år, samt Dr. A. Dickson, læge i flåden i Vestindien i 

seks år, beskriver alle sammen, at de delte denne holdning til områdets 

klima. Både i flåden og i hæren var der meget consumption blandt 

mændene, og de fik alle sygdomme i en meget aggressiv form i dette 

klima. Alle tre læger fraråder området som vinter, eller for den sags 

skyld sommerresidens for patienter, der var smittet med 

lungesygdomme.262 

Hvad siger rejsebeskrivelserne? 

Rejsebeskrivelserne giver en klar oplevelse af, at det bestemt ikke kun 

var fryd og gammen under et vinterophold på Sct. Croix. De 

amerikanske invalide beskriver også de mindre tiltrækkende elementer 

ved øen. Forfatteren bag navnet ”By an Invalid”  fremhæver, at 

amerikanerne generelt ikke var særligt tilfredse med udlejningshusene 

på Sct. Croix. De levede ikke op til de amerikanske standarter, de 

kendte hjemmefra. De var dårligt møbleret og alt for dyre. Grunden til 

at udlejningshusene var så dyre, var fordi sæsonen for helbredsturister 

kun lå i vinter halvåret.263 Videre lægger forfatteren ikke skjul på, at 

amerikanerne var gode til at sprede rygter om boligforholdene, og det 

mener han måske ikke de burde, da en invalid altid burde undersøge 

sagen selv, i stedet for at høre på rygter, der oftest var usande.264 Han 

fremhæver samtidig, at der generelt var meget rygtedannelse blandt de 
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helbredssøgende. Han konkluderer, at det måske var naturligt for et 

lille ø-samfund som Sct. Croix. Men man skulle have det med i sine 

overvejelser, hvis man ønskede at bruge øen som vinteropholdssted. 

Beboerne på øen var kristne, men ikke dydige, gode kristne, som i 

Amerika. Derfor opførte de sig ikke altid eksemplarisk.265 Samme 

forfatter fremhæver også de mange daglige regnbyger som et emne, 

der oftest blev diskuteret blandt de invalide. Amerikanerne klagede 

over, at de havde svært ved at forlige sig med, at skulle lukke 

vinduerne for sol og regn. De følte, det var hårdt altid at skulle tage 

sine forholdsregler, både i løbet af dagen og om aftenen. Men de 

invalide vidste, at hvis de ikke gjorde det, kunne de være sikre på at få 

et tilbagefald i deres helbredsmæssige tilstand. Forfatteren fortsætter 

med at fortælle, at der var en generel positiv holdning over for klimaet. 

De mente generelt, at det var et passende klima for en invalid. Mens få 

igen mente, at det var et forfærdeligt klima.266 Slutteligt fremhæver 

forfatteren, at selv om der var smukt på øen og forholdene samt 

klimaet var godt, så kom man hurtigt til at kede sig og, det var noget, 

amerikanerne klagede meget over.267 

 En anden ting, som de amerikanske invalide beklagede var prisen 

på en begravelse. Det var meget dyrt i forhold til øens normale 

omstændigheder, og det var selvfølgelig en ting, der ramte de 

helbredssøgende hårdt, både økonomisk men også psykisk. Lloyd 

sætter et regnestykke op for prisen for en begravelse og sætter prisen 

til 63 dollars og 64 cent.268De invalide syntes, de blev snydt ved denne 

høje afgift. Ikke mindst fordi de først opdagede det, når de var 

ankommet til øen og deres bekendte jo skulle begraves under alle 

omstændigheder. Lloyd lægger heller ikke skjul på, at det irriterede 

amerikanerne, at de skulle udnyttes på denne måde efter deres død.269 

 Men det emne, som de fleste af forfatterne beskriver som værende 

helt uudholdeligt ved et vinterophold på Sct. Croix var, at den danske 

stat krævede et pas, når amerikanerne skulle rejse væk fra øen. Smith 

fortæller, at man ikke skulle have et pas for at komme til øen, men ved 

ankomsten skulle alle indrapportere sig på politistationen. For at få lov 

til at forlade øen, skulle man have lavet et pas. Det kostede ni dollars 

og fireogtres cents til Amerika eller Europa, to en halv dollars til de to 

andre danske øer og fire dollars til at komme til andre vestindiske 

øer.270 Forfatteren bag navnet ”By an Invalid”  fremhæver, at hvis man 

ikke fik lavet dette pas, kunne man ikke rejse videre.271Smith fortæller 

igen, at når den rejsende skulle til et andet land, tilhørte pengene den 
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danske konge, mens de tilhører øerne, hvis det kun var lokalt mellem 

de tre danske øer.272 Smith beskrev ligefrem at, “we were in fact prisoners 

of the Danish Government, and our persons were to be detained in St. Croix until 

we paid to that Government a sum of money for leave to quit the island.”273  

Smith fremhæver, at de helbredssøgende stillede spørgsmålstegn ved 

lovligheden af dette pas. Både fordi Danmark og Amerika var i fred 

med hinanden, men også fordi landene havde indgået ”a subsisting treaty 

of peace and commerce, whereby the citizens of the two nations are permitted freely 

to trade with each other, and for that purpose necessarily to have egress and 

regress”.274 Aftalen var netop lavet for, at indbyggerne kunne rejse frit 

mellem landene med et handelsformål. Smith protesterede stærkt imod 

dette pas, da det gik imod alt, hvad aftalen indebar. Smith fortæller, at 

det var sjældent, at både englændere og franskmænd kom til Sct. 

Croix, mens amerikanerne konstant kom til øen, og de derfor ikke 

burde betale disse ”løsepenge”.275  

Hvad siger Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns 

medicinalberetninger? 

På intet tidspunkt kommer de to læger i deres medicinal beretninger, 

ind på, om de amerikanske patienter klagede over noget i klimaet på 

Sct. Croix. Heller ikke i de årlige almindelige medicinalberetning fra 

Sct. Croix´ landfysicus er der beskrevet noget om dette spørgsmål. 

Delkonklusion 

Omkring dette spørgsmål bliver den anvendelige kildegruppe meget 

snæver. Hverken den samtidige medicinske litteratur eller Dr. Wm. 

Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns medicinalberetninger fortæller, 

hvad de helbredssøgende ikke brød sig om ved et vinterophold på Sct. 

Croix. Den eneste kilde, der rigtig giver svar på spørgsmålet er 

rejsebeskrivelserne. Men de præsenterer derimod også flere forskellige 

emner. Her er der især tre emner, der træder tydeligt frem: 

udlejningshusene, begravelsestillægget og det såkaldte pas, de 

helbredssøgende skulle have udstedt for at rejse væk fra de danske øer. 

Standen af udlejningshusene må have været et stort irritationsmoment 

for de helbredssøgende. Det er et emne, som de fleste af 

rejsebeskrivelserne tager fat i. I den tidlige periode fortæller 

rejsebeskrivelserne om udlejningshusenes ringe stand og især, at 

husene ikke lever op til de amerikanske forhold, som de amerikanske 

helbredssøgende var vant til. Der er ingen tvivl, om at det var vigtigt 

for de helbredssøgende, at opretholde de hjemlige tilstande og 

omgivelser. De var ofte meget ensomme, og derfor betød deres 
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opholdssteds kvalitet meget. Det var dejligt, når de kunne føle sig 

hjemme, selvom de var langt fra hjem og familie. Senere i perioden 

lægger rejsebeskrivelserne netop vægt på, at udlejningshusene dårlige 

kvalitet var en af grundene til, at omfanget af helbredsturister var 

faldet. De øvrige to emner, der begge handler om udgifter, nemlig 

begravelsestillægget og passet, er begge emner, der berører de 

helbredssøgende meget. De føler sig udnyttet på grund af deres 

sygdom, og begge udgifter får de først information om, når de 

ankommer til øen og derfor ikke kan gøre noget ved. Derfor er det 

naturligt, at de bruger rejsebeskrivelserne til at informere og advare 

andre helbredssøgende, der overvejer et vinterophold på Sct. Croix. 

Slutteligt var der i rejsebeskrivelserne enighed om, at det sociale liv på 

øen var mangelfuldt og kedeligt. Når man skal opholde sig så lang tid 

et fremmed sted uden sin familie og sine kære og med en svækket 

helbredsmæssig tilstand, så kunne det have været rart, hvis der havde 

været noget at tage sig til.  

 Den samtidige medicinske litteratur beskriver klimaet på Sct. Croix 

som yderst dårligt for helbredssøgende med lungelidelser. Wissing 

fremhæver både klimaet generelt, men især den ulidelige varme og 

støv, der konstant var på øen. Ydermere fremhæver han, at der var 

meget sygdom på øerne, her både forkølelse og malariafeber. Clark er 

enig med Wissing på disse punkter. Han fokuserer især på, at 

sygdomme, her især lungelidelser, var yderst aggressive i det tropiske 

klima, og mente ligefrem, at hvis de invalide var meget syge, kunne det 

være livsfarligt at blive på øen. 

 Her er der to fra den samtidige medicinske litteratur, der stiller sig 

kritisk over for de dansk-vestindiske øer som et godt 

vinteropholdssted. Til trods for, at Wissing opholder sig på de dansk-

vestindiske øer, så fraråder han de helbredssøgende at komme dertil. 

Her er det også vigtigt, at se på rejsebeskrivelserne, der til trods for at 

de ønsker at promovere øerne, kan stille sig kritiske over for visse 

elementer. Det indikerer, at de ønsker at opstille et virkelighedsbillede 

af et vinterophold på øerne, både med de negative og de positive sider. 

