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Abstract 
Björn Fredriksson 

Tuberkulos   
En studie av vården av patienter med tuberkulos på Lugnets sanatorium i Växjö mellan åren 

1920-1926 avseende köns- och klasskillnader. 

Tuberculosis 

A study of the care of patients with tuberculosis at the sanatorium Lugnet in Växjö between 

the years 1920-1926 with focus on gender and class differences. 

      

The topic of this paper is tuberculosis, especially in regard to the sanitarium movement and 

the efforts that were made to cure, ease and stop the spreading of the disease. The sanitarium 

movement was established in the late 19th century before any effective cure for the disease 

had been found. At this time the only treatment for the patients were fresh air, rest and good 

food. The paper analyses the case books for some of the patients at the sanitarium Lugnet 

which was situated close to the Swedish town Växjö in order to see if the treatment of the 

patients differed depending on gender. The result of the inquiry suggests that there were no 

difference in the treatment of men and women. 
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1 Inledning 
 

Anledningen till att jag valde det här ämnet är att jag alltid fascinerats av medicinhistoria och de 

olika farsoter som plågat mänskligheten genom tiderna. Tuberkulos är en fascinerande sjukdom 

genom att den sannolikt har krävt fler offer än någon annan sjukdom men samtidigt haft en status 

som ”överklassjukdom” genom att många poeter, konstnärer och kompositörer dog i sjukdomen. 

Man talade om den vackra döden, eftersom tuberkulosen oftast inte vanställer kroppen ytligt utan 

den sjuke tynar helt enkelt bara bort. Detta var inte fallet vid flera av historiens andra stora 

människodödare såsom smittkoppor och pest.1  

 
Det var med romantiken och med kulturpersonligheter såsom Keats, Chopin och Shelley med flera 

som tuberkulosen fick stämpeln som en överklassjukdom och som något romantiskt.2 Den här 

stämpeln var dock något som skulle komma att försvinna allteftersom städerna bredde ut sig och 

sjukdomens lidande även spreds bland vanligt folk. Ironiskt nog var det med hjälp av 

kulturpersonligheter som folkets syn och åsikter om sjukdomen svängde. Författare och konstnärer 

som Selma Lagerlöf och Edvard Munch gav verklighetstrogna bilder av sjukdomens ansikte. Det 

här ökade det folkliga medvetandet och ledde i sin tur till att illusionen om den vackra döden 

försvann. Den här illusionen är anledning till varför jag finner sjukdomen så fascinerande och 

spännande, då detta är en etikett som i egentligen bara burits av syfilis.2 De sågs likt tuberkulosen 

tidigare som en romantisk sjukdom i västvärlden för att sedan genomgå en metamorfos, allteftersom 

man började se sjukdomens hemska symptom och dess spridning bland de lägre klasserna. 

 
1.1 Syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa sanatorievården under 1920-1926-talet i Sverige och då 

mer specifikt i Växjö, ur ett genus och klassperspektiv. Genom att studera journaler från Lugnets 

sanatorium i Växjö åren 1920-1926 ställs den övergripande frågan: gjorde läkarna skillnad på 

kvinnliga och manliga patienter och gjorde de skillnad på klass? Jag har utöver att endast skriva om 

sanatoriets uppbyggnad och funktion valt att skriva en del om själva sjukdomen ur en medicinsk 

synvinkel för att på så vi lotsa in läsaren i uppsatsen och öka dennes förståelse för sjukdomen och 

den vård som gavs de sjuka.  

                                                        
 
1 Puranen, Britt-Inger, 1984, Tuberkulos en sjukdoms förekomst och dess orsaker Sverige 1750-1980, Umeå 

universitet, s. 86. 
2 Ryan, Frank, 1992. The greatest story never told, Swift, s. 23-25. 
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1.2 Teoretiska utgångspunkter 
 

I denna uppsats analyseras hur sanatorievården i Växjö beskrevs i journalerna under 1920-1930-

talet. Behandlades patienter olika beroende på vilken social status eller vilket kön de hade? Min 

hypotes är att män och kvinnor behandlades olika av läkarna. Ett tecken på detta är att man ända 

fram till våra dagar hade olika avdelningar för män och kvinnor på både sjukhus och sanatorier. Jag 

har också som hypotes att man behandlades olika beroende på vilken social grupp man tillhörde i 

samhället, de bättre bemedlade tenderade att behandlas bättre än de mindre bemedlade. Något som 

torde ha varit ännu starkare på 1920-talet än vad den är idag. Frågan är alltså om kön och social 

klass påverkade vilken vård kvinnor och män fick av Lugnets sanatorium i Växjö. 

