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Spanskesyken i Arendal 1918 -1919

Johnny Østreim

Fra midten av oktober 1918 var det en kraftig økning i antall
dødsfall i Arendals-distriktet. I Vestlandske Tidende 4. november
var det hele 50 dødsannonser. En av verdens dødeligste epidemier
var kommet til Arendal.

Da spanskesyken herjet som verst i Arendal i oktober-november 1918,
var det allerede gått tre måneder siden de første tilfellene av sykdom-
men var blitt påvist i byen. I slutten av juli ble 8 av tjenerskapet på et
større hotell syke. De smittede var utelukkende kvinner i 20-30-års-
alderen. De fleste hadde den katarralske formen, mens to fikk lunge-
betennelse. Etter disse tilfellene forsvant sykdommen fra distriktet, inntil
den kom igjen i oktober.1

«Den spanske syke»
«Den spanske syke» ble tidlig brukt som et begrep på den verdensom-
spennende influensaepidemien. Det var ikke tilfeldig. 1. juni skrev
Agderposten at mer enn 90.000 personer var angrepet av en mystisk
epidemi i Madrid. Embetsverk og en rekke private bedrifter hadde inn-
stilt sitt arbeid, og også flere av regjeringsmedlemmene lå syke.2 I etter-
tid er det imidlertid påvist at sykdommen ikke startet i Spania, men
enten i USA eller Kina. De første tilfellene i Europa oppstod blant
amerikanske soldater på vei til Vestfronten våren 1918.3

Det tok ikke lang tid før spanskesyken spredte seg videre til Norge.
I begynnelsen av juli ble det meldt om utbrudd både i Oslo og Skien.
En uke senere var influensaen kommet til Arendal og Risør.4

Det er vanskelig å fastslå eksakt hvor mange dødsofre spanskesyken
krevde. På verdensbasis varierer anslagene mellom 30 og 100 millioner.
I Norge ble 1,2 millioner mennesker smittet, mens mellom 13.000 og
15.000 døde.5 I Arendal ble det antatt at ca. 6.000 personer, dvs. 50-60 %
av byens befolkning, var syke i løpet av oktober-november 1918.6 Men
hvor mange døde?

I månedsskiftet oktober/november

1918 var det svært mange dødsfall i

arendalsområdet som følge av

spanskesyken. I Vestlandske Tidende

4. november var det hele 50 døds-

annonser, fordelt over flere avissider.
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Når jeg i de neste avsnittene skal kartlegge hvor mange dødsofre
spanskesyken krevde i Arendal og de omkringliggende kommunene,
møter jeg et kildeproblem. Det er flere eksempler på at kirkebøkene
nevner spanskesyken som direkte årsak til personers dødsfall. Dersom
vi summerer opp disse tallene, ser det imidlertid ut som at Arendal og
omegn hadde svært få dødsfall sammenlignet med landet for øvrig. En
oversikt over dødsårsaker i Statistisk Årbok viser en markert økning i
antall influensadødsfall i Norge fra 1917 til 1918. Fra det ene året til
det andre økte antallet dødsfall i denne kategorien fra 91 til 7.248
personer. Dette er likevel langt mindre enn det som er blitt operert
med i ettertid når det gjelder ofre for spanskesyken. Vi ser imidlertid
også en annen kategori hvor dødsfallene øker dramatisk. Mens det i
1917 var 1.635 nordmenn som døde av såkalt «krupøs lungebetendelse»,
var året etter hele 4.722 personer som døde av samme sykdom.7

Lungebetennelse oppgis også som en hyppig dødsårsak i de lokale
kirkebøkene høsten 1918. I noen tilfeller oppgis både «den spanske
syke og lungebetendelse». Dette er i tråd med hva distriktslegenes med-
isinalberetninger for 1918 og 1919 forteller. Om sunnhetstilstanden i
Nedenes Amt står det blant annet at «især døde mange av den influ-
ensaen komplicerende lungebetændelse».8

På bakgrunn av dette får vi raskt et annet og langt mer alvorlig bilde
av spanskesykens herjinger i Arendals-distriktet. I Barbus kirkebok for
1918 er det flere sider hvor dødsårsaken nesten utelukkende skyldes lunge-
betennelse. I de aller fleste tilfellene må vi regne med at de uvanlig mange
lungebetennelsene denne høsten skyldtes spanskesyken.