Kalmer der har den mest propagandistiske tekst skriver dog ikke noget 

negativt om øerne, i hvert fald ikke nogen, der ikke er blevet rettet op 

på. Heller ikke Petersen fremhæver noget negativt ved et vinterophold 

på øerne. Men Smith derimod, der også formodes at have en 

økonomisk andel i industrien på øerne, fremhæver dog visse negative 

elementer. 
 

Kapitel 8: Virkede behandlingen eller pådrog de sig 
andre sygdomme i stedet for?  

Alle de fem forfattere til den nutidige forskning fremhæver at 

behandlingen havde en forbedrende effekt, hvis de invalide ikke kom 
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for sent af sted til et bedre og sundere klima. De kommer desværre 

ikke decideret ind på, om de pådrog sig andre sygdomme under deres 

ophold, men fortæller blot, at rigtig mange døde i jagten på deres 

helbredelse. Taget i betragtning af, at de invalide kom til områderne, 

når deres sygdom var langt fremskreden, så er det sandsynligt, at deres 

immunforsvar var meget svækket og det har gjort dem yderst 

modtagelige for nye og andre sygdomme. Især de temmelig heftige 

tropiske sygdomme. Spidle diskuterer i sin tekst, hvor effektiv 

klimaændringen og den tilhørende behandlingen egentligt var. Selvom 

klimaet var sundt og lægerne var dygtige, så konkludere Spidle, at rigtig 

mange døde i forsøget og i jagten på helbredelse.276 Spidle næver dog 

ikke direkte andre sygdomme som værende den afgørende faktor, men 

fremhæver at det var vigtigt at have en stålfast disciplin, for at opnå 

gode resultater ved et vinterophold.     

 Jennings konkludere, at hvis europæerne akklimatiserede, så fik de 

en bedre mulighed for at overleve de tropiske sygdomme, som i 

mange tilfælde var dødelige. Han fremhæver, at forskerne konkluderer 

at jo højere, man var placeret over havets overflade, jo bedre var 

luften.277 Dette resulterede i, at europæerne ønskede at bo i højlandet, 

da der var en renere og bedre luft, derved havde de en større mulighed 

for at forbedre deres helbredsmæssige tilstand.278 Men selvom der 

opstod epidemier i de udråbte sunde klimaer, så ødelagde det ikke 

deres omdømme. Her kommer Jennings med en spændende 

bemærkning, da han beskriver øen Réunion. Øen fik tidligt ry for at 

være yderst helbredende, men den var ikke kun helbredende for 

kroppen, men også for sindet. Ifølge beskrivelsen har øen en 

’franskhed’ over sig i en sådan grad, at der gik rygter om, at 

kreolerne279 på øen blev europæiserede.280  Det første epidemi af 

malaria kom til øen i 1865, men selv denne epidemi kunne ikke skade 

øens rygte. 281 Øen blev igennem slutningen af 1800-tallet og starten af 

1900-tallet ved at fastholde sin position som helbredende over for 

tropiske sygdomme.282 

Hvad siger den samtidige medicinske litteratur? 

Alle forfatterne fra den samtidige medicinske litteratur beskriver, at 

klimaet havde en helbredende effekt, hvis de helbredssøgende ikke 

ankom for sent i deres sygdomsforløb. Ankom de for sent, nedsatte 

det deres chance for helbredelse. Igen må dette have haft en effekt på, 
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hvor modtagelige de har været over for andre sygdomme. Men der er 

kun to af forfatterne, der direkte beskriver, at de invalide pådrog sig 

andre sygdomme. Clark beskriver, at det var meget vigtigt, at den 

invalide overholdt de restriktioner, der var i det pågældende klima. 

Blev disse foranstaltninger ikke overholdt, så kunne de invalide blive 

smittet med andre sygdomme eller forværre den sygdom, de i forvejen 

led af.283 Wissing fremhæver, at der både fandtes meget forkølelse og 

malariafeber på de dansk-vestindiske øer, og at han ikke kendte en 

eneste dansker, der kom til øerne, der ikke var blevet angrebet af en af 

disse to sygdomme. – og var den angrebne brystsyg, kunne det have 

alvorlige følger.284  

Hvad siger rejsebeskrivelserne? 

Når man i rejsebeskrivelserne læser, om effekten af behandlingen og 

om klimaet på Sct. Croix og hvorvidt de havde en 

sygdomsforbedrende effekt mod lungesygdomme, så får man en 

fornemmelse af, at det var tilfældighedernes spil. Men der er til 

gengæld ingen tvivl om, at de amerikanske invalid troede fuld og fast 

på, at behandlingen, øen og ikke mindst øens klima havde en 

forunderlig virkning. Det var mange fortællinger om invalide, der 

døde, og de mange begravelser og den megen sorg og ensomhed, men 

ingen af de helbredssøgende klandrede de klimatiske forhold eller 

behandlingens manglende effekt. Når en helbredssøgende ikke 

overlevede rejsen eller opholdet, så var det altid den invalides egen 

skyld. Man døde kun, hvis man ikke overholdt de få regler, der fulgte 

med et ophold på Sct. Croix. Forfatteren bag navnet ”By an Invalid” 

fortæller, at det måske virkede underligt, at en invalid ville udsætte sig 

selv for ting, der kunne gøre deres helbred værre. Men han fremhæver, 

at hvis man efter at have haft det dårligt i en længere periode og så 

pludselig fik det lidt bedre, så kom der en naturligt trang til at bryde ud 

af det meget regelstyrede liv.285 Samme forfatter fremhæver, at ud af de 

mange invalide, der var på øen under hans ophold, døde der tre i 

januar og december måned. De var alle håbløse tilfælde af 

consumption. I to til tre andre tilfælde fik de invalide kun meget lidt 

ud af klimaændringen. En fem-seks stykker havde stor fornøjelse af 

klimaet, mens fem-seks stykker igen opnåede perfekt helbred efter at 

have haft store udbrud af blødninger i lungerne derhjemme. Han 

fortæller, at de invalide med astma, der opholdt sig på øen, havde det 

godt i troperne, men de fik tilbagefald, så snart de tog tilbage til 

Amerika.286 Men der fandtes selvfølgelig andre sygdomme på øen, som 

de invalide kunne blive smittet af. Her var klart den største plage, 
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feberen. Forskellige febertyper hærgede over det meste af øen i 

perioder. Feberen var kun dødelig i få tilfælde, men den var til gengæld 

en meget langvarig sygdom, og det gjorde, at de helbredssøgende 

frygtede den meget. Men til trods for frygten, var det kun et fåtal af de 

helbredssøgende, der blev smittet. Rejsebeskrivelserne gentager, at 

hvis man blot overholdt de udstedte foranstaltninger, var der ingen 

grund til at frygte et angreb af feberen. Tuckerman fremhæver, at de 

helbredssøgende troede på, at det især var de afrikanske slaver, der fik 

feberen. Blandt andet fordi de efter at have arbejdet under den varme 

sol hele dagen, gik lange ture i den kølige aften eller gik ud for at danse 

natten igennem og dermed ikke overholdt foranstaltningerne. 

Igennem rejsebeskrivelserne får man også en fornemmelse af, at 

feberen topper mere i visse perioder end andre. Tuckerman skriver i år 

1837, at feberen var meget mere tydelig dette år, mere end den havde 

været de tidligere år.287 Men de fleste af forfatterne, også Lloyd, 

fortæller historier om helbredssøgende, der blev syge af eller dør af 

feber.288 

 Kun forfatteren med ”By an Invalid”-aliasset nævner det, han 

kalder, the sickely season. Han fremhæver, at de lokale forklarer ham, at 

det var betegnelsen for den periode med en høj luftfugtighed, hvor alt 

var dryppende og fugtigt. Mange på øen var i denne periode smittet 

med feber. Forfatteren fortæller samtidig, at han kender flere folk, der 

havde stort kendskab til øen, og at han har læst flere beskrivelser 

herfra, men at han aldrig har hørt om denne periode.289 Smith 

forklarer, at ud over feberen, var der flere sygdomme på øen, man 

skulle passe på. Blandt andet elefantiasis, som udmundede sig i, at ens 

lemmer, især ben, svulmede op. Det skyldtes små dyr, der borede sig 

ind i kroppen og spredte deres æg. Der var ikke mange, hvide der fik 

sygdommen, men derimod mange afrikanere.290 Flere af forfatterne 

forklarer, at invalide med lungeproblemer var langt fra de eneste, der 

havde fordele ved at befinde sig i klimaet på Sct. Croix. For at 

demonstrere, hvor sundt klimaet egentlig var, gav flere af dem 

vurderinger af øens generelle sundhedstilstand. Disse vurderinger var 

oftest baseret på samtaler med øens læger. Kalmer fremhæver, at 

skarlagensfeberen havde øens ældste læge aldrig stødt på, mæslinger 

kom kun meget sjældent og i en meget mild form. Kopper og kolera 

var kun kendt ved navn på øen. Forklaringen herpå findes i de gode 

karantæneforhold, der var på Sct. Thomas havneområde. Heller ikke 

tyfus var kendt på øen længere. Kalmer konkluderer, at det alle var 

tegn på, at øen var meget sund.291 Videre fortæller Kalmer, at heller 
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ikke de almindelige infektionssygdomme var at finde på Sct. Croix. 