 

För att kunna besvara min frågeställning kommer jag använda mig av ett genus och klassperspektiv, 

så som P. Hudelson definierar det i sin artikel ”Gender differentials in tuberculosis: the role of 

socio-economic and cultural factors”. Han menar att genus grundas i de fysiologiska skillnaderna 

som skiljer könen åt och som innebär olika föreställningar och förväntningar beroende på vilket kön 

man tillhör. Kvinnor och män tilldelas olika roller som i sin tur innebär förväntningar på olika 

beteenden. Hudelson har formulerat följande teori för hur man ska gå till väga vid analysen av en 

sjukdom genom ett genusperspektiv. Han skriver att man bör se på i vilken del av samhället och 

vilken miljö respektive kön verkar inom. Samt, vilken roll som respektive kön fyller, hur 

sjukdomen ses på och manifesterar sig hos respektive kön d.v.s. arbetar män och kvinnor på olika 

platser med olika exponering och blir sjukdomsbilden olika hos män och kvinnor3.   

Hudelson ligger nära den definitionen av kön som ges av forskaren Britt – Marie Thurén i boken 

”Genusvägar: en antologi om genusforskningen” hon menar här att genus är allt som kännetecknar 

könen. Kort sagt hur vi beter, hur vi tänker och hur vi gör saker som kan anses vara typiska för 

respektive kön och hur det uppfattas av allmänheten4. Ett synsätt som även stöds av Knut 

Kjeldstadli i hans bok ”Det förflutna är inte vad det en gång var”. Han säger här att genus är de 

skillnader som separerar könen och de förväntningar som följer med könsrollerna5. 

Enligt Hudelsons teori ingår också att man ska titta efter socio-ekonomiska faktorer så som var 

personen arbetade, hur mycket personen tjänade och vilken typ av arbete personen utförde på 

                                                        
 
3 Hudelson, P, Tubercle and Lung Disease (1996) 77, s.391-400. Gender differentials in tuberculosis: the role of socio-

economic and cultural factors. 
 
4 Thurén, Marie-Britt, 2002, Genusvägar:  en antologi om genusforskning, Författarna och Liber AB, s. 5 
5 Kjeldstadli, Knut, 1992, Det förlutna är inte vad det en gang var, Universitetsförlaget, s. 99 
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arbetsplatsen. Eftersom alla dessa faktorer kan ha en bidragande effekt till smitta på grund av att en 

person löper större risk att exponeras för sjukdomen beroende på i vilken miljö den vistas. En 

direktör eller en tjänsteman löper mindre risk att smittas än en industriarbetare gör. Detta gör att den 

här teorin även är gångbar ur ett klassperspektivs synvinkel. Jag hoppas därför med hjälp av P. 

Hudelsons tankar kunna besvara de frågor som jag formulerar i min frågeställning6. För att beskriva 

ordet klass så använder jag den definitionen som Rosemary Crompton ger i sin bok Class and 

stratification. Hon menar här att klass kännetecknas av fördelningen av de materiella resurserna i 

samhället och att dessa uppstår till följd av det mänskliga beteendet7. Jag menar därför att det är en 

person materiella tillgångar som bestämmer vilken typ av vård den kunde få för sin tuberkulos.   

 

1.3 Källor och metod  
 

Det material jag använt i min undersökning är 18 stycken journaler från sanatoriet Lugnets liggare 

hämtat ur Kronobergs läns landstings centralförvaltnings arkiv i Växjö. Patienterna låg antingen 

inne på själva sanatoriet eller behandlades i hemmet av personal från sanatoriet under perioden 

1920-1926. De 18 journaler jag plockade ut valdes genom två olika steg, där det första steget bestod 

av en systematisk genomgång av Lugnets journaler för aktuella år. Jag tog fram de journaler som 

innehöll mest information om patienterna, d.v.s. de där läkarna hade haft tid att skriva något mer än 

bara korta noter. När jag hade gjort det, valde jag ut nio män och nio kvinnor som skulle utgöra 

grunden för min undersökning. Jag har i min undersökning använt mig av en kvalitativ metod 

såsom den beskrivs i Gabriella Bjarne Larssons metodövningsbok. Hon skriver där att den 

kvalitativa metoden går ut på att man går in på djupet i källan och analyserar källans kvalitativa 

innehåll.8 Jag letade i journalerna efter information som kan hjälpa mig i min analys av patienterna. 

