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1 Inledning 

1.1 Bakgrund med problembeskrivning 

Spanska sjukan är troligen den mest kända pandemin, en influensa som drabbade 

jorden runt. Antalet döda rör sig om minst 20 miljoner, kanske upp emot det 

dubbla eller mer! Spanska sjukan kom till Sverige vid halvårsskiftet 1918, 

kulminerade under de följande 12 månaderna och ebbade långsamt ut under de 

följande åren. Min bedömning är att perioden 1/7 1918 t.o.m. 1919 räcker för att 

fånga sjukdomens epicentrum. Utöver antalet döda noteras att många fler blev 

sjuka – och överlevde. Samma typ av influensa har gått över jorden i senare 

mildare former, som asiaten, hongkonginfluensan och fågelinfluensan. 

Sjukdomen kallas spanska sjukan då den diagnostiserades i Spanien under 

slutet av första världskriget, men det tycks klarlagt att den fördes dit med 

amerikanska soldater. Spridningsförloppet var oerhört snabbt. På någon månad 

drabbades hela Europa och vidare ut över världen. 

Även Sverige drabbades, från söder och helt upp över hela landet. Intressanta 

skillnader kan iakttas där ”fattigare”, norra, delar tycks ha drabbats värst. Ett 

samband mellan näringsrikare mat i större mängd och en lindrigare epidemi tycks 

finnas. 

Särskilt intressant är den del av befolkningen där sjukdomen tog flest liv, 

nämligen i den yngre vuxna befolkningen. Dessa årskullar brukar ofta stå starkare 

än barn och gamla, men inte här. Effekten på landets arbetsbefolkning gjorde 

naturligtvis i denna betydelse en ännu större skada. För Sveriges del kan det totalt 

ha handlat om över 40000 döda på 1½ år. Troligen bör man tänka ”utöver den 

vanliga dödligheten”, men detta kanske är en lätt överdrift. 

Dödböckerna som prästerna förde noterar spanska sjukan som dödsorsak, men 

också liknande som influensa, lunginflammation och annat som skulle kunna 

misstolkas och där just spanska sjukan var rätt diagnos eller en 
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motståndsnedsättande faktor. Ett betydande intresse kommer därför att läggas på 

att studera dödböckerna för den aktuella tiden. 

Till min förförståelse hör att en äldre kusin till min far sägs ha dött som ung i 

spanska sjukan, något min far (f. 1923) inte själv upplevde, men som traderas i 

släkten. 

1.2 Syfte 

Spanska sjukan är fortfarande ett begrepp, även om inte många finns kvar i livet 

som kan berätta om den tiden. Begreppet spanska sjukan är för många förknippat 

med en svår pandemi, ett begrepp som av medierna lyfts upp igen under det 

senaste decenniet. Inte minst våren 2009 har en ny influensapandemi, 

svininfluensan eller influensa A, upplevts som ett hot världen över. 

 

Syftet är att göra en lokal studie av spanska sjukan och relatera resultaten till 

forskning om pandemin i Sverige. Jag vill studera hur denna svåra sjukdom gjort 

avtryck i de lokala död- och begravningsböckerna, och bedöma hur stora 

konsekvenserna för befolkningsutvecklingen kan ha blivit lokalt och nationellt. 
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2 Teoretisk referensram och relevans 

Mitt val av uppsatsämne kom att visa sig bli mera aktuellt än jag själv kunnat ana 

genom den nyhetsfokusering som under våren 2009 ägnats åt svininfluensan med 

spridning från Mexico. Att det är en besläktad influensa står helt klart, och 

begreppet pandemi samt myndigheternas åtgärder för att bevaka och förbereda sig 

för en eventuellt svårartad influensaform har nått ut i samhället. 

Jag gläder mig åt ämnets aktualitet, dock under viss oro. Det upplevs mycket 

relevant att undersöka hur en pandemi kan drabba Sverige och världen. Ingen 

pandemi har sannolikt förorsakat en högre dödlighet än spanska sjukan. 

 

2.1 Några historiska influensaepidemier 

En farsot som drabbade Aten (430-426 f. Kr.) bör möjligen inte klassas som pest 

utan som en influensa.1 Med den historiska distansen avtar möjligheterna att 

riktigt definiera och mäta vilken influensaepidemi som kan kallas världens första 

eller världens hittills svåraste. Allt talar för att spanska sjukan väl kan mäta sig 

med den julianska pesten på 500-talet och med digerdöden på 1300-talet.2 

På samma sätt saknas tillräckliga data för att mäta den epidemi från 1173 som 

källor i Italien, Tyskland och England kan dokumentera. Den första säkert 

fastställda epidemin skulle kunna vara den från 1510 med utbredning från 

sydligaste Europa och upp över hela världsdelen. Vi vet ytterligare mer om en 

influensaepidemi 1557 som från Asien över Konstantinopel spreds över Europa. 

En stor influensaepidemi 1580 brukar kallas den äldsta väl beskrivna pandemin.3 

                                                                                                                                                         
 
1 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 22 med not 1 
2 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 10 
3 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 22 
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Ordet ”influenza” (italienska) syftar på att förklaringen till plötsliga och 

oförklarliga sjukdomar tillskrevs inflytande från himlakroppar, planeter, meteorer 

och liknande.4 I Sverige är ordet använt sedan en pandemi 1782-1783. Ett stort 

antal mer eller mindre allvarliga influensor kan dokumenteras med de 

kännetecken som vi förknippar med en influensa: feber, frossningar, möjligen 

åtföljande lungsjukdom samt ett hastigt spridningsförlopp. 

2.2 Influensan i modern tid 

Ryska snuvan (1889), med spridning från Buchara i Centralasien, brukar anges 

som den första moderna influensan.  Det var den första som inträffade efter 

bakteriologins genombrott. Sjukdomen kunde bevisas följa kommunikationsleder 

och överfördes i kontakt mellan individer, inte med vinden. I Sverige insjuknade 

kanske 60 % i ryska sjukan, varav 1 % avled däribland en betydande del unga 

vuxna.5 

Spanska sjukan (1918-1920) fick mycket omfattande spridning, och är 

förmodligen världens hittills svåraste pandemi.  

Under cirka 40 år tycks ingen allvarlig influensa ha drabbat världen, men 1957 

kom asiaten med utgångspunkt från Singapore. Asiaten bedöms ha liknat ryska 

snuvan vilket visas genom att personer födda före 1889 hade antikroppar mot 

asiaten.6 Andra ”asiater” följde i nya vågor: 1962 från Japan och 1964 från 

Taiwan. 

Hongkonginfluensan (1968) visades sig vara en ny subtyp. Medicinska studier 

gav vid handen att det finns ett samband mellan djurs (som häst-, svin- och 

fågelinfluensa) och människors influensa. Sedan 1957 bedrivs 

influensaforskningen även på djur under WHO:s ledning (World Health 

Oranization, Världshälsoorganisationen). 

1976 återfanns svininfluensa bland soldater i New Yersey, USA. På 

svinbesättningar finns denna sedan 1982 i Danmark och sedan 1983 i Sverige. 

                                                                                                                                                         
 
4 Ibid. 
5 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 26 
6 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 28-29 
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Den aktuella svininfluensan från Mexico visar endast på att nu och då muterar en 

influensa från djur och drabbar också människor. 

