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Martinus Løvik: Spanskesjuka i 1918-19 – hundre år, men 

ikkje død 

Spanskesjuka i 1918 sette djupe spor i samfunnet og i minnet til folk.  I verdsmålestokk trur 

ein at 100 millionar menneske døydde. Enno finn vi på kyrkjegardane våre gravstøtter som 

vitne om dei dramatiske haustvekene i 1918. 

I foredraget får vi høyre om kva influensavirus og influensasjukdom er, og kva spanskesjuka i 

1918 var og korleis den arta seg. Saman med Romsdals Budstikke frå den tida, fortel 

kyrkjebøkene og medisinalinnberetningane  frå distriktslege Gustav Boch i Vestnes og 

amtslegen i Romsdal, på sin knappe måte kva som skjedde i bygdene våre.  

Spanskesjuka – ‘Spanskå’ – råka i ei tid då legane ikkje visste om virus, og heller ikkje hadde 

antibiotika mot bakterie-infeksjonar. Det var ei tid med verdskrig og revolusjonar, 

matmangel og rasjonering, torpedering av skip, og miner som eksploderte i fjøresteinane. 

Telefon og bilar var så vidt tekne i bruk. Det var forbodstid mot alkohol, noko som skapte 

stor strid, fordi alkohol av mange vart sett på som livreddande medisin. Dette gav opphav til 

mange historier. 

I siste delen av foredraget kjem vi attende til korleis immunsystemet vårt reagerer på 

influensasmitte og influensavaksinar. Vi får vite meir om dei ulike typene influensa, og 

korleis influensaviruset endrar seg og på den måten kan unngå immunforsvaret. 

Influensaviruset kan vandre mellom menneske og ulike dyr. Teoriane om kvar spanskesjuke-

viruset i 1918 kom frå, både med tanke på geografi og dyreart, er som ein dektektivroman. 

Og hadde det noko med verdskrigen å gjere?  

Vi må rekne med at det kjem nye verdsomfattande bølgjer av influensa – det ein kallar 

pandemiar – slik som Asia-sjuka og Hong Kong-influensaen. Influensavaksinane er ikkje 

veldig effektive, og eit stort problem er at dei verkar berre mot ein eller nokre få variantar av 

viruset. Forskninga må løyse dette problemet før eit ‘spanskesjukevirus’ i ny drakt dukkar 

opp, det er eit kappløp mellom virus og menneske.  
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Trondheim, der han no er professor emeritus. Ei stor interesse er historia om levekåra til folk 

i bygdene våre. 

 