Selvfølgelig kunne man få en gang influenza, men den gik hurtig væk 

igen. Den nåede aldrig de samme højder, som de gjorde i de koldere 

klimaer. Der fandtes næsten aldrig et sygdomsudbrud og endnu 

sjældnere en epidemi på øen. Siden 1869 havde der heller ikke været et 

udbrud af gul feber på øen.292 Men Kalmer slutter af med at forklare, 

at der selvfølgelig kunne opstå visse epidemier af dysenteri og 

influenza, men de var korte udbrud. Han mente dog, at et længere 

ophold i et tropisk klima, kunne have en trættende effekt på folk. Men 

det kunne man kurere med et kort ophold i et koldere klima, for lige at 

akklimatisere. Og derved oprette komplet sundhed og generel 

elasticitet.293 

 Tuckerman lægger vægt på én ting, der var skyld i mange dødsfald. 

Det var, hvis man forlod sit vinteropholdssted for tidligt. De 

amerikanske invalide måtte ikke tage fra Sct. Croix før den 10. maj. 

Derefter skulle de tage til Philadelphia eller Baltimore eller til en by 

mere mod syd. En invalid fra østkysten burde først tage tilbage til sit 

hjem i den sidste uge af juni eller første uge af juli. Tuckerman citerer 

Dr. Wm. Stedmann, som han kalder den mest eminente læge på øen. 

Dr. Wm. Stedmann ønskede ikke at se amerikanere på øen efter den 

10. maj. Efter denne dato ville temperaturen være for dårlig for en 

invalid. Tuckerman fortæller af egen erfaring, at han forlod Sct. Croix 

den 8. maj og han kunne ikke modstå en lille forkølelse.294 Endnu et 

tegn på, at man skulle overholde de officielle restriktioner. 

Hvad siger Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns  

medicinalberetninger? 

Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmann omtaler begge effekten 

af behandlingen og omfanget af de klimatiske fordele, i deres 

medicinalberetninger. Allerede i år 1831 fortæller Dr. Wm. Stedmann, 

at der havde været et stort antal af nordamerikanske invalide med 

lungesygdomme i hans praksis. Problemet med dem var, at “they 

generally come too late to reap the benefit of the fine climate”295 Men han 

fortæller dog også, at “In some the progress of the disease have been stopped and 

they have returned home much benefited by the change of climate – though not 

cured”296 Det vil altså sige, at ifølge Dr. Wm. Stedmann så kunne 

patienten opnå en effekt ved de klimatiske fordele, hvis de ikke kom 
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for sent i deres sygdomsforløb. Men samtidig kunne det tyde på, at de 

fleste desværre kom for sent. Men for de, der kom i tide, havde 

klimaet en stor effekt på deres helbred. Dr. Wm. Stedmann bekræfter 

dette ved allerede året efter at fremhæve:”under my care a good many cases 

of Phthisis pulmonales in visitors from the United States. Several of them where the 

disease seemed chiefly confined to the branches of the trachea have apparently 

recovered and have left there in high health”297 Her fremhæver han, at ved de 

tilfælde, hvor sygdommen kun havde bredt sig til halsregionen, var der 

rigtigt gode chancer for helbredelse ved et ophold i det tropiske klima. 

Han fortæller videre, at  

 “they had of an thin arrival here, much fever, a teaching cough and 

considerable expectorations. In addition to the usual treatment of small and 

repeated bleedings, digitalis, and discharges from the chest by blistering as the emetic 

tartar ointment, I thought considerable benefit was derived from the cautious use of 

the hydro-cyanic acid and inhaling the diluted chlorine”298  

Her anvender Dr. Wm. Stedmann en lidt anderledes behandlingsform. 

Disse patienter havde, ifølge ham, en større effekt ved en forsigtig 

brug af blåsyre og ved at inhalere fortyndet klor, end ved den normale 

Bleed & Purge-behandling. De nordamerikanske invalide blev ved 

med at komme til Sct. Croix og i år 1836 fortæller Dr. Wm. Stedmann 

igen, at han har haft, ”a great many Americans under my care who arrived her 

in all the different stages of Phthisis”. Videre fremhæver han, at  

 “some of them in a most hopeless state. Others, whose cases were not too 

advanced, received much benefit from the climate and the assistance of the usual 

remedies, of which setans or frequent blisers, small repeated doses of morphine and 

in the advanced stages mild but nourishing diet with small doses of Quinine seemed 

to be the most useful”.299 

Her henviser Dr. Wm. Stedmann altså for første gang direkte til, at 

diæten var en vigtig del af de helbredssøgendes behandling. Men det 

lyder samtidigt til, at en diæt ikke kunne stå alene, men altid i 

samarbejde med en medicinsk behandling. Også i år 1839 fremhæver 

Dr. Wm. Stedmann vigtigheden af, at de helbredssøgende holdt sig til 

sanatoriekurens regime. Han fortæller, at “those who were in the incipient 

states of phthisis and Laryngitis were much relived and for the time apparently 

cured by strict attention to regimen and moderate exercise in our balmy climate”300 
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Men Dr. Wm. Stedmann var ikke den eneste om at have denne 

holdning, den eneste anden læge, der omtaler de amerikanske invalide 

var Dr. J. Roebuck, der også var læge på Sct. Croix og havde en 

praksis i Christianssted. Roebuck lægger vægt på, at det ikke kun var 

invalide med lungesygdomme, der kunne drage fordel af at holde sig 

strengt til sanatoriekuren. Han fortæller, at de invalide, der led af 

“dyspeptics all recovered almost without the use of medicine by strict attention to 

regimen, particularly by preventing them from gorging themselves there or four times 

a day with animal food as they are accustomed to do at home”301 Roebuck 

mente altså, at disse invalide ikke engang behøver et tilskud fra den 

medicinske verden for at blive helbredt. Her er det også værd at 

bemærke, at Roebuck fremhæver det farlige ved, at de invalide havde 

en tendens til at overspise. Dette indikerer, at lægerne på øen gik ind 

for en op-ernæring og ikke en over-ernæring.  

 Ud fra medicinalberetningerne kunne det tyde på, at der kom en 

afart at phthisis i perioden 1835 til 1839. Afarten blev kaldt Phthisis 

Laryngia, Larynzoea eller Laryngtis. Dr. Wm. Stedmann beskriver 

denne sygdom som en form, “of phthisis, named Larynzoea, when there is 

considerable discharge of pus or of deceased mucus resembling pus”.302 Flere gange 

nævner Dr. Wm. Stedmann, at denne afart af sygdommen kom fra 

Philadelphia i Amerika, og at den var meget udbredt og ikke mindst 

dødelig. Dr. Wm. Stedmann fremhæver, at han, “had various cases of that 

extraordinary disease which of late has become so common about Philadelphia, the 

chronic Laryngitis, as in many instances Phthisis Laryngia. The American 

physicians say that in its advanced stage, it is uniformly fatal there”.303 Alt tyder 

på, at denne afart var svær at slå ned, og at den fyldte mere og mere 

også på Sct. Croix. I år 1839 fortæller Dr. Wm. Stedmann, at 

 ” there was a considerable influx of invalids from the United States of 

America in all the different stages of Pulmonary consumption and of Laryngtis. 

This last disease appears to have become very prevalent of late, particularly in 

Philadelphia and the medical faculty there report it as being in that climate (?) 

fatal”.304 

Men han lægger stor vægt på, at de invalide med denne sygdom kan 

opnå store forbedringer i et tropisk klima, som der var på Sct. Croix. 

Han fremhæver, at han havde   
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 “found the progress of the disease in frequent instances stopped in this climate 

by the free use of leeches repeated blistering and inhaling emollient steam several 

times a day through mudgis inhaler. And when ulceration has take place, much 

benefit has been derived from inhaling a weak solution of Chlorine”.305  

Her er klimaet igen ikke helbredende nok i sig selv, men i kombination 

med en medicinsk kur. 

 Men hensyn til, om de nordamerikanske invalide pådrager sig 

andre sygdomme undervejs, så fremhæver Dr. G. Wm. Stedmann, at 

“many persons here are affected with Asthma Spasmodica, and what is singular, 

many who never experience it in any other place, are attacked on coming to St. 

Thomas”306. Ud fra dette tyder det altså på, at nyankomne til Sct. 

Thomas, var ekstra udsatte for at få en form for astma, eller i hvert 

fald åndedrætsbesvær. Dr. G. Wm. Stedmann fortæller videre, at  

 “I can prove this fact not only from my own experience, but from the testimony 

of the oldest practitioners in the place. I had one patient, an American gentleman, 

who assured me, that he never had the complaint except here, & at Caraccas. He 

told me he could feel the disease coming on as he descended into the valley of 

Caraccas, & that he experienced the same as he entered our harbor. As the town 

of St. Thomas is almost surrounded & shut in by high hills, this phenomenon is 

not to be wondered at”.307  

Grunden må altså være, at Sct. Thomas´ by havde et indelukket klima 

på grund af de mange høje bjerge, der omringede byen. Denne 

information er vigtig, da den danske stat i 1860 valgte at sprænge et 

hul i den vestlige del af Sct. Thomas havn, og derved gøre Hassel 

Island til den ø, den er i dag. I start 1850-erne hærgede der en epidemi 

af gul feber over Sct. Thomas. Grunden til, at den danske stat valgte at 

sprænge hul i havnen var netop at opnå en bedre luftcirkulation i 

havnen og derved få en renere luft, der kunne reducere udbrud af 

diverse sygdomme.308  

 Dr. G. Wm. Stedmann beretter, at han i sin praksis havde haft 

“several very bad cases of climate fever in new comers”.309 Han er så venlig at 

fortælle videre, at “by climate fever, I understand the first stage of that fever in 

people newly arrived in the West Indies, which,() in the second stage to the yellow 

fever, accompanied by black vomit, yellow skin”.310Der var altså ifølge Dr. G. 
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Wm. Stedmann mange af de nyankomne, der desværre fik feber, enten 

i en mild form, eller som kunne udvikle sig til gul feber. At der ved 

betegnelsen new comers, menes amerikanske invalide, gøres klart da Dr. 