På senare tid har fågelinfluensan (1997)7, SARS (2003)8 och nu svininfluensan 

(2009) dykt upp med dödsfall som följd. Ännu har ingen av dessa lett till en svår 

pandemi. Svininfluensan har smittat över 10000 och lett till 80 dödsfall.9 

2.3 Medicinska framsteg 

Först i mitten av 1990-talet kunde spanska sjukans virus identifieras tack vare 

bland annat den svenske patologen Johan Hultin.10 Hultin hade redan 1951 försökt 

att isolera virus från djupfrysta kroppar av eskimåer i Alaska som dött i spanska 

sjukan 1918, men tyvärr hittades då inget influensavirus. 1997 fann Hultin att 

forskare nu kunde isolera även döda virus, varför han återvände till Alaska. Denna 

gång lyckades han och hans forskarlag hitta välbevarade influensavirus.11 

Johan Hultin (f. 1925) har fortsatt sin forskargärning. 2002 gick hans 

expedition till Sibirien, nu för att på samma sätt försöka finna och för 

forskningsändamål hämta virus från ryska snuvan 1889.12  

Under 2008 kunde ett forskarlag i Madison, USA, identifiera tre gener som 

sannolikt orsakade spanska sjukans höga dödlighet. Normalt når influensavirus 

endast de övre luftvägarna. Virusstammen som orsakade spanska sjukan kunde nå 

även nedre luftvägarna och hade där förmågan att reproducera sig i lungvävnad.13 

Studien leder till förhoppningen att bättre förutsäga potentialen hos framtida 

virusstammar samt bidra till bättre läkemedel riktade mot dessa virus innan de får 

allvarliga konsekvenser.14 Helt visst har vi idag bättre medicinsk beredskap för en 

pandemi av spanska sjukans art, och forskningsframsteg ger hopp om nya och 

bättre mediciner. 

                                                                                                                                                         
 
7 http://www.fagelinfluensa.info/web/Pages/UnderStartPage____11353.aspx 
8 http://www.smittskyddsinstitutet.se/diagnostik/virus/sars-coronavirus/ 
9 http://norran.se/nyheter/utrikes/article291876.ece 
10 Kolata, Spanska sjukan, 1999, s. 90 ff 
11 http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=487 
12 http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2002/02/17/CM40502.DTL 
13 http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/12/29/litet-genkomplex-lag-bakom/index.xml 
14 http://www.pnas.org/content/106/1/286.full.pdf+html 
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2.4 Befolkningsutveckling 

Spanska sjukans utbredning skedde i en tid, då den allmänna dödligheten låg på 

en långt högre nivå än i våra dagar. Men den relativa dödligheten, redovisad för 

olika åldersintervall, visar att det främst var en hög barnadödlighet. Under 

århundradet före 1918-1919 skedde ett antal förbättringar som minskade denna 

dödlighet. Hygienen förbättrades genom att dricksvattenförsörjningen i städerna 

förbättrades. Detta var den viktigaste orsaken till att spädbarnsdödligheten 

minskade och att barnafödande kvinnor i lägre grad dog i barnsäng. 

Läskunnigheten ökade, vilket gjorde upplysningsskrifter tillgängliga.15 Även 

medicinska framsteg bidrog till en lägre dödlighet. 

Bilaga 2 visar att dödligheten översteg barnafödandet dels 1772-1773 och dels 

1808-1809. Det första fallet var resultatet av missväxt åren 1771-1772, och i 

hungersnödens spår kom epidemier av dysenteri, tyfus och smittkoppor. I slutet av 

finska kriget i början av 1800-talet anses den höga dödligheten komma ur dålig 

hygien i fältsjukhusen. Lantsjukan, en i Ryssland utbredd epidemi, kom till 

Sverige med soldaterna vilket ledde till en 50 procentig uppgång i dödligheten 

1809.16 

I Bilaga 2 kan spanska sjukan 1918-1919 iakttas på dödstalskurvan, men de 

förhöjda dödstalen blev blygsamma i ett historiskt perspektiv. 

I början av 1900-talet sjönk födelsetalen brant, jämför med Bilaga 2. Orsaken 

är dels en lägre spädbarnsdödlighet, och dels att barnbegränsning började 

tillämpas i städerna. Från höga antal födda omkring 1900 sjönk födelsetalen med 

40 % till 1935. Trots emigrationen ökade gruppen unga vuxna i början av förra 

seklet.17 

En delvis annan förklaring till detta skeende kan vara att de ekonomiska 

betingelserna förbättrades i den begynnande industrialiseringen och genom 

produktivitetsförbättringar inom jordbruket. Detta ledde till mindre variationer i 

                                                                                                                                                         
 
15 Hofsten, Svensk befolkningshistoria, s. 38 
16 Hofsten, Svensk befolkningshistoria, s. 164 
17 Hofsten, Svensk befolkningshistoria, s. 169 ff 
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dödlighetstalen. När så familjeplanering blev socialt accepterat minskade också så 

småningom födelsetalen. Innan minskningen i födelsetalen skedde kom därför 

befolkningen att öka kraftigt, vilket var en av orsakerna till emigrationen.18 Värdet 

av ytterligare ett barn minskade när välfärdssamhället säkrade försörjningen i allt 

högre grad, samtidigt som kostnaden för ett barn ökade bl.a. genom allt längre 

skolgång. Föräldrarnas agerande kan ses som ett svar på sådana förändringar i de 

ekonomiska villkoren.19 

Min bedömning är att de sjunkande födelsetalen (Bilaga 2) fram till 1930-talet 

berodde på dessa orsaker, inte på att spanska sjukan i högre grad drabbade de 

unga vuxna. 

 

2.5 Frågeställningar 

Hur stor dödlighet inträffade i Örkelljunga kommun i (f.d.) Kristianstads län 

och i Sverige till följd av spanska sjukan 1918-1919, och hur påverkade spanska 

sjukan den svenska befolkningsutvecklingen på längre sikt? 

 

Underfrågeställningar: 

Hur ska källornas tillförlitlighet värderas, och med vilken säkerhet kan antalet 

döda i spanska sjukan anges? 

En historiskt hög dödlighet inträffade 1809 (Bilaga 2). Vilka likheter och 

skillnader kan iakttas mellan 1809 och 1918? 

 

                                                                                                                                                         
 
18 Bengtsson – Ohlsson, Sveriges befolkning – myter och verklighet, 1993, s. 131 
19 Bengtsson – Ohlsson, Sveriges befolkning – myter och verklighet, 1993, s. 127 
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2.6 Avgränsning 

Jag avgränsar mig i uppsatsen till att studera de tre församlingarna i Örkelljunga 

kommun i relation till känd forskning för Sverige. I den mån utblickar i övrigt 

sker är de av betydelse endast för att sätta in spanska sjukan i ett sammanhang. 

 I syftet ligger inte endast att studera lokalhistoria, hur spanska sjukan tedde 

sig i tre lokala församlingar. Tvärtom ställs ett lokalt perspektiv in i ett nationellt 

och internationellt sammanhang och relationer och jämförelser utgör centrala 

element i uppsatsen. 

2.7 Disposition 

Innan uppsatsens material presenteras och analyseras (kapitel 4) gör jag en exkurs 
för att sätta in spanska sjukan i ett större sammanhang. 

I studien använder jag diagram och tabeller för att göra studien så pedagogisk 
som möjligt. Analysen vävs delvis in i anslutning till dessa diagram. 

I slutet av min sammanfattning gör jag ett par utkast för nya 
förskningsuppgifter. 
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3 Exkurs:Spanska sjukan som fenomen 

Bland historiker har spanska sjukan rönt ett intresse, främst efter Alfred W 

Cosbys avhandling från 1976, Epidemic and Peace.20  

Margareta Åmans doktorsavhandling i historia, Spanska sjukan. Den svenska 

epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, från 1990 har varit en 

grundsten för att identifiera den referensram som jag behövt för min uppsats. 

3.1 Spanska sjukans karaktärsdrag 

Influensan hade ett snabbt sjukdomsförlopp, en epidemiskt karaktär. Sjukdomen 

gav hög feber, och döden kunde komma inom några få dagar. De flesta överlevde 

dock den initiala fasen, men vissa dog i följdsjukdomar som lunginflammation. 