En fördel jag hade när jag studerade journalerna är att alla är skrivna av samma läkare. Man 

behöver därför inte fundera på om olika personer har sett och tolkat patienterna på olika sätt. I min 

undersökning kommer jag att följa den genus och klassteori för tuberkulosspridning mellan könen 

som P. Hudelson använder9. Viktigt att påpeka är att jag valde ut patienterna själv och det var 

därmed ingen som valde ut dem åt mig. 

 

                                                        
 
6 Hudelson, P, Tubercle and Lung Disease (1996) 77, s.391-400. Gender differentials in tuberculosis: the role of socio-

economic and cultural factors. 
7 Crompton, Rosemary, 2008, Class and stratification, Polity press, s. 8-9. 
8 Larsson, Bjarne Gabriella, 2009. Forma historia metodövningar, Studentlitteratur, s. 215-218. 
9 Hudelson, P, (1996) 77, 391-400. 
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1.4 Vården av tuberkulossjuka i tidigare forskning 
 
Det finns väldigt lite skrivet om hur spridningen av tuberkulos ser ut mellan könen och om det är 

något av dem som är drabbat till en större grad än det andra. För att i viss mån kunna besvara den 

här frågan har jag tagit hjälp av en modern medicinsk artikel som beskriver sjukdomsutbredningen 

mellan könen i både i-länder och u-länder. Artikeln är skriven av P. Hudelson som jobbar vid 

London School of Hygiene and Tropical Medicin. Det är även P. Hudelsons tankar som utgör min 

teoretiska grund. Eftersom många av världens u-länder i alla fall till viss del kan användas för att 

efterlikna Sverige såsom samhället såg ut i början av 1900-talet kan artikeln användas för att ge ett 

visst perspektiv på hur läget kan ha varit i Sverige på den tiden. Artikeln säger att mortaliteten hos 

kvinnor i sjukdomen är något högre än för män. Detta kan bero på att kvinnors kroppar är sämre på 

att hantera sjukdomen än mäns och inte som man skulle kunna tro att kvinnor oftare blir smittade än 

män. Det är precis tvärtom, män blir oftare smittade än kvinnor men det tycks också vara så att det 

tar längre tid för dem att duka under för sjukdomen än vad det gör för kvinnor.10 Något som även 

stöds av en annan medicinsk artikel som är skriven av C.B. Holmes, H. Hausler och P. Nunn.  

De jobbar alla för WHO:s globala tuberkulosprogram och även deras artikel behandlar sjukdomens 

spridning mellan könen. Insamlingen av information till deras underökning skedde genom sökning 

efter tidigare publicerade artiklar i den medicinska databasen Medline där de kunde hitta artiklar 

som var publicerade mellan åren 1966 och 1995. Man hittade även källor genom att gå igenom det 

arkiv som WHO genom åren byggt upp och genom att diskutera med experter inom ämnet. De 

resultat som de kom fram till i sin undersökning var att smittorisken för pojkar och flickor var lika 

upp till 16 års ålder varefter den istället blev något högre för män. Detta kom de fram till genom att 

undersöka resultaten av en WHO undersökning som hade genomförts i Afrika mellan åren 1948 och 

1951. Detta stöds även av en undersökning som genomfördes i Indien mellan åren 1961 och 1968. 

Man använde här fyra olika byar i distriktet Bangalore som grund. Resultatet blev här liknande det i 

Afrika, även om man kom fram till att skillnaderna i smittorisk här började redan vid 14 års ålder 

istället för 16 som ju var fallet i Afrika. När det handlar om smitta som sedan övergår till sjukdom 

så har de kommit fram till att kvinnor löper större risk att utveckla sjukdom under deras fertila år 

medan män löper större risk under äldre år. Samma resultat kom man också fram till i två 

undersökningar som bedrevs i Puerto Rico samt en inuitby i Alaska. Vad gäller dödsraten, så visar 

en undersökning i Kina att kvinnor löper större risk att dö i sjukdomen från födseln och upp till 29 

års ålder varefter männen går om dem. Vilket stödjer det P. Hudelson skriver i sin artikel om att 

kvinnors kroppar tycks brytas ner snabbare av sjukdomen. Det här mönstret har även påvisats i en 

                                                        
 
10 Hudelson, P, Tubercle and Lung Disease (1996) 77, s.391-400. 
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undersökning som genomfördes av en forskare vid namn Frost i Massachusetts år 1939.11  

 

En förklaring till varför män oftare tycks bli smittade i sjukdomen i de utvecklingsländer som P. 