G. Wm. Stedmann videre fortæller, at  

 “of these I only lost one, a young man recently arrived from Portland, who died 

on the fourth day with black vomit and yellow skin. The next were saved by 

immente bleeding both local and general, the application of blisters, and the copions 

use both by the mouth & by injections of Saline medicines, consisting of Sal 

Rupellensis, Nitrat Polassae, & murias Sodaein different muilines. The skin of 

the same time was kept unsteatly cool by sponging with cold water”311  

Men også den føromtalte Dr. J. Roebuck fortæller, at  

 “the western section of the island, particularly the town of Frederikssted, has 

suffered severely from fevers; the majority of the population have been affected; and 

some of the American invalids, who came here to avoid the winter and whose 

laboring under pectorial affections was seized with our endemic or climate fever, a 

few of whom fell victim to the disease”.312  

Roebuck fremhæver altså her, at der var nogle af de amerikanske 

invalide, der lider af feber under deres vinterophold. Også Dr. Wm. 

Stedmann fortæller, at når de helbredssøgende havde pådraget sig  

 “the Hectic Fever, when it is not accompanied with much inflammatory 

symptoms, has been greatly alleviated by small doses of the sulphae of Quinine, to 

the extent of five or six grain a day along with some vitriolic elixir, while the 

Peruvian bark in every form, seemed to aggravate the symptoms”313  

Der er ud fra dette tydelige tegn på, at flere af de nordamerikanske 

invalide pådrog sig en feberlidelse under deres ophold. Der er også 

tegn på, at nogle af dem døde.  

 Men der var flere sygdomme, som de helbredssøgende kunne 

pådrage sig under et ophold i et tropisk klima. Dr. Wm. Stedmann 

fortæller i år 1835, at han har flere amerikanske invalide i sin praksis, 

der lider af lungesygdomme, og han fortæller, at ”some of them have had 

repeated severe attacks of Hoemoptce which have been checked by venesection and 

large doses of the acetate of lead. From this last remedy I have never seen any bad 

effects when the bowels were taken care to kept open”.314 Han fortæller 

desværre ikke mere om denne sygdom, og det har ikke været muligt at 
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identificere den yderligere. Yderligere fortæller han heller ikke om 

sygdommen Colica Pectorium, som han fremhæver, at han havde et 

tilfælde af, hvor en, “young American physician who prescribed it in his own 

case, without taking the necessary precautions, it brought on a (?) violent and 

distinct attack of Colica Pectorium”.315 Det er ærgerligt, at det ikke er muligt 

at opspore mere om disse to sygdomme, da det kunne være yderst 

relevant, for at opklare hvilke sygdomme, de helbredssøgende pådrog 

sig på de danske øer. 

Delkonklusion 

Når man læser de tre kildegrupper er der ingen tvivl om, at de alle 

troede på, at behandlingen virkede. Den nutidige forskning tager ikke 

direkte stilling til, om behandlingen virkede, men lægger ikke skjul på, 

at mange af de elementer, der lå i behandlingen havde en positiv 

effekt. De fem forfattere mener alle, at det var godt for de lungesyge at 

komme væk fra de overbeboede byer og ud i den friske luft. Hvile og 

god nærende mad har altid haft en positiv effekt på helbredet. Og i 

kombination med daglig motion har det helt sikkert styrket de 

helbredssøgendes generelle helbred. Den nutidige forskning behandler 

heller ikke, hvorvidt de helbredssøgende pådrog sig andre sygdomme i 

de tropiske klimaer. Det er et spørgsmål, der ligger uden for deres 

fokusområde. Generelt mente både den samtidige medicinske 

litteratur, Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmann, samt 

rejsebeskrivelserne, at behandlingen virkede. De helbredssøgende 

kunne opnå store resultater ved en klimaændring samt ved et 

vinterophold. Men behandlingen virkede kun, hvis man overholdt de 

udstedte forholdsregler. Overholdt man ikke dem, så kunne et ophold 

have alvorlige konsekvenser. Især to emner er fremtrædende, når man 

studerer de tre kildegrupper. Det var vigtigt, at de helbredssøgende 

ikke kom for sent af sted i deres sygdomsforløb. Ventede de for længe 

havde en klimaændring ingen effekt. Det næste, der er påfaldende er, 

at det aldrig var klimaets skyld, hvis en patient ikke overlevede. Det 

var altid den helbredssøgende egen skyld. Det var vigtigt, at man var 

fuldstændig koncentreret om sin diæt under et ophold. Brød man 

restriktionerne, så kunne man ikke forvente et godt resultat. Brød man 

forholdsreglerne, var man var i fare for at blive smittet med en anden 

sygdom.  

Også Smith forholder sig, dog meget vagt, til, at der findes sygdomme 

på øen, som de helbredssøgende kan blive angrebet af under et 

ophold. Mere utroværdig bliver Kalmer i dette spørgsmål. For at 

understrege de dansk-vestindiske øers sunde klima, kommer Kalmer 

med vurderinger af øens generelle sundhedstilstand. Denne vurdering 
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er i mine øjne langt fra virkeligheden og utroværdig. Det forekommer 

påfaldende, at Kalmer skriver for at tiltrække nye helbredssøgende og i 

sin iver negligerer virkelighedens tilstande – især hans fremlæggelse af, 

at de almindelige infektionssygdomme stort set ikke var at finde i 

klimaet, og at der næsten aldrig fandtes et sygdomsudbrud og endnu 

sjældnere en epidemi på øen. Ud fra Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. 

Wm. Stedmanns medicinalberetninger stemmer det ikke overens med 

virkeligheden, da de begge beskriver både almindelige 

infektionssygdomme og epidemier. Kalmer afslutter dog sin vurdering 

med at fortælle, at et længere ophold på øerne kunne være skadeligt, 

og at man med fordel kunne tage væk i kortere perioder.  

 Fælles for alle var dog, at de mente, at klimaet havde en 

helbredende effekt. Både Wissing og Clark fraråder de dansk-

vestindiske øer som et vinteropholdssted. De mente begge, at klimaet 

ikke var optimalt, og at der var en stor risiko for at pådrage sig andre 

sygdomme under et ophold. Wissing og Clark forklarer, at der var 

meget forkølelse og malariafeber på øerne. Men de var ikke de eneste, 

der talte om andre sygdomme. Rejsebeskrivelserne taler om både 

feber, influenza, dysenteri og elefantiasis. Dog var der ikke mange af 

de helbredssøgende, der fik elefantiasis. Det var mest de afrikanske 

slaver.  

 Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmann mente bestemt, at 

klimaet havde en helbredende effekt, men de var samtidig også begge 

fortalere for, at den bedste behandling var en kombination af et godt 

sundt klima, en streng diæt samt en medicinsk behandling.  

 

Kapitel 9: Hvem var bagmændene bag 
helbredsturismen på Sct. Croix og hvordan 
promoverede de rejserne? 

Når man læser den nyere forskning, får man en fornemmelse af, at de 

helbredssøgende hurtigt blev en solid indtægtskilde for de sunde 

områder og deres læger. Alle de fem forfattere fremhæver, at 

områderne og deres helbredende effekt blev fremstillet bedre end de i 

virkeligheden var. Dette havde en negativ effekt, da det resulterede i, 

at de invalide fik en forkert rådgivning og ofte blev sendt et forkert 

sted hen med deres lidelse. Spidle fortæller, at der hurtigt kom gang i 

den profiterende helbredsindustri.316 Både statslige og lokale 

institutioner og virksomheder så hurtigt den økonomiske fortjeneste, 

der lå i industrien og opfordrede til at promovere området som et 

helbredssøgendes paradis og på samme tid deltage i og tjene på 

industrien.317 Spidle fortæller også, at lægerne havde en stor andel i 

denne promovering. Flere af dem brugte meget tid på at blande sig i 
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den verserende debat i diverse medicinske tidsskrifter, som The New 

