Den spanske syge
1918
2/8 1918:

Stedlige Nyheder

Thisted, 2. August

Influenzaen har – efter hvad
Amtslæge Bartsch oplyser – ikke
været særlig slem i Thisted endnu.
I forrige Uge og de første Dage af
denne Uge blev enkelte Familier angrebet af Sygdommen, og Aarsagen
viste sig i alle Tilfælde at skyldes
tilrejsende Personer, der altsaa har
ført Smitten med sig.
I de sidste par Dage har der
ingen nye Tilfælde været.
Fra Landet har Amtslægen ikke
modtaget Meddelelse om noget Tilfælde af Sygdommen

7/8 1918:
Den spanske Syge og Skoleferien. Undervisningsministeriet har
tilsendt samtlige Skoledirektioner udenfor København følgende Cirkulære:
Under Hensyn til den for Tiden
herskende Influenza Epidemi bemyndiger Ministeriet Direktionen til i det
Omfang, hvori det efter Samraad
med vedkommende Amtslæge skønnes
tilraadeligt for at forebygge Epidemiens videre Udbredelse, at udsætte
Genoptagelsen af Undervisningen i
de kommunale Skoler i Købstæderne
og i Landsbyer med købstadslignende
Bebyggelse efter indeværende Sommerferie indtil videre.
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10/8 1918:
Bliver Skoleferien forlænget
i Thisted? Skolerne i Thisted skulde
begynde Undervisningen igen Torsdag den 15. August; men da der i
de sidste Par Dage er forekommet
flere Tilfælde af Influenza her i
Byen, overvejes det for Tiden at
forlænge Skolernes Sommerferie.
- Skolekommissionens Formand,
Pastor Møller, meddeler os i Eftermiddag, at efter en Konference
med Amtslægen har man ikke fundet
at der – i hvert Fald foreløbig –
var nogen Anledning til at forlænge
Ferien.

13/8 1918:

Sommerferiens
Forlængelse
--o-Efter Forhandling med Sundhedsstyrelsen har Undervisningsministeriet
bestemt, at Sommerferien i samtlige
Statsskoler og i de kommunale Folkeskoler udenfor København af Hensyn
til den herskende Influenzaepidemi skal
forlænges til Mandag den 2. September.
Ministeriet forventer, at en lignende Forlængelse af Sommerferien
vil finde Sted for samtlige Landets
private Skolers Vedkommende.
For Seminariernes Vedkmd. er
Ferien ligeledes forlænget til 2. September.
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21/8 1918:
Fra Læsekredsen
--o0o-Skoleferie eller ikke?
I Dagspressen for den 13 ds.
fandtes en Notits, hvori der meddeltes, at Ministeriet i Anledning af
den hærgende Influenzaepidemi har
paabudt Ferie i Landets Skoler.
Nævnte Artikel har givet Anledning
til nogen Uklarhed. Mange har vist
opfattet den som en ministeriel Bekendtgørelse, og i Følge den holder
en Del Skoler Ferie.
Andre Steder har man derimod
ment, at der ikke skal tages Hensyn
til en saadan Avismeddelelse, da der
ikke ad sædvanlig tjenstlig Vej er
kommet Cirkulære derom, og der
fortsætter man Skolen som sædvanlig. – Hvad er nu meningen? Skal
der være Ferie eller ikke?
Det vilde synes heldigt at faa en
bestemt Afgørelse i det Spørgsmaal.
Der foreligger et Cirkulære af 12.
ds. fra Undervisningsministeriet, som
lyder:
”Efter Henstilling fra Sundhedsstyrelsen skal Ministeriet i Tilslutning til Cirkulære af 5. d. M.
anmode Skoledirektionerne om hver
for sit Omraade at foranledige, at
Genoptagelsen af Undervisningen i
samtlige kommunale Skoler, saa
vel i Købstæderne som paa Landet,
af Hensyn til Influenzaepidemien
udsættes til Mandag den 2. September d. A.”
Efter dette Cirkulære kan der ikke
være Tvivl om, hvad Meningen er.
Der skal holdes Ferie til 2. Septbr.
Red.
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24/8 1918:
Thisted, 24. August
Influenzaen eller ”den spanske
Syge” er nu i stærk Aftagende her i
Thisted. – Amtslæge Bartsch oplyser, at der i forrige Uge var 55 Tilfælde her i Byen; det er det højeste
Antal, der har været i en Uge.
I denne Uge er Antallet noget
mindre, saa Sygdommen er sikkert her
som mange andre Steder stærkt paa
Retur. Iøvrigt er den optraadt mildere her; der har ingen Dødsfald
været.
Paa Landet har Sygdommen været
værst i Klitmøller.

