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Som I ved fra pressekonferencerne onsdag 14. februar er skolerne i vores del af
landet stadig lukket land for eleverne fra 5. – 7. klasse. Indtil videre gælder det
frem til og med uge 11 (fredag 14. marts). I vores del af verdenen betyder det
konkret for os/jer, at vi kører videre med ’nødskemaet’.
Vi holder vejret – bag mundbindet.
Man sammenligner nogle gange coronapandemien med udbruddet af ’den spanske syge’ (som ikke kom fra Spanien, men fra USA) i 1918-19. Skurken var
virussen H1N1 influenza A. Lighedspunkterne er, at den også var luftbåren, omfattede stort set hele verden, og gjorde mange ofre. Der var fire bølger: den
første bølge i foråret ’18, en anden (den værste) i efteråret samme år, en tredje
i foråret ’19, og endelig den fjerde og sidste i foråret 1920, hvorefter den ’gik i
sig selv’. Bølgerne ramte ikke lige hårdt alle steder, nogle steder var der ingen
fjerde bølge. COVID-19 ser (indtil videre) ud til at følge samme bølgemønster.
Datagrundlaget for antal smittede og dødsfald er meget usikkert, men danske
undersøgelser er enige om, at antallet af dødsfald i Danmark lå omkring 18.000
(på en befolkning der var meget mindre end i dag). Dødeligheden på verdensplan var enorm: af de ca 500 millioner smittede (en tredjedel af verdensbefolkningen) døde mellem 20 og 50 millioner (dvs 2-10%). Senere estimater anslår
dog dødstallet til at være lavere. I Københavnsområdet var dødeligheden for
hele perioden under ét meget lav (0,3%).
Dødsårsagen var ofte en ’følgesygdom’ som tuberkulose. Ligesom med corona
fyldes lungerne med vand sidst i sygdomsforløbet, med døden til følge. En vigtig
forskel mellem de to vira er, at ’den spanske syge’ ramte især unge mennesker.
Med COVID-19 er det som bekendt ældre/gamle mennesker, som løber den største risiko.
Restriktionerne og foranstaltninger var stort set de samme som i dag: mundbind, social distancing, karantæne, lukning af skoler og virksomheder. Men disse
blev ikke indført eller håndhævet overalt og ikke hele tiden.
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Behandlingen var, sammenlignet med i dag, primitiv. Der fandtes ingen vacciner, heller ikke antibiotika til at bekæmpe underliggende eller følgesygdomme
med, de smittede lå side om side på kæmpe lazaretter, respirator eksisterede
ikke. Ligesom i dag florerede myter og konspirationsteorier. Nogle læger mente
ligefrem, at man kunne undgå smitten ved at ryge pibe eller cigarer! Det tyske
medicinalfirma Bayer skulle have forgiftet deres aspiriner, eller tyskerne havde
spredt giftige gasser fra deres ubåde (under den Første Verdenskrig)…
Torsdag den 11. februar organiserede skolen en slags online-banko, kaldet Stormester.
Det var en hæsblæsende aften, hvor eleverne dystede mod Josefines far Karsten
(Stormesteren). Det var eleverne som team mod Stormesteren. Stormester Karsten gav eleverne en række opgaver som de skulle løse. Hvis elevteamets opgave var bedre/smukkere end Stormesterens, ville spillets præmie være deres.
Hvad var præmien så?
Præmien var en omvendt præmie, for hvis Karsten tabte, skulle han sove på
toilettet. Der var fem opgaver: udregne løberuter, lave et sommerferiebillede,
finde redskaber, og fremstillede en svane og en bjørn/bamse. Stormester Karsten tabte stort, og måtte sove på toilettet. Det blev også lærer Kristians lod,
fordi han ikke kunne finde hjem efter sin løbetur. For at gøre ydmygelsen fuldendt, fik Jakob klippet sit hår. Hans brøde var, at han ikke kunne svare på, om
man kan få parykker til bamser. Trods nederlagene var det en aften i højt tempo
og ditto humør, som alle deltagere glæder sig til at lave flere af.
Et par snapshots fra den sjove aften:
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Anders har fået nok af nedlukningen og drager på ferie, åbenbart til solbeskinnede egne.
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Christine som bjørn der titter frem fra sit vinterhi.
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