
Allergiens historie. Det har efterhånden kløet og gjort ved i godt hundrede år, og intet tyder på, at
det vil holde op lige foreløbig. Men hvor kommer allergien fra? Er det et overklassefænomen? Og

hvad bliver det næste?
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I Albert Camus’ roman Pesten fra 1947bliver dr. Bernard Rieux et sted mindet om følgende: »Vi har alle sammen plagen inden i os; 
ingen, ingen på denne jord, kan sige sig fri for den.« 

Men det kan da ikke passe. Plagen kommer jo per definition udefra, ikke sandt? Den kommer sydfra, østfra, nordfra eller vestfra. Fra 
fugle i luften eller fra alger i vandet. Den kommer alle vegne fra, bare ikke fra os selv – for det ville ikke være til at bære.

Ikke desto mindre er det netop sådan, det forholder sig. Vor største – både nuværende og fremtidige – plage synes nemlig at være 
allergi, en størrelse, vi fortsat ved forbløffende lidt om. Hvorfor bliver nogle ramt, mens andre får lov at slippe? Og hvorfor bliver 
denne plage mere og mere udbredt?

At sidstnævnte er tilfældet, kan der ikke herske megen tvivl om. Som Mark Jackson beretter i Allergy: The History of a Modern 
Malady, så vokser den allergiske plage sig større og større år for år. Mens allergi kun var et marginalt fænomen i begyndelsen af det 
20. århundrede, så led omkring en ud af tredive af en eller anden form for allergi i 30rne og 40rne – og i dag er omkring hver tredje 
indbygger i den vestlige verden ramt. 

Allergi er selvfølgelig ikke kun en plage, man har inden i sig, sådan som Camus beskriver det. Man er jo netop allergisk over for 
noget, og det »noget« kommer naturligvis udefra. Og dog. Ordet »allergi«, der blev dannet så sent som i 1906 af den østrigske 
forsker Clemens von Pirquet som en sammenstilling af to græske ord, betyder »ændret biologisk reaktivitet«, og det afspejler meget 
godt det særlige ved von Pirquets hundrede år gamle opdagelse. 

Clemens von Pirquet påpegede, at det slet ikke er den udefra kommende substans’ skyld, at man bliver ramt af for eksempel høfeber 
eller astma, men at det derimod helt og aldeles har at gøre med en fejlprogrammering i selve den plagede krop. Da det langtfra er 
alle, der lider, når der er forhøjede pollental, må problemet jo angå den enkelte – i form af en fejl i kroppens immunforsvar. Ad den 
vej forbandt von Pirquet normalt modstillede størrelser som overfølsomhed og immunitet, og en af de udbredte behandlingsmetoder i
det 20. århundrede blev derfor at forsøge at ændre patienternes biologiske reaktivitet, eksempelvis ved at give høfeber-allergikeren et 
ordentligt skud pollen.

I kølvandet på Clemens von Pirquets teori om allergi følger en række milepæle i allergiens historie op gennem det 20. århundrede. 
Heraf særligt Henry Dales opdagelse af histamin i 1910; beskrivelsen af atopi i begyndelsen af 20rne; introduktionen af mere 
effektive behandlinger i mellemkrigstiden, blandt andet med antihistaminer; og endelig Ishizaka-brødrenes opdagelse i 1967 af 
Immunoglobin E som en central brik i allergiens puslespil. 

I dag har vi således dannet os et ret præcist billede af, hvordan den allergiske reaktion ser ud. Et antistof ved navn Immunoglobin E 
(IgE) reagerer på et harmløst fremmed stof fra omgivelserne. I nogle tilfælde frigives blandt andet histamin, og så er skaden sket. 
Næsen løber, det klør, man nyser konstant, får tårer i øjnene, slår ud, får vejrtrækningsproblemer eller hæver måske ligefrem op. Alt 
afhængigt af, hvilken del af kroppen der er under angreb. 

