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MANUS 

Koppevaccine & Malkepiger 

SCENE 1: INTRO 

En animationsfigur fader op. 

CORONA: 

Ja du har gættet rigtigt: Det er mig Corona.  

Og du synes måske jeg er klam og en kæmpe klovn. 

Derfor vil jeg fortælle om en sygdom der hed Kopper. 

En Koppevirus hopper ind foran Corona, som ser overrasket ud. 

KOPPER: 

Jep, det er mig der er Kopper. 

Og det er mig, det handler om i denne film:  

 

TITELSKILT FADER OP 

KOPPER: (VO) 

Koppevaccine & Malkepiger 

Bag dem, Skilt: ÅR 2020 og en billede-montage af mennesker i en by. 

CORONA:  

MEN hvordan kan DU være her? Du blev jo udryddet for mange år 

siden?   

KOPPER:  

Ja ja, jeg er også et spøgelse nu. Men der var engang, hvor jeg 

var en frygtet sygdom.!!! 

CORONA: 

OK. Jamen skal vi så ikke lige spole tiden tilbage? 

Billede-montage hvor by & mennesker ændres tilbage i tiden.  

KOPPER:  

Jo vi skal til 1700-tallet.  

FADE TIL SORT 

SCENE 2: Edward Jenner og koppevaccination 

Kopper og Corona går hen til Edward. 

KOPPER & CORONA (i kor): 
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Hvem er du? 

 

EDWARD JENNER: 

Jeg hedder Edward Jenner og er læge.  

 

En malkepige med en ko løber op til Edward, Kopper og Corona. 

SARAH: 

Goddaw Edward og øhhh mærkelige væsener. Må jeg spørge om noget?  

 

EDWARD JENNER: 

Hej Sarah. Ja, selvfølgelig må du det. 

 

SARAH: 

Jeg vil bare gerne vide, hvad det er, jeg har på mine hænder… de 

her små bylder. Det gør ikke ondt, og jeg føler mig ikke syg… 

 

 EDWARD JENNER: 

Hmmm du har fået ko-kopper. Det er en koppevirus, som ikke er 

farlig for mennesker, ligesom menneske-kopper. 

  

En ko kommer ind og snuser til Corona og Kopper 

SARAH: 

 Ko-kopper? Så er jeg vel blevet smittet fra min ko - jeg malker 

den jo også hver dag. Men jeg har også været tæt på mange, som har 

menneskekopper, så er du sikker?  

 

 EDWARD JENNER: 

Ja, og det er RET interessant.  

Må jeg tage lidt af dit sår til et forsøg? 

Såret indeholder nemlig ko-kopper som jeg giver til en 

forsøgskanin for at se, om den bliver immun overfor menneske-

kopper. Hvis vi er heldige, kan vi lave en vaccine på den måde. 
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En kanin, der hopper ind, spærrer øjnene op og flygter derfra. 

SARAH: 

 Det må du da gerne… Men hvorfor bruger du en kanin? 

Tankeboble over Edward med en dreng der får en vaccine.   

EDWARD JENNER: 

Ikke en rigtig kanin - jeg vil teste min vaccine på en dreng, der 

hedder James. 

 

CORONA:  

Det forstår jeg ikke...er James syg? (undrer sig) 

 

EDWARD JENNER: 

Nej, nej slet ikke. Men jeg tror at den nye vaccine kan hjælpe 

ham, så han ikke bliver syg. Forestil dig, at vaccinen gør, at 

hans krop danner en hel flok soldater, der bekæmper ko-kopper, men 

som også bekæmper menneske-kopper. 

 

SARAH: 

Så det betyder, at mine ko-kopper kan forhindre, at andre får 

menneske-kopper… DET er smart! 

  

CORONA: (til Kopper) 

Øv, altså. Ved du, hvad der sker, hvis det lykkes ham at lave en 

vaccine?  

KOPPER: 

Nej, hvad da?  

CORONA: 

Så er det: Farvel til dig!  

FADE TIL SORT 

 

SCENE 3: Danmark bliver ramt af koppeepidemier -

begyndelse af 18-tallet  

FREDERIK 6. kommer kørende i karet og stopper ved slottet. 
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En læge, Corona og Kopper stiller sig ved siden af kareten. 

LÆGEN: 

Deres Kongelige Højhed. Den er HELT gal.! 

Vi er blevet ramt af en koppeepidemi. IGEN. 

En masse mennesker er syge og mange er døde. 

Tankeboble af folk med kopper. 

FREDERIK 6.: 

Goddag hr. Læge. Åhhh nej ikke igen. Men hvor kommer den klamme 

sygdom fra? 

