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Nobelprisen og
kræftforskeren
fra Silkeborg
Johannes Fibiger, der
modtog Nobelprisen
1926, blev født i
Silkeborg
AF PETER MOURITSEN

Arkivar, Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE I dag, lørdag 4.
oktober, er det igen Lyserød Lørdag
i Silkeborg og resten af landet. Byens handlende og erhvervsdrivende
samler penge ind til Støt Brysternekampagnen - symboliseret ved den
karakteristiske, lyserøde sløjfe. Målet
med kampagnen er naturligvis at videreføre kampen med den frygtelige
sygdom, som kræften er.
Kampen mod kræft er bestemt ikke
en ny sag - faktisk er det mere end hundrede år siden, man mere systematisk
begyndte at studere sygdommen og
organisere kampen mod den. Det skete
gennem Cancerkomiteen, som var en
forening, der, som Kræftens Bekæmpelse i dag, stod for at oplyse og koordinere indsatsen. En af pionerene
fra kræftforskningens første tid er fra
Silkeborg.
Mange har måske, når de har gået
på Vestergade ud for nummer 43, set
mindepladen for Johannes Fibiger,
der lyder – I DETTE HUS FØDTES
KRÆFTFORSKEREN JOHANNES
ANDR. GRIB FIBIGER 23. APRIL
1867 - og tænkt »gad vide, hvem han
var?«.
Det korte svar er, at han var søn af
byens distriktslæge Christian Fibiger
og hustruen Elfride, der boede i huset
på det tidspunkt. Johannes Fibiger
(1867-1928) fik en meget fin karriere
og modtog Nobelprisen 1926 for sin
kræftforskning, så på den måde repræsenterer han Silkeborg som nobelpristager. Men overskriften snyder lidt. For
godt nok blev Johannes Fibiger født i
Silkeborg. Men han boede faktisk kun
i Silkeborg i et års tid, inden familien i
1868 flyttede til Kolding, hvor faderen
Christian Fibiger havde fået en stilling.

dommen. Det betød, at man fuldstændig manglede mulighed for at studere
sygdommens tidlige stadier. Og det
var her, Fibiger havde taget fat. Han
engagerede sig stærkt i sagen og stod
blandt andet bag en meget effektiv og
detaljeret indsamling af oplysninger
fra landets praktiserende læger om
sygdommens udbredelse.
99% af lægerne havde sendt svar
tilbage på kræftforskernes forespørgsel på statistiske oplysninger
om kræftsygdommens lokale udbredelsesmønster. Dette vandt han stor
anerkendelse for, og interessen for
materialet var stor, men det var dog
på det eksperimentelle område, han
fik sit gennembrud. Johannes Fibiger
havde med rotteforsøg opdaget, at ved
at inficere rotter med en særlig parasit
fik de store kræftsvulster i tarmen. Det
var en banebrydende opdagelse, som
fik stor opmærksomhed i 1913, hvor
han offentliggjorde sine resultater og
var til stor inspiration for mange forskere rundt om i verden.
Det store problem med Fibigers resultater var blot, at det ikke lykkedes
nogen at eftergøre dem. Tværtimod
fandt flere frem til, at de svulster, rotterne fik, ikke var ondartet kræft, men
nærmere symptomer på mangelsygdomme hos rotterne. I Fibigers laboratorier levede forsøgsrotterne nemlig
kun af hvidt franskbrød - en ensidig
kost uden mange af de vigtigste vitaminer.
På den baggrund var der mange,
der konkluderede, at Fibiger havde
tolket sine resultater forkert.

Faderløs som 6-årig
Johannes blev faderløs i en alder af
6 år ,og moderen Elfride Fibiger flyttede med børnene til København, hvor
en gren af familien drev Haderslev
Læreres Skole - et respekteret københavnsk gymnasium, hvor lærerstaben
primært var dansksindede lærere fra
det på det tidspunkt tabte Sønderjylland. Her fik Johannes lov at gå i skole.
Han fik en fin studentereksamen og
begyndte, som hans fader havde gjort,
at læse medicin i 1883.

