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Spanskesjuka var ein epedimi som gjekk over heile verda i 1918 – 1919 medan verdskrigen 
rasa. Den ramma på uvanleg vis særleg unge vaksne. Dødelegheita var stor. I verdsmålestokk 
døydde om lag 100 millionar menneske. Samfunnet vårt vart sterkt påverka, også bygdene 
våre.  I Budstikka var det mange triste dødsannonser å sjå denne tida. Sjølv om mange 
familiar vart råka, prøvde myndigheitene å dysse dette ned. Verdenskrigen herja i Europa og 
her skulle det fortsette å krigast sjølv om folk var krigstrøytte og lei. Spania derimot var det 
ikje opplysningsforbod då landet var nøytralt i denne krigen. Derfor fekk denne 
influensaepedimien namnet Spanskesjuka , fordi dei fritt kunne formidle kunnskap om 
denne sjukdomen  
Tusenvis av soldatar vart sjuke av influensaen, men i utvikla land og også i det militære var 
ein til ein viss grad  i stand til å kunne hindre spreiing. I fattige land i  t.d . Sør -Afrika,  Sør -
Amerika , India, Kina -og særleg i slumstrøk var det mange som døde og flokkar av 
foreldrelause barn streifa omkring. Dei døde vart begravne i store massegraver. 
Krig, revolusjon og angst var stemning og bakgrunn for «Spansken « eller «Spanskå «( som 
sjuka vart kalla på våre kantar) 
Norge vart berørt p.g.a.at vi hadde mange skip ute på alle hav. Kvardagen til folk flest var 
prega av mineeksplosjonar, matmangel, rasjonering, mangel på drivstoff som m.a . gjekk 
utover fiskeflåten. Det var mangel på det meste, og melkekøane var smittesentralar for 
sjukdomen. Det var slik matmangel at folk stal potet og grønsaker frå åkrane. 
 
I «Spansken» var detsom nemnt flest unge vaksne som døydde, derfor ramma den ekstra 
ille. Først trudde ein at sjukdommen var avgrensa til byane, men den spreidde seg  -  frå 
Kristiania langs jernbanelinjer 
Stasjonsbyar 
Hurtigruta 
Lokalbåtar 
Tettstader - landhandleri 
Samlingsstader – møte, festar, begravelse, konsertar osb. 
 



Folk vart sjuke i ulik grad utfrå kor dei hadde «plukka opp «  smitten. Det var få stader som 
slapp unna.           
 «Spanskå» kom i tre toppar: 

- Sommarspredninga kom i første bølge og var relativ mild 
- Seinhausten kom andre bølge, og den var mykje større og meir dødeleg. Det var 

særleg denne bølga vårt distrikt vart råka av. 
- Tredje bølge kom etter nyttår og varte fram mot mars. Den var noko lettare, men 

ikkje alltid 
 

Når det gjeld statistikk over utbredelsen av Spanskesjuka, så er den noko usikker. Dette 
m.a. grunna: 
- Nokre legar sendte ikkje inn melding om kven som vart sjuk 
- Grunna sjukepengeordninga var det viktigast å melde forsørgarar dvs. menn  
- Legane rakk ikkje å oppsøke alle sjuken 
- Mange lettare tilfelle av Spanskesjuka søkte ikkje legehjelp 
- Det var få diagnostiske hjelpemiddel 
- Dei sjuke døde ofte av etterpå - sjukdomar og komplikasjonar som vart sett på som 

diagnose, særleg lungebetennelse og tuberkulose (som dei hadde frå før) 
 

Kyrkjebøkene:  
I  Tresforden t.d. kan ein lese at det tok ca 6 veker før «Spanskå» hadde rasa ferdig .Det 
var gammal tradisjon at diagnose ved dødsfall var notert i kyrkjebøkene. Prestane var frå 
gammalt av involverte i det offentlege helsevesen m.a. med vaksinering. 
 
Riksarkivet: V /fylkeslegen og distriktslegen i Vestnes/Tresfjord, dr. Gustav Bock:  
Spanskesjuka var meir dødeleg i dei ytre distrikta i regionane. Sjukdomen var hardare i 
bygdene enn i byane. Dette hadde truleg med levevilkår å gjere. 
 
I Møre og Romsdal fylke var 532 tilfeller av spanskesjuka registrert. 
 