Kopper hopper ind foran lægen og taler til Frederik 6. 

KOPPER: 

Jeg er IKKE klam.! Men, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg har 

været her på jorden i mange tusinder år. Det var for eksempel mig, 

der tog livet af den egyptiske farao Ramses den 5. der levede for 

over 3000 år siden. Vildt ikke? 

 

FREDERIK 6.: 

Øhh, jo, det er… vildt..? Men… (han bliver afbrudt) 

 

KOPPER: 

Og romerne brugte mig, når de skulle i krig. De smittede deres 

fjender med mig, så de blev syge og ikke kunne kæmpe. Smart ikk? 

 

CORONA: 

Orv sejt!! Hvad mere? 

 

KOPPER: 

I begyndelsen af 1500-tallet kom jeg til Mexico sammen med 500 

spanske soldater og nogle af dem, var syge med mig. Så de smittede 

de indfødte og i de følgende 50 år var RIGTIG mange syge - og 

halvdelen døde.   

  

LÆGEN: 
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SÅ er det nok!!! Deres Kongelige Højhed. Vi gør ALT for at kurere 

folk. Vi behandler folk med igler og kopsætning, for at tage den 

urene væske ud. Ellers kan folk blive spedalske. 

 

Der laves SPLIT-SCREEN. Søren Brostrøm står i København i nutid.  

SØREN BROSTRØM: 

Øhh...det vil jeg godt lige kommentere på…  

Corona gemmer sig bag ved Kopper og hvisker til Kopper. 

CORONA: 

Åhh nej. Ikke Søren Brostrøm. Han er MIN fjende. 

 

SØREN BROSTRØM: 

Folk blev IKKE spedalske af kopper. Men det var en meget smitsom 

virussygdom, hvor man fik høj feber, hovedpine og blærer over hele 

kroppen. Nogle gange angreb kopperne også organerne. Hvis man 

overlevede, kunne man blive blind og kroppen var fyldt med ar. 

 Da jeg var en bette knægt, fik man bare en vaccine, og så var man 

immun. 

Og der hvor jeg kommer fra har man lavet en Corona vaccine. 

 

CORONA: 

JA de har. Det er SÅ træls. 

 

LÆGEN: 

En vaccine? Jeg kender en læge. Jeg ved, at han har arbejdet på at 

lave en vaccine. Jeg skriver straks til ham for at høre, hvordan 

det går.  

FADE TIL SORT 

 

SCENE 4: Borgere bliver vaccineret, ÅR 1810 

Frederik 6., lægen, Kopper og Corona står i et kontor på slottet. 

FREDERIK 6.: 

Halløj, Hr. Læge, hvad er nu det?  
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Tankeboble over lægen med en dreng der får en vaccine.    

LÆGEN: 

Det er fra Edward Jenner. Han har sendt en masse vacciner mod 

kopper!! Han skriver at han har lavet den ved hjælp af ko-kopper 

fra en malkepige og testet den på en dreng, som fik feber, men 

efter 10 dage var han rask igen.  

 

FREDERIK 6.: 

Hvordan er han sikker på at den virker? 

 

SØREN BROSTRØM: 

Det er ganske enkelt. 

Et par måneder senere lavede Edward Jenner et nyt forsøg: Han gav 

drengen smitte med menneske-kopper, men han blev ikke syg! Og 

hvorfor? Fordi ko-kopperne havde givet ham beskyttelse mod 

mennesker-kopper.  

 

FREDERIK 6.: 

Wow! DET var smart…  

 

SØREN BROSTRØM: 

Ja, men jeg synes IKKE det var smart, at bruge en dreng på 8 år, 

som forsøgskanin… 

 

FREDERIK 6.: 

Nå nej… det kan du godt have ret i… 

Nå, men vi skal have vaccineret folk hurtigst muligt. 

 

KOPPER: (ser sur ud) 

Øv, øv, ØV!!! Nu ser det ud til at jeg snart forsvinder… 

 

CORONA: 

Det ser i hvert fald sort ud. Både for dig og for mig.  
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FADE TIL SORT    

 

SCENE 5: OUT-TRO 

SØREN BROSTRØM: 

Vaccinen var en stor succes og i 1980 konstaterede man, at 

koppesygdommen var udryddet. Derfor er man holdt op med at 

vaccinere mod kopper. 

 

CORONA: 

He he ja så må man håbe, at den virkeligt er udryddet. Mennesker 

som Edward og dig vil altid forsøge at komme af med virus. Og held 

og lykke med det, siger jeg bare!!! 

 

THE END 

 