Typiskt för spanska sjukan är att den slog till på hösten, medan den vanliga 

influensan ofta hade en årlig höjdpunkt under tidig vår. 

Ovanligt många som dog var i åldern 20-40 år, vilket är anmärkningsvärt. 

Läkare menar att personer över 40 år hade en viss grad av immunitet.21 

3.2 Spanska sjukans spridningsförlopp 

Spanska sjukan kom till Europa under första världskrigets slutskede med 

amerikanska soldater våren 1918.22 I maj drabbades Spanien23 av en stor epidemi, 

vilket, i någon mån felaktigt, gav sjukdomen dess namn. I början av juli nådde 

spanska sjukan södra Sverige24 för att två veckor senare ha nått Stockholm. I 

                                                                                                                                                         
 
20 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 19 
21 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 75 
22 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 29 
23 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 33 
24 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 42 
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mitten av augusti, 1½ månad efter att sjukdomen hade kommit till Skåne, fanns 

spanska sjukan över hela landet.25 

3.3 Spanska sjukans omfattning 

I Sverige dog ungefär 27000 i spanska sjukan under 1918, under 1919-1920 

ungefär 10000 och under 1920-talet ytterligare närmare 10000.26 Den svenska 

folkbokföringen får i sammanhanget anses ha en relativt god precision. 

För pandemins internationella utbredning blir osäkerheterna självklart mycket 

större. Åman återger andras forskning och anger antalet dödsfall i spanska sjukan 

till över 21 miljoner.27 Många olika beräkningar anger 25-50 miljoner, vilket visar 

på vilken storleksordning det kan handla om. Kolata påstår att det finns så stor 

variation som 20-100 miljoner.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa för kartan: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/1918_Flu_pandemic-en.svg 

                                                                                                                                                         
 
25 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 45 
26 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 67, 70 
27 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 36 
28 Kolata, Spanska sjukan, 1999, s. 17 
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4 Material och metod 

Jag har valt att arbeta med min hemkommuns församlingars död- och 

begravningsböcker (Bilaga 1). 1918 bestod Örkelljunga kommun av tre delar: 

Örkelljunga municipalsamhälle, Skånes Fagerhults kommun och Rya kommun. 

1952 skedde kommunsammanslagning mellan Örkelljunga och Rya och 1971 

mellan Örkelljunga kommun och Skånes Fagerhults kommun. I dagarna har beslut 

tagits om att från 2010-01-01 bilda en enda kyrklig samfällighet. Det geografiska 

området överensstämmer mellan församlingarna och kommungränserna. Mitt 

primärmaterial har jag studerat på pastorsexpeditionerna i Örkelljunga (för 

Örkelljunga och Rya) och i Skånes Fagerhult. 

Örkelljunga kommun är mycket nära en promille (1 ‰, såväl befolkning som 

area) av Sverige idag och även åren 1918-1920. Detta gör att diagram kan byggas 

med en faktor 1000 vilket gör att ett visuellt intryck lätt kan läsas av. 

Jag analyserar om de generella iakttagelserna går att styrka med lokala 

dödböcker, dvs. om det är unga människor i sina bästa år som går bort i 

sjukdomen, om det är en volym av döda som påverkar befolkningspyramiden, när 

sjukdomen uppträder och hur stor dödligheten är i relation till andra delar i 

Sverige. En del av arbetet blir att värdera validitet och reliabilitet i materialet, 

vilket visar på svårigheterna att identifiera olika ”noteringar” i kyrkböckerna om 

dödsorsak som kan eller bör förstås som spanska sjukan. 

4.1 Studium av ”Död- och begravningsböcker” för 
1918-07-01—1919-12-31 

Kyrkans noteringar är ett tabellverk med många kolumner, som: 

• Räknad till församlingen m./q. (man eller kvinna, eller inte medlem i 

församlingen) 

• Ogift/gift, Änkling/änka eller frånskild 
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• Hänvisning till sida i ”Församlingsboken” för födelseboksnotering eller 

inflyttningsboksnotering 

• Om dödsattesten skett genom barnmorska eller läkare 

• Om dödsorten är annan än hemorten 

• Datum för begravningen 

• Särskilda anteckningar, som vilken läkare som angett dödsorsaken 

 

 

Namnfältet innehåller de mest omfattande anteckningarna: 

”För och efternamn, yrke, nationalitet och religionsbekännelse (om 

främmande) och bostad samt för hustru mannens och för minderårige deras 

föräldrars namn, yrke och bostad.” 

Jag har valt att i mina transkriberingar endast ange namnet, eftersom mina 

studier främst arbetar med födelse- och dödsorsaksnoteringarna. Den som vill kan 

jämföra Bilaga 1 med några exempel nedan för att värdera den valda 

begränsningen. Namnfältet i dödböckerna är ofta något ofullständigt ifyllt, och 

med vissa variationer.  

Några exempel med fullständig transkribering av namnfältet: 

 

Rya 

1918:20 – Magnusson, Ida f. Hansson, hustru till snickare Nils Peter 

Magnusson. Eket. 

1918:21 – Anna Peternilla, d. t. lantbr. Karl Johan Nilsson och h. h. Hilda 

Charlotta f. Henriksson. Sonestorp.  

1918:25 – Hansson, Judit f. Kjällström, h. t. arb. Adolf Hansson. Vestrarp. 

 

Örkelljunga 

1919:4 – Bengtsson, Janne. Höjaholm. 

1919:26 – Andersson, Olga Viktoria, tjän., Sonnarp. 

1919:35 – Åboänkan Beata Persson f. Bengtsson. Ö. Flinka. 

1919:40 – Lbr. Karl Anderssons i Sonnarp hustru Emma Elin Andersson f. 

Eliasson 

1919:58 – Lbr. Fritz Albin Jannessons i Lönsjöholm d. Siri Ingeborg 
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1919:60 – Tage Sigurd, son till handlanden Fredrik Johansson och h. h. Sigrid 

Eufemia f. Karlsson. Åsljunga. 

 

Dödsorsaken är inte alltid helt lätt att tolka. Inte helt sällan är det en läkares 

dödsattest som antecknats på latin, och handstilarna kan ibland ge vissa 

svårigheter. Jag hänvisar här till Bilaga 1, samt uppsatsens avhandling. 

 

Jag har valt att begränsa min transkribering till uppgifter om födelsedag och 

dödsdag samt angiven dödsorsak, med den osäkerhet som ligger inbyggd i denna 

uppgift, se Bilaga 1. 

4.2 Källkritik av död- och begravningsböckerna 

Prästerna fick 1911 ett högre krav på att utreda och notera dödsorsak i de fall 

läkarattest saknades. Dock finns dock en tydlig osäkerhet omkring vissa 

förmodade feldiagnoser. Akut lunginflammation (pneumonia acuta) anses av 

forskningen ofta stå för lunginflammation till följd av spanska sjukan, men denna 

skulle ha medicinskt korrekt ha betecknats influensapneumoni.29 Även folkligare 

diagnoser av typen ”sviter av spanska sjukan” förekommer. Att fullständigt 

klarlägga antalet döda i spanska sjukan och dess följdsjukdomar går inte att göra. 

4.3 En mer avgränsad och en bredare definition 

Jag fogar transkriberingar av församlingarnas död- och begravningsböcker till min 

uppsats i Bilaga 1. För att öppet redovisa vilka individer som hänförts till spanska 

sjukan har jag gjort ett utsnitt i Bilaga 1b. 

I Bilaga 1b finns dels namn i vita fält som jag avgjort bedömer som döda i 

spanska sjukan. Detta kan betecknas som en smalare, mer avgränsad definition. 

Samtidigt visar det i detalj att forskning i kyrkböcker kräver ett mått av tolkning. 