Kontroversiel pris

Foregangsmand

Men ikke nok med, at Silkeborgs nobelpristager ikke boede i Silkeborg ret
længe, så er hans pris også omstridt.
De resultater, der er blevet lagt til
grund for at tildele ham prisen, har
nemlig vist sig ikke at være, hvad de
gav sig ud for. Eller er i hvert fald draget i tvivl.
Datidens kræftforskning var, da
Fibiger omkring 1900 tog fat på området, på et meget primitivt stadium.
Man vidste ikke, hvordan sygdommen
opstod og udviklede sig - hvilket betød, at man heller ikke vidste, hvordan
man skaffede forsøgsdyr med syg-

Bakterier var det helt nye, da Johannes Fibiger begyndte sine studier, og
han blev tidligt involveret i studierne
af dem.
Han fik medicinsk embedseksamen
i 1890, og herefter blev han ansat ved
Københavns Universitets Laboratorium for Medicinsk Bakteriologi - her
skrev han blandt andet doktordisputats om difteri.
Under arbejdet med difteri-sygdommen indledte Fibiger angiveligt medicinhistoriens første, eksperimentelle
arbejde. Han gav nemlig difteripatienter, der blev indlagt på hospitalet, for-

Det var

DENGANG

skellig behandling alt efter, om de var
indlagt på en lige eller en ulige dato.
På den måde havde han en gruppe, der
fik et nyt, difteriserum, og en kontrolgruppe, der ikke gjorde. Derved kunne
han iagttage, om behandlingen med
serummet virkede - hvilket han konstaterede, at det gjorde.
Efter også at have gjort sig bemærket med studier af tuberkulose skiftede Fibiger område til patologien - der
er studiet af, hvordan sygdomme viser
sig i kroppen og påvirker den. Det var
inden for det område, han blev professor i 1900.
Johannes Fibiger havde på det tidspunkt slået sit navn fast internationalt, som en nyskabende, systematisk
og dygtig videnskabsmand.
Johannes Fibigers interesse for at
bruge systematik og statistik i sit arbejde, som det blandt andet kom til
syne ved det eksperimentelle arbejde
og hans indsamling af oplysninger om
kræft, ligger på mange måder godt i
tråd med faderen Christian Fibigers
bedrifter i sin tid som distriktslæge i
Silkeborg. I den egenskab udarbejdede
han et meget detaljeret indblik - en såkaldt Medicinsk Topographie fra 1863
i alle de forhold ved Silkeborg-egnen,
som på nogen måde kunne have indvirkning på den sundhedsforholdene.
Rapporten indeholder både beskrivelser af klimaet, vandkvaliteten, den
almindelige kost og det generelle sygdomsmønster i byen og på landet. Den
giver et spændende indblik i området,
i sundhedsvæsnet i 1860’erne og livet
blandt forskellige sociale grupper hvor særligt den uforstålige armod
på landet springer i øjnene. Den medicinske topografi findes på Silkeborg
Arkiv og kan også læses på www.silkeborgarkiv.dk

Kræftens gåde
Kræft var dengang, da Johannes Fibiger kastede sig ud i at bekæmpe den,
en uudforsket sygdom, som læger over
hele verden forsøgte at finde en forklaring på og en kur mod. Derfor er
det ikke så sært, at den succesfulde
videnskabsmand, som Fibiger var,
også tog fat på det område.
Fibiger blev næstformand for
kræftforskningsorganisationen Cancerkomiteen og fik i den forbindelse
ansvaret for at indsamle det tidligere
omtalte statistiske overblik over kræftsygdommens udbredelse i Danmark,
Island, Grønland og Færøerne. Ud

