
Beretninger fra historien 

Et Corona-forløb til eftertiden 

Verden har tidligere været ramt af sygdomme, som har bredt sig globalt – de såkaldte 

pandemier.   

  

En af de pandemier var den spanske syge, der var en influenzapandemi, som slog millioner af 

mennesker ihjel verden over. Sygdommen kom ikke fra Spanien, men blev kaldt sådan, fordi 

det var spanske medier, der først rapporterede om den. I stedet menes sygdommen at være 

startet blandt de amerikanske soldater i Kansas, som bragte sygdommen med til Europa 

under 1. verdenskrig.   

Den spanske syge hærgede Danmark i årene 1918-1920. I Danmark døde mellem 15.000-

18.000 af sygdommen. 

Den spanske syge påvirkede hele samfundet, men ramte især børn og unge.  

 

I skal i dag kigge nærmere på, hvordan den spanske syge ændrede livet for især én familie i 

Brøndbyvester, der mistede 3 børn til sygdommen inden for ganske få dage.  

I skal arbejde med Sundhedsstyrelsens anbefalinger den gang og nu og arbejde med, hvordan 

medierne dækkede forløbet. Til sidst skal I selv skrive jer ind i historiebøgerne med jeres 

beretning om jeres hverdag i en Corona tid.  

Vi vil som museum opbevare jeres beretning til eftertiden, så de i fremtiden ved, hvordan 

Corona påvirkede livet for unge mennesker i Danmark. I bliver en kilde til historien! 

 

 

Selvportræt af kunstneren Olaf Pio, da han var indlagt med den spanske syge.  



Familien på Tavlebakkegård 
I starten af 1900-tallet boede familien Petersen på den nu nedrevne Tavlebakkegård i 

Brøndbyvester. Familien bestod af Hans Petersen og Karin Marie, samt deres 6 børn; Hans Peder 

født i 1892, Johannes født i 1894, Ellen Kirstine født i 1896, Svend født i 1899, Anna Marie født i 

1902, Ida Elisabeth født i 1904 og Carl født i 1909.  

 

 

Her ses børnene fra Tavlebakkegård, i anledningen af Hans’ konfirmation i 1907. Hans er ham med 

butterflyen. Øverst er der Svend, til venstre for Hans står Johannes og nederst fra venstre er det 

Anna Marie, Ida Elisabeth og Ellen Kirstine.  



 

Her ses hele familien på Tavlebakkegård i 1913. Her er den yngste Carl, som står mellem forældrene, også 

med på billedet.  

 

Kig på de to fotografier og diskuter, hvordan familien ser ud. 

 

I 1920 blev familien ramt af den spanske syge. Inden for ganske få dage blev flere af Hans og Karin 

Maries børn syge og døde. Ida Elisabeth, Hans og Anna Marie døde henholdsvis 13. februar, 15. 

februar og 16. februar. De begraves sammen 20. februar 1920.  

 

Her ses et udsnit af kirkebogen, hvor de er registreret.  

 



 

I skal nu lytte til den næstældste af de syv søskende Johannes Petersens beretning om 

hændelserne på Tavlebakkegård og snakke om, hvordan han fremstiller begivenhederne.  

 

• Husker han rigtigt?  

• Hvad skete der med de andre søskende efter februar 1920?  

 

I finder Johannes beretning her:  

https://forstadsmuseet.dk/skole/beretninger-fra-historien-et-corona-forloeb-til-eftertiden/ 

 

 

 

 
Billede af Tavlebakkegård med nogen af børnene udenfor. Billedet er fra omkring 1910. 

 

 

 

https://forstadsmuseet.dk/skole/beretninger-fra-historien-et-corona-forloeb-til-eftertiden/


Anbefalinger 

Allerede i 1918 fandtes Sundhedsstyrelsen. De fremsatte i oktober 1918 deres råd til at stoppe 

smittespredningen af den spanske influenza. I 2020 kom Sundhedsstyrelsen også ud med 

retningslinjer, der skulle forhindre smittespredningen af Corona-virus.  

Sammenlign de to plancher fra Sundhedsstyrelsen og diskuter ligheder og forskelle på de 

tiltag, som i henholdsvis 1918 og 2020 skulle stoppe de to sygdomme. 

                                                      

 



 



Værnemidler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ses læge Arthur Mårtensson.  

Billedet er taget i 1918 på Marinehospitalet i 

København, som var et influenzahospital. Han 

bærer en maske, som ellers kun blev brugt ved 

operationer.  

Om det var effektivt i kampen mod den spanske 

syge, ved vi ikke, men der blev taget flere 

forskellige værnemidler i brug.  

Noget, der nok ikke har været effektivt, har 

været cigarer – man prøvede på Københavns 

Kommunehospital at eksperimentere med, at 

personalet kunne ryge sig fri fra smitte.  

Diskuter hvilke værnemidler vi bruger i dag 

mod Corona virus, og hvor effektivt, I tror, 

de forskellige værnemidler er. 

 



Medier og information 
Under den spanske influenza skrev medierne naturligvis om sygdommens udvikling, ligesom der i 

dag skrives og sendes nyheder med informationer om Corona virus. 

Dengang var der ikke den samme adgang til nyheder som i dag.   

• Undersøg, hvorfra folk fik deres information omkring den spanske syge under 

sygdommen.  

• Diskuter, hvor I får jeres nyheder fra i dag. 

• Er der nogen medier, som er bedre at få sine informationer fra end andre? Begrund 

jeres svar. 

• Er der noget, I kan genkende i nogen af avisartiklerne? 