                                                                                                                                                         
 
29 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 63-64, 67 
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Övriga namn i Bilaga 1b (skuggade fält) ingår också i min tolkning av spanska 

sjukan, då i en bredare definition. 

Varje år dog i Sverige några hundra personer i en sjukdom som betecknades 

som influensa, men 1918 dog 27000 i influensan. Åman räknar helt spanska 

sjukan under beteckningen influensa.30 Men det finns en normal dödlighet i 

influensa på 0,1 % medan det några år med en allvarlig influensaepidemi med en 

dödlighet på upp till 2,5 % av dem som insjuknade.31 Därmed gör jag tolkningen 

att utan spanska sjukan 1918 skulle ändå några hundra personer ha dött i 

influensan. För mina tre studerade församlingar kan det kanske röra sig om ett 

dödsfall per år i den normala influensan. 

De beteckningar som jag tar med i en bredare definition är: 

* Influensa  - den stora influensan var spanska sjukan 

* Influensa, lunginflammation - lunginflammation var en vanlig komplikation 

* Infl. epid.  - Den epidemiska influensan = spanska sjukan 

* Pneumonia acuta - Akut lunginflammation = influensapneumoni 

 

Dessa fyra tillkommande diagnoser är med mycket stor sannolikhet i all 

huvudsak spanska sjukan. Dock måste en brasklapp medfölja, dels till följd av en 

vanlig influensa och dels till följd av osäkerheten som ligger inbyggd i de lokalt 

noterade dödsorsakerna. 

Efter denna distinktion väljer jag att göra min studie utifrån den bredare 

definitionen. 

Andra sjukdomar går dock lätt att undvika att av misstag registrera som 

spanska sjukan. Lungtuberkulos (lungsot) var den infektionssjukdom som normalt 

hade den högsta dödligheten, men den var i början av seklet på en fallande 

kurva.32 Det är ett känt förhållande att lungsotsdöden i allmänhet var lägst på 

hösten och högst under vårmånaderna, helt i strid med spanska sjukan som 

närmast koncentrerade sig till september 1918 till januari 1919. Trots att det med 

största säkerhet noterats dödsorsaker felaktigt, har jag valt att konsekvent utesluta 

dessa ur statistiken, dvs. förutsatt att diagnoserna i dessa fall är korrekta. Latent 

                                                                                                                                                         
 
30 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 67 
31 Kolata, Spanska sjukan, 1999, s. 18 
32 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 68 samt Tabell 11 i Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 69 
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tuberkulos vet man hade en betydande risk för att flamma upp under spanska 

sjukans epidemi och bli dödlig.33 

Många som blev sjuka i spanska sjukan blev tillbakasatta eller invalidiserade, 

men överlevde.34 En del av dem dog i sviter av spanska sjukan, redan under 

sjukdomens svåraste tid, vilket till och med noteras som en dödsorsak i Rya 

församling. Uppenbarligen är Örkelljunga församlings präst den som borde ha 

kunnat använda spanska sjukan som diagnos betydligt oftare.35 I Skånes Fagerhult 

är precisionen den högsta, och här är det vanligare att en läkarattest noterats för att 

säkerställa dödsorsaken. Sammantaget måste det betonas att man inte bör lita fullt 

ut på församlingarnas död- och begravningsböckers exakthet. 

 

                                                                                                                                                         
 
33 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 69 
34 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 69 
35 Jämförelser i Bilaga 1. 
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4.4 Uppsatsredovisning och analys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Diagram 1 kan man ana de svagare epidemierna av spanska sjukan som 

uppträdde vissa år under 1920-talet. De år med sådana mindre epidemier är (i 

ordning) främst 1927 och 1922 och i någon mån 1929.36 Utan denna 

influensadödlighet skulle dödstalen hamna på en mycket jämn nivå under hela 

decenniet. Det är troligt att detta går att dokumentera också i Örkelljunga, men 

detta studium har inte genomförts. 

 
                                                                                                                                                         
 
36 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 71, Tabell 12 s. 70 
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För Sverige visar 1918 en 

markant förhöjd dödlighet. Även 

1919 ligger något högre än 

normalt. 

För Örkelljunga är 1918 inte fullt 

så markerat. Det lilla underlaget 

ger direkt vissa markeringar om 

att variationer förekommer. Vi ser 

att 1916 har ett oväntat högt 

dödstal, medan särskilt 1923 

uppvisar ett lågt dödstal.  

Förklaring som ligger nära till 

hands är att en promille av 

Sveriges befolkning inte utgör en 

tillräckligt stor andel för att 

utgöra ett statistiskt säkerställt 

urval. Jag finner trots allt att 

överensstämmelsen är god. 

 

Diagram 1 

Diagram 2 
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För Sverige sker en snabb ökning 

under augusti och september för 

att kulminera i främst oktober och 

november. Den epidemiska pulsen 

får anses begränsad till september 

1918 till och men januari 1919. 

Spanska sjukan uppvisar en 

ökning för en enstaka månad i 

april 1919. 

 

För Örkelljunga tycks förloppet 

något fördröjt med höga 

dödlighetstal från oktober 1918 

till och med januari 1919. 

Profilen består i högsta grad och 

det finns därför inte skäl att 

överbetona den felkälla som 

ligger i prästernas olika 

anteckningar om dödsorsak. 

 

De senare månaderna 1919 har så 

låga antal att några slutsatser inte 

kan dras av dessa. 

 
 

Diagram 3 

Diagram 4 

Diagram 5 
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För att få en uppfattning om hur 

hårt spanska sjukan brandskattade 

befolkningen används relativa 

dödstal. Ett relativt dödstal på 500 

per 100.000 invånare innebär 0,5 

procent årlig dödlighet. 

 

För Sverige uppgick offren i 

spanska sjukan till knappt 0,5 % 

år 1918 och drygt 0,1 % år 1919. 

För hela spanska sjukans förlopp 

från 1918 till cirka 1930 kan totalt 

uppskattas till mindre än  1 %, om 

man exkluderar den normala 

årliga dödligheten i influensa 

 

Kristianstads län hör de län som 

drabbades mindre, jämför Bilaga 

4. Rent generellt drabbades södra 

Sverige i mindre grad och norra 

Sverige i högre grad, jämför 

Bilaga 3. 

 

Örkelljungas församlingar 

drabbades något mer än 

genomsnittet i Kristianstads län. 

Här vill jag betona att den breda 

definitionen med säkerhet är den 

som har högst valditet, vilket 

diagrammen också ger fog för.  

 

Diagram 6 

Diagram 7 

Diagram 8 
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Margareta Åmans egen forskning och annan där återgiven forskning visa tydligt 

att norra Sverige drabbades hårdare i spanska sjukan. En trolig och av många 

hävdad förklaring till detta är bristen på livsmedel, dvs. hungersnöd.37 Den som 

hade en svagare allmänhälsa bör rimligen ha varit mindre motståndskraftig mot 

epidemin. 

Södra Sverige hade generellt sett lägre dödlighet, se Bilaga 3. Variationerna 

inom landet i dödlighet i spanska sjukan 1918 varierar från knappt 400 per 

100000 invånare upp till över 800 per 100000 invånare. Kristianstads län hör till 

de minst drabbade länen.38 (Diagram 6-8). 

Den hårdast drabbade gruppen var åldrarna 20-40 år. Detta är ett karaktäristika 

för spanska sjukan. I många andra sjukdomar är de svagaste och mest utsatta 

befolkningsgrupperna de yngsta och de äldre i befolkningen. Åman noterar att, i 

län med normal åldersspridning, uppgår andelen av dödligheten i åldrarna 20-40 

år till 26-32 %.39 För Örkelljungas församlingar blir avvikelsen mot detta 

riktvärde anmärkningsvärd. Ur bilaga 1b kan noteras att 21 av 39 döda är i just 

detta åldersintervall, vilket betyder att 54 % av spanska sjukans dödlighet 

drabbade åldern 20-40 år. 