|| Kræftforskeren Johannes
Fibiger blev født i Silkeborg
i 1867, men familien flyttede
allerede et års tid senere fra
byen. Fibiger døde i 1928.
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over det statistiske arbejde tilbød
Cancerkomiteen »ubemidlede« at undersøge væv fra mistænkelige svulster
gennem såkaldt mikroskopi for at slå
fast, om svulsterne var ondartede eller
ej. Det arbejde gjorde både, at fattige
patienter, der ellers ikke havde råd til
den slags, kunne få stillet en diagnose,
og at Cancerkomiteen fik noget væv at
arbejde med i sin forskning.
Han angreb sagen fra flere sider,
men hans gennembrud kom, da han
opdagede, at rotter, der var smittet
med en særlig indvoldsorm, spiroptera
neoplastica, udviklede store svulster i
tarmen, som han fastslog var kræft.
Den kræftfremkaldende parasit
sporede Fibiger til Sukkerhuset i
Dronningens Tværgade i København.
Der levede i en form for symbiose rotter og kakerlakker. Rotterne spiste
kakerlakkerne, der spiste rotternes
afføring med parasittens æg - på den
måde smittede dyrene hinanden. Fibiger fandt ud af at, hvis en rotte blev
fodret med en stor mængde af parasitten, udviklede den med tiden kræft i
tarmen, som i mange tilfælde bredte
sig til andre dele af rottens organisme.
Som nævnt var dette den egentlige
banebrydende bedrift - at få kræft til
at opstå eksperimentelt i et laboratorium. Og det var grunden til at han
blev indstillet til Nobelprisen.

Tvivl om resultaterne
Men allerede kort efter, at Fibiger i
1913 publicerede sine resultater, blev
der rejst tvivl om, hvorvidt det faktisk
var kræft, han havde fundet. Problemet var, at andre forskere ikke kunne
kunne gentage hans forsøg - deres
rotter udviklede ingen svulster. Der
var endda nogle, der opdagede, at de
kun fik resultater som Fibigers, hvis
de lod rotterne leve af en kost uden avitamin - og at de svulster rotterne da
fik, var symptomer på vitaminmangel
og ikke kræftsvulster. Som modsvar
hævder forfatteren til Johannes Fibiger-biografien - Knud Secher, at disse
forsøg blev udført med alt for få pa-

rasitter - sådan, at forsøgsdyrene ikke
fik en tilstrækkelig voldsom infektion
af de små parasitter til at fremkalde
kræften.
Som lægfolk har vi ikke svaret - det
står dog klart, at der allerede, da han
fik den fornemme pris, var fremsat
tvivl om hans resultater. Derfor kan
det måske virke mærkeligt, at han fik
den alligevel.

Nobelprisen
At Fibiger fik Nobelprisen i 1926, er
faktisk også lidt af en tilsnigelse - uddelingskomiteen fandt nemlig ingen
værdig til prisen i 1926, så i 1927
tildeltes Johannes Fibiger prisen for
1926 så at sige med tilbagevirkende
kraft. På det tidspunkt var han selv
stærkt svækket af tarmkræft - mere
eller mindre den selvsamme sygdom,
han havde arbejdet på at give sine rotter i en stor del af sit liv.
Om sammenfaldet af, at der var et
»overskud« af Nobelpriser og Fibigers
egen sygdom, har gjort, at man har
været lidt mere lempelig i tildelingen
af Nobelprisen, er svært at sige. Men
Fibigers status som førende kræftforsker og hans øvrige epokegørende
resultater inden for flere områder af
medicinen kan godt have gjort, at Nobelkomiteen ikke har tvivlet på, at det

|| Sygdommen, som Johannes
Fibiger beskrev, fik det
lægelatinske navn spirotera
carcinom. Her ses sygdommen
i en rottetunge og er et
eksempel på, at kræften har
bredt sig fra en forsøgsrottes
mave til tungen. Billedet
er fra Knud Sechers bog:
Nobelpristageren Johannes
Fibiger.

var Fibiger, der havde ret.
Han døde af sygdommen 30. januar
1928.
Fibigers videnskabelige bedrifter
var selvfølgelig kendt i den medicinske verden og beundrede i Danmark.
Og her i Silkeborg mente man også,
det var på sin plads at hædre den berømte forsker - han var jo født her.
Derfor foreslog borgmester EsbenPetersen i august samme år som han
døde, at der blev sat en mindetavlen op
på facaden af fødehjemmet, der kunne
»vise Efterslægten og fremmede, at
her fødtes vort berømte Bysbarn«. Et
forslag, hele byrådet sluttede op om.
Mindetavlen blev sat op i 1930.