Mange spanskesykeofre døde av

lungebetennelse. Barbu var ett av

områdene i arendalsdistriktet som

ble hardt rammet av epidemien.

Barbu ministrialbok 1918

s. 365/ Digitalarkivet
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Spanskesyken i mediene
Etter at spanskesyken forsvant, har vi ikke sett lignende pandemier
(omfattende epidemi). Men ved større influensautbrudd har den ofte
blitt brukt som referanse. Dette så vi ikke minst under den såkalte
svineinfluensaen i 2009. Få dager etter at de første utbruddene ble
konstatert i Mexico, uttalte Verdens Helseorganisasjon (WHO) at svine-
influensaen minnet om spanskesyken.9 Basert på tall og prognoser fra
verdensorganisasjonen tok norske myndigheter høyde for at fire av ti
arbeidstagere kunne bli borte fra jobb samtidig, og at så mange som
13.000 nordmenn kunne dø.10 Den massive mediedekningen fikk flere
til å reagere, deriblant professor i sosialmedisin, Per Fugelli. I august
2009 hevdet han at mediedekningen kunne være direkte helseskadelig,
og at den hadde «pisket opp en frykt som myndighetene føler de må
imøtekomme».11

Etter at svineinfluensaen ebbet ut i Norge vinteren 2010, ble det
imidlertid klart at en forsvinnende liten andel var blitt alvorlig syke.
Mens 1.000-1.200 personer vanligvis dør under de årlige vinterinflu-
ensaene, var dødstallet som følge av svineinfluensa på 29.12

Mens de alvorlige følgene av spanskesyken var ekstreme sammen-
lignet med svineinfluensaen, var det på den andre siden langt mindre
mediedekning av sykdommen i 1918-19. Under den første influensa-
bølgen sommeren 1918 ble spanskesyken kun nevnt sporadisk i noen
mindre avisnotiser, foruten artikler om bruk av konjakk mot influensaen
i Vestlandske Tidende og Agderposten.13 I månedene som fulgte frem til
den andre influensabølgen i oktober, var spanskesyken nærmest fra-
værende i avisspaltene. Ett av få unntak finner vi i Agderposten 3. sep-
tember 1918. Her gjengav avisen en artikkel skrevet av den danske
forfatteren og legen Hans Kaarsberg i Ringsted Folketidende. Kaarsberg
påpekte at spanskesyken «arter sig – foreløpig – rent lempelig. I for-
hold til de angrepnes antal er dødelighetsprocenten – foreløpig ikke
stor». Men han advarte samtidig om at man ikke visste hvordan syk-
dommen eventuelt ville utarte seg på et senere tidspunkt.14

Den andre influensabølgen:
Oktober-desember 1918
Doktor Niels Barth i Arendal skrev i en fagartikkel for Tidsskrift av Den

norske lægeforening at spanskesyken i Arendal spredte seg i en rasende
fart da den brøt ut igjen i oktober 1918. Under denne influensabølgen
som varte frem til ca. 10. desember, ble ca. 6.000 av Arendals innbyg-
gere syke.15 Av disse døde 155 personer – 78 menn og 77 kvinner.16

Barth hevdet at influensaen denne gangen begynte på industristedet
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Pusnes på Tromøy. Tromøy var også blant kommunene i distriktet som
ble hardest rammet av spanskesyken.17 Av en befolkning på ca. 2.600,
var det hele 31 personer som døde. Også i Stokken kommune ble
befolkningen svært hardt rammet.18