Hudelson använder som exempel (Indien, Tanzania och Nicaragua) är att de tenderar att ha mer 

sociala kontaker än vad kvinnorna har. Kvinnorna har hand om hemmet medan männen jobbar 

inom jordbruk eller industri. Detta var också fallet i Sverige under tidigt 1900-tal, vilket också 

innebär att män exponerades mer för sjukdomen. När männen sedan blev smittade tog de med sig 

sjukdomen hem till familjen vilket kunde medföra att även de blev smittade. Idag tycks sjukdomen i 

stort sätt vara jämt fördelad mellan könen vilket tycks stärka det artikeln säger om exponering. 

Detta eftersom män och kvinnor nu utför samma arbeten i större utsträckning vilket gör att 

exponeringen är densamma för bägge könen.12  

Det här sambandet, som även iakttas i en annan artikel som rör tuberkulossjuka i peruanska 

kåkstäder, kan kanske appliceras på Sverige som det såg ut i början av 1900-talet. Undersökningen 

som ledde fram till artikeln skedde dels genom observationer men också genom intervjuer med 

lokalbefolkningen. Det man kom fram till var att det fanns många förutfattade meningar om vad 

respektive kön hade för roll i samhället. Männens roll var att jobba och tjäna pengar medan 

kvinnornas roll var att ta hand om hemmet. Rollerna förstärktes av att det fanns väldigt begränsade 

arbetsmöjligheter för kvinnor i kåkstäderna, vilket i sin tur ledde till att kvinnorna blir mer beroende 

av sina män än de annars skulle vara. Vad gäller kvinnors och mäns hälsa så råder det även 

skillnader i hur hälsan prioriteras. Männens hälsa har högre prioritet än kvinnornas något som tycks 

bero på att det kostar pengar att gå till vårdcentralen. Männen verkar mer villiga att lägga pengar på 

sig själva än på sina fruar vad gäller vårdbesök. Kvinnorna vill heller inte alltid erkänna att de är 

sjuka av rädsla för att då bli förskjutna från sina familjer. Det här gäller då i synnerhet vid 

sjukdomar som är så allvarliga som tuberkulos.13 

 

                                                        
 
11 Holmes CB, Hausler H, Nunn P, 1998. A review of sex differences in the epidemiology of tuberculosis. International 

Journal of Tubercular Diseases 2, 96-104. 
12 Hudelson, P, Tubercle and Lung Disease (1996) 77, s.391-400.  
13 Onifade DA et al,2010. Gender-related factors unfluencing tuberculosis control in shantytowns: a qualitative study. 

BMC Public Health 10, 381-393. 
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1.5  Sanatorierörelsen  
 

I det här kapitlet skriver jag om vad andra forskare skrivit om sanatorierörelsen både internationellt 

och nationellt. Jag ger även en kortare redogörelse för sanatoriet Lugnet. 

 

1.5.1 Internationell utblick 
 

Författaren Frank Ryan har skrivit att sanatorierörelsen har sin grund i en excentrisk brittisk 

landsortsläkares iakttagelser och tankar. Det hela började med att han upptäckte att folk som bodde 

på landsbygden inte lika ofta drabbades av tuberkulos som de människor som bodde i städerna. 

Läkaren hette George Bodington och han bestämde sig för att starta ett litet sjukhem på 

landsbygden för tuberkulossjuka eftersom han ansåg att den friska luften och naturen skulle hjälpa 

till att bota de sjuka. George Bodingtons idéer skulle dock inte komma att börja influera sjukvården 

förrän flera år senare genom en tysk läkare, Hermann Brehmer, som år 1859 bestämde sig för att 

grunda ett sanatorium vid den lilla tyska staden Görbersdorf. Det verkliga genombrottet skulle dock 

komma efter Robert Kochs död 1910 i det vakuum han lämnade efter sig inom 

tuberkulosforskningen. Det kom då att dyka upp både statliga och privata sanatorier lite varstans.14 

 

Frank Ryan visar att sanatoriet hade två uppdrag, dels att ta hand om patienterna, dels att skilja de 

sjuka från de friska i samhället. Detta gjorde att exponeringen för sjukdomen minskade i samhället, 

vilket måste ha resulterat i ett mindre antal sjuka. För de som redan hade blivit sjuka fick man i 

bästa fall vila på ett sanatorium och i sämsta fall vårdas i hemmet, något som kunde resultera i att 

fler i familjen smittades. Vården på sanatoriet gick mer eller mindre ut på vila blandat med lite 

motion vilket kunde ge den sjuke tillräckligt med tid för att hans eller hennes immunförsvar skulle 

hinna ta hand om sjukdomen. Det här var dock i bästa fall och gällde i princip endast de som 

fortfarande var i ett tidigt stadium av sjukdomens förlopp. Det vanligaste var att vården på 

sanatoriet helt enkelt gjorde att patienten fick leva lite längre. Hur mycket längre den sjuka fick leva 

berodde också på vilken typ av sanatorium det var, det fanns både privata och statliga sanatorium. 

