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AKUT BEHOV. Totalt dog 25-30 miljoner människor i spanska sjukan. I Sverige 
byggde Röda Korset 25 provisoriska sjukhus för att ta hand om alla smittade.
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FLYGFOTO. Överblick över länslasarettet som det såg ut för hundra år 
sedan. 

1918 var en dyster tid. Det första 
världskriget gick på sitt femte år. 
Känslan av krigströtthet var stor 
ute i Europa. Bland soldaterna 
härjade dessutom en influensa som 
skulle visa sig kräva ännu fler döds-

offer än själva kriget. Den hade 
getts namnet ”spanska sjukan” ef-
tersom den hade beskrivits första 
gången då den spanska staden San 
Sebastián hade drabbats. 

I DAG ANSER man att spanska sju-
kan kom med USA:s militärer till 
Europa och således hade sitt ur-
sprung i Nordamerika. Före ut-
brottet i Spanien hade den härjat i 
skyttegravarna i Belgien och Frank-

rike och spridits mellan soldaterna. 
Sådana uppgifter censurerades 
emellertid för att inte ge fienden 
kunskaper om svaga punkter eller 
sätta ner stridsmoralen. 

Sjukdomen orsakades av ett 
influensavirus som i dag har be-
teckningen H1N1. Virus var inte 
upptäckta 1918 och det fanns inga 
botemedel. Dödligheten var stor 
men de flesta dog på grund av 
komplikationer, främst lungin-

flammation. Följdsjukdomarna var 
bakteriella och hade i dag kunnat 
behandlas med antibiotika, som 
dock inte fanns 1918. Spanska sju-
kan drabbade främst 16–35-åringar. 
Äldre personer hade en viss immu-
nitet.

EN PROFESSOR PETRÉN i Lund var-
nade i början av juli 1918 för en 
sjukdom som var på väg till Sveri-
ge. Den beskrevs som mycket som 
mycket smittsam och symptomen 
var hög feber, huvudvärk, värk i 
kroppen, ont i halsen, torrhosta 
och röda ögon. Bara några dagar 
senare meddelades att personer 
runt Helsingborg hade insjuknat. 
Några veckor senare, den 18 juli, 
kom information om att två kvin-

nor i Halmstad låg sjuka i influensa 
som de hade fått i samband med ett 
besök i Göteborg. 

En knapp vecka senare drabba-
des soldater på Hallands regemen-
te. Provinsialläkaren B. Aurelius 
anmälde till myndigheterna att 
spanska sjukan nu fanns i Halm-
stad, dock i ganska lindrig form. 
En kollega, Nils Wimer, varnade 
samtidigt för att utvecklingen 
snabbt skulle kunna ta en allvarlig 
vändning. 

I SLUTET AV juli och början av au-
gusti spred sig influensan snabbt 
bland soldaterna på två kompa-
nier på Hallands regemente. Där-
efter gjorde man bedömningen 
att den var på avtagande just där. 
Ute i staden Halmstad hade då ett 
par hundra personer insjuknat. 
Medicinalstyrelsen i Stockholm re-
kommenderade att höstterminens 
skolstart skulle flyttas fram för att 
bromsa spridningen. Stadsläkaren 
O. Ekecrantz ansåg emellertid inte 
att detta var nödvändigt i Halm-
stad med tanke på att influensans 
svårighetsgrad så långt hade varit 
måttlig.

I slutet av augusti inträffade det 
första dödsfallet i Halmstad. Det 
var toffelmakaren Karl August 
Lindell som påträffades död i sin 

lägenhet efter att ha legat i influ-
ensa i två veckor. Bara några da-
gar senare avled en 16-årig flicka. 
Influensaepidemin började ta den 
allvarliga vändning som dr Wimer 
hade varnat för. 

I SEPTEMBER BRÖT sjukdomen ut 
en andra omgång på regementet. 
Man diskuterade att ställa in hös-
tens repövningar men inspektören 
för infanteriet ansåg att man inte 
kunde skjuta upp militära övning-
ar – det skulle kunna bli en betung-
ande olägenhet. Senare beslutade 
regeringen att repövningarna skul-
le ställas in men militärledningen 
meddelade att de inte hade skyldig-
het att underordna sig regeringen 
i den här frågan. På Hallands rege-
mente tvingades man vid samma 
tid lägga influensasjuka soldater i 
gymnastiksalen och på delar av or-
dinarie kompanier, eftersom det 
militära sjukhuset var fullt. Flera 
av de insjuknade soldaterna avled 
också. 

Stadens befolkning var ännu 
inte lika hårt drabbad. Skolor, res-
tauranger och biografer var fortfa-
rande öppna. I slutet av september 
spreds dock influensan snabbt 
bland invånarna och länsstyrel-
sen beslutade att förbjuda folk-
samlingar, nöjen, dans med mera. 

Även skolorna fick stänga i början 
av oktober. 

