
Nogle kilder til Den Spanske Syge 
 
Spørgeskema til landets læger 
Under den spanske syges anden bølge i 1918-
1919 udsendte Sundhedsstyrelsen til alle lan-
dets praktiserende læger et skema med 22 
rubrikker med spørgsmål om lægernes ob-
servationer vedrørende influenzaen. Spørgs-
målene handlede blandt andet om sygdom-
mens symptomer og komplikationer, dens 
optræden i skoler, anstalter og fængsler, 
betydningen af forlystelser, sammenkomster 
og boligforhold, effekten af forebyggende 
lukninger og isolation af patienter, samt om 
man kunne smittes mere end en gang. 

Besvarelsen var ikke obligatorisk, men skete i 
den udstrækning, som lægernes tid tillod det. 
I foråret 1919 fik Sundhedsstyrelsen tilsendt 
lægernes besvarelser. Der indkom ca. 400 
fordelt på landets amter og København. En hel 
del svar kom fra embedslægerne, hvoraf de 
fleste ud over deres embedsfunktion også 
virkede som praktiserende læger. 

Spørgeskemaet var ikke udformet, så svarene 
var velegnede til statistiske opgørelser. 
Desuden var svarprocenten næppe over 40. 
Måske var det medvirkende til, at hverken 
Sundheds tyreisen eller andre synes at have 
udarbejdet rapporter base- ret på materiale t. 
Imidlertid giver mange af de enkelte 
besvarelser et fint indtryk af de observationer, 
som lægerne gjorde rundt omkring i landet. 
Besvarelserne, som Rigsarkivet har gjort til-
gængelige på www.arkivalieronline.dk, kan 
således udmærket bruges som lokalhistoriske 
kilder ("Oplysninger om influenzaen i Dan-
mark" - se under "Social- og sundhedsvæsen" 
/"Sociale forhold, sundhedsvæsen, hospitaler 
og stiftelser"). 
 
Dødsattester på nettet 
På samme hjemmeside har Rigsarkivet under 
menuen "Social- og sundhedsvæsen" /"Døds-
attester" lagt de indscannede Dødsattester fra 

hele landet opdelt på de enkelte amters hhv. 
byer og landsogne. Under hvert amt er dødsår 
arrangeret kronologisk efter dødsdatoen. 

  
Sundhedsstyrelsens plakat af 17. oktober 1918 med 
gode råd til befolkningen. 
(AarhusStadsarkiv/www.denspanskesyge.dk). 

Dødsattesterne er interessante i forbindelse 
med den spanske syge, fordi de giver et indi-
vidualiseret indtryk af katastrofens omfang, 
herunder hvordan pandemien på kort tid 
nærmest udslettede hele familier. 
Man kan desuden få nogle oplysninger om 
f.eks. nødlazaretter, der blev oprettet, og hvor 
folk døde. På grundlag af oplysningerne kan 
det be- eller afkræftes, om dødsårsagen fak-
tisk var influenza eller en anden sygdom. 
En andel af dødsattesterne blev ikke udfyldt af 
læger, men af såkaldte ligsynsmænd. De var 
lægfolk (f.eks. skolelærere eller sogneråds-
medlemmer). Der kunne i landsogne være 
langt til den nærmeste læge, hvorfor lig-
synsmændene ved ikke mistænkelige døds-
fald måtte afholde ligsyn, udfylde dødsat-



testen og udlevere liget til begravelse. Lig-
synsmændene kunne skrive en formodet 
dødsårsag på attesten, men dette skete i 
sagens natur ofte ikke med særlig stor præ-
cision. Dødsårsagsstatistikken var derfor væ-
sentlig mindre sikker for disse dødsfald. 

Rigsarkivet har på sin hjemmeside lagt en 
meget brugbar liste med oversættelser af 
medicinske diagnoser til dansk ("Oversættelse 
af latinske diagnoser i dødsattester", 2. ud-
gave maj 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange patientjournaler er tilgængelige  
Hvis man vil inddrage oplysninger om 
sygehusbehandling, kan man finde mængder 
af patientjournaler fra landets sygehuse i 
Rigsarkivet og i stads- og lokalarkiverne. 
Journalmaterialet er som forventeligt ikke 
komplet, idet meget er destrueret, og en del 
befinder sig lokalt i museumssamlinger. Hvis 
man koncentrerer sig om patienter, der blev 
indlagt i 2. halvår 1918, vil man få et godt ind-
tryk af, hvor totalt dominerende influenza og 
lungebetændelse var som diagnoser i dette 
tidsrum. 

Sygehusjournalerne    indeholder    megen 
lægelatin, som man kan få hjælp til at 
oversætte i blandt andet ovennævnte' ord-
bog" vedrørende diagnoser. Det vanskeligste 
er de mange forkortelser, hvoraf nogle af 
datidens nu er udgået af lægernes 
journalsprog, samt navne på lægemidler. Der 
kan hentes hjælp hertil på danske og 
udenlandske hjemmesider, hvor lægelatinske 
forkortelser er oversat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddrag af amtslæge Hans Kaarsbergs 
medicinalberetning for Sorø amt 1918. Han udtrykte sig 
ofte bramfrit. Her skriver han om den paniske skræk, 
som den spanske syge vagte i befolkningen:”…..Jeg har 
set gamle, ganske ensomme mennesker navnlig blive 
svigtede i den yderste hjælpeløshed af deres raske, 
fede og velsituerede naboer og husfælder (Rigsarkivet) 
 
 
 
 
 
Uddrag af Hans Triers, (cand.mag. i historie og fhv. 
embedslæge) artikel ”Den spanske syges righoldige 
kilder” Journalen 2020 nr. 3 