 
INFEKSJONAR –  
 
- Sopp – ( Candida- Trøske) Komplette organismar 
- Bakteriar (Streptokokkar) komplette organismar 
- Virus (influensa) - ikkje komplete organismar, er pakker med arvestoff som må overta 

celler i kroppen for å formere seg  
- Prionar (kugalskap, skrapesjuke) proteinmolekyl 

 
ÅRSAKA ?: 
 

Bakteriar var kjend som årsaka til sjukdomar og mistenkte som årsaker till «Spanska» 

- Tropesjukdom-denguefeber 
- Difteriliknande 
- Pfeifers bacille 
- «Det låg i lufta» / vind og høgtrykk 
- Masseforgiftning/ stridsgassar frå krigen hadde forgifta 



-  

Virus  var ikkje kjend då Spanskesjuka herja. Først på 1930-talet vart det påvist at virus, 

små partiklar av arvestoff, er årsak til sjukdom 

 

 

SYMPTOM  ( Spanskesjuka) 
- 2 døgns inkubasjonstid 
- Influensasymptom 
- Hoste 
- Blødningar 
- Misfarging 
- Endra fargesyn 
- Hørseltap 
- Veldig matthetskjensle 
- Feber, sveitte 
- Muskel/ leddsmerter 
- Diarè 
- Blødning 

 
ETTERSJUKDOMAR: 

- Lungebetennelse 
- Hjernehinnebetennelse 
- Hjarte- nyresjukdom 
- Håravfall 
- Sømnlaus 
- Nervøsitet 
- Depresjon 
- Suicidal 

 
BEHANDLING/FOREBYGGING 
Den hygienske tilstanden var jamt over dårleg. Det var ikkje uvanleg at friske og sjuke låg i 
same seng. Etterkvart, men seint vart ulike tilstelningar avlyst grunna smittefare. Medisinsk 
så hadde ein ikkje så mykje å hjelpe seg med. 
 
Utanom sjukebrennevinet konjakk , tok ein i bruk folkemedisin: 

- Einerøyk i heile huset 
- Einebær – tygge nokre bær kvar dag 
- Tjørelog – tjøredamp 
- Ozonapparat 
- Spansk pakke – sveittekur 
- Diett av frukt, grønnsaker, litt mjølmat, mjølkemat 
- Eddiksvampar 

 
SKULEMEDISIN: 
 

- Serumbehandling 
- Frisk luft 



- God hygiene 
- Aspirin 
- Dovers pulver 
- Sengeleie til ein vart feberfri 
- Grautomslag mot lungebetennelse 
- Konjakk  

 
Konjakken vart sterkt omdiskutert heilt til politisk nivå. Det var forbodstid frå 1916- 
1927. Forbodet var generelt meir ønska av sosialistar, men liberalistar var for 
sjukebrennevin. Det var doktotoren som skreiv ut resept på brennevinet. Det var 
klart ein del misbruk av denne ordninga. 
 

INFLUENSA I DAG: 
A,B,C og D 
A infiserar både dyr og menneske. Verdsomspennande pandemiar og årleg sesonginfluensa 
B infiserar berre menneske, gir sesonginfluensa 
 
Pandemiar: 
Det er 19 kjende influansapandemiar til dømes: 

- Russiske 1889 – 1890 
- Spanskesjuka 1918 – 1919 
- Asiasjuka 1957 
- Hong Kong sjuka 1968 
- H1N1 – pandemin ( Svineinfluensa) 2009-2010 ( Svineinfluensa er eit «søskenbarn» 

av Spanskesjuka 
 

Influensavaksiner er som å springe etter bussen. Influensaen må vere i gang før ein kan lage 
ei vaksine som hjelper. Vaksineringa er i stor grad berre  eingongsbeskyttande, og mot berre  
nokre få virusvariantar (tre-fire) – det gjeld å ‘treffe’ når dei vel ut virusvariantar til vaksina 
ved ei første utbrota, delvis blir det ‘kvalifisert gjetning’. 
 
Ender er naturlege vertar for influensavirus. Grisen kan og få influensa.  Avlsstasjonar sprer 
viruset og er reine heksegryta – særleg i Kina. Det er tre områder som peikar seg ut når det 
gjeld spreiing av spanskesjuka:       
 1918viruset kom truleg frå ender i Kina. ( Den Gule fare ).      

Frå Kansas ( fattige område i USA) der folk budde i jordhytter og dreiv med grisar -og 
fjørfeavl 
På slagmarkene i Flandern der det også var ender- og grisefarmar 
 

Først no tek vi til å forstå denne interessante historia om Spanskesjuka. Det er ei viktig 
historie, fordi ein slik epidemi kan kome att. 

 
I dag vert det jakta på konstante vaksiner for heile influensaviruset. Ein tek også sosiale 
media i bruk for å kunne oppdage så tidleg som råd kor influensaviruset oppstår. 
 
Unge, friske folk treng ikkje å vaksinere seg mot influensa. Eldre og folk med kroniske 
sjukdomar kan derimot ha nytte av det. Grise-bønder bør og vaksinere seg. 