Mexico Medical Journal, Southwestern Medicine og i nationale 

tidsskrifter som Review of Respiratory Diseases, Bulletin of the 

National Tuberculosis, American Association and the Journal of the 

American Medical Association.318 Men også Rothman beskriver 

måden, hvorpå byerne gjorde reklame for at tiltrække de syge.319 

Rothman fremhæver, at lægerne havde en stor del af æren for at 

reklamere for industrien og om fænomenet at ”rejse vestpå og søge efter sin 

helbredelse”.320 De skrev i diverse medicinske blade og magasiner, hvor 

de beskrev semi-videnskabelige beviser om klima. Hvor meget regn 

der faldt, hvor mange soltimer, temperatur mm.321 Rothman lægger 

vægt på, at i slutningen af 1800-tallet var den regionale, interne 

konkurrence mellem områderne blevet så slem, at den til sidst intet 

havde med realiteter at gøre.322 Industrien var kommet ind i en 

økonomisk cirkel, som ingen kunne bryde ud af.323 Også Jones 

fremhæver, at mange af lægerne blev foregangsmænd for det område, 

de boede i og promoverede områdets klima. Han fortæller videre, at 

det skabte en vis ubalance i enigheden om helbredelse af 

sygdommen.324 I år 1873 prøvede Dr. Charles Denison at danne en 

organisation, der i fællesskab kunne dokumentere de forskellige 

klimaer og derved danne et fælles indtryk af, hvilke områder der var 

sunde.325 Men først den 3. maj 1884 dannedes the American 

Climatological Association.326 Baur lægger vægt på, at mange promoverer 

det sydlige Californien, men at kun de mest ærlige forfattere skrev, at 

det kun var invalide med consumption i det tidlige stadie, der kunne få 

et reelt udbytte af rejsen. De, der havde consumption i andet stadie, 

kunne højst forlænge deres liv med adskillige måneder og få det fysisk 

bedre, mens de der havde sygdommen i sidste stadie ingen grund 

havde til at tage af sted. Deres lunger var så ødelagt, at de ville have 

bedst af at blive hjemme og spare de mange penge. Forfatterne skrev, 

at de havde det bedst med, at ”stay at home and die in comfort”.327  

Hvad siger den samtidige medicinske litteratur? 

Den samtidige medicinske litteratur beretter ikke meget om, hvem der 

var bagmændene bag industrien, eller hvordan de promoverede 

rejserne. Deres fokus ligger primært på de diskussioner, der florerede i 

samtidens medier. Men dog kommer Bennet ind på emnet, da han 
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beskrev, at han var meget skuffet over sin opdagelse af, at de italienske 

byer. De var slet ikke så gode for invalide, som mange forfattere havde 

skrevet, at de var. Han mener, at deres værker har udeladt mange 

uheldige elementer. De havde alle beskæftiget sig med klimaet, vejret, 

boligforhold mm. Men alle glemte det vigtigste element, hygiejnen.328 

Hvad siger rejsebeskrivelserne? 

Når man læser rejsebeskrivelserne, så er der ingen tvivl om, at de er 

skrevet af personer, der på en eller anden måde har en andel i 

industrien. De lægger ikke skjul på, at bagtanken med at skrive 

bøgerne var, at promovere Sct. Croix som et ideelt vinteropholdssted 

for rige amerikanske invalide. Når man læser rejsebeskrivelserne får 

man et klart billede af, at øen ikke helt var udstyret til at håndtere de 

meget velhavende invalide. Men der blev sat hårdt ind for at nå samme 

standart, som de anerkendte eksklusive kursteder. Der er ingen tvivl 

om, at det kunne være en lukrativ industri, hvis man formåede at 

tiltrække de rigtig rige invalide. Ud fra rejsebeskrivelserne fremstår det 

som om, at det både var lokale personer og personer fra den 

amerikanske vestkyst, der gik sammen om at opbygge industrien på 

Sct. Croix. Den danske stat gik aldrig officielt ind i industrien, måske 

fordi den aldrig nåede et økonomisk stærkt nok punkt til, at 

administrationen fandt det attraktivt. Et sted, hvor man i 

rejsebeskrivelserne fornemmer, at de helbredssøgende var en 

indbringende forretning, er på priserne af udlejningshusene. 

Forfatteren bag navnet ”By an Invalid” fortæller, at det kostede ti 

dollars pr. uge at bo til leje. Det vil sige 2800 dollars om måneden og 

for seks måneder næsten 20.000 dollars. Det var bestemt en 

profiterende forretning for så lille en ø. Men det er samtidigt et bevis 

på, at bagmændene ønskede en vis økonomisk standart hos de 

invalide, de indlogerede på øen. Der var dog også tilbud til de mindre 

bemidlede invalide. Samme forfatter fortæller, at der var masser af 

mindre huse, man kunne leje på øen. De kostede ca. otte dollars om 

måneden.329 Tuckerman fremhæver, at en gennemsnitlig udlejning var 

med kost, men uden vin og spiritus. Vask af tøj kom også ud over 

prisen og kostede mellem en og enogenhalv dollars om ugen pr. 

person.330 Tuckerman fortællere videre, at det var en fordel at tage 

medicin med hjemmefra, da den var meget dyr på Sct. Croix. Man 

kunne spare mange penge ved at medbringe alt, man kunne have 

behov for, også hvis man skulle rammes af feberen.331 

 Rejsebeskrivelserne bruges også til at promovere de personer i 

byen, der ejer udlejningshusene. Tuckerman fortæller, at Mr. Boyles, 
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Mrs. Codwins, Mrs. Rogers, Mrs. Aikens og Mrs. Briggs huse alle var 

udlejningshuse i West End. Samtidig beskriver han, at der lå to 

udlejningshuse lidt uden for byen. Ca. en mil fra West End lå 

Prosperity, et udlejningshus drevet af Mrs.Van Brackle. Et andet rigtig 

godt hus, der lå meget sundt placeret, var holdt af Mrs. Smith ved 

Stoney Ground, ca. en mil og en kvart fra West End. Tuckerman 

anbefaler også et hus i Bassin. Han beskriver, at han selv havde været 

indlogeret hos Mrs. Hanson, som han kun varmt kunne anbefale. Mrs. 

Hanson havde været længe nok i Amerika til at kende vanerne og den 

amerikanske smag. Han beskriver hende som en meget observant 

husholderske.332  

 Forfatterne af rejsebeskrivelserne gør også meget ud af at beskrive 

de gode transportmuligheder, der var til og fra Sct. Croix. Jackson 

fortæller, at der sejlede engelske postdampskibe den 2. og den 17. i 

hver måned fra Southhampton til Sct. Thomas, og ligeledes sejlede der 

på de samme datoer skibe den anden vej. Petral, et skruedampskib, 

sejlede fra New York den 8. i hver måned og var efter ni dage i Sct. 

Thomas´ havn. Derudover kunne man besøge de andre øer med både 

engelske damp- eller paquetfartøjer.333 Det var altså nemt og 

komfortabelt at komme fra og til øen. Der var et vigtigt element, hvis 

man virkelig vil tiltrække de rigeste. De havde midlerne til at gøre 

rejsen så skånsom og komfortabel som muligt. Og som Petersen 

fortæller, så var det ingen hemmelighed, at en lang sørejse kunne være 

dødelig for en invalid. 334 Kalmer fortæller, at der gik en streamer fra 

the Gunard line, som sejlede fra Halifax hver fjerde uge. Det tog fire 

dage at komme til Bermuda, hvor den stoppede i et par timer, og 

derefter tog det så yderligere ca. fire dage at komme til Sct. Thomas. 

Det kostede 70 dollars pr. person. Et førsteklasses dampskib fra the 

Brasil line tog fra New York den 23. i hver måned. Den sejlede direkte 

til Sct. Thomas og det tog seks dage. Det kostede 100 dollars pr. 

person og en returbillet inden for seks måneder kostede kun 50 dollars 

ekstra. Kalmer går så meget i detaljer, at han beskriver, hvilken kaj 

båden gik fra, og at agenten i New York var W. R. Garrison.335  

Kalmer fortæller videre, at der herudover sejlede fartøjer fra New 

York hver femte uge direkte til Sct. Croix.336 Kalmer fremhæver, at det 

tidligere havde været meget ubelejligt, at nogle af skibene kun sejlede 

til Sct. Thomas, og at man der skulle over i en lille, ubehagelig båd. 

Men nu var der indsat hurtige og komfortable skonnerter, der sejlede 

mellem øerne. Det tog kun mellem fire og seks timer.337 
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 Tuckerman skriver helt åbent om formålet med hans 

rejsebeskrivelse. Han fortæller, at da han selv besluttede at tage til Sct. 

Croix for vinteren, havde både hans læge, Dr. Warren og han selv, 

meget svært ved at finde troværdige oplysninger og informationer om 

øen. Derfor dedikerede Tuckerman hele sit ophold til at skrive både 

en klimadagbog over de klimatiske forhold, men også til at skrive 

breve hjem til Dr. Warren. Hans håb var, at brevene kunne bruges 

som research, både til hans egen læge og til andre patienter, der ønsker 

information om et vinterophold på øen.338 Smith derimod vælger at 

promovere en fremtidig forretning. Han har, sammen med sin 

forretningsforbindelse, Mr. Simpill, fundet et sted kaldet the cottage, 

som ifølge Smith var det smukkeste sted på jorden. Smith fremhæver, 

at han ønsker at gøre det til et permanent vinteropholdssted, der helt 

levede op til de fornødne standarter. Han havde under sit eget ophold 

haft det fantastisk. Ingen forkølelse, ingen dårlig blodcirkulation og 

der havde været harmoni i hele hans system. I hele hans liv var han 

aldrig kommet så nemt igennem en vinter.339 Kalmer lægger også 

kortene direkte på bordet og fortæller, at Sct. Croix længe havde været 

årligt besøgt af amerikanere gennem perioden oktober til maj.  