14/10 1918:
Influenzaepidemien og Skolerne. Som der meddeles i et
ministerielt Cirkulære, som vi gengiver paa 2. Side, har Skoledirektionerne i Provinsen faaet Bemyndigelse til efter Konference med Amtslægerne at lukke de offentlige Skoler,
hvor det anses for nødvendigt af
Hensyn til Influenzaepidemien.
Vi har spurgt Amtslæge Bartsch,
om der kan være Tale om at træffe
en saadan Forholdsregel her?
- Nej, det kan der ikke, svarer
Amtslægen, her i Thisted er der
ingen Tilfælde af Sygdommen for
Tiden, og der er i det hele taget ikke
i Thisted Amt Anledning til at lukke
Skolerne af den Grund nu.
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23/10 1918:
Den spanske Syge er vi endnu
saa omtrent forskaanet for i Thisted i
denne Omgang. Amtslæge Bartsch
oplyser paa Forespørgsel, at der for Tiden kun er to Influenzatilfælde her i
Byen, og de er ikke ondartede. Derimod er der flere Tilfælde ude ved
Bedsted, hvortil Sygdommen er
kommet med en Familie fra København; der har dog ingen Dødsfald
været af Sygdommen endnu derude.
I Nykøbing er der ingen spansk
Syge for Tiden.

24/10 1918:
Den spanske Syge i Bedsted
breder sig stadig, og flere Tilfælde
er meget alvorlige.
I Gaar konstateredes to nye Tilfælde, og i Dag har Læge Lützhøft
Christensen maattet lægge sig til
Sengs. Privatskolen, der søges af
saa godt som alle Stationsbyens
Børn, er foreløbig lukket.

Den spanske syge - side 5 af 19

26/10 1918:
Den spanske Syge.
Flere Tilfælde i Thisted. –
Skolerne og Forlystelseslokalerne lukkes.
Amtslæge Bartsch meddeler os i
Eftermiddag, at Antallet af spansk
Syge-Patienter er steget yderligere
siden i Gaar. Der har ingen Dødsfald været endnu, og de fleste Tilfælde er af lettere Art. Alligevel har
Amtslægen fundet det rigtigst, at der
træffes forskellige Foranstaltninger for
at begrænse Epidemien det mest mulige. Foruden Skolerne lukkes Biografteatret (Kosmorama), Danseskoler
og Teatre, og der kan ventes en Bekendtgørelse derom fra Politimesteren.
Teknisk Skole lukker fra i Aften,
og Handelsskolen vil ogsaa blive lukket.
Gudstjenesten bliver uforandret i
Thisted i Morgen.
I Omegnen af Thisted er der kun
enkelte spredte tilfælde af Sygdommen.
Som meddelt er der en Del i
Snedsted og Bedsted, endvidere i Hurup, Helligsø-Gettrup, paa Thyholm
og lidt i Vestervig og Hørdum.
Lægerne B. Kjær, Hurup, Toft,
Vestervig, og Lützhøft-Christensen,
Bedsted, er for Tiden syge.
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26/10 1918:

I

det det herved bekendtgøres, at

der paa Grund af den stadig om
sig gribende Influenza-Epedimi
foreløbig ikke vil blive tilladt
Teatre, derunder Biografteatre,
offentlige Danselokaler, Koncertlokaler og lignende Forlystelsessteder at holde aabent, skal man
samtidig henstille, at offentlige
Møder, Foreninger og Sammenkomster udsættes indtil videre.
By- og Herredskontoret i Thisted, den 26. Oktbr. 1918.
A. Conradt-Eberlin.