Det förhöjda dödlighetstalet för 1918-1919 går att tydligt iaktta, men är inte 

särskilt stor. För Örkelljunga församlingars del har 1920-talet normalt cirka 80-90 

döda per år. Frånräknat de döda i spanska sjukan skulle dödstalet 1918 varit 82 

döda och för 1919 88 döda. Siffrorna visar att den breda definitionen är rimlig i 

detta perspektiv. Denna tes stöds också av att svenska dödligheten för såväl 1918 

som 1919 exklusive spanska sjukan ha hamnat på cirka 77000, en nivå helt i nivå 

med åren före och efter epidemins härjningar. 

 

                                                                                                                                                         
 
37 Bylesjö , 2003 
38 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 73 
39 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 75 
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4.5 En jämförelse mellan 1809 och 1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ryska lantsjukan som soldaterna i finska kriget förde till Sverige drabbade 

främst män över 60 år.40 I diagram 10 är såväl spädbarnsdödligheten som 

dödligheten bland de äldre klart lägre än i diagram 9 (ovan). 

I Spanska sjukans dödlighet var det som noterats unga vuxna 20-40 år som 

drabbade extra hårt. Denna grupp var också historiskt stor i 

                                                                                                                                                         
 
40 Hofsten, Svensk befolkningshistoria, s. 37 
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Det har inte varit möjligt att ta 

fram underlag för enstaka år. Vid 

en jämförelse mellan decennierna 

där 1809 och 1918 ingår framgår 

en generell bild att 

barnadödligheten minskat under 

seklet samt att dödligheten över 

60 år är betydligt högre i början 

av 1800-talet. 

Spanska sjukans relativt 

begränsade markering på 

dödlighetskurvan gör att den 

förhöjda dödligheten i åldrarna 

20-40 år inte kan avläsas i 

diagrammet för ett helt 

decennium. 

 

Diagram 9 

Diagram 10 
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befolkningspyramiden, vilket måste betonas. Därmed återstod en fortsatt stor 

åldersgrupp, trots spanska sjukan och emigrationen, och den stora negativa effekt 

som en pandemi skulle ha kunnat leda till uppstod egentligen inte nationellt sett. 

Dock är ju i ett individuellt perspektiv död och sorg alltid ett trauma.  

Åman konstaterar att gruppen var stor över hela landet med små skillnader, 

Stockholm undantaget som hade den högsta andelen i åldern 20-40 år. Det finns 

en viss korrelation mellan län med lägre andel unga vuxna och något lägre 

dödlighet, jämför med Bilaga 4. 

Andelen i åldern 20-40 år framgår av nedanstående tabell för Stockholm, 

Gotlands län (lägst), Göteborgs och Bohus län (högst förutom Stockholm) samt 

Kristianstads län.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Folkräkningen 31 december 192042 

 
Kristianstads län har bland de lägsta andelarna av befolkningen i åldrarna 20-

40 år och också en av de lägre influensadödligheterna. Den exakta 

befolkningsstrukturen i Örkelljunga 1918 har inte kunnat bestämmas, men min 

bedömning är att som landsbygd torde Örkelljunga ha en nivå i underkant av 

länets. Detta gör att dödligheten i spanska sjukan måste bedömas som ytterligare 

något högre än väntat. 

 
 

                                                                                                                                                         
 
41 Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 75 
42 SOS, Folkräkningen 1920, s. 146 

Folkmängd i olika åldersgrupper, valda län, 1920     

  
20-25 

år 
25-30 

år 
30-35 

år 
35-40 

år Totalt Procent 
Stockholms stad Män 99 104 102 91 396 39,5% 
per 1000 invånare Kvinnor 104 107 101 84 396  
        
Göteborgs och Bohus län Män 92 86 80 67 325 32% 
per 1000 invånare Kvinnor 87 84 78 67 316  
        
Kristianstads län Män 81 68 63 59 271 27% 
per 1000 invånare Kvinnor 77 68 66 61 272  
        
Gotlands län Män 75 68 64 59 266 26% 
per 1000 invånare Kvinnor 71 63 61 58 253  
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5 Sammanfattning 

Jag finner att Örkelljungas församlingar drabbades något mer än den svenska 

befolkningen i stort av spanska sjukan. 

Södra Sverige drabbades mindre av spanska sjukan än de norra delarna. Detta 

faktum gör att Örkelljunga avviker ytterligare något mer från den relativt låga 

dödligheten för Kristianstads län. 

Ett typiskt drag för spanska sjukan var att åldersgruppen 20-40 år drabbades 

värre än de yngsta och de äldre i samhället. En förklaring är att många över 40 år 

hade en viss immunitet mot influensan. En jämförelse visar på att den stora 

dödligheten 1809 främst drabbade de äldre.  

Att den unga vuxna befolkningen drabbades på detta sätt innebär på sitt sätt ett 

hårdare slag mot befolkningen. Dessa individer hade ju en stor del av sitt vuxna 

arbetsliv framför sig. Unga makar ställdes nu kanske ensamma med sin 

försörjningsbörda, i det fall barn förlorade en förälder. Även om spanska sjukan 

inte gjorde ett ännu större avtryck i befolkningsstatistiken ledde den till stora 

tragedier för sina nära anhöriga. Jag påminner också om alla dem som överlevde 

sjukdomen som tillbakasatta, kanske med men för livet. 

Tack vare att spädbarnsdödligheten minskat och ekonomiska och sociala 

faktorer i allmänhet förbättrats bestod Sverige 1918 och åren däromkring av 

många i åldern 20-40 år. Genom detta förhållande blev skadorna på 

befolkningsutvecklingen begränsade. Många unga emigrerade och många fler dog 

i andra sjukdomar totalt sett. Spanska sjukan skördade omkring 27000 döda år 

1918 vilket är en väsentlig ökning av dödligheten, varav kanske drygt 10000 

fanns i åldern 20-40 år. I befolkningen totalt torde åldrarna 20-40 år ha omfattat 

något över 2 miljoner. En långsiktig effekt på befolkningsutvecklingen kan därför 

inte hävdas, menar jag. 

Kyrkböckerna jag studerat uppvisar betydande variationer. Användandet av 

läkarattester för att fastställa dödsorsaken höjer säkerheten i källorna. Jag har måst 

definiera vissa andra angivna dödsorsaker som samma sjukdom eller som 

sjukdomar relaterade till spanska sjukan. Min övertygelse är att denna bredare 
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definition ger en i allt väsentligt korrekt bild av antalet döda i spanska sjukans 

pandemi på ett lokalt plan. 

Ett fortsatt studium av befolkningsstrukturen skulle vara intressant. Om 

emigrationen inte inträffat och om spanska sjukan inte tagit bort så många unga 

vuxna, hur skulle då befolkningsutvecklingen kunnat prognostiseras? I detta 

perspektiv kanske en analys kan visa på att Sveriges befolkning skulle ha varit 

betydligt större idag, och att effekten i själva verket därmed är större än vad jag 

anser i min slutsats. 

