Nykøbing i 1880'erne, set fra den gamle St. Clemens Kirkes tårn. En by i
vækst, ikke mindst på grund af jernstøberiet, der anes i baggrunden.
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Af Knud Holch Andersen

LYS, LUFT OG RENLIGHED
Morsingboerne får i årtierne omkring 1900 et nyt syn på hygiejne og sygdomsbekæmpelse. Veluddannede læger åbner praksis i by og på land. Der
bliver oprettet sygekasser og stillet nye krav til de kommunale myndigheder.
Ikke mindst kampen mod de hyppige epidemier bliver en vigtig opgave.
»Der er i Nykøbing såvel fra naturens som fra menneskenes side gjort meget
for at forurene jordbunden. Ved højvande går byens åløb med deres tvivlsomme indhold over deres bredder. Desuden vil jeg henvise til sumpen eller
pølen bag de gamle fattighuse. Dens mudder med tilløbet kloakvand føres
ved højvande langt op i det omgivende kvarter. Ved lavvande er kvarteret
omkring sumpen forpestet af stanken.«
Sådan ser Nykøbing anno 1884 ud med en yngre tilflyttet læges kritiske blik. Byen har i de foregående år været ramt af alvorlige tyfusepidemier. Allerede nogle måneder i forvejen har byens sundhedskommission
indskærpet, at alle møddinger skal anbringes i kasser og gruber med fast
bund og samtidig forbudt svinehold i byen, medmindre svinene er anbragt i lukkede stalde. Den kritiske læge angriber nu byrådet, der ifølge
ham intet har foretaget sig for at følge op på disse krav: »Byrådet bør først
og fremmest stikke fingeren i jorden og lugte, at det lugter af tyfus lige fra
borgmesterens have og ned til de stakler, der står under fattigvæsnets protektorat.« Han tilføjer et yderligere radikalt krav til forbedring af hygiejnen
i byen, nemlig at byen bør indføre et latrintøndesystem med tilhørende
hyppig tømning.
Byens distriktslæge, A.C. Faartoft, har i en redegørelse for den netop
overståede tyfusepidemi peget på oprettelse af et kommunalt vandværk
som et afgørende middel til at undgå lignende epidemier. Han har undersøgt forholdene i en ejendom med 22 lejligheder, hvor adskillige familier
var blevet ramt af tyfus. Til disse lejligheder er der fire retirader i gården,
omgivet af en stor udækket mødding. Desuden er der en stald med køer,
høns og svin. En prøve af vandet i den tilhørende brønd, der befinder sig
seks alen fra møddingen, »viste et blakket udseende«.
Forslaget om et latrintøndesystem vinder ikke tilslutning i byrådet.
Kravet om et kommunalt vandværk blev fremført første gang i 1872. Det
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havde ført til gravning af en dyb brønd på Kirketorvet, som de nærmest
boende benyttede sig af. I lyset af tyfuspidemien bliver sagen – efter et
betydeligt pres fra borgerne – taget op igen. Stor betænkelighed er der
stadig: »Vi skal have kirken bygget om. Det vil koste mindst 100.000 kr., gasværket 62.000 kr. og vandværket 59.000 kr. Kan vi skaffe disse penge?« lyder
det fra herredsfuldmægtig H. Nielsen. Urmager Østergaard forudser, at
skattebyrden vil vokse med 50 pct.
Men efter lange debatter og presset af et borgermøde vover byrådet alligevel det store spring. 1. maj 1886 bliver såvel gasværk som vandværk sat
i gang. En ny tid begynder.
Epidemihuset ved Skelholm,
opført 1853 i forbindelse med den
koleraepidemi, der på det tidspunkt hærgede Danmark. I huset
kunne man isolere syge sømænd
fra skibe, der anløb havnen.