De statliga sanatorierna tenderade att vara ganska överbelagda och dess läkare och sköterskor under 

betydligt större press än på de privata sanatorierna. De privata sanatorierna fungerade som mindre 

företag där alla som hade tillräckligt med pengar kunde köpa sig vård. Patienterna på de privata 

vårdinrättningarna fick oftast bättre vård än de på de statliga av enbart det enkla skälet att de inte 
                                                        
 
14 Ryan, Frank, 1992. s. 26. 
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var lika trångbodda, vilket betydde att läkare och sköterskor kunde lägga ner mer tid på patienterna 

där. Som tidigare nämnts bestod vården mest av vila, mat och lite motion. Det skulle dröja ända 

fram tills efter andra världskriget innan några större förändringar skedde inom vården. Då 

upptäckten av penicillinet och medicinerna Streptomycin och PAS, vilka var de första riktigt 

verkningsfulla preparaten mot tuberkulos, förändrade vården.15 

 

Författaren Frank Ryan tar också upp de medicinska åtgärder som fanns att tillgå mot tuberkulos 

vid tiden innan penicillinets intåg. De var som tidigare sagts få och det rörde sig då mest om olika 

typer om kirurgiska ingrepp. Ingreppen gick till största delen ut på att kollapsa delar av lungorna 

hos patienterna för att på så vis låta lungorna vila. Patienten fick då i allmänhet lite mer tid. Även 

om det var känt hur bakterien såg ut så fanns det ännu inget botemedel och medicineringen 

handlade i stort sett om att lindra lidandet hos patienterna. 

 

Tuberkelbakterien upptäcktes av Robert Koch 1882. Redan vid den här tiden hade det påbörjats 

kampanjer för att öka det folkliga medvetandet om sjukdomen. De här kampanjerna var något som 

förekom i hela Europa. Det förekom också välgörenhet för sjuka och mindre bemedlade familjer. 

Det här kunde röra sig om allt från mat och kläder till en helt ny bostad, eftersom man trodde att 

miljön var en stor orsak till smitta och även fortsatt sjukdom. I den här eran hade perspektivet börjat 

ändras inom sjukdomsläran till att snarare se miljön än arvet som den huvudsakliga smittorsaken 

vid tuberkulos.16 

 

Forskaren Barbara Bates har skrivit lite om privata sanatorier i USA och jag använder därför hennes 

text för att ge en bild av skillnaderna mellan dessa och offentliga. Några av skillnaderna var att de 

privata drevs som företag och därmed skulle vara vinstdrivande. I övrigt så höll vården generellt sätt 

högre standard på de privata sanatorierna. Storleken på dem kunde variera från att i princip enbart 

bestå av ett hushåll som hade en eller två patienter till att bestå av en större anläggning.17 

Författaren Frank Ryan har skrivit om de statliga sanatorierna som tenderade att vara större än de 

privata, som tidigare nämnts, och inte alltför sällan överbelagda. Patienterna var oftast heller inte 

                                                        
 
15 Ryan, Frank, 1992. s. 26-27. 
16 Ryan, Frank, 1992, s. 28-30. 
17 Bates, Barbara, 1992. Bargaining for life A social history of Tuberculosis 1876-1938, University of Pennsylvania 

press, s. 173. 
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äldre än 30-35 år. Över hälften av de sjuka levde inte mer än fem år efter det att de insjuknade.18 

 

1.5.2 Sanatorierörelsen i Sverige 
 

Journalisten och författaren Sture Stamming har skrivit om hur sanatorierörelsen började i Sverige. 

Den verkliga startpunkten var grundandet av Nationalförsamlingen mot Tuberkulos år 1904. Det 

innebar att det nu fanns ett statligt organ som hade till uppgift att hantera sjukdomens utbredning i 

Sverige. Det fanns i och för sig sanatorier redan tidigare, vilket jag återkommer till nedan, men nu 

fanns en statlig organisation. 