Studiet av kyrkböckerna som källor har varit en ny erfarenhet. Vidare studier 

skulle gärna innehålla också en analys av hur stora årskullarna i gruppen 20-40 år 

verkligen var vid tillfället. Att över 50 % av de döda i spanska sjukan i 

Örkelljungas församlingar var i de åldrarna gör ju att frågan om hur stor andel av 

dessa årskullar som dog blir intressant. Här kan det komma att visa sig att spanska 

sjukan i själva verket starkt påverkade församlingarnas befolkningsutveckling. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Död- och begravningsböcker 

Örkelljunga församling 1918 juli – december  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Död Namn Född Dödsorsak 
27 1918-07-08 Svensson, Andreas 1830-09-09 Ålderdomssvaghet 
28 1918-07-09 Danielsson, Ida 1868-06-30 Magsjukdom 
29 1918-07-07 Johannesson, Johan  Edvard 1877-03-07 Tuberculosis pulm. 
30 1918-07-15 Persson, Johan 1847-04-20 Magsjukdom 
31 1918-07-18 von Toss, Theodor Kristoffer 1850-10-17 Hjärtförlamning 
32 1918-08-02 Johansson, Petronella 1840-11-08 Ålderdomssvaghet 
33 1918-08-31 Svensson, Johannes 1837-12-28 Lithiasis vesicae 
34 1918-09-07 Persson, Anders 1838-01-20 Ålderdomssvaghet 
35 1918-10-07 Mattisson, Per 1841-04-17 Olyckshändelse, ihjälstångad av en tjur 
36 1918-10-13 Gustafsson, Olga Urbania 1892-03-27 Blodpropp i hjärtat 
37 1918-10-15 Hansson, Rut Elisabet 1890-03-27 Blodpropp i hjärtat 
38 1918-10-01 Nilsson, Märta Kristina 1892-04-16 Influensa 
39 1918-10-19 Gustafsson, Arvid Teodor 1889-12-03 Influensa 
40 1918-10-29 Nilsson, Ola 1838-02-01 Ålderdomssvaghet 
41 1918-11-01 Nilsson, Andreas 1887-12-12 Influensa, lunginflammation 
42 1918-11-04 Olsson, Adima Amalia 1886-10-24 Influensa, lunginflammation 
43 1918-11-06 Svensson, Anna 1833-10-15 Ålderdomssvaghet 
44 1918-11-04 Jonasson, Hedvig Elisabet 1894-02-11 Influensa + lunginflammation 
45 1918-11-17 Aspelin, Karl Fredrik 1849-03-27 Magsjukdom 
46 1918-11-21 Engdahl, Agneta 1860-05-25 Hjärtsjukdom 
47 1918-11-27 Hansson, Johannes 1850-06-25 Åderförkalkning 
48 1918-11-28 Larsson, Per 1837-12-15 Ålderdomssvaghet 
49 1918-11-xx Telander, Elin 1896-01-03 Spanska sjukan 
50 1918-11-30 Lundahl, Oskar 1885-04-08 Spanska sjukan lunginflammation 
51 1918-12-01 Eliasson, Nils Peter 1837-09-19 Ålderdomssvaghet 
52 1918-11-25 Jannesson, Charlotta 1871-06-21 Tuberculosis pulmonium 
53 1918-12-03 Bengtsson, Elna 1830-12-22 Ålderdomssvaghet 
54 1918-12-06 Andersson, Olga Göthilda 1883-08-30 Tuberculosis pulm. 
55 1918-12-08 Larsson, Janne 1870-06-08 Kräftan 
56 1918-12-11 Pålsson, Josef 1890-09-04 Infl. Epid. 
57 1918-12-14 Johansson, Anna Maria 1891-08-02 Infl. Epid. 
58 1918-12-15 Pålsson, Gustaf Gunnar Engelbert 1896-01-17 Infl. Epid. 
59 1918-12-14 Nilsson, Karolina 1864-09-22 Infl. Epid. + Hjärtfel 
60 1918-12-20 Håkansson, Brita Louise 1914-03-06 Infl. Epid. 
61 1918-12-20 Nilsson, Eskil Leander 1912-11-15 Infl. Epid. 
62 1918-12-21 Asklund, Irma Ragnhild Paulina 1916-08-05 Infl. Epid. 
63 1918-12-22 Johansson, Greta Vilma Karolina 1912-02-18 Skraflor på hjärnan 
64 1918-12-24 Nilsson, Johanna 1857-08-02 Infl. Epid. + Lunginfl. 
65 1918-12-27 Karlsson, Agda 1886-02-28 Infl. Epid. + Lunginfl. 
66 1918-12-28 Svensson, Johannes 1833-10-06 Ålderdomssvaghet 
67 1918-12-29 Kristiansson, Petronella 1860-05-29 Kräftan 
68 1918-12-09 Hjärne, Johan 1889-01-30 Infl. 
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Örkelljunga församling 1919, del 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Död Namn Född Dödsorsak 
1 1919-01-01 Karlsson, Johannes 1850-09-14 Ålderdomssvaghet 
2 1919-01-07 Andersson, Ebet Stina 1891-10-12 Infl. Epid. 
3 1919-01-07 Hansson, Nils 1836-03-09 Ålderdomssvaghet 
4 1919-01-11 Bengtsson, Janne 1853-04-10 Lungsot 
5 1919-01-23 Andreasson, Karl 1838-08-12 Ålderdomssvaghet 
6 1919-01-23 Nilsson, Nils Alfred 1895-12-17 Infl. Epid. 
7 1919-01-10 Larsson, Anna 1842-03-10 Hjärnblödning 
8 1919-02-03 Nilsson, Bengta 1831-11-08 Ålderdomssvaghet 
9 1919-02-03 Nilsson, Katrina 1850-10-17 Tarmkatarr + åderförkalkning 

10 1919-02-09 Johansson, Malte Fabian 1916-05-20 Infl. Epid. 
11 1919-02-11 Johansson, Karl 1841-10-25 Slaganfall 
12 1919-02-13 Lenander, Kristian 1820-03-15 Ålderdomssvaghet 
13 1919-01-10 Backe, Sofia Augusta 1840-08-23 Lunginflammation 
14 1919-02-22 Johansson, Anders 1846-03-17 Lungsot 
15 1919-02-25 Palm, Ingrid 1830-08-30 Marasmus senilis 
16 1919-02-23 Ekelund, Johannes 1826-05-25 Ålderdomssvaghet 
17 1919-02-28 Nilsson, Allan Vilhelm 1913-05-09 Tuberkler på hjärnan 
18 1919-03-04 Svensson, Salomon 1832-09-30 Ålderdomssvaghet 
19 1919-03-06 Eliasson, Benedicta Charlotta 1843-04-30 Ålderdomssvaghet 
20 1919-02-27 Persson, Hanna 1840-04-22 Ålderdomssvaghet 
21 1919-03-11 Kristiansson, Kristian Harald 1884-02-12 Lungsot 
22 1919-03-05 Andersson, Bengt 1833-09-04 Marasmus senilis 
23 1919-03-21 Bengtsson, Cecilia 1839-11-16 Sjlvmord gm hängning 
24 1919-03-23 Andersson, Elna 1832-12-20 Ålderdomssvaghet 
25 1919-04-03 Ekelund, Maria Elisabet 1918-12-27 Förkylning 
26 1919-04-03 Andersson, Olga Viktoria 1900-01-17 Hjärnhinneinflammation 
27 1919-04-03 Cederskog, Per 1824-03-23 Ålderdomssvaghet 
28 1919-04-19 Olsson, Albertina 1860-01-26 Hernia crusal. Nicarcar ? 
29 1919-04-20 Bengtsson, Nils Peter 1831-09-25 Ålderdomssvaghet 
30 1919-04-24 Olsson, Beata 1844-11-26 Hjärtslag 
31 1919-04-30 Svensson, Gustaf 1835-04-25 Spanska sjukan 
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Örkelljunga församling 1919 del 2 

 

 
 