Denne andre influensabølgen fikk naturligvis langt større mediedek-
ning enn den første. Daglig var avisene preget av titalls dødsannonser og
nekrologer. Dette fikk også konsekvenser for det sosiale livet. Skoler,
kinoer og forsamlingshus ble stengt.19 På apotekene var det hektisk akti-
vitet i disse ukene, og i en henstilling til dagspressen ba Apotekerforenin-
gen og Farmaseutforeningen publikum «om ikke at stille urimelige krav
til ekspeditionen i apotekene, da personalet nu gjennem længere tid har
arbeidet under høitryk og overalt gjør hvad de kan».20

Spanskesykens geografiske utbredelse
Ifølge samfunnsgeograf Svenn Erik Mamelund spredte spanskesyken
seg raskt via lokalbåtene som trafikkerte langs kysten. Jernbanen holdes
også frem som en sannsynlig «smittespreder».21 Statistikken gir langt
på vei støtte til en slik påstand. I kyst- og øykommunene Arendal,
Hisøy, Tromøy og Stokken døde 1-1,5 % av befolkningen som følge av
det andre utbruddet av spanskesyken. «Stasjonsbygdene» Froland og
Åmli ble også forholdsvis hardt rammet, men ikke i så mye sterkere
grad enn for eksempel Mykland, som ikke hadde jernbaneforbindelse i
det hele tatt. Selv de minste og mest avsidesliggende grendene ble
rammet av spanskesyken. Enkelte bygder slapp riktignok unna den
andre influensabølgen høsten 1918, men ble derimot rammet hardere
på nyåret 1919.22

Antall døde av spanskesyken i utvalgte

kommuner oktober-desember 1918.

Kilde: Folketallet er basert på data fra

1. januar 1920 (Statistisk Årbok 1920).

Dødstallene er oppsummert på

bakgrunn av kirkebøkene for Arendal,

Barbu, Tromøy, Hisøy, Stokken, Austre

Moland, Øyestad, Froland, Mykland,

Herefoss, Åmli, Tovdal og Gjøvdal.

Kommune Folkemengde Døde menn Døde kvinner Døde
totalt

Arendal 10.358 78 77 155

Øyestad 4.443 19 10 29

Hisøy 2.460 12 12 24

Tromøy 2.652 15 16 31

Stokken 1.682 12 12 24

Austre Moland 1.291 4 5 9

Froland 2.351 7 9 16

Herefoss 548 0 1 1

Mykland 722 4 3 7
Åmli 1.749 10 2 12

Gjøvdal 565 0 0 0

Tovdal 371 0 0 0



133AUST-AGDER-ARV 2018

Spanskesykens sosiale utbredelse i Barbu
Barbu var utvilsomt det området i Arendals-distriktet som ble hardest
rammet av spanskesyken. Av de 155 arendalittene som døde under epi-
demien fra oktober til midten av desember 1918, kom 103 personer fra
Barbu. Dødsfallene fordelte seg omtrent likt mellom kjønnene i nært samt-
lige av kommunene jeg har undersøkt. Barbu-området skilte seg i så måte
ikke ut. Her døde 51 menn og 52 kvinner under høstepidemien.23 Hva var
det ellers som kjennetegnet dem som ble rammet av sykdommen?

I flere av samtidens avisartikler ble det vektlagt at spanskesyken tok
livet av et «paafaldende antal unge, kraftige mennesker» og «haabefuld
ungdom».24 Også faglitteraturen har i ettertid påpekt at unge mennesker
ble svært hardt rammet – i motsetning til andre influensaepidemier,
hvor små barn og eldre er de mest utsatte gruppene.25

Tallene for Barbu indikerer mye av den samme trenden. Nær halv-
parten av de som døde av spanskesyken der var mellom 20 og 40 år.
Dødeligheten var høyest blant menn i alderen 21-25 år og kvinner i
alderen 26-30 år, og snittalderen blant de døde var på 24,6 år. At døde-
ligheten var høyest nettopp i disse aldersgruppene, skyldtes sannsyn-
ligvis at de gjennom arbeid og annen utadvendt virksomhet var mest
utsatt for smitte. Mine tall bekrefter også at det var få gamle personer
som døde av spanskesyken. Kun fire personer i mitt utvalg var over 60
år.26 I dr. Barths artikkel om spanskesyken fremgår det at kun tre av 82
pasienter ved det provisoriske sykehuset i Barbu var over 50 år; de øvrige
var under 40 år.27 Det var imidlertid mange små barn som ble hardt
rammet. I aldersgruppen 0-10 år var det hele 20 barn som døde i Bar-
bu under den andre influensabølgen.28

Aldersfordelingen blant dem som

døde av spanskesyken i Barbu

oktober-desember 1918.

