
Den spanske syge 
Rekrut 581 Jensen og familien 

Jens Alfred Jensen 

Lillebror Thorvald, svigerinde 

Ane og mor Inger Justine 

med ukendt barn. 

 

Syg af begravelse 

Jens Alfreds far, Niels Peter Jensen, var havemand 

på Jomfruens Egede, og sammen med hustruen  

Inger Justine passede han Øster Egede kirkegård.  

 

Hele julen måtte de arbejde hårdt. Greven på  

godset var død, og der skulle graves en stor grav 

og pyntes op, trods forfærdeligt vejr. Det hårde slid 

nedlagde først Inger, der lå syg indtil nytår, og der-

på Niels Peter. Doktoren mente nu ikke, at Inger 

havde spansk syge, men Niels Peter fik diagnosen 

”spansk i mild grad”. 

Jens Alfreds forældre foran Hjulmagerhuset, 

Jomfruens Egede. 

Jens Alfreds bror Hans og lillesøster Margrethe 

De raske 

Lillesøster Margrethe, storebror Hans og hans forlove-

de Ane blev ikke syge, men de måtte overtage en 

del af forældrenes arbejde, og Ane var sygepasser for 

lillebror Thorvald. 

Jens Alfred Jensen fra Øster Egede var i sin soldatertid i 1918 udstatio-

neret i Grevelejren på grund af 1. Verdenskrig.  

Her blev han som mange andre ramt af den spanske syge. 

 

Han blev syg i december og fik alvorlige komplikationer med øret. 

Derfor blev han indlagt på garnisonssygehuset i København, hvor 

han var til slutningen af februar. Han fik fjernet et stykke af benet bag 

øret og et dræn lagt ind, så pudset kunne løbe ned i en mælke-

flaske.  

Resten af livet havde han derfor et hul bag øret, men i det mindste 

overlevede han. I et andet kompagni døde 26 soldater af sygdom-

men. 

        Jens Alfred fik under sin  

        lange indlæggelse i Køben-

        havn af og til besøg hjem- 

        mefra af søskende og for- 

        ældre og breve med hilsner 

fra venner og familie. 

Lillesøster Margrethe sendte ham en buket 

pressede vintergækker. 

Takkekort fra sygeplejersker.  

I taknemmelighed for god pleje 

sendte Jens Alfred efter sin  

udskrivelse hvert år til jul gaver til 

afdelingen.  

Tjenestekarl Thorvald 

Lillebror Thorvald var ude at tjene på Bleghøjgård ved 

Havdrup.  

Lige før jul blev hele gården ramt af den spanske syge, 

så Thorvald kom ikke hjem til jul. I det mindste havde 

han selskab: Han delte nemlig kammer med foder-

mesteren. 

Thorvald fik som sin bror også øreproblemer og var  

næsten døv i en periode. Det var ikke ualmindeligt ved 

spansk syge. 