Nr Död Namn Född Dödsorsak 
32 1919-05-22 Bengtsson, Sissa 1834-08-27 Ålderdomssvaghet 
33 1919-05-24 Andersson, Hilda Sofia 1864-11-24 Lunginflam. 
34 1919-06-15 Lindberg,Lars Peter 1851-09-13 Blodsjukdom 
35 1919-06-22 Persson, Beata 1837-11-30 Ålderdomssvaghet 
36 1919-07-03 Persson, Kristina 1840-11-07 Ålderdomssvaghet, kräfta 
37 1919-07-12 Jönsson, Magnus 1843-07-26 Ålderdomssvaghet 
38 1919-07-18 Eriksson, Carl 1840-09-29 Ålderdomssvageht 
39 1919-08-03 Pålsson, Pernilla 1835-02-15 Ålderdomssvaghet 
40 1919-08-01 Andersson, Emma Elin 1874-01-14 Funnen död i en sjö 
41 1919-08-23 Pålsson, Emma Charlotta 1892-06-12 Lungsot 
42 1919-08-25 Krook, Gustaf Magnus 1847-11-19 Gallsten 
43 1919-09-19 Johansson, Bengt Peter 1850-07-01 Ålderdomssvaghet 
44 1919-09-21 Svensson, Johannes 1841-01-03 Ålderdomssvaghet 
45 1919-10-09 Larsson, Karl 1853-09-20 Hjärtslag 
46 1919-10-13 Nilsson, Fritz 1879-12-21 Periternit ac.? 
47 1919-10-21 Eliasson, Beata 1849-02-28 Ålderdomssvaghet 
48 1919-11-02 Larson, Per 1837-12-11 Ålderdomssvaghet 
49 1919-11-08 Svensson, Anna Stina 1853-12-14 Ålderdomssvaghet 
50 1919-11-14 Svensson, Stig Bille 1918-06-26 Halsfluss (ny halssjukdom) 
51 1919-11-18 Nilsson, Bengt  1847-04-03 Sockersjuka 
52 1919-11-19 Johansson, Karl Vilhelm 1886-10-20 Lungsot 
53 1919-11-24 Karlsson, Johannes 1845-09-29 Ålderdomssvaghet 
54 1919-11-22 Åkerman, Anna Kristina 1867-11-10 Lunginflammation 
55 1919-11-24 Tufvesson, Thyra 1839-02-07 Ålderdomssvaghet 
56 1919-11-27 Persson, Anders 1831-06-17 Ålderdomssvaghet 
57 1919-12-02 Pålsson, Petronella 1861-05-31 Hjärtfel 
58 1919-12-03 Jannesson, Siri Ingeborg 1908-01-29 Kikhosta, lunginflammation 
59 1919-12-10 Andersson, Johanna 1837-02-09 Ålderdomssvaghet 
60 1919-12-01 Johansson, Tage Sigurd 1907-02-01 Tuberculosis palm. 
61 1919-12-16 Bengtsson, Johan Ivar 1898-05-06 Lungsot 
62 1919-08-10 Klint, Karl Petrus Sven 1888-09-03 Casus mortifera submeria ? 

 



 

 29 

Skånes Fagerhults församling 

1918 juli – december  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1919 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Död Namn Född Dödsorsak 
9 1918-08-09 Jönsson, Anna 1842-04-18 Bronchitis 

10 1918-08-19 Andersdotter, Ingrid 1834-05-05 Marasonius senilis 
11 1918-09-16 Svensson, Petronella 1838-11-26 Marasonius senilis 
12 1918-09-21 Petrusson, Karl Peter 1858-01-27 Blodförgiftning 
13 1918-10-03 Karlsson, Ivar Leonard 1897-03-09 "Spanska sjukan" 
14 1918-10-13 Karlsson, Syster Edna 1899-09-21 "Spanska sjukan" 
15 1918-11-26 Kristensdotter, Cecilia 1855-12-22 Wilium organe cardis 
16 1918-11-26 Persson, Hilda 1885-05-29 "Spanska sjukan" 
17 1918-11-29 Gustafsson, Karl Fredrik 1845-12-05 Pneumonia acuta + marasonius senilis 
18 1918-12-13 Bengtsson, Nils Peter 1848-12-28 Cancer ventrienli + arterioselerosis 

19 1918-12-10 Persson, Karl Johan 1863-07-02 
Influenza epidemiea + myoearditis + 
bronchopneumonia 

 

Nr Död Namn Född Dödsorsak 
1 1919-01-17 Johansson, Nils Peter 1852-03-17 Haemorrhogia cereleri 
2 1919-02-02 Svensson, Hedin Birger 1900-08-04 Tuberculosis pulmonium + "mortus hispaniens" 
3 1919-02-11 Bengtsson, Johanns 1849-11-20 Kroniskt hjärtlidande 
4 1919-02-15 Påhlsdotter, Petronella 1840-10-03 Hjärtlidande + marasonus senilis 
5 1919-02-17 Larsson, August 1843-08-19 Marasonus senilis 
6 1919-03-05 Andersson, Bengta 1833-09-04 Marasonus senilis 
7 1919-03-13 Nilsson, Matilda 1864-10-03 Careinosis miliaris 
8 1919-03-24 Svensson, Svea Axi Linnéa 1918-11-29 Förkylning 
9 1919-03-27 Torkelsson, Per 1857-11-15 Pneumonia acuta 

10 1919-04-11 Månsson, Petronella 1838-11-12 Halskräfta 
11 1919-04-18 Lindgren, Märta Emelie 1909-10-31 Mag- och lungkatarr 
12 1919-04-27 Kristiansdotter, Beata 1866-01-28 Diabetes mellitus 
13 1919-06-01 Olofsson, Endro Wiggo 1912-03-18 Difteri 
14 1919-07-17 Lundahl, Anna 1919-06-04 Magsjukdom 
15 1919-07-26 Johansson, Jubelina 1846-12-16 Ruptura cordis 
16 1919-09-26 Nilsson, Johanna 1837-11-12 Marasonus senilis 
17 1919-10-05 Bengtsson, August 1872-03-23 Cancer ans. 
18 1919-10-06 Karlsson, Anna 1845-05-16 Marasonus senilis 
19 1919-10-31 Svensson, Stig Edvin 1918-02-16 Probabiliter: Pneumonia acuta 
20 1919-11-10 Johansson, Margit Gunborg Alice 1912-07-17 Nephritis et Seterus 
21 1919-11-16 Johannesson, Sven Birger 1919-10-21 Pertuassis 
22 1919-12-24 Olofsson, Oskar 1899-02-10 Pneumonia acuta 
23 1919-12-24 Roos, Sven Gunnar 1919-05-13 Pronehilis acuta 
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Rya församling 

1918 juli - december 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1919 

 
 
 
 
 

Nr Död Namn Född Dödsorsak 
13 1918-08-07 Nilsson, Nils 1832-11-30 Ålderdomssvaghet 
14 1918-09-19 Hult, Troen 1840-01-15 Ålderdomssvaghet 
15 1918-10-16 Norrman, Mathilda 1862-09-30 Vattusot 
16 1918-10-19 Svensson, Bengt 1855-04-19 Tuberculosis palm. 
17 1918-11-25 Jönsson, Alma Lovisa 1867-07-26 Spanska sjukan 
18 1918-11-30 Benjaminsdotter, Kristina Charlotta 1894-12-20 Spanska sjukan 

19 1918-12-01 
Cederström-Malm, Karl Edvin 
Leonard 1888-11-10 Spanska sjukan 

20 1918-12-04 Magnusson, Ida 1879-05-31 Spanska sjukan 
21 1918-12-11 Nilsson, Anna Peternilla 1918-04-09 Olyckshändelse, fallit på en brännugn och bränt sig 
22 1918-12-12 Larsson, Emilia Mathilda 1901-09-12 Infl. Epid. + Pneumonia acent ? 
23 1918-12-13 Månsson, Pontus 1874-04-07 Infl. Epid. + Pneumonia acent ? 
24 1918-12-01 Andersson, Johanna 1842-11-30 Ålderdomssvaghet 
25 1918-12-16 Hansson, Judit 1892-06-02 Död i barnsäng 