Kilde: Tallene er basert på kirkebok

for Barbu 1910 – 1929, døde og

begravede 1918.
0-5 år   6-10 år  11-15 år  16-20 år  21-25 år  26-30 år  31-35 år  36-40 år  41-45 år  46-50 år  51-55 år  56-60 år  Over 60 år

Mann

Kvinne
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Når man i samtidens aviser leser om «kraftige mennesker» og «haa-
befuld ungdom», kan man få inntrykk av at spanskesykens dødelighet
i mindre grad var sosialt betinget. I tillegg har svært mange studier i
ettertid konkludert med at spanskesyken tok like mange liv av rike
som av fattige.29 Av kirkebøkene for Barbu fremgår det riktignok at de
døde kom fra mange ulike yrkesgrupper. Vi finner en redaktør, en han-
delsfullmektig, flere kjøpmenn og butikkansatte osv., men de fleste var
sjøfolk eller tilhørte arbeiderklassen.30 Vil vi med dette kunne si at Barbu
på dette området skilte seg ut fra landstrendene? Ikke nødvendigvis. I
sin doktorgradsavhandling Spanish Influenza and Beyond: The Case of

Norway (2004) har samfunnsgeografen Svenn-Erik Mamelund benyttet
seg av data som hovedsakelig kommer fra årlige medisinal- og
befolkningsstatistikker, samt folketellinger. Basert på analyser fra by-
delene Frogner og Grønland i Kristiania, konkluderer han med at
spanskesyken rammet sosialt skjevt. Arbeiderklassen hadde 30 prosent
høyere dødelighet enn middelklassen og borgerskapet. Mamelund
trekker blant annet frem ernæring og boligforhold som mulige årsaker
til de betydelige klasseforskjellene i dødelighet.31

Barbu folkeskole ble tatt i bruk som

provisorisk sykehus høsten 1918. I

perioden 2. november – 12. desember

behandlet sykehuset 82 pasienter som

var blitt rammet av spanskesyken.

Foto: Henrichsen, arkiv Aust-Agder

arkiv og museum KUBEN.

AAA.PA-2405.L35.875.



135AUST-AGDER-ARV 2018

Behandlingen
Da Arendal helseråd beordret et provisorisk sykehus for spanskesyken
på den nyeste folkeskolen på Feierheia, fikk dr. Niels Barth i oppdrag å
organisere kampen mot epidemien. Samtidig ble det opprettet en epi-
demisentral hvor byens leger kunne få bil og motorbåt. Disse var stilt
til disposisjon av private. Sentralen skulle i tillegg ta imot beskjeder
om hvor det trengtes hjelp i hjemmene. Sykesøstre, sykepleiere og fri-
villige hadde hektiske arbeidsdager da epidemien stod på som verst.

I perioden 2. november – 12. desember 1918 behandlet sykehuset
82 pasienter, hvorav 42 kvinner og 40 menn. Av disse døde 11 kvinner
og 6 menn. Det vanligste sykdomsbildet var preget av at pasienten ble
plutselig syk og fikk feber med småfrysninger. Dette ble etterfulgt av
svettetokter, sterk hodepine, korsryggsmerter og hoste. En typisk kurve
på en såkalt «ukomplisert» spanskesyke var at feberen lå på 38-39 i de
første 4-5 dagene, for så å falle. I de kompliserte tilfellene steg gjerne
feberen igjen etter 1-2 døgn. Av komplikasjoner fikk 16 kvinner og 14
menn lungebetennelse. Hos to pasienter satte spanskesyken fart i tidli-
gere tuberkulose med dødelig utgang for begge.

