
Spanska	  sjukan	  på	  Björkö	  
	  
År	  2020	  har	  världen,	  och	  Björkö	  drabbats	  av	  Coronapandemin.	  När	  vi	  nu	  går	  in	  i	  2021	  
ser	  vi	  att	  den	  fortsatt	  har	  sitt	  grepp.	  Hoppet	  är	  den	  massvaccination	  som	  nu	  inletts.	  
	  
Pandemin	  har	  påverkat	  vårt	  sätt	  att	  leva	  och	  umgås.	  För	  Björkö	  Hembygdsförening	  har	  
det	  inneburit	  att	  de	  flesta	  arrangemang	  har	  fått	  ställas	  in,	  att	  studiecirklar	  och	  
utställningar	  har	  fått	  ske	  digitalt.	  Ett	  uttryck	  som	  myntats	  och	  använts	  flitigt	  är	  ”att	  inte	  
ställa	  in	  utan	  ställa	  om”.	  Det	  har	  vi	  försökt	  göra	  när	  det	  har	  fungerat.	  
	  
I	  en	  sådan	  här	  tid	  påminns	  vi	  om	  den	  stora	  pandemin	  som	  härjade	  i	  världen	  för	  100	  år	  
sedan,	  Spanska	  sjukan.	  Den	  drabbade	  givetvis	  också	  Björkö.	  Skillnaden	  mot	  covid-‐19	  
viruset	  är	  att	  den	  framförallt	  med	  död	  drabbade	  unga	  vuxna	  som	  för	  övrigt	  var	  starka	  
och	  friska,	  medan	  Corona	  med	  död	  främst	  drabbat	  äldre	  och	  personer	  med	  
underliggande	  sjukdomar.	  	  
	  
En	  förklaring	  är	  den	  som	  ges	  i	  Wikipedia.	  ”	  Forskning	  har	  visat	  att	  spanska	  sjukan	  gav	  
upphov	  till	  en	  överreaktion	  hos	  immunförsvaret.	  Influensan	  aktiverade	  gener	  som	  är	  
kopplade	  till	  apoptos	  (programmerad	  celldöd),	  vilket	  i	  vanliga	  fall	  är	  ett	  effektivt	  försvar	  
för	  att	  upphäva	  infektioner.	  I	  detta	  fall	  kunde	  celldöden	  bli	  så	  omfattande	  att	  stora	  delar	  
av	  lungornas	  epitel	  förstördes,	  vilket	  kunde	  bli	  fatalt	  i	  sig	  självt	  men	  framför	  allt	  öppnade	  
för	  fatal	  bakteriell	  lunginflammation.	  Detta	  kan	  förklara	  att	  man	  observerat	  att	  det	  var	  
främst	  friska	  människor	  som	  blev	  hårdast	  drabbade,	  inte	  gamla	  och	  småbarn,	  eftersom	  ett	  
starkt	  immunförsvar	  i	  detta	  fall	  ledde	  till	  en	  kraftigare	  överreaktion	  och	  mer	  omfattande	  
skador	  i	  lungorna.”  
 
Så	  var	  fallet	  för	  dem	  som	  drabbades	  på	  Björkö.	  Utbrottet	  pågick	  i	  världen	  från	  mars	  
1918	  -‐	  juni	  1920,	  men	  i	  Sverige	  nådde	  det	  sin	  kulmen	  under	  oktober	  –	  november	  1918.	  
Jag	  har	  gått	  igenom	  böckerna	  för	  döda	  i	  Öckerö	  kommun	  dessa	  år	  och	  funnit,	  vad	  jag	  
kunnat	  utläsa,	  8	  unga	  vuxna	  som	  dog	  i	  spanska	  sjukan	  på	  Björkö,	  alla	  mellan	  den	  	  
11	  augusti	  –	  8	  november	  1918.	  7	  av	  dem	  avled	  mellan	  11	  oktober	  –	  8	  november.	  
	  