 Kalmer beskriver, at i tidligere dage var Sct. Croix et yndet 

vinteropholdssted for nordamerikanere. De plejede at komme i 

oktober og blev indtil april eller maj, og de var alle imponerede over 

det fine klima og de smukke omgivelser. Men de seneste år har deres 

besøg været ustabile.340 Kalmer mente, at Sct. Croix´ klima og dens 

sundhedsmæssige effekt alle var uforandrede faktorer. Så der var kun 

tre ting, der kunne forklare denne udvikling. Den første var 

forkærligheden for variation. Man havde brug for at se noget andet, 

når man havde opholdt sig det samme sted flere år i træk. Den anden 

grund kunne være, at Sct. Croix var en meget lille ø og at folk, her især 

de invalide, ikke vidste, at den eksisterede. Men den mest plausible 

grund var, ifølge Kalmer, at udlejningsforholdene ikke kunne leve op 

til de amerikanske standarter. Sct. Croix var en lille ø og efter sådanne 

standarter havde forholdene været fine, men problemet var at 

amerikanerne ikke ønsker nedsætte deres sædvanlige levestandart eller 

komfort. 341 Men besøgene og industrien havde haft en stor 

tilbagegang. Grunden var, at der ikke fandtes nok information om 

øen. Kalmer mente dog også, at der manglede ordentlige 

indlogeringsforhold, og at der ikke var nok at foretage sig under et 

ophold.342 Men Kalmer skriver, at både indlogeringen og 

underholdningen var ved at blive oprettet. Kalmers tekst skulle 
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derimod fungere som den største mangel, nemlig information om 

området. Den kan læses af både syge og raske, alle der overvejede et 

besøg til Sct. Croix.343 Kalmer er den af forfatterne, der umiddelbart 

havde investeret mest i industrien. En gruppe af Sct. Croix prominente 

mænd, heriblandt Kalmer, havde gang i et stort projekt på øen. De 

havde startet selskabet ”Bülowsminde Compagny”, der havde købt 

ejendommen Bülowsminde. Deres formål var at formidle 

boligforhold, der var komfortable og af høj standart til de velhavende 

amerikanere. Huset var blevet moderniseret indvendigt og 

udvendigt.344 Bülowsminde havde en spændende historie, da det var 

Generalguvernør Von Scholtens forhenværende palæ, som han fik 

bygget i år 1834. Guvernøren boede i huset indtil sin afsked med øen i 

1848, samme år som emancipationen trådte i kræft. Huset lå 600 meter 

over havets overflade og ca. en mil fra Christianssted.345 Husets 

placering gjorde det muligt at gennemføre en komplet bjergkur, som 

på dette tidspunkt var blevet meget moderne. Selvfølgelig var der 

ingen decideret kulde, som i de rigtige bjergområder. Men der kunne 

opnås en sund og kølig vind, især i husets store åbne kølige rum, hvor 

der kunne udluftes efter behov.346  

Hvad siger Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmanns 

medicinalberetninger? 

Hverken Dr. Wm. Stedmann eller hans søn Dr. G. Wm. Stedmann 

beskriver noget i deres medicinalberetninger om, hvem der stod bag 

industrien, eller hvordan rejserne blev promoveret på de dansk-

vestindiske øer. Den eneste af de læger på øerne, der ikke lagde skjul 

på, at han ønskede at promovere øerne som vinteropholdssted for de 

nordamerikanske invalide var Dr. Kalmer. Kalmer skrev: The island of 

St. Croix as a winter residence for invalids from the northern climates: also a few 

remarks on ”Bulowsminde..- St. Croix, 1874. 

 Aaagard, skriver ligeledes i de Almindelige medicinalberetninger 

fra den constituerede landphysicus på Sct. Croix, i år 1874, at  

 ”Dr. Kalmer har i dette år optrådt som forfatter, idet han har skrevet en bog 

om lyststedet Bulowsminde. Han anbefaler stedet som især gavnligt opholdsted for 

brystsvage patienter. Bogen er efter min mening, ret godt skrevet og kan tjene til 

vejledning for patienter fra nord amerika , der ikke kan så sjællendt kommer her 

til øen for at undgaa den strenge vinter i Amerika”347 

Kalmer beskriver ikke selv bogen i hans medicinalberetning for året 

1878, men det giver et indtryk af, at der stadig kommer en vist antal 
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nordamerikanske invalide til øen. Men Aagaards bemærkning giver 

samtidig også et indtryk af, at lægerne på øen ønsker, at der skal 

komme flere helbredssøgende til.  

Delkonklusion 

Alle de tre kildegrupper støtter op om den nutidige forsknings 

beskrivelser af, at det oftest var lægerne, der promoverede områderne.  

Rejsebeskrivelserne er den mest direkte kilde til dette spørgsmål, da de 

ikke prøver at lægge skjul på deres grundlæggende formål med at 

skrive bøgerne. De ønsker alle at opnå noget med deres bog, enten at 

hjælpe andre helbredssøgende til at få en bedre forståelse af Dansk 

Vestindien, eller for at hjælpe deres læger med at få mere information 

om området for derigennem at kunne sende flere invalide dertil. Dog 

er kun en af forfatteren selv læge, mens de andre ikke lægger skjul på, 

at de enten ønskede at hjælpe deres læger med at promovere øerne 

eller, at de ønskede at promovere deres egne forretninger på øerne. 

Både Smith, Kalmer og højest sandsynlig også Petersen havde 

økonomisk interesse i at udbrede Sct. Croix som et helbredssøgendes 

paradis, og det skinner tydeligt igennem deres beretninger, her især 

Kalmers tekst. Men også flere af de andre må have haft en vis andel i 

industrien. De fokuserer meget på de positive elementer og nedtoner 

gerne de negative. Men til trods for det, stiller de spørgsmålstegn ved 

øen som vinteropholdssted. 

 Medicinalberetningerne giver en direkte beskrivelse af, at en af 

øens læger havde skrevet en bog med det ene formål at tiltrække 

nordamerikanske brystsyge, igen en bekræftelse af, at Kalmers bog skal 

bruges med visse forbehold. Men den eneste, der direkte bekræfter 

den nutidige forsknings beskrivelser af, at områderne blev promoveret 

forkert, er Bennet. Bennet er meget indigneret over, at de italienske 

byer fremstod anderledes i litteraturen, end de i virkeligheden var. Men 

både Clark og Wissing prøver med deres bøger at beskrive, at klimaet 

på de dansk-vestindiske øer ikke var decideret helbredende. Men 

skriver dog, at det kunne være forebyggende. Altså prøver de, at bryde 

den onde cirkel af læger, der promoverede områderne forkert. Her er 

Wissing mest troværdig, fordi han kun beskæftiger sig med det 

vestindiske klima. Clark derimod er negativt indstillet over for det 

tropiske klima, mens han promoverer området omkring Middelhavet. 

 

Konklusion 

Der er især tre emner, der dominerer, når man læser både den nutidige 

forsknings beskrivelser samt de tre kildegrupper. Alle fokuserer meget 

på at beskrive, hvilke sygdomme de helbredssøgende tog af sted med, 

hvor udbredt industrien i virkeligheden var og slutteligt om 

behandlingen egentligt virkede. 
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  Ud fra analysen af materialet kan man konkludere, at de 

helbredssøgende, der kom til de dansk-vestindiske øer, her især Sct. 

Croix hovedsagligt var nordamerikanske mænd i alderen 20-45 år. De 

tilhørte den øvre middelklasse eller overklassen og rejste gerne med 

familiemedlemmer eller bekendte. De ankom til øerne i vinterhalvåret, 

omkring oktober måned og blev indtil senest primo maj. Formålet 

med deres rejse var at komme væk fra deres hjemstavns klimas hårde 

vintre og genvinde deres helbred. Kort sagt så søgte de deres sundhed. 

De første helbredssøgende kom til øerne omkring 1830-1831 og 

industrien var størst i perioden frem til år 1840. Herefter dalede 

industrien uden en forklaring. Men i 1870 opstod et ønske om at 

genetablere industrien. Desværre kom der aldrig rigtig gang i 

industrien igen og efter 1880 hører man ikke meget mere til de 

helbredssøgende med lungelidelser på øerne. Efter Kochs opdagelse af 

tuberkel-bakterien var det ikke længere velset at tage på vinterophold 

og offentligt vise sin sygdom frem. Tog man af sted var det til lukkede 

anstalter, hvor man kunne gemme sig fra offentligheden, det vil sige 

deciderede kursteder. Dette kan være en af de afgørende faktorer for, 

at industrien langsomt uddøde på de dansk-vestindiske øer, her især 

Sct. Croix.   

 Angående spørgsmålet om, hvilke sygdomme de helbredssøgende 

kom til de tropiske områder med, her især de dansk-vestindien og Sct. 