 

Nr Död Namn Född Dödsorsak 
1 1919-01-09 Berg, Gunnar Assar 1901-03-19 Infl. epid. 
2 1919-01-15 Holmberg, Carl Peter 1836-04-08 Urinstopp 
3 1919-02-15 Johansson, Amalia Teresia 1884-05-31 Lungsot 
4 1919-02-15 Rydmark, Paul Gert 1919-02-14 Svag vid födseln 
5 1919-02-16 Olsson, Svante 1867-02-25 Sviter i spanska sjukan 
6 1919-03-17 Andersson, Karl Gustaf Manfred 1917-10-11 Vatten i huvudet 
7 1919-03-17 Hansson, Maria 1860-12-08 Sviter i spanska sjukan +  värk 
8 1919-03-20 Nilsson, Sven 1837-10-06 Arterioscleronis ? 
9 1919-03-31 Svensson, Gustafva 1866-03-28 Kräftan 

10 1919-04-11 Troedsson, Bengta 1837-07-28 Ålderdomssvaghet 
11 1919-06-05 Nilsson, Ola 1844-06-16 Olyckshändelsegenom drunkning i en brunn 
12 1919-07-07 Svensson, Kristin 1866-03-01 Lungtuberkulos 
13 1919-07-16 Thomasson, Anselm 1895-09-29 Sviter af spanska sjukan 
14 1919-07-14 Nilsson, Assarina 1838-10-06 Lungsjukdom vulmus pneumonia acuta 
15 1919-09-05 Jönsson, Marta Linnea 1894-05-13 Lungsot 
16 1919-09-17 Hylander, Anders 1836-07-03 Ålderdomssvaghet 
17 1919-07-21 Jönsson, Hanna 1845-07-12 Kron. Hjärtfel + ascitas vattusot 
18 1919-12-04 Andersson, Jöns 1874-05-08 Ulans venticuli ? 
19 1919-12-01 Eliasson, Assarina 1838-07-03 Ålderdomssvaghet 

20 1919-12-01 Vester, Albert Julius 1878-07-20 
Olyckshändelse, överkörd av auromobil då en häst som han höll kastade honom framför 
bilen. 

21 1919-12-30 Svensson, Johannes 1849-10-11 Marasmus senilis 
22 1919-12-01 Kristensson, Nils 1840-10-28 Cardio artericio sclerosis ? 
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Bilaga 1b. Dödlighet i spanska sjukan i kommunens tre församlingar 

Utsnitt ur död- och begravningsböcker i Bilaga 1. 
Skuggade fält antas kunna hänföras till en trolig bred definition av spanska 

sjukan. Dock ska betonas att årlig dödlighet i influensa då räknas med varför 
listan de dessa fält sannolikt kan omfatta något namn för mycket. 

 
 Nr Död Namn Född Dödsorsak 

Örkelljunga församling 1918   
38 1918-10-01 Nilsson, Märta Kristina 1892-04-16 Influensa 
39 1918-10-19 Gustafsson, Arvid Teodor 1889-12-03 Influensa 
41 1918-11-01 Nilsson, Andreas 1887-12-12 Influensa, lunginflammation 
42 1918-11-04 Olsson, Adima Amalia 1886-10-24 Influensa, lunginflammation 
44 1918-11-04 Jonasson, Hedvig Elisabet 1894-02-11 Influensa + lunginflammation 
49 1918-11-xx Telander, Elin 1896-01-03 Spanska sjukan 
50 1918-11-30 Lundahl, Oskar 1885-04-08 Spanska sjukan lunginflammation 
56 1918-12-11 Pålsson, Josef 1890-09-04 Infl. Epid. 
57 1918-12-14 Johansson, Anna Maria 1891-08-02 Infl. Epid. 
58 1918-12-15 Pålsson, Gustaf Gunnar Engelbert 1896-01-17 Infl. Epid. 
59 1918-12-14 Nilsson, Karolina 1864-09-22 Infl. Epid. + Hjärtfel 
60 1918-12-20 Håkansson, Brita Louise 1914-03-06 Infl. Epid. 
61 1918-12-20 Nilsson, Eskil Leander 1912-11-15 Infl. Epid. 
62 1918-12-21 Asklund, Irma Ragnhild Paulina 1916-08-05 Infl. Epid. 
64 1918-12-24 Nilsson, Johanna 1857-08-02 Infl. Epid. + Lunginfl. 
65 1918-12-27 Karlsson, Agda 1886-02-28 Infl. Epid. + Lunginfl. 
68 1918-12-09 Hjärne, Johan 1889-01-30 Infl. 

Örkelljunga församling 1919   
2 1919-01-07 Andersson, Ebet Stina 1891-10-12 Infl. Epid. 
6 1919-01-23 Nilsson, Nils Alfred 1895-12-17 Infl. Epid. 

10 1919-02-09 Johansson, Malte Fabian 1916-05-20 Infl. Epid. 
31 1919-04-30 Svensson, Gustaf 1835-04-25 Spanska sjukan 

     
Skånes Fagerhults församling 1918   

13 1918-10-03 Karlsson, Ivar Leonard 1897-03-09 "Spanska sjukan" 
14 1918-10-13 Karlsson, Syster Edna 1899-09-21 "Spanska sjukan" 
16 1918-11-26 Persson, Hilda 1885-05-29 "Spanska sjukan" 
17 1918-11-29 Gustafsson, Karl Fredrik 1845-12-05 Pneumonia acuta + marasonius senilis 

19 1918-12-10 Persson, Karl Johan 1863-07-02 
Influenza epidemiea + myoearditis + 
bronchopneumonia 

Skånes Fagerhults församling 1919   
9 1919-03-27 Torkelsson, Per 1857-11-15 Pneumonia acuta 

19 1919-10-31 Svensson, Stig Edvin 1918-02-16 Probabiliter: Pneumonia acuta 
22 1919-12-24 Olofsson, Oskar 1899-02-10 Pneumonia acuta 

     
Rya församling 1918    

17 1918-11-25 Jönsson, Alma Lovisa 1867-07-26 Spanska sjukan 
18 1918-11-30 Benjaminsdotter, Kristina Charlotta 1894-12-20 Spanska sjukan 

19 1918-12-01 
Cederström-Malm, Karl Edvin 
Leonard 1888-11-10 Spanska sjukan 

20 1918-12-04 Magnusson, Ida 1879-05-31 Spanska sjukan 
22 1918-12-12 Larsson, Emilia Mathilda 1901-09-12 Infl. Epid. + Pneumonia acent ? 
23 1918-12-13 Månsson, Pontus 1874-04-07 Infl. Epid. + Pneumonia acent ? 

Rya församling 1919    
1 1919-01-09 Berg, Gunnar Assar 1901-03-19 Infl. Epid. 
5 1919-02-16 Olsson, Svante 1867-02-25 Sviter i spanska sjukan 
7 1919-03-17 Hansson, Maria 1860-12-08 Sviter i spanska sjukan +  värk 

14 1919-07-14 Nilsson, Assarina 1838-10-06 Lungsjukdom vulmus pneumonia acuta 
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Bilaga 2. Födelse- och dödstal 1751-1965 

 
Grafisk illustration, där spanska sjukan kan iakttas som en förhöjning av kurvan 

för dödstal för femårsperioden 1916-1920. Länk: 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Historisk%20statistik%20för%20
Sverige_%20Del%201.pdf 

 
 

Fig. 9. Födelsetal och dödstal, årsmedeltal för 5-årsperioder 1751 – 1965 
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Bilaga 3. Spanska sjukan, karta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bilaga 3 är hämtad ur Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 74 
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Bilaga 4. Spanska sjukan, tabell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 4 är hämtad ur Åman, Spanska sjukan, 1990, s. 73 
 
 
 
 

 


