APROPOS CORONA

-

epidemier, pandemier og Vægterne

APROPOS CORONA
- epidemier, pandemier
og Vægterne
Odense og Danmark er op gennem historien blevet ramt af alvorlige sygdomsudbrud - epidemier
og pandemier, der alle gjorde deres indhug i byens og landets befolkning.
Da Pesten første gang ramte Odense i 1350 døde omtrent en 3. del af byens indbyggere, og det var
nærmest normen hver gang en epidemi ramte byen - om det var Pest, Kolera, Byldepest, Kopper,
Mæslinger, Skjoldkopper, Spedalskhed, Difteri etc. indtil byen og landet fik et mere effektivt
sundhedsvæsen (uddannede læger, sygeplejerske, hospitaler m.m.) og især efter vaccinen blev
opfundet.
Pesten var en anelse anderledes end de andre, idet den ramte hård i alle samfundsgrupper, for
ellers var det tilbage i historien - som i vore dage - de gamle, børnene, de svagelige (herunder ikke
mindst de fattige), der blev hårdest ramt.
Den nuværende Corona-epidemi/pandemi er dog vel mere at sammenligne med 50'ernes og
60'ernes Hongkonginfluenza end med de ovennævnte grumme epidemiudbrud.
Når byen og landet blev ramt af en af disse, blev de fattige nattevægtere naturligvis også ramt, og
de måtte ydermere stå i frontlinien, idet det i mange byer var en af vægternes ekstraopgaver at
bære lig til lighusene, massegravene m.m.
I Kolding havde vægterne opgaven at bringe mad ud til "Pesthuset". I København skulle vægterne
under koleraepidemien i 1853 bevogte teltbyen og lazarettet uden for byens volde.
Men landet fik som nævnt efterhånden et bedre styr på sundheden og herunder epidemierne.
Da de første Koppe-vacciner kom til landet blev det også sat i system - dog med nogle spøjse
arrangementer. Her i Odense var det f.eks. bøddelen, der fik eneret til at vaccinere mod kobber.
Men på den anden side havde det i mange år været frisøren, der havde eneretten til at udføre
kirurgiske indgreb.
Vi vægtere ønsker jer alle god bedring, og at byen kommer godt igennem denne epidemi!
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