Ingen
Børnegudstjeneste

i Morgen i Thisted paa Grund af
Sygdommen.

Thisted
S y g e h u s.
For at forebygge Udbredelse af
Smitte for den begyndende InfluenzaEpidemi i Byen kan Besøg hos
Sygehusets Patienter kun tilstedes efter Tilladelse fra Reservelægen eller Sygeplejersken.

26/10 1918:

Handelsskolen
er lukket indtil videre.

H. Pedersen.
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28/10 1918:

I

det det herved bekendtgøres, at

der paa Grund af den stadig om
sig gribende Influenza-Epedimi
foreløbig ikke vil blive tilladt
Teatre, derunder Biografteatre,
offentlige Danselokaler, Koncertlokaler og lignende Forlystelsessteder at holde aabent, skal man
samtidig henstille, at offentlige
Møder, Foreninger og Sammenkomster udsættes indtil videre.
By- og Herredskontoret i Thisted, den 26. Oktbr. 1918.
A. Conradt-Eberlin.

P

aa Grund af den om sig

gribende Influenza-Epedemi paalægges det herved Teatre, Biografteatre, Danselokaler, Koncertlokaler og lignende Forlystelsesanstalter at holde lukket indtil
videre. Samtidig skal man henstille, at alle offentlige Møder,
Forenings-Sammenkomster, saavel som andre Sammenkomster
udsættes indtil videre.
Hassing-Refs Herreds Kontor,
27. Oktbr. 1918.
A. Fugl.
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11/11 1918:

Missionsugen
i Vesløs aflyses.

Østerild og Omegns
Ungdomsforening
Paa Grund af Influenzaepidemien
aflyses Møderne indtil videre.

Husflidsforedrag
i Arup Skole Torsdag den 14. Kl.
7½ af Konsulent Voss.

Grundet paa Kassererens

Sygdom er Sygehusets Kontor lukket indtil videre.

14/11 1918:
Epidemien i Thisted holder sig
omtrent paa det samme Stadium, udtaler Amtslægen. Der er ikke flere
Tilfælde, end der har været i flere
Dage, og det ser altsaa ud til, at
Sygdommen har kulmineret her i
Byen. Paa Hjælpelazarettet var i
Formiddags indlagt 6 Patienter.
- I Thisted Lægekreds var der
i forrige Uge 128 Tilfælde med 3
Dødsfald.
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14/11 1918:

Gudstjenesten
under Epidemien.