LÆGERNE OG DE USYNLIGE FJENDER

Danske mænds gennemsnitlige levealder er i 1850 43 år. Kvinderne kan
regne med to år mere. Børnedødeligheden er meget høj. De fleste mennesker dør af infektionssygdomme. Kræft og hjerte-karsygdomme bliver
først alvorlige lidelser i takt med den stigende levealder. Kolera- og tyfusepidemier hærger med jævne mellemrum. Barske arbejdsforhold og
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I tilknytning til tuberkuloseafdelingen ved Nykøbing
Sygehus i Østergade blev
der oprettet en liggehal. Her
kunne patienterne nyde sol
og frisk luft – et afgørende
led i behandlingen.

fattige levevilkår gør vejen til bronkitis og lungebetændelse ganske kort.
Tuberkulose er en alvorlig og frygtet folkesygdom.
Sådan har det altid været. Sygdom og død er livets vilkår. Ved begravelser spørger man altid: »Havde I doktor?« og svaret er næsten altid: »Nej,
han døde af sig selv.« Morsingboerne doktorerer på sig selv efter gamle
overleverede opskrifter eller søger hjælp hos kloge mænd og koner, der
er mere tillidsvækkende – og væsentligt billigere – end de autoriserede
læger.
I årtierne efter 1850 ændrer denne mentalitet sig lidt efter lidt. Lægerne
bliver klar over, at der er en sammenhæng mellem de sanitære forhold og
de store kolera- og tyfusepidemier. I 1858 bliver der ved lov stillet krav
om lokale sundhedsvedtægter, og der bliver dannet sundhedskommissioner i alle købstæder og sognekommuner. Samtidig er lægeuddannelsen
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Børn på epidemiafdelingen ved Nykøbing Sygehus, måske i forbindelse
med tyfusepidemien i
1917. At blive fotograferet er en sjælden og
alvorlig begivenhed. Til
venstre oversygeplejerske
Signe Pedersen. Til højre
sygeplejerske Martine
Kibsgaard.

ved Københavns Universitet under udvikling. Den kommer til at omfatte
både medicin og kirurgi og er knyttet til praktik på de københavnske hospitaler. Antallet af uddannede læger stiger støt. I 1810 er der 279 læger i
Danmark, hvoraf de fleste er embedslæger eller praktiserer i København
og de større byer. I 1900 er lægestanden vokset til 1330, og mange af dem
nedsætter sig som praktiserende læger i de mindre købstæder, og i de sidste årtier af århundredet dukker der også læger op i bondelandet.
I midten af 1800-tallet er de fleste lægers praksis bygget på den såkaldte
miasma-teori. Ifølge den opstår epidemier på grund af luftagtige giftstoffer, som damper op fra rådnende urenheder i jorden og især i lavtliggende områder. Det er altså selve den luft, mennesker indånder, der bringer
smitten med sig. Derfor har den kritiske Nykøbing-læge tidens videnskab
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i ryggen, når han hævder, at jorden i de lavere dele af byen »lugter af tyfus«. Og derfor bliver epidemibekæmpelse tæt forbundet med krav om
sanitære installationer.
Miasma-teorien er af spekulativ art, men man kan konstatere, at de
igangsatte foranstaltninger virker.
Helt anderledes slagkraft får lægevidenskaben med Louis Pasteurs påvisning af bakteriers betydning for infektionssygdomme. Nu er det de usynlige, men virksomme bakterier, der skal bekæmpes. Specielt i 1880'erne
bliver der udviklet vacciner mod en række epidemiske sygdomme, herunder kolera, tyfus og difteritis. Befolkningens tiltro til lægen vokser. Han
bliver den store »folkeopdrager«, der prædiker »lys, luft og renlighed«,
når han kommer på sygebesøg. Et godt udtryk for denne virksomhed er
den omfattende kamp mod tuberkulosen, der omkring 1900 udvikler sig
til en bred folkebevægelse.
Helt afgørende for den voksende brug af lægen er de sygekasser, der
samtidig bliver oprettet. Med sygekasseloven i 1892 bliver der ydet statstilskud til mindrebemidlede, der er medlem af en sygekasse. Har de betalt
deres kontingent, kan familien modtage fri lægehjælp, tilskud til medicin
og tilmed delvis erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Sygekassebevægelsen er en af danmarkshistoriens helt store socialpolitiske landvindinger.
Sammen med generelt forbedrede levevilkår sætter lægernes og sygekassernes indsats sig tydelige spor. Gennem de sidste årtier af 1800-tallet
vokser danskernes middellevetid med 10 år. I 1900 er den for mænd 52,9
år og for kvinder 56,2 år.