Uanset at man med god ret kan betragte allergi som et specifikt moderne fænomen, så er denne udlægning dog ikke fuldstændig 
retvisende. Helt tilbage i antikken finder man således indimellem beretninger om stærke reaktioner – også kaldet idiosynkrasier – på 
for eksempel bi- og hvepsestik, og den latinske filosof Lucretius (98-55 f.Kr.) beskrev desuden, hvad der til forveksling ligner 
madallergi. »Det, der for nogle er mad, er gift for andre,« noterede han. Også astma har været med os i lang tid, en lidelse, den 
stoiske filosof Seneca beskrev som »en form for forlænget ’sidste vejrtrækning’.« 

Først i 1800-tallet bliver der for alvor rapporteret om høfeber, især i England og Nordamerika, hvor man møder en del forskellige 
forklaringer og løsninger på problemet. I 1819 præsterer briten John Bostock således den allerførste præcise beskrivelse af høfeber, 
af den grund også kaldet »Bostock’s catarrh«. Ifølge Bostock var den ualmindelige lidelse, han beskrev, et udslag, ikke af pollen, 
men af for megen varme, sol og fysisk anstrengelse. Han anbefalede derfor, at man drog til køligere kystområder såsom Ramsgate i 
det sydøstlige England, hvor man kunne pleje denne »særlige affektion«, der ligesom gigt og tuberkulose var et udpræget 
overklassefænomen. Allergiske reaktioner vidnede om forfinelse, og ifølge Bostock var høfeber et fuldstændig ukendt fænomen 
blandt de fattige.



Som det 19. århundrede skred frem, mærkede man mere og mere til høfeberen. I 1870ernes USA opstod der ligefrem høfeber-
foreninger med luksuriøse kursteder i bl.a. New Hampshires White Mountains, hvor overklassen kunne undslippe forårets 
pollenregn. På den måde var der ikke længere kun tale om en fornem lidelse: høfeberen var blevet attraktiv, noget man håbede på at 
blive ramt af.

Det var også på den tid, den amerikanske læge George Beard beskrev høfeber som en fysisk manifestation af »amerikansk 
nervøsitet«. For ham at se var høfeber mest af alt en følgevirkning af moderne liv med de nye transport- og kommunikationsmåder, 
den »urytmiske, umelodiøse« støj, den forøgede mængde forretninger, de mange nye opdagelser, klimaforandringerne, problemer på 
hjemmefronten, finansielle bekymringer, det forhøjede mentale aktivitetsniveau hos kvinder (!); samt den større frihed.

Selvom disse anskuelser i dag kan virke forældede og næsten pseudovidenskabelige, så havde Beard på en eller anden måde alligevel
fat i problemets rod. Allergi er jo ikke kun en selvskabt plage i von Pirquets mikroskopiske forstand, men også i den forstand, at 
plagen er uløseligt forbundet med det moderne, vestlige samfund.

Det har igennem årene – særligt i 70erne – fået samfundskritiske røster til at fremhæve allergien som et udtryk for det moderne 
samfunds dårligdomme. Den moderne verden er forfalden, og det er allergiens udbredelse et bevis på. 

Noget anderledes lyder den såkaldte hygiejneteori. Ifølge denne forklaringsmodel er allergiens opblomstring et resultat af de 
forbedrede hygiejniske forhold. Løsningen skulle derfor være eksempelvis at slække på forbruget af håndsæbe, så vi udsætter os selv 
for de ting, vi har det med at udvikle allergi overfor. Ellers får kroppen jo ingen chance for at forsvare sig. Hygiejneteorien er 
imidlertid langtfra helstøbt; den tager for eksempel ikke højde for forhold som forurening, stress, kunstige tilsætningsstoffer med 
videre.

I sidste ende er et mere fatalistisk perspektiv på sagerne nok at foretrække for menigmand. Selvom allergi er et udpræget kulturelt 
fænomen, der er nært knyttet til lige netop vores epoke, så må man også konstatere, at det er et gennemgående træk, at vi 
overhovedet er plaget af noget.

»Helbredsmæssige trusler er en uundgåelig del af livet,« konstaterede den franske mikrobiolog og patolog René Dubos og tilføjede: 
»Hver samfundsmæssig epoke er ramt af sygdomme, der svarer til denne epoke; eller rettere: hver civilisation skaber sine egne 
sygdomme.« På den baggrund fremstår allergien som den pris, vi har måttet betale for at komme 1800-tallets alvorlige epidemiske 
sygdomme til livs, og spørgsmålet er derfor ikke, om vi nogensinde får bugt med allergien, men snarere hvornår vi gør det. Og så 
selvfølgelig: hvad bliver det næste?

 