I får nu tre udskrifter fra aviser under den spanske syge.  

 
Uddrag fra Politiken 18. juli 1918 

 

Et dødsfald 

Hidtil har Sygdommen heldigvis haft en 

godartet Karakter. Lægerne har stadig 

erklæret, at Sygdommen ikke var farlig, 

naar man straks gik til Sengs, og der ikke 

traadte Komplikationer til. Og der var 

hidtil ikke indtruffet noget Dødsfald. 

Ganske vist var en Dame fra Samsø død 

efter at være blevet angrebet af den 

spanske Syge. Men det konstateredes, at 

der var traadt Lungebetændelse til, og at 

det var denne, der var Dødsaarsagen Man 

har derfor ikke kunnet tilskrive den 

spanske Syge dette Dødsfald. Nu har 

Stadslægen imidlertid i Gaar faaet 

Meddelelse om, at en 30-aarig 

Sygeplejerske fra Valby er død af 

Sygdommen. Hun har plejet militære 

Patienter og er død kort efter, at hun er 

blevet angrebet af Sygdommen. 

 



 

Uddrag fra Aftenbladet 18. februar 1920 

 

 

 

 

Epidemiens ulykker 

Epidemien er i stadig Nedgang, og man 

kan, uden at udsætte sig for Skuffelser, 

gaa ud fra, at den nu er ved langsomt at 

dale. Der var vel i Gaar 52 ny Tilfælde 

paa de kommunale Hospitaler og 10 på 

Frederiksberg, men det er et af den 

Slags Spring som tit forekommer. I 

hver Fald erklærede Stadslæge Dr. 

Chrom i Gaar, at Epidemien sidste Uge 

viste en Nedgang paa over 20 Procent.  

Desværre har Dødeligheden ikke været 

i samme Nedgang, som 

Sygdomstilfældene. Der døde i sidste 

uge her i Byen i alt 509 personer, og 

heraf faldt de 327 som Ofre for den 

spanske Syge. 

Næsten hver Dag bringer sin Familietragedie. Vi fortalte i Gaar om den frederiksbergske 

Tømmermester Ulrichsen, der blev begravet i Gaar sammen med sin ene Søn.  I Gaar døde 

Ulrichsens anden, 10-aarige Søn, Mimer Ulrichsen. 

Gaardejer Hans Petersen i Brøndbyvester har mistet sine tre Børn Hans Peter, Anna og Ida. 

Mellem de døde i Gaar bemærker man den bekendte Litograf Jul. Lachmann, den ene af 

Indehaverne af Firmaet ”Andreasen & Lachmann”, Ekspeditionssekretær i Magistraten C. 

Schønberg og Sekretær i Justitsministeriet Lehnsgaard.  

 



 

Udklip fra Kalundborg Avis 20. september 

1918. 

 

Kildekritik: 

• De tre kilder skriver forskelligt om den spanske syge. Hvorfor gør de det? 

• Kender I til eksempler fra nutidens Corona-situation, hvor medierne har skrevet forskelligt 

om sygdommen? 

 

 

 

Influenza’en i Skolerne 

Alle kristianshavnske Skoler er nu lukkede 

Lærerne angribes 

Den pludseligt opdukkende Skole-

Influenzaepidemi i København har grebet om 

sig med foruroligende Fart.  

Efter at Dronningensgade Skole var lukket i 

Onsdags, greb Sygdommen stærkt om sig i 

Skolerne i Prinsessegade og 

Baadsmandsstræde; at ogsaa disse Skoler 

Torsdag har maattet lukkes:  

   Derefter er alle de kristianshavnske 

Kommuneskoler lukkede.  

    I de øvrige Bydele er der – udtaler 

Skoledirektør Dr. Bang til os – kun forefaldet 

spredte Tilfælde, saa man haaber, at Epidemien 

skal begrænses.     I Baadsmandsstrædes Skole 

sprang Antallet af angrebne Børn paa én dag 

op fra 90 til 150, i Prinsessegade er Antallet 

godt 100. Blandt de angrebne Piger fra 

Dronningensgades Skole er der forefaldet 2 

Dødsfald, den 15-aarige Ebba Larsen og den 8-

aarige Anna Holmberg.  

 



Du er kilden 

På samme måde, som I har hørt Johannes dokumentere den spanske syge på Tavlebakkegård, 

set sundhedsmyndighederne retningslinjer og læst, hvordan medierne skrev om epidemien, 

skal I nu skrive jeres beretning om hverdagen under Corona-tiden!  

I er nu fremtidens kilder til kendskab om livet i en Corona-tid!  

I skal skrive, hvordan Corona-pandemien har påvirket jeres hverdag, og hvilke tanker I gør 

jer om den tid, vi lever i lige nu. For at hjælpe jer lidt på vej, har vi nogen forslag til emner, I 

kan skrive om: 

 

• Hvordan så din hverdag ud før Corona, hvad er anderledes?  

• Hvad tænkte du om situationen, var du glad for at være mere hjemme, savnede du 

nogen, var du bekymret? 

• Hvad er dine tanker om fremtiden, tror du, at det kommer til at ændre noget på 

længere sigt?  

Læg gerne vægt på detaljer og hvordan du har haft det under Corona-situationen indtil nu.  

Når du har skrevet din beretning ned, sender du den til din lærer, som vil samle klassens 

beretninger og sende dem til Forstadsmuseet, hvor den vil blive opbevaret forsvarligt til 

eftertiden. Vi sender den ikke rundt til nogen, I kender eller offentliggører noget med jeres 

navne på.  

 

 