 

En uppgift för nationalförsamlingen var att utbilda så kallade dispensärskötersköterskor, eller om 

man så vill, specialutbildade tuberkulossköterskor. Dessa hade till uppgift att resa runt i socknarna 

och utbilda samt undersöka folk. De skulle om så behövdes hänvisa de sjuka till distriktsläkare och i 

de fall det var möjligt få dem inskrivna på ett sanatorium. År 1938 kom tuberkuloslagstiftningen 

vilket gav de som arbetade med tuberkulossjuka ytterligare befogenheter och ökade det folkliga 

medvetandet kring sjukdomen. Lagen ledde också till en ökad budget för sanatoriebyggnad i 

Sverige och det var kanske den största förändringen. Allmänheten fick också ett större förtroende 

för dispensärsköterskorna vilket ledde till att allmänheten inte undvek dem såsom fallet delvis hade 

varit tidigare.19 

 

I Sverige har det funnits sanatorier sedan år 1891 då det grundades ett sanatorium i Jämtland. Året 

därpå grundades det även ett i Ryd, som är en mindre ort i Småland. Anledningen till att det 

sanatoriet hamnade just i Ryd berodde på att en järnvattenkälla mynnade just där. Järnvattnet ansågs 

vara extra nyttigt för tuberkulossjuka och därmed var det en viktig del i den behandling som 

användes på sanatoriet vars vård baserades på en medicinsk kur som hette Kniepenkuren. Den gick 

ut på att patienten skulle dricka järnrikt vatten, undergå en form av terapi som hette vattenpiskning 

(vattenpiskningen gick ut på att vatten sprutades på patienten under högt tryck) samt att patienterna 

på morgonen gick ut och vandrade i daggen som samlats i gräset under natten. Sanatoriet i Ryd var 

privat och det var därmed endast välbärgade som hade råd att ta in på sanatoriet för behandling.20 

 
                                                        
 
18 Ryan, Frank, 1992 s. 27. 
19 Stamming, Sture, 1985,  Lungsotens historia, sanatorieminnen 1, Hjärt och lungsjukas rikssförbund, s.17-19. 
20 Stamming, Sture, 1985, s. 43-44. 
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Efter grundandet av Ryds sanatorium skulle det dröja fram till åren 1900-1902 innan det 

grundandes fler sanatorier i Kronobergs län. De sanatorier som grundades då var två 

jubileumssanatorier vilket betyder att de hade grundats med hjälp av medel från Kungens 

jubileumsfond för tuberkulösa, en fond som instiftades vid den här tiden. Nästa sanatorium 

grundades år 1914 och det var även det första länssanatoriet som grundades i Kronoberg. 

Behandlingen på de här tre sanatorierna gick mest ut på vila samt att isolera de sjuka från de friska, 

för att på så vis försöka förhindra ytterligare smitta. Det skulle dröja ända fram till 1940-talet innan 

någon annan form av behandling började användas på sanatorierna i Sverige, de behandlingar som 

då började användas var till exempel revbening (som innebär att man tar bort ett antal revben), 

bränning (man bränner av sammanväxter som bildas i lungorna på grund av tuberkulosen) och 

fyllning av delar av lungan med gas. Samtliga av dessa metoder användes för att vila delar av 

lungorna och på så vis förhindra ytterligare slitage på kroppen samt ge lungorna en chans att läka 

och återhämta sig. Anledningen till att jag bara skrivit om de sanatorier som fanns i Kronobergs län 

vid den här tiden är dels för att för att det är den informationen jag lyckats komma över och att det 

varit svårt att hitta information om sanatorier i övriga Sverige.21 

 

 

1.6 Dispensärsjukvården 
 
Dispensärsjukvården hade liksom sanatorierörelsen sin början i Storbritannien där den första 

dispensärbyrån grundades i Edinburgh år 1887. Ordet dispensär kommer från det franska ordet 

dispensaire och betyder ungefär ”ett ställe där medicin tillreds och lämnas ut”. Dispensärens 

huvudsakliga uppgift var att spåra upp och förhindra att tuberkulosen spreds.22 Dispensärsjukvården 

utfördes i huvudsak genom hembesök men också genom ökad spridning av information till 

befolkningen. Man informerade om hur sjukdomen spreds, hur smittsam den var och hur den 

personliga hygienen skulle skötas vid hemsjukvård. Sjukvårdspersonalen var också väldigt 

noggranna med uppföljning i de fall där sjukdom påträffats. Så småningom började man även 

använda skärmbildsundersökning för att upptäcka sjukdomsfall. 