6	  av	  dem	  var	  män,	  alla	  fiskare	  och	  mellan	  23	  –	  34	  år	  gamla.	  Tre	  av	  dem	  var	  bröder.	  
2	  var	  kvinnor,	  en	  26	  år	  och	  den	  andra	  32	  år.	  	  
	  
2	  av	  männen	  var	  gifta	  och	  hade	  barn,	  båda	  kvinnorna	  var	  gifta,	  en	  hade	  barn	  och	  en	  utan	  
barn.	  
	  
7	  av	  dem	  bodde	  i	  Västergård,	  1	  i	  Bångegård.	  
	  
Man	  kan	  bara	  försöka	  föreställa	  sig	  vilken	  smärta	  för	  hela	  ön,	  men	  framförallt	  för	  de	  
anhöriga	  som	  detta	  orsakade.	  Givetvis	  fanns	  också	  rädslan,	  liksom	  idag,	  att	  själv	  bli	  
smittad.	  
	  
	  
	  
Nedan	  följer	  en	  beskrivning	  av	  dem	  som	  avled,	  deras	  familjer	  och	  den	  situation	  de	  
hamnade	  i.	  
	  



Olof	  Gottfrid	  Alexandersson,	  född	  25	  april	  1884	  på	  Björkö,	  	  
avled	  7	  november	  1918.	  	  
Han	  hade	  fyra	  äldre	  och	  ett	  yngre	  syskon.	  Hans	  far	  var	  död	  när	  han	  drabbades	  av	  
sjukdomen	  och	  avled,	  men	  hans	  mor	  var	  i	  livet.	  Gottfrid	  var	  fiskare	  och	  delägare	  i	  	  
GG	  307	  Svanen	  tillsammans	  med	  sina	  bröder.	  
Den	  22	  maj	  1915	  hade	  han	  gift	  sig	  med	  Klara	  Andersson,	  född	  i	  Ås	  församling	  i	  Halland.	  
De	  var	  bosatta	  i	  ett	  hus	  som	  Gottfrid	  byggt,	  och	  hade	  en	  dotter,	  Aina	  född	  den	  10	  mars	  
1916.	  Klara	  var	  gravid	  i	  första	  månaden	  och	  födde	  dottern	  Gunborg	  den	  7	  juli	  1919,	  på	  
dagen	  8	  månader	  efter	  faderns	  död.	  
Familjen	  med	  mor	  och	  2	  döttrar	  bodde	  kvar	  i	  huset	  till	  december	  1921	  då	  folkskollärare	  
Lemel	  flyttade	  in	  och	  det	  blev	  ”lärarbostaden”.	  Klara	  flyttade	  istället	  med	  sina	  två	  
döttrar	  till	  ett	  mindre	  hus	  hon	  låtit	  bygga.	  Den	  3	  december	  1937	  flyttade	  yngsta	  dottern	  
till	  Starrkärr	  och	  året	  efter,	  den	  8	  november	  1938	  följde	  mor	  och	  den	  andra	  systern	  efter	  
henne	  dit.	  Huset	  såldes	  då	  till	  Missionsförsamlingen	  och	  blev	  ”predikantbostad”	  till	  
församlingens	  pastorer.	  
	  
Karl	  Oskar	  Amadeus	  Andreasson,	  född	  15	  december	  1884	  på	  Björkö,	  	  
avled	  22	  oktober	  1918.	  
Han	  var	  äldst	  i	  syskonskaran	  och	  hade	  5	  yngre	  syskon.	  Båda	  
föräldrarna	  var	  i	  livet	  men	  en	  av	  hans	  bröder	  hade	  redan	  i	  
augusti	  avlidit	  i	  spanska	  sjukan.	  Liksom	  bröderna	  och	  pappan	  
var	  han	  fiskare.	  Han	  ägde	  båten	  GG	  427	  Vindy	  tillsammans	  
med	  bröderna	  Albert	  och	  Sifgrid.	  
Den	  3	  februari	  1912	  hade	  han	  gift	  sig	  med	  Maria	  Axelina	  
Vilhelmina	  från	  Västra	  Frölunda.	  De	  hade	  två	  döttrar,	  Elsie	  
Viola	  född	  11	  juni	  1915	  och	  Margit	  Oskaria	  	  
född	  9	  december	  1916.	  Även	  hon	  var	  gravid	  i	  6:e	  månaden.	  
Den	  27	  januari	  1919	  föddes	  Åke	  Oskar	  Sigfrid.	  
Den	  lilla	  familjen	  levde	  ensamma	  fram	  till	  den	  25	  november	  
1923	  då	  hon	  gifte	  om	  sig	  med	  änkemannen	  Oskar	  Albert	  
Berntsson,	  som	  liksom	  hennes	  förre	  man	  var	  fiskare.	  Han	  
hade	  fem	  barn	  varav	  2	  bodde	  kvar	  hemma	  och	  bildade	  familj	  
med	  hennes	  tre	  barn.	  
	  
