
Den spanske syge 
Skolegang smitter  

Hvad gør myndighederne? Skal befolkningen 

advares?  Meningerne var delte. 

 

En læge fra Randers advarede mod at skræm-

me folk, men amtslæge Kaarsberg fra Sorø Amt 

svarede, at selv om man ikke skal opskræmme, 

så skal epidemien tages alvorligt. 

Skolelukninger 

Skolerne var en stor smitterisiko. Her  

mødtes børn fra hele egnen i den samme 

bygning, så hvis der var influenza i ét hjem, 

kunne det hurtigt spredes til andre. 

For at forhindre det, blev skolerne lukket i 

perioder.  

 

I sensommeren 1918 udskød undervisnings-

ministeriet skolestarten efter sommerferien 

over hele landet.  

 

I oktober kom et cirkulære fra ministeriet: 

Skoler kan efter behov lukkes i en uge.  

Under lukningen skal de underkastes  

grundig rengøring og udluftning. 

Børnene i Dalby Skole 1918 

Børnene i Hovby Skole 1918 

I epidemiens skygge 

leger børnene i  

Tollerød Skole ’Bro, 

bro brille’ uden for 

skolen, 1918. 

 

 

1918 
August:  

• Skolestart udsat over hele landet indtil 2. september. 

 

Oktober:  

• Fakse Mellem- og Realskole lukket fra den 15. oktober til den  

 19. november. 

 

November: 

• Dalby Skole lukket fra 6.-25. november.  

• St. Elmue skole lukket fra 20. november – genåbner først den 12. februar!  

•  Alle skoler i Fakse og Hylleholt lukkes, da lærerne er syge, og mange børn 

 og voksne på egnen er ramt. 

•  Kongsted skole lukker fra den 29. november.  

 

December: 

•  Værløse skole lukket fra 9.- 21. december. 

• Skolerne i Karise genåbner den 19. december.  

 

 

1919 
Januar: 

• Dalby skole lukker igen den 2. januar – genåbner den 19. januar. 

• Fakse Kommuneskole skulle have genåbnet den 7. januar, men lukker  

 i 8 dage mere. 

• Fakse Mellem- og Realskole har delt undervisningen i formiddags- og  

 eftermiddagshold. 

• Værløse skole lukker igen fra 7. januar – genåbner den 27. januar. 

• Haslev Handelsskole underviser kun afgangsklassen. Eksamen er  

 udsat til  maj. 

 

Februar: 

• Haslev kommuneskole åbner fra 5. februar. Børn fra sygdomsramte  

 hjem må dog ikke møde. 