Under behandlingen av pasientene la dr. Barth stor vekt på kyndig
sykepleie og gode hygieniske forhold på det provisoriske sykehuset. De
syke fikk små doser med aspirin, varm melk og toddy. For å døyve
infeksjon i luftrøret måtte pasientene også inhalere terpentin og euca-
lyptusolje i kokende vann. Ernæringen ble holdt oppe med lett fordøy-
elig kost. Pasienter med lungebetennelse fikk rikelig med havresuppe,
eggemelk, buljong og små doser portvin eller konjakk.

Endel av pasientene ble behandlet med vaksine under sykdommen.
Dr. Barth hadde fått tilsendt en flaske vaksine av overlege P. Aaser. Ni
av sykehusets personale tok vaksinen, og ingen ble smittet av spanske-
syken. Senere ble vaksinen altså testet ut på pasienter som allerede var
syke. En pasient som var meget syk, opplevde at temperaturen falt
betydelig etter injeksjonen og at den allerede det åttende døgnet var
nede på normalen. Resultatene varierte imidlertid fra person til person,
og dr. Barth konstaterte at «man er glad, naar det gaar godt, og trøster
seg med, at man ialfald ikke har skadet, naar det gaar den anden vei.»32

Sunnhet – og alkohol
Under svineinfluensaepidemien i 2009 gav mediene en rekke råd til
hvordan man kunne unngå smitte. Helsedirektoratet delte ut informa-
sjonsmateriell til landets apoteker, hvor folk ble oppfordret til å vaske
hendene grundig når de hadde vært ute blant folk, holde papirlomme-
tørkle foran munnen når de hoster og nyser osv.33
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Slike forebyggende råd ble det også gitt under og etter spanskesyke-
epidemien for 100 år siden. Midt under epidemien – 30. oktober – gav
Vestlandske Tidende på lederplass en rekke råd til hvordan folk kunne
forebygge smitte. Folk ble oppfordret til å vaske hendene før hvert
måltid, sørge for god utlufting av værelsene, holde seg minst mulig
unna andre syke og unngå møter, forsamlinger og andre steder hvor
det var samlet mye folk.34

Det ble også en sunnhetsdebatt i etterkant av det store influensaut-
bruddet. Like før jul 1918 gikk en av distriktets leger kraftig ut mot
folks spyttevaner. «Naar man har hat anledning til at se hvorledes der
ogsaa under epidemien blev spyttet overalt – i hjem, i forsamlings-
lokaler, i butiker, i jernbanekupeer og ombord i dampskibe – kan man
saa forundre sig over at sykdommen maatte spre sig som ild i tørt
græs?», spurte legen retorisk til Agderpostens lesere. Etter å ha vært
vikarlege i flere av Aust-Agders indre bygder, mente han å kunne se at
både sykelighet og dødelighet varierte selv i bygder som lå nær hveran-
dre. Han hevdet at bygdene som var blitt hardest rammet av spanske-
syken var der «hvor spyttesvineriet og urensligheten i det hele har været
størst». Legen mente at det var lite hjelp i å stenge offentlige bygg «saa-
længe vore hjem er like store – og ofte større arnesteder for al smitte».
Han oppfordret derfor til et mer intenst og energisk opplysningsarbeid
i hjem og skole «i hygienens almindeligste bud».35

En annen debatt som oppstod kort tid etter de første utbruddene
av spanskesyken sommeren 1918, var knyttet til bruk av alkohol som
et forebyggende og helbredende middel mot sykdom. Frem til slutten
av 1800-tallet hadde alkohol stor utbredelse som legemiddel. Apotekene
var da forpliktet til å ha eller å fremskaffe de legemidlene som legene
forordnet, og brennevin ble i denne sammenheng mye anvendt. Under
spanskesyken ble det adskillig vanskeligere å få tak i alkohol til «medi-
sinsk bruk». Sommeren 1917 ble det nemlig innført allment import-
forbud for alkoholholdige drikker over 15 %, senere over 12 %. Fra da
av måtte all alkohol til medisinsk bruk foreskrives av lege. Under
spanskesyken ble det imidlertid fremmet forslag om å se bort fra dette
kravet om resept fra lege, samt å dele ut en halv flaske konjakk i hver
husstand.36 Partipolitisk og innad i regjeringen skapte dette spørsmålet
strid. Det kom også til syne i våre lokale aviser. Venstreavisen Agder-