---o--Kirkeministeriet har udsendt en Bekendtgørelse, i hvilken Henstillingen
til Præsterne, om at indskrænke
Gudstjenesten til en halv Time under
Influenza-Epidemien, atter tilbagekaldes. Samtidig indskærpes det, at
udlufte Kirkerne saa grundigt som
mulig efter hver Gudstjeneste eller
anden kirkelig Handling. I Overensstemmelse med de af Sundhedsstyrelsen for Skolerne givne Regler
henstiller Ministeriet, at Personer,
der er syge af Influenza eller formodes at være det, saavel som Personer fra Hjem, hvor der findes eller
i de 3 sidste Dage har været Influenza,
ikke deltager i Gudstjenesten. Mininisteriets Bekendtgørelse af 8. ds. angaaende indskrænket Adgang til Deltagelse i Bryllupper og Begravelser
opretholdes indtil videre.
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14/11 1918:
”Den spanske
Syge”.
---oOo--En Tilbagegang af 4000
Tilfælde og 100 Dødsfald.
Den fortsatte Tilbagegang i ”Spansk
Syge”-Epidemien, som man mærkede
i København-Frederiksberg, har glædeligvis absolut stadfæstet sig ved de
Tal, der nu foreligger fra Stadslægens Ugeberetning. Der er i den forløbne Uge anmeldt 5672 Tilfælde mod
9412 Ugen forud, altsaa en Nedgang
paa ca. 4000 eller ca. 40 pCt. De
som Følge af Influenzaen og dens
Komplikationer indtrufne Dødsfald er
gaaet ned fra 343 til 258.
Stadslæge Ulrich udtaler, at efter
denne Opgørelse kan man regne sikkert
med, at der vil blive givet Tilladelse
til en delvis Aabning af Forlystelserne; men der vil blive lagt Vægt
paa, at det sker gradvis.
Teatre og Skoler genaabnes.
Efter Indstilling fra Sundhedsstyrelsen har Justitsministeriet ophævet
sit Paabud om Lukning af Teatre,
Varieteer, Biografteatre, offentlige
Danselokaler, Koncertlokaler og lignende Forlystelseslokaler i København
og Frederiksberg Birk. Teatre og
Koncertlokaler maa dog kun give en
Forestilling eller Koncert om Dagen
og skal grundigt rengøres. Forbudet
mod, at der gives Børn under 16
Aar Adgang til de nævnte Anstalter,
vedbliver at gælde indtil videre. I
det øvrige Land kan Politimestrene
ophæve tilsvarende Paabud, for saa
vidt det efter Forhandling med vedkommende Embedslæge skønnes forsvarligt.
Undervisningen i Skolerne i København og paa Frederiksberg samt i
Københavns Amts nordre Birk genoptages i følgende Omfang: I de tre
Gymnasieklasser, Realklassen, 4. Mellemskoleklasse, de to øverste Klasser
i Skoler med Pigeskoleeksamen og den
øverste Klasse i Skoler med Præliminæreksamen begynder Undervisningen overalt den nævnte Dag. I alle
andre Klasser kan Undervisningen

kun genoptages med vedkommende
Embedslæges Tilladelse, som kun kan
ventes givet, hvor ganske særlige Forhold taler derfor.
Trængende InfluenzaPatienter
Indenrigsministeren har i Folketinget fremsat Lovforslag om, at Udgifterne til Behandling af trængende
Patienter, der lider af den nu herskende Influenza (Spansk Syge) ikke
skal betragtes som Fattighjælp, hvad
enten de paagældende anbringes paa
Statsanstalter, paa dertil af Staten
godkendte Anstalter, offentlige eller
private Sygehuse o.l. eller behandles i Hjemmet. Endvidere betragtes
Udgifter, der afholdes af det offentlige til trængende Influenza-Patienters Sygetransport samt Forsyning
med Medicin ikke som Fattighjælp.
Udgifter, som i Anledning af nævnte
Sygdom afholdes af det offentlige til
Desinfektion af trængende Personers
Beklædningsgenstande, Sengetøj m.v.,
betragtes ej heller som Fattighjælp.
Loven finder Anvendelse paa de
heromhandlede Udgifter, som af det
offentlige er afholdt efter 1. August
1918.
Loven gælder, indtil den ophæves
ved kgl. Anordning.
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19/11 1918:
Den spanske Syge stærkt paa
Retur i Thisted. Amtslæge Bartsch
meddeler os i Dag, at der i sidste
Uge kun anmeldtes 109 Tilfælde af
den spanske Syge her i Byen til Lægerne, det vil altsaa sige ca. Halvdelen af det Antal, der anmeldtes i
forrige Uge. Der var 4 Dødsfald.
Paa Landet i Thisted Lægekreds anmeldtes 132 Tilfælde med 2 Dødsfald i sidste Uge, men der mangler
endnu Indberetninger fra to Læger.
Medens Sygdommen er i Aftagende vestpaa, er den i Tiltagende
i Omegnen af Thisted.
Men i Thisted By er Sygdommen
glædeligvis i stærkt Aftagende; de
sidste to Dage har der kun været
meget faa Tilfælde. Bliver det saadan ved, siger Amtslægen, vil Skolerne kunne genaabnes i næste Uge.
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26/11 1918:
Epidemien. Amtslæge Bartsch
meddeler, at der i sidste Uge var 170
Tilfælde og to Dødsfald i Thisted
By; fra Landet i Lægekredsen foreligger Opgørelsen ikke endnu. Men i
Byen er Antallet altsaa større end i
forrige Uge (109), og Skolerne vil
derfor ikke blive genaabnede endnu i
denne Uge.
Hvor Skolerne har været
lukket paa Grund af spansk
Syge, kan Undervisningen Ifølge
ministeriel Bestemmelse efter nærmere
Forhandling mellem vedkommende
Skoledirektion og Amtslæge genoptages paa følgende Betingelser:
1. Elever, der er syge af Influenza eller er mistænkt herfor, maa
ikke modtages paa Skolen.
2. Skolen maa ikke modtage Elever fra Hjem, hvor der findes eller i
de 3 sidste Dage har været Influenza.
3. Naar der blandt Eleverne i en
Klasse forekommer mere end et enkelt
Sygdomstilfælde af Influenza, skal
alle Elever i den paagældende Klasse
holdes borte fra Skolen i 3 Dage,
og fornøden Rengøring af Klasseværelset skal finde Sted.
4. Skolelokalerne bør fremdeles
rengøres og udluftes saa grundig som
mulig.
9/12 1918:
Skolerne i Hillerslev
genaabnes Tirsdag.
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17/12 1918:
Den spanske Syge og Juletræsfesterne.
Amtslæge Bartsch meddeler, at
der har været ca. 100 Tilfælde af
Influenza her i Thisted I sidste Uge.
Der er altsaa en lille Nedgang; men
paa Landet er Sygdommen stadig i
Tiltagende.
M. H. t. den forestaaende Jul vil
Amtslægen tillade, at der bliver
Musik paa Restaurationerne, hvor der
jo alligevel samles en Del Folk i
Juledagene. Derimod faar Kosmorama
ikke Lov at lukke op i Julen.
Men saa Juletræsfesterne? Spørger vi.
- Dem har jeg ikke rigtig tænkt
over endnu, svarer Amtslægen. De
store Fester vil ikke være heldig,
men paa den anden Side vil det
næsten ogsaa være for haardt helt at
forbyde Juletræsfester, saa lidt bliver
der vel nok.
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27/12 1918:

Skjoldborg Afholds-, Husmands og Gymnastikforening
afholder fælles Juletræ 6. Juledag
Kl. 7.
Bestyrelsen.

Tilsted
Afholdsforening

afholder Juletræ den 6. Januar,
Efterm. Kl. 6½. Pastor Møller
har lovet at tale. Sognets Beboere
med Børn indbydes venligst.

Ungdomsforeningerne.

Da Kursu’et bestemt fraraades af
Sundhedsautoriteterne aflyses dette
indtil senere.
Udvalget.

Bedsted.

Begrundet paa den spanske Epidemi
bliver der i k k e afholdt Juletræ.

Borger- og Industriforeningen.

Østerild og Omegns
Ungdomsforening.

Juletræsfesten aflyses paa Grund
af ”den spanske Syge”.
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30/12 1918:
Den spanske Syge har bredt
sig paa Landet i Julen.
Efter hvad der meddeles os, har
den spanske Syge bredt sig slemt i
Sydthy og paa Thyholm i Juleugen,
og Lægerne har haft umaadelig travlt.
Man mener, at den voldsommen Opblussen af Sygdommen for største
Delen stammer fra de store Forsamlinger af Mennesker ved Gudstjenesterne i Juledagene. Flere Tilfælde
kan nemlig konstateres at hidrøre derfra. Paa Landet i Nordthy forefalder der ligeledes mange Tilfælde.
Medens der var Nedgang i Thisted
By i forrige Uge – der var kun 92
nye Tilfælde – var der 320 paa
Landet i Thisted Lægekreds.
Antallet af Tilfælde i sidste Uge
kendes ikke endnu; men Amtslægen
udtaler, at dersom Sygdommen holder sig omkring 90 Tilfælde her i
Thisted, vil Skolerne blive genaabnet
efter Nytaar, formentlig den 6. Jan.
Men nogen endelig Bestemmelse er
der ikke truffet derom endnu.
Den spanske Syge
breder sig i Nørhaa med forfærdende
Hast. Paa Legindgaard er der syge,
i Nørhaagaard ligger alle Karlene og
Røgteren, paa Krogsgaardene flere af
Folkene, og 7-8 andre Steder spredt
rundt om i Sognet er der syge.

