Den spanske syge
Lille Karen og alle de andre
Forældre mistede deres børn, og børn mistede deres forældre.
Den spanske syge ramte mange familier – nogle hårdere end
andre.
Mureren, der mistede kone og børn
16. januar 1919. På Haslev sygehus indlægges murer
Lars Peter Larsens kone, Anna, på 38 og deres 1-årige
datter, Inga, med spansk syge.
Anna dør efter 4 timer, og datteren 4 dage senere.

Naboens lille Karen
Sygdommen ramte hele familien hos Lars Larsen, alle 4 medlemmer
lå i sengen. Henrik Pedersen, der var nabobarn til familien husker:
.

”De tre af dem overvandt sygdommen, men lille Karen døde.
Det gjorde et meget stærkt indtryk på os børn, nok havde vi
før mødt døden, men da havde det altid været gamle
mennesker, men at et barn på vores alder kunne dø, det var
næsten ikke til at fatte.
Jeg husker tydeligt den dag, mor kaldte på os og vi stod i vor
gangdør og så ligvognen køre bort med lille Karen.”

Fem små, uforsørgede børn fra Høsten
Teglværksarbejder Hans Nielsens kone, Inga Marie, døde en
uge inde i januar 1919 fra sin mand og deres 5 små børn.
Tre uger senere døde også han, og dermed var Jens på 8,
Karen på 6, Knud på 5, Gerda på 3 og Anna på knap 2 år
forældreløse.
Deres farmor og ugifte faster boede i Haslev, og her flyttede
børnene angiveligt hen.

Tandlægen, der døde fra sine børn
Haslev-tandlægen Otto Wisén var blevet enkemand i 1917, og var
derfor alene med sine tre børn.
Da den spanske syge ramte i efteråret 1918, var han som tandlæge særligt udsat for smitte, og han døde i november. Ifølge
avisen var to af de tre børn også syge.
Vi ved ikke, hvad der blev af Ebba på 17 og Svend Åge på 15, men
den yngste, Kamma på 10, kom i pleje hos sin onkel, telegrafformand Amon Nielsen i Haslev, hvor hun stadig boede ved sin
konfirmation.

Frederik – 9 år og forældreløs
I januar 1919 blev Frederik Poulsen fra Snagen i Haslev indlagt.
Hele familien var ramt af den spanske syge.
Hans far var netop død, hans mor døde efter 3 dage. Selv overlevede Frederik, og han blev udskrevet efter 18 dage – forældreløs.
Hvad der blev af ham, ved vi desværre ikke.

Postekspedient og far til seks
Et af epidemiens sidste ofre her på egnen blev postekspedient Peter
Thygesen fra Haslev. 47 år gammel døde han på sygehuset af
spansk syge og lungebetændelse.
Han efterlod sig ikke bare sin kone men også 6 børn under 10 år.
Den yngste var kun 1 måned gammel. Da han blev døbt, blev han
naturligvis opkaldt efter sin nu afdøde far.