Karl	  Oskar	  Amadeus	  bröder	  

Aron	  Martin,	  född	  25	  september	  1892	  på	  Björkö,	  
avled	  11	  augusti	  1918.	  
Martin	  Sigfrid,	  född	  27	  juli	  1887	  på	  Björkö,	  avled	  
8	  november	  1918.	  
Tre	  bröder,	  tre	  söner	  gick	  alla	  bort	  i	  spanska	  sjukan	  
inom	  3	  månader	  samma	  höst.	  En	  oerhörd	  tragedi.	  
Antagligen	  arbetade	  de	  tillsammans	  på	  samma	  
fiskebåt,	  GG	  427	  Vindy.	  Deras	  lillasyster	  Olga	  
Johansson,	  1895	  –	  1987,	  berättade	  ofta	  på	  sin	  
ålderdom	  om	  denna	  höst	  då	  tre	  av	  hennes	  bröder	  
togs	  ifrån	  henne,	  och	  hur	  de	  fick	  sköta	  om	  dem	  när	  
de	  låga	  sjuka	  i	  hemmet.	  Minnen	  som	  etsade	  sig	  fast.	  

	  
Aron	  Martin	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Martin	  Sigfrid	  



Johan	  Arvid	  Larsson,	  född	  15	  maj	  1891	  på	  Björkö,	  avled	  11	  oktober	  1918.	  
Han	  bodde	  hemma	  hos	  sina	  föräldrar	  och	  två	  äldre	  bröder.	  Liksom	  sin	  far	  var	  han	  
fiskare.	  
	  
Gustaf	  Mauritz	  Martinsson,	  född	  5	  augusti	  1895,	  avled	  3	  november	  1918.	  
Även	  han	  bodde	  hemma	  hos	  sina	  föräldrar	  och	  2	  äldre	  och	  5	  yngre	  syskon.	  Liksom	  några	  
av	  sina	  bröder	  var	  han	  fiskare.	  2	  månader	  innan	  han	  avled	  hade	  hans	  pappa	  dött	  på	  
Mölndals	  lasarett,	  61	  år	  gammal.	  Mamman	  miste	  man	  och	  en	  son	  inom	  två	  månader	  och	  
syskonen	  sin	  pappa	  och	  sin	  bror.	  
	  
