Den spanske syge
Hvor kom smitten fra?
Krig og censur
Epidemien blev hurtigt døbt ”Den spanske syge”, men
det skyldes blot, at Spanien var det første sted, sygdommen blev rapporteret.
1. Verdenskrig havde raset i fire år, men Spanien var
ikke med i krigen og var derfor ikke under så streng
pressecensur.
Formentlig startede epidemien i virkeligheden i Kansas,
USA, men på grund af krigen, hvor soldater blev flyttet
mellem lande og verdensdele, så blev udbredelsen
større og hurtigere end ved tidligere influenza-bølger.
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”En cirkusneger fra Kristiania”
Der var også mange bud på hvordan
sygdommen kom til Danmark.

28. maj: Den spanske konge er syg
30. maj: Sygdommen omtales første gang som ”Den spanske
syge”. 30-40 % af den spanske befolkning er syg. 80.000 smittede
i Madrid, 30.000 i Barcelona.
25. juni: Breder den spanske syge sig til hele Europa? Har hærget
Italien og nu Wien.
29. juni: Tyskerne angrebet af den spanske syge – omfattende
influenza-agtig epidemi truer med at sprede sig fra Nürnberg til
resten af landet

De fleste aviser nævner en forretningsrejsende fra Tyskland, men Næstved Tidende har en mere kulørt version:
"En cirkusneger førte den hertil fra Kristiania". Ifølge Østsjællands Folkeblad var
det Jack Joyces Cirkus.

2. juli: Den spanske syge raser i Tyskland. Mange tilfælde i München, og i Berlin stiger tallet time for time.
3. juli: Epidemien har bredt sig til Norge, Schweiz, Holland og
England. De første tilfælde er anmeldt i København.
11. juli: Sygdommen spreder sig stærkt i Danmark. 68 tilfælde i
København. Roskilde er også ramt. En hel besætning på 23
mand fra en torpedobåd er blevet indlagt.
Sygdommen spreder sig på kaserner og blandt udstationerede
soldater. Kina er nu også ramt.

Jack Joyces cirkus

Bortset fra at hudfarven selvfølgelig ikke
har noget med sagen at gøre, er det
ikke nødvendigvis forkert, for den spanske syge ramte Norges hovedstad
[Kristiania = Oslo] før den ramte her, og
det er ikke utænkeligt, at et omrejsende
cirkus kunne bringe smitte rundt.
Mere sandsynligt er det dog nok, at smittekilden især skulle findes i militæret.