Croix, så er svaret, at det generelt var tuberkulose, især 

lungetuberkulose. Der er ingen tvivl om, at tuberkulose på 

verdensplan var en af de mest udbredte sygdomme i samtiden. Det 

resulterede naturligt i at størstedelen af de helbredssøgende led af 

denne sygdom. Det samme kommer derfor naturligt også til udtryk på 

de danske øer. Men de helbredssøgende kom også til de dansk-

vestindiske øer med andre sygdomme. Her især gigt-lidelser, astma og 

dyspepsi. Alle sygdomme, der opnåede en forbedring ved et varmere 

klima. På dette punkt adskiller de tropiske klimaer sig derfor ikke 

udpræget fra de andre steder. Sygdommen var den samme, men det 

var mere et spørgsmål om, hvilken retning af helbredelses-teorierne 

man lænede sig op af. Og retninger var der som tidligere beskrevet 

mange af. Men var man af den overbevisning af et jævnt varm klima 

med en sund blæsende vind havde en helbredende effekt, så kunne 

klimaet på de dansk-vestindiske øer være tiltrækkende. Men dertil kom 

selvfølgelig også den høje luftfugtighed, den daglige regn, aftentågen 

og andre elementer af det dansk-vestindiske klima. Kalmer prøver i sin 

tekst at sælge klimaet som værende velegnet til ”næsten” et 

bjergluftskur. Det er ingen tvivl om, at Kalmer godt ved, at klimaet 

ikke indeholder de elementer, der er inkluderet i en bjergluftskur, men 

han prøver alligevel at lokke nye invalide på dette grundlag. Det 

indikerer, at bjergluftskuren var populær omkring 1878, da teksten 

bliver udgivet.  
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   Dette leder videre til spørgsmålet omkring, hvorvidt de 

helbredssøgende drog fordel af at komme til det tropiske klima på de 

dansk-vestindiske øer, her især Sct. Croix. Jeg mener ikke, der er tvivl 

om, at klimaet ikke havde en helbredende effekt. Men måske havde 

det en forbedrende effekt. 

 Når man læser de tre kildegrupper, er der ingen tvivl om, at de 

helbredssøgende og deres læger alle troede på, at behandlingen 

virkede. De helbredssøgende kunne opnå store resultater ved en 

klimaændring samt ved et vinterophold. Men behandlingen virkede 

kun, hvis de helbredssøgende overholdt de udstedte forholdsregler. 

De to læger, Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. Stedmann mente 

bestemt også, at klimaet havde en helbredende effekt. Men de var 

begge fortalere for, at den bedste behandling var en kombination af et 

godt sundt klima, en streng diæt samt en medicinsk behandling. 

Klimaet kunne altså ikke gøre det alene. Det støtter både 

rejsebeskrivelserne og den samtidige medicinske litteratur indirekte op 

om. Her skinner især to ting igennem. De helbredssøgende måtte ikke 

komme for sent af sted i deres sygdomsforløb. Ventede de for længe, 

havde en klimaændring ingen effekt. Og det var aldrig klimaets skyld, 

hvis en patient ikke overlevede, men derimod altid den 

helbredssøgende egen skyld. Overholdt den helbredssøgende ikke 

restriktionerne, så kunne man ikke forvente et godt helbredsmæssigt 

resultat. De restriktioner man skulle overholde på de dansk-vestindiske 

øer, her især Sct. Croix, var blandt andet at tage sig i agt for varmen, 

den daglige regn, den farlige aftentåge og den tidlige solnedgang. Det 

udmundede i, at man skulle klæde sig ordentligt på, så man ikke blev 

for ophedet, men heller ikke blev for kold under regnen. Varmen 

gjorde også, at det blev forfærdeligt varmt om natten, men man måtte 

ikke sove med åbne vinduer, for så kom nattekulden ind og kunne 

medføre en forkølelse. Den tidlige solnedgang og den farlige aftentåge 

gjorde, at man ikke kunne dyrke sin motion til senere end kl. 18 og 

ikke kunne tage ud om aften. Alle klimatiske forbehold. Dertil kom 

også, at man skulle passe på den største faldgrube på øerne, nemlig 

den eksotiske frugt og grønt og alkoholen. Det var nemt for de 

helbredssøgende at blive fristet af at drikke for meget alkohol. Alkohol 

var lettilgængeligt og en naturlig del af hverdagslivet på øerne. Det er 

tvivlsomt, at den eksotiske frugt og grønt på nogen måde skulle have 

haft en negativ effekt på helbredet. 

 Der var dog visse dele af klimaet, som måske havde en effekt. 

Flere kilder fremhæver den tørre atmosfære som noget helt specielt 

ved et vinterophold på Sct. Croix. Tørke var på det tidspunkt ligestillet 

med et yderst sundhedsfremmende klima. Det tørre klima skulle havde 

en god effekt på de invalide. De fik en fornemmelsen af mere energi, 

og det gjorde også luften tynd og nemmere at inhalere. Men også den 

jævne temperatur, både fra dag til dag, men også fra måned til måned, 
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ja faktisk hele året rundt, bliver fremhævet som værende særligt for de 

dansk-vestindiske øer. Der er ingen tvivl om, at en jævn temperatur 

har været godt for folk med lungesygdomme. Men selvom 

temperaturen var jævn, var den meget varm og ikke mindst var der en 

høj luftfugtighed. Begge desværre elementer, som senere forskning har 

vist ikke har en positiv effekt på folk med svage lunger. Angående den 

tørre atmosfære, så kunne den have haft en vis effekt på folk med 

lungelidelser, men at et tropisk klima kan have en tør atmosfære er til 

gengæld tvivlsomt. Især i et klima på de dansk-vestindiske øer, der har 

en gennemsnitlig luftfugtighed på mellem 85-90 pct. De klimatiske 

forhold på øerne har derfor nok haft en del af skylden for, at 

helbredsindustrien aldrig kom på sit højeste i dette område. Klimaet 

var ganske enkelt ikke så godt for en person med lungetuberkulose 

eller andre lungelidelser. Man hører flere gange, at de helbredssøgende, 

der kom til øerne med især gigt-lidelser og astma, havde meget store 

fordele ved klimaet. Men de dansk-vestindiske øer, her især Sct. Croix, 

var bestemt ikke en helbredssøgende med lungelidelsers paradis.  

 Et vinterophold på de dansk-vestindiske øer, her især Sct. Croix, 

indebar andet end blot klimaændringer. De helbredssøgende skulle 

samtidig følge en diæt. Diæten tog udgangspunkt i Brehmers teori. De 

bærende elementer af opholdet var frisk luft, hvile, let motion, god og 

nærende mad og en stramt styret hverdag, hvor hvert minut havde 

fokus på helbredelsen. Disse elementer har naturligvis haft en 

forbedrende effekt på de helbredssøgendes helbred. Det har været 

godt for de lungesyge at komme væk fra de overbeboede byer og ud i 

den friske luft. Hvile og god nærende kost har altid haft en positiv 

effekt på et svageligt legeme. Og i kombination med daglig motion, 

har det helt sikkert styrket de helbredssøgende. At de skulle følge et 

stramt styret hverdagsprogram har sikkert i visse tilfælde haft en 

positiv effekt. Der går mange fortællinger om kursteder, der var mere 

festlige end de var helbredende. Dette var ikke tilfældet på de dansk-

vestindiske øer, der gang på gang beskrives som kedelige og ganske 

uden social underholdning. Men den stramt styrede hverdag har nok 

også hjulpet de helbredssøgende til at fokusere på at forbedre deres 

helbred. Det har tvunget dem til at sætte tempoet ned og slappe helt 

af. Den negative del af denne stramt styrede hverdag har været, at 

nogle af de helbredssøgende kom til at dvæle ved deres sygdom og 

lidelser, hvilke har været drænende, både for dem selv og deres 

omgivelser.  

 Med hensyn til omfanget af helbredsindustrien på de dansk-

vestindiske øer, her især Sct. Croix, så kommer de tre kilder frem til 

den samme konklusion. Industrien var aldrig og blev aldrig andet end 

en nicheøkonomi. Rejsebeskrivelserne sætter antallet af de 

helbredssøgende til at være omkring 200-250. Her var cirka halvdelen 

syge, mens den anden halvdel var pårørende. Og det er endda tal fra 
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den periode, hvor der findes mest kildemateriale om de 

helbredssøgende på øerne. Dr. Wm. Stedmann og Dr. G. Wm. 

Stedmann beskriver aldrig et præcist antal af de helbredssøgende på 

øerne. Men især Dr. Wm. Stedmann fortæller flere gange, at der kom 

et vist antal til hans praksis. Meget tyder også på, at Dr. Wm. 

Stedmann var den læge, de nordamerikanske invalide gik til. Og at han 

har tilset stort set dem alle. For det første var Dr. Wm. Stedmann den 

eneste, der omtaler de helbredssøgende gennem en længere periode. 

Men de må også have fyldt meget i hans praksis, siden han netop 

vælger at beskrive denne gruppe i sine medicinalberetninger, der var 

yderst sparsomme for andet end generelle informationer. Gruppen af 

nordamerikanske invalide må altså have fyldt godt i hans praksis og 

med et cirka antal på omkring de 200-250 har det heller ikke været 

umuligt, at han har tilset de fleste om ikke alle. Ydermere beskriver 

rejsebeskrivelserne flere gange, at Dr. Wm. Stedmann var de 

helbredssøgendes foretrukne læge. Han havde et yderst godt 

omdømme i Nordamerika. 

 Det er også vigtigt at tage fat i kildernes forretningsmæssige 

interesser. Var de kun ude på at tiltrække nye kunder og var alt baseret 

på falsk reklame, eller var de troværdige i deres beskrivelser? Ud fra 

analysen af kilderne konkluderer jeg, at det var en blanding af begge. 

Hovedparten af kilderne mener jeg er troværdige. Der er ikke i 

analysen fundet belæg for at tvivle på Dr. Wm. Stedmann eller Dr. G. 

Wm. Stedmanns medicinalberetninger. Der er ingen tegn på, at de to 

læger gør noget ekstraordinært for at tiltrække flere invalide til øerne. 