posten publiserte en NTB-artikkel som inntok en kritisk innstilling til
folks etterspørsel etter konjakk. Det ble hevdet at det aldri var blitt
bevist at konjakk hadde noen virkning på sykdommen.37 På den andre
siden gjengav høyreavisen Vestlandske Tidende en lederartikkel fra Aften-

posten hvor man var like sikre i sin overbevisning om at konjakk var
«medisinen» som hjalp og beskyttet mer enn noen annen. Særlig hardt
gikk språkbruken utover sosialminister Lars Kristian Abrahamsen.
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Abrahamsen var selv avholdsmann og blant statsrådene som kjempet
sterkest for forbudslinjen. I artikkelen i Vestlandske Tidende het det at
Abrahamsen «lar heller epidemien rase som den vil, før han modererer
sin forbudsfanatisme».38

På et senere tidspunkt – da Abrahamsen var bortreist – vedtok imid-
lertid regjeringen å frigi brennevinet.39

Den tredje bølgen
12. desember 1918 kunne dr. Niels Barth endelig erklære at spanske-
syken var opphørt som epidemi i Arendal og at det provisoriske syke-
husets og epidemisentralens arbeid var avsluttet.40 Flere tusen arenda-
litter hadde vært syke de siste to månedene, og mange hadde mistet
sine kjære idet julehøytiden nærmet seg. Men livet måtte gå videre.

Etter flere uker med stengte skoler, kinoer og forsamlingslokaler,
kunne folk igjen samles til basarer og romjulsfester. Få dager senere
begynte den tredje influensabølgen. I denne omgangen varte den frem
til mars, men dette varierte fra sted til sted. I Arendal / Barbu har jeg
kun observert to dødsfall som følge av lungebetennelse like etter jul, og
om dette var forårsaket av spanskesyken, kan jeg heller ikke fastslå med
sikkerhet.41 Likevel kan en sannsynlig forklaring på at så få arendalitter
ble rammet av den tredje influensabølgen være at mange var blitt
immune etter den kraftige høstepidemien. På hotellet i Arendal, hvor
spanskesyken først brøt ut sommeren 1918, var det nemlig 5 personer
som ikke ble smittet under sommerepidemien. Av disse døde 3 personer
under høstepidemien. Av de som ble syke under sommerepidemien,
var derimot alle friske under høstepidemien.42

I innlandet blusset spanskesyken derimot kraftig opp, og bygdene
som hadde sluppet rimelig lett unna høstepidemien ble nå rammet
hardt. Lokalavisene hadde bred dekning av denne siste influensabølgen
i begynnelsen av januar 1919. Gjøvdal var blant bygdene som hittil
hadde vært rammet mildt av spanskesyken. I løpet av høsten 1918 var
det ingen dødsfall i dalføret som følge av influensaen. På nyåret 1919
herjet sykdommen imidlertid på de fleste gårdene, og i enkelte hus lå
hele familier syke. 4. januar krevde spanskesyken sitt første og eneste
liv i Gjøvdal, da en 17 år gammel jente døde av sykdommen.43

Spanskesyken herjet også kraftig i de vestlige delene av gamle Froland
kommune etter jul. I Lauvrak-grenden var nesten alle syke, og flere
fikk lungebetennelse som følge av influensaen. I ett av husene lå hele ni
personer syke. Likevel ble det kun meldt om ett dødsfall i grenden, en
67 år gammel kvinne som døde i begynnelsen av januar.44

Fra og med midten av januar begynte forholdene å normalisere seg,
men spanskesyken slapp ikke taket før ut på våren. En sykdom som
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