BONDELÆGEN

Den første praktiserende læge på Sydmors, Franz Christian Schütten, er
et godt eksempel på den nye tid. Han aflægger sin medicinske embedseksamen i 1896. Hans studium har omfattet både teoretisk bakteriologi og
praktisk epidemibekæmpelse. Også kvindens og spædbarnets sygdomme
har haft en ret central position. Endelig har han gennemført praktikanttjeneste ved Frederiks Hospital i København. Efter eksamen beslutter han
sig for at etablere praksis på Sydmors.
Det bliver til et 40-årigt virke frem til 1937. I de første år bor Schütten
til leje hos sognerådsformand Poul Støvlbæk i Hvidbjerg. I 1900 er økonomien blevet så god, at han kan bygge sin egen lægebolig med stald og
jord til de tre heste, der er nødvendige til den daglige transport. I hvert
fald i vinterhalvåret. Om sommeren bruger han cykel. Et stort fremskridt
har det været, da han i 1923 – som en af de første på egnen – anskaffer sig
en automobil.
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Tyfuspatienter, der
1917 er indlagt i
Missionshuset ved
Nørrebro.

Protokollerne fra læge Schüttens mangeårige virke er bevaret på Morsø
Lokalhistoriske Arkiv. Her kan man følge hans daglige færden i det vidtstrakte distrikt. I de første år har han fortrinsvis patienter i Hvidbjerg og
Karby sogne. Efterhånden udvider han det til også at omfatte Øster og
Vester Assels. En dags arbejde har ofte omfattet hen ved 10 patientbesøg
med mange timer tilbragt på de hullede og opblødte sogneveje.
Det er bondelivets uundgåelige sygdomme, han tager sig af. Mest udbredt er bronkitis, der er tæt forbundet med dårlige boligforhold, uhensigtsmæssig påklædning og utilstrækkelig ernæring. Kort sagt: fattigdom.
Schütten omtaler i en indberetning fra 1899 en familie på otte personer,
der lever i samme rum. Den slags ’småbeboelser,’ som han kalder dem, har
der været mange af. Og bronkitis er ofte en følgesygdom til epidemier af
f.eks. mæslinger og kighoste.
Tuberkulose er også en hyppig diagnose. I 1899 indberetter Schütten,
at den »i år har en del dødsfald på samvittigheden«. To år senere kan han
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Læge Franz Christian
Schütten, Vester Hvidbjerg, har med familie
taget plads i det
automobil, der i 1923
gjorde hans hverdag
betydeligt lettere.
konstatere, at folk viser stor respekt for desinfektion og renlighed i det offentlige rum: »Frygten for tuberkulose spiller en stor rolle, idet befolkningen
i de sidste par år med interesse følger med i alt, hvad der er oppe i tiden med
hensyn til denne sygdom.« For lægen er det vigtigt at få kontakt med de angrebne på et tidligt tidspunkt og forhindre smitte af omgivelserne. Og så
gælder det om at styrke kroppen med lys, luft og sund kost. Sanatorieophold er dyrt. »En kinesisk mur«, kalder Schütten det. Det hjælper, da der i
1905 bliver gennemført en tuberkuloselov med statsstøtte til oprettelse af
tuberkulosestationer og tilskud til ophold.
Epidemierne dukker op med jævne mellemrum, og så får lægen ekstra
travlt. Det kan være difteri, skarlagensfeber, mæslinger, kighoste. Kolera
og tyfus, som man døjer med inde i Nykøbing, er ikke så almindelige på
landet. Her bor man mere spredt, og forureningen har været mindre.
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»Frisk luft – i det fri og inden døre, dag og nat; mådehold i føde og frem for alt i drikke; legemsøvelser;
koldt vand; offentlig og privat renlighed med sin person og sine omgivelser; fornuftig fordeling af hvile og
arbejde; endelig påpasselighed overfor smitte – privat og navnlig offentlig påpasselighed. Vort folk har i