Klara	  Maria	  Vallsten,	  född	  17	  juni	  1886	  på	  Björkö,	  avled	  23	  oktober	  1918.	  
Hon	  var	  gift	  med	  stenarbetare	  Axel	  Theodor	  Vallsten	  från	  Flo	  i	  Skaraborg.	  Då	  de	  gifte	  sig	  
7	  oktober	  1911	  var	  han	  änkeman	  från	  7	  november	  1909.	  Den	  27	  juli	  1911	  flyttade	  han	  
till	  Björkö	  med	  sina	  två	  döttrar,	  2	  och	  3	  år	  gamla,	  från	  Annedal	  i	  Göteborg.	  	  
Den	  9	  november,	  en	  månad	  efter	  giftermålet	  med	  Klara	  Maria	  hamnade	  döttrarna	  i	  
fosterhem,	  en	  på	  Hälsö	  och	  en	  på	  Öckerö.	  Klara	  Maria	  och	  Axel	  Theodor	  fick	  sedan	  
barnen	  Rosa	  Axelina	  14	  mars	  1912,	  Maja	  Ragnhilda	  Johanna	  2	  mars	  1913,	  Orvar	  Torsten	  
Kornelius	  11	  juli	  1914	  och	  Astrid	  Maria	  12	  juni	  1917.	  
Yngsta	  barnet	  var	  endast	  drygt	  1	  år	  när	  mamman	  avled	  och	  adopterades	  av	  en	  familj	  
från	  Gamlestaden	  i	  Göteborg	  den	  5	  maj	  1919.	  	  Antagligen	  lyckades	  hennes	  man	  ta	  hand	  
om	  övriga	  barn	  som	  var	  mellan	  4-‐6	  år	  gamla,	  men	  5	  år	  senare	  den	  4	  april	  1923	  avled	  
även	  han	  i	  lungsot.	  Barnen	  var	  då	  9-‐11	  år	  gamla	  och	  måste	  ha	  tagits	  om	  hand	  på	  något	  
sätt,	  men	  jag	  har	  inte	  kunnat	  hitta	  uppgifter	  om	  det.	  
	  
Olga	  Maria	  Johansson,	  född	  22	  april	  1892	  i	  Kungshamn,	  avled	  11	  oktober	  1918.	  
Hon	  var	  gift	  med	  fiskaren	  Otto	  Julius	  Johansson	  från	  Björkö	  sedan	  den	  27	  maj	  1917.	  Ett	  
äktenskap	  som	  bara	  blev	  ett	  drygt	  år	  gammalt.	  Otto	  Julius	  gifte	  om	  sig	  den	  16	  november	  
1919	  med	  Gunhild	  Alexandra,	  född	  Berntsson.	  De	  fick	  en	  dotter	  1920	  som	  avled	  1921	  
och	  en	  son	  1922,	  Sedan	  flyttade	  de	  till	  Lundby	  i	  Göteborg.	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  Varbergs	  Posten	  	  juli	  1918	  



 
Kungliga Medicinalstyrelsen kom ut med följande råd den 16 oktober 1918. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Det	  skulle	  dröja	  fram	  till	  sommaren	  1919	  innan	  Bohuslän	  var	  smittfritt	  men	  då	  
hade	  det	  redan	  dött	  cirka	  5	  500	  personer	  i	  Göteborg	  och	  Bohuslän	  medan	  det	  i	  
landet	  som	  helhet	  dog	  cirka	  38	  000	  personer.	  Forskare	  har	  beräknat	  att	  mellan	  
50-‐100	  miljoner	  dog	  av	  spanska	  sjukan	  i	  världen,	  vilket	  kan	  ställas	  i	  relation	  mot	  
de	  cirka	  17	  miljoner	  som	  stupade	  i	  strid	  under	  första	  världskriget.	  
Bohuslänningen	  30	  juli	  2020	  
	  



 
Innevarande sillfiskesäsong började visserligen redan i senare delen 
av juli månad med några smärre fångster, men först i slutet av september 
blev fisket av mera avsevärd betydelse. Det har vissa tider varit 
ganska givande, men i oktober och november måste fisket i stor utsträckning 
ligga nere på grund av den spanska sjukans härjningar bland fiskarbefolkningen. 
 
Utdrag ur ”Berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde 
sig tilldragit; given Stockholms slott å rikssalen den 11 januari 1919.” 
 
	  
	  

	  



	  
	  

	  
	  
Björkö	  Nytt	  nr	  3-‐4	  2018	  
	  
Begravningen	  som	  nämns	  i	  artikeln	  bör	  ha	  varit	  för	  Oskar	  Andreasson	  som	  dog	  	  
22	  oktober.	  Med	  på	  samma	  begravning	  var	  säkert	  också	  Oskars	  bror	  Sigfrid	  som	  dog	  
dagen	  efter	  Gottfrid	  den	  8	  november.	  


