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Hardsyssel Historisk Samfund udsender med jævne mellemrum et elektronisk nyhedsbrev til vores medlemmer med
stort og småt om arrangementer, hvad bestyrelsen har gang i, og hvad du som medlem kan forvente og glæde dig til.

Årsmødet udsættes
til september

Ifølge Hardsyssel Historisk Samfunds vedtægter skal foreningens årsmøde afvikles inden udgangen af marts. I
2020 blev mødet, der var berammet til den 14. marts, udsat
til september på grund af corona restriktionerne. Årsmødet/
generalforsamlingen blev i stedet holdt sammen med foreningens sommermøde den 6. september, der foregik på
Handbjerg Hovgaard ved Vinderup.
Også i år har foreningens bestyrelse set sig nødsaget til at
udsætte årsmødet på grund af regeringens og sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse med coronaen.

Sommermøde og årsmøde 4. september
- Allerede i december sidste år meldte vi via vores nyhedsbrev ud til medlemmerne, at vi foreløbig fastsatte årsmødet og generalforsamlingen i 2021 til lørdag den 13. marts
i Laugesens Have ved Videbæk. Det gjorde vi et håb om,
at vi i marts var så langt på den anden side af epidemien, at
der blev åbnet op for at kunne samles i større forsamlinger.
Sådan er det som bekendt ikke gået. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet igen i år at flytte årsmødet, så det afvikles
sammen med vores sommermøde, der nu er berammet til
lørdag den 4. september i Laugesens Have. Så håber vi
meget, at restriktionerne til den tid er lempet så meget, at vi
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Foreningens årsmøde og sommermøde
blev i 2020 holdt i september i Handbjerg
Hovgaards hal med over 100 deltagere.

Laugesens Have ved Videbæk skal være
ramme om foreningens årsmøde og som
mermøde den 4. september 2021.

har mulighed for at kunne samles på normal vis, siger formanden for Historisk Samfunds bestyrelse, Gudrun Gormsen.
Ud over årsmødet og sommermødet har Hardsyssel Historisk Samfund skabt tradition for »Historiens Dag« den
sidste weekend i oktober som en del af foreningens årsprogram. Det er her, at den nye udgave af Hardsyssels Årbog
bliver præsenteret. I 2020 blev Historiens Dag aflyst på
grund af corona restriktionerne.
- Vi håber meget, at vi har mulighed for at holde Historiens
Dag i år. Endnu har vi ikke fastlagt mødestedet, men også
det vil vi holde medlemmerne orienteret om i god tid via vores nyhedsbrev, siger Gudrun Gormsen.

Apropos corona

For 100 år siden var verden hærget af Den spanske Syge.
En pandemi, der i perioden 1918-20 alene i Danmark kostede mellem 15.000 og 18.000 mennesker livet, og havde
mange konsekvenser for dagliglivet i alle dens afskygninger. Sådan er det jo som bekendt også her godt 100 år efter
med coronaen.
På sin vis er der visse lighedstræk imellem konsekvenserne af og holdningerne til, hvordan Den spanske Syge
skulle/burde tackles for over 100 år siden, og hvordan vi i
Danmark agerer og forholder os til corona pandemien.
Det kan man f.eks. læse i nedenstående afskrift fra Holstebro Avis den 5. november 1918 om situationen på Lemvigegnen:
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Opfordring for over 100 år siden:
Rejs ikke til Thyborøn og Harboøre

»I de sidste Dage er der ikke forefaldet noget Tilfælde af
spansk Syge her i Byen. Derimod er der forefaldet nogle
Tilfælde paa landet. I Ramme og Gudum er der forefaldet
et meget let Tilfælde hvert Sted, medens der i Harboøre og
Thyborøn er forefaldet otte Tilfælde hvert Sted.
Dette Forhold bevirker selvfølgelig, at det bør tilraades
Folk så vidt muligt at undlade at rejse til Thyborøn og Har
boøre, saa meget mere som det Par lettere tilfælde, der er
forefaldet i Lemvig, kan føres tilbage til Thyborøn.
Medens vi beskæftiger os med hele dette Spørgsmaal,
kunne det sikkert være paa sin Plads at anmode de For
ældre, der holder deres Børn fra Skole, om at indskærpe
disse at holde sig borte fra Kvarteret omkring Skolerne.
Af mere end een Aarsag bør det ikke gentage sig, at de
for Tiden ikke skolesøgende Børn tager sig for at tage Stil
ling for at kigge ind af Vinduerne til deres arbejdende Kam
merater, eller for med et Smil at se til, naar Kammeraterne
efter endt Frikvarter ringes sammen.

Mon der blev brugt håndsprit under Den
spanske Syge for 100 år siden?

I øvrigt skal vi i Dag kun bemærke følgende: »Naar et her
værende Blad skriver, at jo mere tryg Kommissionen er,
desto mere aarvaagen maa Borgerne være«, finder vi, at
Bladet beskæftiger sig med dette Spørgsmaal på en Maa
de, der alt for let vil blive mistydet.
Hvis det at være tryg, var det samme som at sove, vilde
Bladets Betragtninger være paa sin Plads; men et saadant
Forhold gør sig jo netop ikke gældende paa dette Omraade.
Allerede for længere Tid siden udtalte Hr. Kredslæge Jen
sen i et lille Interview med nærværende Blad, at Autorite
terne var på Vagt overfor en eventuel Epidemi.
Heri ligger noget vist betryggende, som enhver maa re
spektere; men dette fritager selvfølgelig ikke de enkelte til
at afgøre med egen Samvittighed, hvilke Forholdsregler der
bør og skal tages.
De Forældre, der ikke mener at kunne forsvare for Tiden
at sende deres Barn i Skole, skal selvfølgelig holde det
hjemme; men et saadant Forhold berettiger selvfølgelig ik
ke til at sætte andre op imod den Ordning, som Autoriteter
ne tager Ansvaret for«.
Dette afskrift fra Holstebro Avis den 5. november 2018
slutter med følgende:
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Kommissionen og borgerne
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»I dag har Skoledirektionen givet Ordre til at lukke Skolen i
Lemvig, saaledes at Skolegangen straks er ophørt«.
Som det bl.a. kan læses i ovenstående, var skolegang eller ikke skolegang på grund af smittefare også i fokus under
Den spanske Syge.
Og så kan man i øvrigt konstatere, at der også dengang
var delte meninger om myndighedernes ageren. Det fremgår af afsnittene om »kommissionen« og »autoriteterne«. I
disse afsnit nævnes også »et herværende blad« og »nærværende blad«. Det understreger, at der dengang var flere
lokalaviser i samme by og egn - og at de havde forskellige
holdninger til dette og hint, alt efter især politisk tilhørsforhold.

