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Det Medicinske Politi Gerda Bonderup Hent PDF Forlaget skriver: Her fortælles mange historier om
danskernes hverdagsliv i perioden: Boligforholdene var elendige, ernæringen var dårlig, hygiejnen

mangelfuld, og der var ingen kloaksystemer; kilderne taler deres tydelige sprog om et hårdt liv, men fortæller
også om de første spæde forandringer af de kritisable sundhedsforhold; først og fremmest med fokus på

historien om Det Medicinske Politi, som var lægernes slagplan for at fremme folkesundheden fra 1700-tallet
og frem.

Den danske enevældige regering var interesseret i en talrig og rask befolkning og ville derfor gerne danne
parløb med lægerne. En hel række initiativer så dagens lys: Der blev oprettet embedslægestillinger og bygget

sygehuse. Epidemiforordninger blev udformet og koppevaccinationen indført.

Det hele foregik på forbløffende symbiotisk måde. Gik lægerne for vidt i deres iver, bremsede regeringen
dem. Vaccinationen var således ikke obligatorisk, men var i de første mange år kun for dem, der havde lyst.
Den enevældige regering ville ikke anvende tvang over for befolkningen. På den anden side iværksatte den så

godt som aldrig sundhedspolitiske tiltag uden først at have rådført sig grundigt med lægerne. Det fik
befolkningen til at bakke op omkring lægernes tiltag, som for eksempel da mange frivillige borgere under

koleraangrebet midt i 1800-tallet bistod lægerne i deres hygiejnefremstød.
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