Rent erhvervsmæssigt udgør de en stor del af deres klientel, men 

umiddelbart har de to læger arbejde nok, også uden de amerikanske 

invalide. Dr. Wm. Stedmann dør ganske vist mens industrien stadig 

har en vis volumen. Dr. G. Wm. Stedmann har stadig sin praksis, 

mens industrien er på vej ned af bakke, men han klager aldrig over 

manglerne patienter. Han skriver heller ikke bøger, der på nogen måde 

skulle promovere øerne eller tiltrække flere invalide. Dog bliver han 

meget syg  og kan ikke passe sin praksis i en årrække og dør højst 

sandsynlig af sin sygdom.  

 Den samtidig medicinske litteratur mener jeg heller ikke fremstiller 

de dansk-vestindiske øer forkert eller laver udpræget falsk reklame. 

Både Clark og Wissing var dedicerede modstandere af øerne som 

vinteropholdssted for invalide, mens de seks andre forholdt sig relativt 

virkelighedstro til de klimatiske fordele og ulemper.  

 Den kildegruppe, der udskiller sig mest er rejsebeskrivelserne. 

Både Lloyd, Tuckerman, Jackson og forfatteren bag navnet ”By an 

Invalid”, er alle rimelig troværdige i deres beskrivelser. De fortæller 

fordelene og ulemperne ved et vinterophold på de dansk-vestindiske 

øer, her især Sct. Croix. Man får ikke en stærk fornemmelse af falsk 

reklame, når man læser deres bøger og de forholder sig nogenlunde 
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objektivt. Dog er de naturligt præget af deres eget positive ophold på 

øerne. Derimod får man en fornemmelse af falsk reklame ved 

gennemlæsning af både Petersens og Smiths bøger. Beskrivelserne 

deler sig i to, og på visse punkter virker de objektive og forholder sig 

til de faktiske forhold, mens de på andre punkter tegnes et idealiseret 

billede af øens klimatiske fordele. Man får en klar fornemmelse af, at 

der ligger mere bag deres bøger, end blot udbredelsen af øernes 

omdømme. Kalmer derimod lægger ikke skjul på sin hensigt med 

bogen. Den er skrevet for at sætte gang i helbredsindustrien igen. Han 

starter med at fortælle om de elementer, der har gjort, at øen ikke har 

haft så mange besøgende helbredsturister i en årrække. Undervejs 

fortæller han, at alle de ting nu er ordnet og at øen endnu engang er 

klar til at modtage de velhavende nordamerikanske invalide. Kalmers 

tekst indikerer falsk reklame, selvom han forholder sig til de negative 

elementer af øen. På intet tidspunkt forholder han sig kritisk til øernes 

klimatiske fordele. Han fremhæver de positive elementer og negligerer 

de negative.  

 Men falsk promovering eller ej, så var der ingen, der tvang de 

helbredssøgende til at tage et vinterophold på de dansk-vestindiske 

øer, her især Sct. Croix. De invalide har formentlig gerne ladet sig 

lokke af de mange fortællinger om det helbredende klima. Der er 

ingen tvivl om, at der har været en vis desperation hos de syge. De var 

villige til at prøve hvad som helst for at undgå de mange lidelser, der 

var i forbindelse med en lungetuberkulose. Behandlingsmetoderne var 

bestemt ikke milde. Blodladninger, brækmidler og indåndingen af 

fortyndet klor var hårde for de i forvejen svækkede individer. Før 

opdagelsen af tuberkulose-bakterien gik sygdommen under navnet 

comsumption og som navnet beskriver, så var det en sygdom, der 

fortærede kroppen. Den åd de syge op indefra, og de inficerede har 

lidt meget. Et vinterophold i et varmere klima må have haft en effekt, 

om ikke på sygdommen, så på det mentale niveau. Dette til trods for, 

at de måtte undvære deres familie i en hård tid. Men hvis ens eneste 

fremtidsudsigt var døden, var man højest sandsynlig villig til at gøre 

hvad som helst for at udskyde denne dødsdom.     

 Min konklusion efter at have gået i dybden med de tre 

kildegrupper stemmer ganske godt overens med den anden nutidige 

forsknings konklusioner. Stort set lægger udviklingen af 

helbredsindustrien på de dansk-vestindiske øer, her især Sct. Croix sig 

tæt op af den amerikanske udvikling, som er hovedfokus hos fire ud af 

fem forfattere. Både Spidle og Rothman beskriver at i starten af 

perioden, det vil sige i 1820-1830-erne var der mest fokus på 

klimaændringer, diæt og motion. Både Jones og Spidle ligger dernæst 

vægt på, at der i midten af 1800-tallet kom fokus på, at Altitude 

Therapy, altså at luften i de højre luftlag, havde en bedre effekt på 

lungesyge. Mens de begge beskriver, at der i sidste halvdel af perioden, 
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altså fra 1870-erne og frem til slut 1800-tallet kom fokus på 

sanatoriekuren. Denne udvikling passer godt overens med 

beskrivelserne af udviklingen på de danske øer. De tidlige kilder lægger 

vægt på de klimatiske fordele, en stram styret hverdag og kost i 

kombination med let motion og en medicinsk behandling. Jo senere 

tidsmæssigt kilderne er, jo mere vægt lægges der på at 

indlogeringsstederne lå højt oppe over vandets overflade, så man 

kunne nyde godt af den gode luft. Der bygges aldrig et sanatorie på de 

danske øer. Men meget tyder på at nogle måske har prøvet at få 

opbygget et sanatorie, men det blev aldrig en realitet. Wissing fortæller, 

at på de to landsteder Mafolie og Bülowsminde opholdt sig flere 

amerikanere, og de forsøgte at gøre stederne til sanatorier. At det 

aldrig blev åbnet et sanatorie på de danske øer passer også med det 

tidsmæssige perspektiv. Efter tuberkulosebakteriens opdagelse i 1882, 

ændrede holdningen til de helbredssøgende sig markant. 

Vinteropholdsstederne ønskede ikke længere at tiltrække de syge. Man 

opfattede dem ikke længere som en god forretning. Og denne 

holdning har sikkert også fundet sted i Dansk Vestindien. 

 Men det er ikke kun på udviklingen af industrien, at min 

konklusion lægger sig op af den anden nutidige forsknings resultater. 

Både Spidle og Rothman beskriver, at ved de fleste 

vinteropholdssteder i Amerika var det Brehmers teori, der var det 

bærende element i behandlingen. Det stemmer godt overens med min 

konklusion om behandlingen på de danske øer. Også her var 

udgangspunktet i de fem basiske elementer: ro/hvile, nærende mad, et 

udendørsliv med masser af luft, solskin mm., regulerede vaner og god 

medicinsk behandling. Dog mente lægerne på de danske øer ikke, at en 

opfedning var hensigtsmæssigt, som Brehmer lægger stor vægt på.  

  Men et sted skiller min konklusion sig væsentligt ud fra de andre 

nutidige forskeres. Og det er på spørgsmålet omkring hvor troværdig 

den samtidige litteratur egentligt var. Alle de fem forfattere 

konkluderer, at litteraturen var kommet ind i en ond cirkel, som de 

ikke kunne bryde ud af. En ond cirkel med usande udsagn om 

opholdstedernes klimatiske fordele. Med litteraturen mener de både 

den samtidige medicinske litteratur og den litteratur, de 

helbredssøgende selv skrev.  

 Størstedelen af mine kilde forholder sig forholdsmæssigt 

troværdigt til virkelighedens forhold. Både den samtidige medicinske 

litteratur, men også rejsebeskrivelserne, dog til en vis grænse. Især  tre 

forfatter skiller sig ud. Som tidligere beskrevet så er Petersen, Smidt og 

især Kalmers tekster utroværdige. Men jeg ser ikke spor efter en 

fuldstændig fordækt litteratur, der ikke kan forholde sig objektivt til 

virkeligheden. Både Smidt og Petersen fortæller både om negative og 

positive sider, dog med vægt på de positive, mens Kalmer klart er den 

mest virkelighedsfjerne. Han negligerer de negative sider af både de 
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klimatiske forhold som øens generelle tilstand. Men alt i alt mener jeg 

ikke, at litteraturen er så fordærvet som den anden nutidige forskning 

konkludere.  

 Efter at have analyseret de tre kildegrupper om de 

helbredssøgende på de dansk-vestindiske øer, her især Sct. Croix, får 

jeg et billede af en industri, der aldrig rigtig bryder igennem, hverken i 

udbredelse eller i en økonomiske betydning for øerne. Igennem hele 

perioden forbliver industrien forholdsvis lille, og den opnår derved 

kun en status som en nicheøkonomi. Jeg konkludere dette ud fra en 

sammenligning med de andre berømte og meget søgte 

vinteropholdssteder for de helbredssøgende i perioden 1830 til ca. 

1880. Steder som området omkring middelhavet og den franske 

riviera. Steder som kurstedet Vichy og Menton. Eller som 

bjergområderne i de Schweiziske alper, som for eksempel kurstedet 

Davos. Dansk Vestindien, her især Sct. Croix, fik heller aldrig den 

samme status som et sundt område som for eksempel Californien og 

New Mexico i Amerika. Grunden til dette mener jeg var. at de dansk-

vestindiske øer, her især Sct. Croix hverken havde de klimatiske eller 

de menneske skabte forhold til at tiltrække nok invalide amerikanere. 

Resultaterne har i sidste ende nok ikke været gode nok til, at øerne fik 

den vigtige omtale en sådan udbredelse krævede.  
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