disse henseender endnu meget at lære.«
Kilde: Severin Nordentoft: Vore sygdomme og deres årsager, 1904
Bondehverdagen kan være ganske farlig. »Roerasperne klipper som sædvanlig fingrene af folk,« hedder det lakonisk i 1922. Ofte kommer såvel
børn som voksne for tæt på slåmaskiner, og så er der hestespark og angreb
af kohorn. Børn falder i brønde og vælter kogende vand over sig. Der er
nok at se til, og hjemme i konsultationen venter der altid nogen, der lige
skal have trukket en tand ud – eller måske skal have ryddet hele munden.
Sygekasserne har spillet en afgørende rolle for Schüttens virke på Sydmors. Karby Kommune opretter en sygekasse allerede i 1890 – altså før
han etablerer sin praksis. De andre kommuner følger med i midten af
1890'erne. Ved århundredskiftet er det kun en tiendedel af kommunernes indbyggere, der er medlem. I 1930 er det omkring halvdelen. I Karby
er det kun trefjerdedele af udgifterne til læge og medicin, der bliver refunderet. I de andre kasser er der fri lægehjælp for de mindrebemidlede
medlemmer. Det månedlige kontingent til sygekasserne er i 1915 på fire
kroner. Det svarer til en daglejers løn for en dags arbejde. Så medlemskabet har været for de stabile familier med balance i økonomien. Så har de til
gengæld ikke behøvet at betænke sig på at sende bud efter lægen.
Sygekasserne har været en væsentlig forudsætning for, at dødeligheden
er for nedadgående. I 1890 er den på 20 promille af befolkningen i Thisted
Amt – lidt højere i de to købstæder end på landet . I 1920 er den faldet til
11 promille. En halvering på tre årtier.

SIDSTE TYFUS-EPIDEMI I NYKØBING

Trods kommunalt vandværk, lægefaglige fremskridt og en øget kontrol
med de sanitære forhold bliver Nykøbing i 1917 ramt af en epidemi, der
får alvorlige konsekvenser for byen. I efterårsmånederne registrerer lægerne 231 tilfælde af tyfus. Epidemien koster 27 mennesker livet. Det lykkes
ret hurtigt for kredslæge Vogel at indkredse den oprindelige smittekilde.
En husmandskone på Dueholm Mark er blevet smittet under et ophold
i Odense. Hun bliver passet af sin mand, der samtidig er leverandør af
mælk til mejeriet i Nørregade 10. Herfra bliver den solgt til beboere i de
omkringliggende gader. Her bliver omkring 20 personer angrebet af tyfus
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i løbet af august måned. Kredslægen opfordrer på den ene side til »at vogte
sig for en alt for overdreven smittefrygt«. På den anden side understreger
han, at »en omhyggelig og vel gennemført renlighed« er det bedste værn
mod smitte.
Byens sygehus kan slet ikke rumme de mange tyfus-ramte patienter, og
der bliver indrettet nødlazaretter i Teknisk Skole, i Frelsens Hærs bygning
og i Missionshuset. Her kan de pårørende møde op hver eftermiddag mellem klokken tre og fire. Så vil en sygeplejerske i døren give dem besked om
de enkelte patienters tilstand.
Mejeriet i Nørregade mister alle kunder, og ejeren bliver selv ramt af
tyfus. Også slagteren i samme ejendom mister sine kunder. Ifølge folkesnakken »løber der rotter rundt i gården selv ved dagens lys og op og ned
ad muren«. Mejeriejeren indrykker i december en erklæring i de lokale
aviser, hvor han gør opmærksom på, at mejeriet har været godkendt af
mælkekontrol og andre myndigheder.
Landbefolkningen er også opskræmt af, hvad aviserne skriver om epidemien i byen. De vælger simpelthen at holde sig væk fra Nykøbing gennem
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Gården bag ejendommen Nørregade 10 i
Nykøbing. Her var det
mejeri, der var kilde til
den sidste store tyfusepidemi i 1917.