Många rasade nu mot militären 
vars nya inkallelser ansågs försvåra 
influensaepidemin. Även statskyr-
kan kritiserades hårt eftersom man 
fortsatte att hålla gudstjänster. Som 
protest vägrade Hallandsposten att 
ta in predikoturerna. Den mycket 
konservative landshövdingen Carl 
Hederstierna ryckte emellertid ut 
till kyrkans försvar och framhöll att 

kraven på stängning av kyrkorna 
måste vägas mot människors be-
hov av andakt när tiderna var svåra.  

EN PERSON SOM lade ner ett stort 
arbete för att minska effekterna 
av influensan var läkaren Victor 
Berglund. Han satte bland annat 
samman en skrift om hur man 
hindrade smittspridning och hur 
insjuknande personer skulle tas om 
hand. Detta gjorde Victor Berglund 
eftersom han insåg att stadens lä-
kare bara kunde träffa en bråkdel 
av de drabbade. Hans text publi-
cerades i Hallandsposten. Råden 
känns genomtänkta och hållbara 
även utifrån dagens kunskap.

I oktober och november kulmi-
nerade spanska sjukan i Halm-
stad. Antalet insjuknade var stort 
och dödsfallen kom tätt. Många 
med lunginflammation vårdades 
på Halmstads lasarett. Det kunde 
förekomma 10–12 begravningar 
samma dag på Västra kyrkogården. 
Mot slutet av oktober minskade an-
talet nya insjuknade. I mitten av 
november hävde länsstyrelsen för-
budet mot nöjessammankomster. 

Dödstalen fortsatte dock att 
vara höga ytterligare en tid. Ett av 
dödsoffren var Victor Berglunds 
sjuksköterska Greta Hedlund, vars 
stora insatser för de sjuka hade gett 

henne ett mycket gott anseende 
bland Halmstads invånare. På 
regementet drabbades man i no-
vember av ytterligare en epidemi 
sedan man efter att ha desinficerat 
lokalerna åter hade tagit in nya 
värnpliktiga.

I december förekom enstaka nya 
sjukdoms- och dödsfall. Dagen före 
julafton skedde en begravning som 
var tidstypisk och kan sägas sätta en 
sorts punkt för epidemin i Halm-
stad. Det var Halmstadstudenten 
Edwin Pettersson som hade avlidit 
på Lunds lasarett. Då hans kista 
kom hem med tåget möttes den av 
anhöriga och kamrater. Kistan för-
des sedan i procession till Västra 
kyrkogården där begravningsguds-
tjänsten förrättades av pastorsad-
junkten Hj. Cervin. I ett tal vid 
graven utgick studenten Curt Fre-
driksson från orden ”den gudarna 

älskar dör ung”. Även magister Sig-
frid Lindström tecknade en bild av 
den döde samt läste några verser. 

Under perioden juli–decem-
ber 1918 registrerades i Halmstad 
cirka 3600 fall av spanska sjukan. 
Det innebar att knappt 20 procent 
av befolkningen drabbades. Anta-
let döda i sjukdomen var 136 per-
soner. Unga, starka personer med 
livet framför sig rycktes bort. Barn 
förlorade sina föräldrar. Några fa-
miljer drabbades av flera dödsfall. 

MEDAN SPANSKA SJUKAN lamslog 
Halmstad blev det vapenstillestånd 
i det första världskriget. Striderna 
upphörde 1918, den 11/11 kl 11. På 
grund av epidemin uppmärksam-
mades detta inte med några mani-
festationer i staden, men någon-
stans spirade ändå hoppet om en 
bättre framtid.

KATASTROFAL EPIDEMI. Spanska sjukan orsakades av ett influensavirus som i dag har beteckningen H1N1. Virus var inte upptäckta 1918 och det fanns inga botemedel. Dödligheten var stor men 
de flesta dog på grund av komplikationer, främst lunginflammation.

Bild: VYKORT UR GAMLA HALMSTADS SAMLINGAR

HÅRT DRABBAT. Sjukhuset på Hallands Regemente - här rasade spanska sjukan i flera omgångar. 

3 600 personer drabbades och av dem dog 136. 
I år är det exakt hundra år sedan spanska sjukan drog in Halm-
stad och lämnade ett brutalt facit efter sig.

När spanska sjukan 
lamslog Halmstad
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VÅR HISTORISKA STAD
– Halmstad som det en gång var
Läs hela serien på:
hallandsposten.se/familj/
varhistoriskastad

Skribenten är aktiv i Föreningen  
Gamla Halmstad. Mer lokalhistoria  
hittar du på gamlahalmstad.se  
och på Facebook/gamlahalmstad.

ANDERS 
BERGENEK

”Unga, starka perso-
ner med livet fram-
för sig rycktes bort. 
Barn förlorade sina 
föräldrar. Några fa-
miljer drabbades av 
flera dödsfall.”