 

I Sverige grundades det första dispensärkontoret år 1904 i Uppsala efter godkännande från Svenska 

nationalföreningen mot tuberkulos. Nationalföreningen bidrog också med ett bidrag på 2000 kronor, 

                                                        
 
21 Stamming, Sture, 1985, s. 43-50. 
22 NE. 2012, Dispensär, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/dispens%C3%A4r. 
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lika mycket som Uppsala kommun bidrog med. Arbetet med dispensärbyrån tog sin början med en 

kortare introduktionskurs för de anställda och i början av 1905 kunde man ta emot de första 

patienterna. De patienterna som då togs emot fick delta i en form av försöksperiod som höll på 

mellan februari och april. Under den här perioden hade dispensären hand om 17 personer, åtta män 

och nio kvinnor. Patienterna och dess anhöriga fick vid ankomsten till dispensärens kontor 

information om hur smitta skulle förhindras och om vilka möjligheter som fanns att antingen få 

hyresbidrag eller utackordera friska barn. Den sjuke fick även en tvättpåse för sin tvätt som skulle 

lämnas till en desinfektionsanstalt och en febertermometer samt tryckta förhållningsorder. Redan 

efter verksamhetens första år konstaterades det att den hade gjort stor nytta vilket gjordes att den 

utvidgades bland annat med ut och nybyggnad av sanatorier i trakten kring Uppsala. Antalet 

dispensärbyråer kom så småningom att växa efter det lyckade experimentet i Uppsala och de fanns 

tills slut över hela landet.23 

 
1.7 Frågeställning  
 

Utifrån uppsatsens syfte och teoretiska utgångspunkter ställs följande frågeställningar i denna  

uppsats. 

Finns det några skillnader i hur läkarna beskrev patienterna utifrån deras kön och/eller klass. Om så 

var fallet, hur uttryckte detta sig i journalerna och i den vård som gavs?  

 

2. Bakgrund 
 

Här följer en redogörelse för vad forskare tidigare skrivit om sjukdomen tuberkulos uppkomst och 

de medicinska upptäckterna. Som under 1900-talet ledde till att den åtminstone i västvärlden till 

stor del försvann. 

 

                                                        
 

23 Wiman, LG, Beskow, R. Läkartidningen (2006) 103, s.1229-30. Understödsbyrån för tuberkulösa i Uppsala – ett 100-
årsminne. 
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2.1 Den medicinska forskningen kring tuberkulos 
 

Författaren Frank Ryan skriver om tuberkulosens tidiga historia som är ungefär lika lång som den 

mänskliga civilisationen. Det är den sjukdom som enskilt kostat flest människor livet genom 

tiderna. Tuberkulos finns för första gången dokumenterad på de bilder som höggs in i egyptiska 

gravar samt i ett 7000 år gammalt skelett. Till Europas fastland kom tuberkulosen för att stanna 

någonstans under perioden 2500-1500 f.Kr. Man vet också att sjukdomen kom något senare till 

Storbritannien än det övriga Europa, vilket förmodligen har att göra med att det är en ö. Under 

1600-talet hade sjukdomen även Storbritannien i ett fast grepp och den stod då för en femtedel av 

alla dödsfall i London varje år. Det här är inget unikt, utan ett exempel på hur stor del av 

dödligheten som tuberkulos faktiskt kunde stå för i de större städerna i Europa på den tiden.24 

  

Tuberkulos är en av de få sjukdomarna som lyckats sprida sig till alla kontinenter runt om i världen 

och man har hittat spår efter den hos i stort sett alla urbefolkningar. Forskaren Britt-Inger Puranen 

har skrivit om hur smittan kunde spridas till alla civilisationer världen över. Troligen beror det på 

att tuberkulosen är en av de få sjukdomarna som kan smitta mellan djur och människor. Det var 

också på det sättet, från djur till människa som var den huvudsakliga smittvägen i människans tidiga 

historia. Detta förändrades vid uppkomsten av de första städerna. Då det istället blev vanligare att 

sjukdomen spred sig från människa till människa genom inandning av salivdroppar eller damm som 

tuberkulos bakterierna finns i.25  

 

Britt-Inger Puranen har även skrivit om att man hade idéer om att sjukdomen kunde smitta och hur 

detta kunde gå till långt innan man visste att det var en bakteriell sjukdom. Ett exempel på detta är 

den kinesiska Jing-kejsarens hov där man införde vissa karantänbestämmelser för att minimera 

smittorisken. I vissa länder stoppade man också de högre klasserna från att gifta in sig i familjer av 

lägre klasser som hade tuberkulos i familjen. Miljön är även den en orsak som man alltid trott skulle 

vara en av de huvudsakliga anledningarna till både den här typen av smitta men även andra 

sjukdomar.  Även vissa typer av klimat antogs kunna lindra de symptom som uppstår under 

sjukdomen. Man trodde att ett torrt soligt klimat var det bästa för att antingen lindra eller helt bota 

sjukdomen, något som till viss del verkar ha hjälpt. Det är också det här som är principen bakom 

hela sanatorierörelsen. Men det här skulle inte komma att influera vården förrän efter år 1882 då 

Robert Koch fann orsaken till sjukdomen. 