Østergade i Nykøbing.
Her boede mange fattige
familier, der endnu i
1917 måtte klare sig
med private brønde.
Mange blev ramt af
tyfusepidemien.

adskillige måneder – med lammende konsekvenser for byens handlende.
De spejder i flere måneder forgæves efter kunder fra oplandet. Dagvognene fra landsbyerne sætter kursen mod Thisted.
Kredslæge og amtslæge søger uden større held at modvirke de vilde rygtedannelser. De oplyser om, at »disse bakterier ikke svæver rundt i luften«.
Epidemien har især ramt kvarteret omkring Nørregade og Østergade. Selv
om byen har haft vandværk i mere end 20 år, er der i disse gader fortsat
en del ejendomme, der ikke er tilsluttet, men klarer sig på traditionel vis
med private brønde. Her er forklaringen på, at epidemien har været så
vedholdende, selv om smittekilden hurtigt blev fundet.
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Epidemien får langvarige konsekvenser for de ramte familier. De angrebne får oftest et sygeleje på halvanden måned. Derefter er de så svækkede, at der går yderligere tre til fire uger, før de er arbejdsdygtige. I det
ramte kvarter bor mange af byens fattige familier. En overvejende del af
dem har næppe været medlem af sygekassen. Den kommunale hjælpekasse, der kan yde socialhjælp uden fattighjælpens stigmatiserende virkninger, støtter mere end 50 tyfus-ramte familier. Desuden bliver der dannet
en komité, der afholder en velgørenhedskoncert og gennemfører indsamlinger.
Tyfus-epidemien i 1917 bliver den sidste store epidemi i Nykøbing, der
direkte er afledt af dårlige sanitære forhold. I årene, der følger, bliver også
de fattige kvarterer i byen knyttet til den kommunale vandforsyning og
kloakering.

DEN SPANSKE SYGE

Morsingboerne kan i deres aviser følge med i den store krig, der raser i
Europa fra august 1914, og som efterhånden har kostet millioner af unge
mennesker livet. De har mærket krigens følger på flere måder. Det har
været usædvanligt gode tider for landbruget, men der har også været omfattende rationeringer, ikke mindst stor mangel på brændsel.
I 1918 får morsingboerne en sidste – men særdeles alvorlig – hilsen
fra krigens fronter. Fra skyttegravene breder en influenza sig, der bliver
til 1900-tallets største globale epidemi. Den dræber 50 mio. mennesker.
I Danmark er dødstallet omkring 15.000. Heller ikke Mors undgår sin
skæbne.
Influenzaen får navnet den spanske syge, da det er spanske aviser, der
først begynder at skrive om den. De krigsførende lande prøver længe at
holde det uventede mandefald hemmeligt. Formentlig er det amerikanske
tropper, overført til Europa i foråret 1918, der har bragt sygdommen med
sig, og fra vestfrontens skyttegrave breder den sig med lynets hast.
Den 20. juli kan en tilkaldt læge konstatere, at en morsingbo, der har
været på rejse, er ramt af den ’spanske’ influenza. Han bliver isoleret på
Først i 2005 blev det klarlagt, at den spanske syge skyldtes influenzavirus A type H1N1. Det skete ved, at
forskere undersøgte lig af mennesker, der var døde af den spanske syge i England og USA. Et af ofrene var
fra Alaska og begravet i permafrossen jord. Derfor var liget meget velbevaret. Ifølge moderne forskning er
denne type influenza-virus særligt tilbøjelig til at fremkalde svær lungebetændelse.
Kilde: Hans Trier: Angst og engle, 2018.
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Personalet ved Nykøbing
Sygehus i årene, da den
sidste tyfusepidemi og
den spanske syge hærgede. Til venstre sygehuslæge Hansen og til højre
kredslæge Vogel.