1919
13/1 1919:
Epidemien.
I næste Uge laa en Del af Personalet ved Hanstholm Fyr syge, og
der maatte rekvireres Hjælp til at
overtage de syges Vagter.
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13/1 1919:
Den spanske Syge
synes nu at være ophørt i Snedsted Stationsby, skriver vor Meddeler. Der har ikke de sidste 10
Dage været noget nyt Tilfælde og de
sidst angrebne samt nogle, der har
været meget syge af Lungebetændelse,
er nu begyndt at være oven Senge.
Derimod er der endnu en Del Tilfælde paa Landet, men de synes at
forløbe temmelig mildt. I det hele
har Sygdommen ikke været særlig
ondartet i Snedsted, idet der af ca.
400 angrebne kun er død 2. Skolerne har allerede været aabne siden
Juleferien.

17/1 1919:

Thisted
tekniske Skole.

Undervisningen begynder atter
Mandag d. 20. Januar, Aften
Kl. 7 præcis.
Bestyrelsen.

Hurup Realskole

genoptager Undervisningen Tirsdag
den 21. ds. Kl. 11.
Børn fra Hjem med spansk Syge
maa ikke møde.
Ingv. Hansen.

17/1 1919:

Thisted Handelsskole.

Undervisningen begynder Mandag den 20. Kl. 7.
Bestyrelsen.
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1920
4/2 1920:

Influenzaepidemien.
-------

Foranlediget af den om sig gribende Influenzaepidemi anmoder
Sundhedsstyrelsen om Udsendelse af
følgende Meddelelse:
”Da Influenzaepidemien er blusset hæftigt op i København og Frederiksberg og nu breder sig til Provinsen, skal Sundhedsstyrelsen, støttet
paa Erfaringer fra forrige Epidemi,
henlede Opmærksomheden paa følgende:
1. Almindelig Skolelukning findes ikke paakrævet, men Lukning vil
kunne være til Nytte under særlige
Forhold. Elever, der har eller er
mistænkt for at have Influenza, maa
ikke modtages paa Skoler, og disse
maa ikke modtage Elever fra Hjem,
hvor der er eller i de sidste tre Dage
har været Influenza.
2. Sundhedsstyrelsen maa indtrængende advare mod al Dans,
hvorved det har vist sig, at Smitten
i høj Grad spredes.
Dans i offentlige Lokaler vil blive
forbudt. Alle selskabelige Sammenkomster bør undgaas.
3. Overfyldning i Jernbaner,
Sporvogne, ved Garderober i
Teatre og andre Steder udsætter
stærkt for Smitteoverførelse.
4. Der bør i hver Kommune straks
for offentlige eller private Midler
søges organiseret et Bureau, der engagerer et tilstrækkeligt Antal dertil
egnede Hjælpersker, hvem fornøden
Instruktion gives ved Kursus eller
ved at lade dem assistere Menigheds- og Foreningssygeplejersker.
Tillige bør der træffes Foranstaltninger, saaledes at der hurtigt kan
tilvejebringes Hjælpelazaretter.
5. I Hoteller og Logishuse bør
foretages fornøden Desinfektion efter Tilfælde af Influenza.
6. De under forrige Epidemi givne Anvisninger paa personlig Hygiejne bringes i Erfaring. Let angrebne Personer frembyder lige saa
megen Smittefare som alvorligt angrebne, og samme Forsigtighed bør
derfor anvendes af dem og over for
dem”.
P.S.V.
G. Tryde.
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14/2 1920:
Influenzaepidemien. Sundhedsstyrelsen anmoder om Optagelse
af følgende: ”Paa Grund af Influenzaepidemiens alvorlige Karakter
skal Sundhedsstyrelsen paany indtrængende advare mod Afholdelse af og
Deltagelse i al Selskabelighed og
Dans”.
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