sygehuset, men allerede i den første uge af august bliver der anmeldt 346
tilfælde af sygdommen i Nykøbing og 54 på landet. De fleste får et ret godartet forløb, og lægerne tror, epidemien er på retur. Men så bryder den for
alvor løs i efterårsmånederne. Af Nykøbings 8000 indbyggere bliver mere
end 2000 angrebet, og på landet, hvor der bor 17.000 mennesker, bliver
der registreret 1100 tilfælde. Epidemien skaber store vanskeligheder i by
og på land. Jernstøberiet må indskrænke produktionen til fire dage om
ugen, og på landet bliver det på de ramte gårde et stort problem overhovedet at få dyrene passet.
Tidens læger ved ikke, hvad de skal stille op. Ingen har kunnet påvise en
bakterie bag epidemien. Først en del år senere – i 1933 – lykkes det med et
elektronmikroskop at finde ud af, at influenza er en virusbetinget sygdom.
Lægerne råder patienterne til at holde sengen i en så indpakket tilstand,
at de kan svede grundigt. Og så anbefaler de at isolere de ramte. I Nykøbing bliver der – som året i forvejen – oprettet en sygehusafdeling i Frel-
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sens Hærs lokaler, men de fleste må ligge hjemme. Skolerne holder lukket
og forsamlinger af enhver art frarådes.
Den spanske syge rammer især unge mennesker, der ikke har oparbejdet immunitet fra tidligere epidemier, og de mange dødsfald hænger
sammen med influenzaens alvorlige følgesygdomme, ikke mindst lungebetændelse. Alene i tre uger i november bliver der begravet 50 ofre for
epidemien på Nykøbings kirkegård. Sundhedsmyndighederne henstiller
til præsterne, at man undlader ringning med kirkeklokkerne for ikke at
skabe unødig angst hos de mange syge.
Som under tyfus-epidemien bliver der dannet en komité, der opfordrer
alle til at yde en hjælpende hånd. Der bliver oprettet et køkken i kælderen
under Teknisk Skole. Her tilbereder et stort antal frivillige daglige måltider, som byens spejdere så bringer ud til de sygdomsramte familier.
Epidemien ebber ud i løbet af januar 1919, men får en ny opblussen
på landet i vintermånederne. Selv om kredslæge Vogel indtrængende har
advaret mod det, har morsingboerne ikke kunnet nære sig for at deltage i
de traditionelle omfattende julegilder. Og så får smittespredningen en ny
chance.
Den spanske syge er en såkaldt pandemi, som også det moderne samfund kan blive ramt af. De fleste af de infektionssygdomme og epidemier,
der i tidligere slægtled hørte til livets vilkår, har vores del af verden gjort
sig fri af. Nu er gennemsnitslevetiden for mænd 79 år og for kvinder 82 år.
De sygdomme, vi nu bliver ramt af, er især knyttet til vores liv i velstand
og til den kendsgerning, at vi lever så længe.

Kilder
Et væsentligt kildegrundlag til denne artikel er et materiale om sygdomme, læger og
kloge koner/mænd på Mors, der i løbet af 1980'erne blev indsamlet af daværende
arkivar K.G. Holch Andersen.
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