 
                                                        
 
24 Ryan, Frank, 1992, s. 4-8 
25 Puranen, Britt-Inger, 1984, s. 19-21. 
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Samma år som Koch upptäckt av orsaken till tuberkulos uppfann en italienare vid namn Forlanini 

en metod för att kollapsa delar av den mänskliga lungan för att på så vis låta den vila och underlätta 

symptomen för den tuberkulossjuke. Metoden gick ut på att man pumpade in kvävgas i bröstkorgen 

på patienten vilket fick lungan att kollapsa. En annan metod med liknande effekt gick ut på att man 

gick in och brände av vissa sammanväxter i lungan och på så vis uppnå samma resultat som i 

Forlaninis metod. Ibland kombinerades även dessa två metoder för att uppnå bästa resultat. Robert 

Koch uppfann även ett ämne vid namn tuberkulin som kunde användas för att diagnostisera om en 

person hade eller har haft tuberkulos något som också visade sig effektivt i bekämpningen av 

sjukdomen. Det skulle dock dröja ända fram till 1950-talet innan ett effektivt botemedel kom.26  

 

Efter upptäckten av tuberkelbakterien påbörjades sökandet snabbt efter verksamma preparat mot 

sjukdomen och i början av 1920-talet framställdes det första vaccinet i Frankrike. Vaccinet kom att 

kallas BCG och det skulle spridas snabbt i hela Europa. Från och med mitten av 1920-talet var det i 

Sverige vanligt förekommande att nyfödda vaccinerades. 

 

En annan forskare som starkt har påverkat tuberkulosens utbredning var Alexander Fleming som 

föddes i Skottland år 1881.27 På 1920-talet upptäckte han en liten mögelsvampkoloni med 

förunderliga egenskaper. Den här svampen av familjen Penicillium var mycket dödlig för bakterier. 

Den här upptäckten ledde fram till våra tiders penicillin samt ett frenetiskt letande efter nya typer av 

ämnet som kunde bota andra sjukdomar. Fleming iakttog först Penicilliums effekter på bakterier år 

1928 men på grund av bristande kunskap i hur har skulle kunna utvinna det verksamma ämnet i 

tillräckligt ren form samt att han valde att förkasta alla idéer som andra forskare kom med, så skulle 

det dröja ända fram till år 1941 innan ämnet först började användas.28  

 

Selman Waksman och hans medarbetare hade vid tiden för andra världskriget börjat testa olika 

typer av mikroorganismer mot bakterier, genom att blanda jord och bakterier på en agarplatta. Han 

hoppades på så vis att det skulle finnas någon typ av mikroorganism som var effektiv mot en viss 

typ av bakterier.  Alltså, samma metod som Alexander Fleming hade kommit på av en slump och 

som nu Waksman hämtade inspiration från.29 Men det skulle komma att dröja ända fram till 1944 

                                                        
 
26 Puranen, Britt-Inger, 1984,  s. 318-319. 
27 NE, 2012, Alexander Fleming, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/alexander-fleming. 
28 Ryan, Frank, 1992. s. 122-126. 
29 Ryan, Frank, 1992. s. 176-186. 
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innan den här metoden resulterade i hans riktigt stora upptäckt Streptomycinet, som var en av de två 

första medicinerna som på ett bra sätt kunde användas mot tuberkulosen.30  

 

Jörgen Lehmann var en dansk/svensk läkare. År 1940 började han forska på att hitta ett botemedel 

för tuberkulos. Han hade inspirerats av en medicinsk artikel där man kommit till slutsatsen att 

tuberkelbakterien var beroende av aspirin (acetylsalicylsyra) för sin reproduktion. Lehmann 

utnyttjade det här genom att fästa en liten molekyl på aspirinet. Då skulle man kunna hämma 

bakteriens andningsförmåga och därmed döda den. Den här nya medicinen kom att kallas för PAS 

(Paraaminosalicylsyra). Medicinen hade till och börja med inte så stor genomslagskraft utan 

kritiserades hårt av den då skeptiska läkarvärlden.31 Medicinen kom att upptäckas ungefär samtidigt 

som Waksmans Streptomycin år 1944. Efter de här två första preparaten har det dykt upp ett flertal 

till. Genom att kombinera flera olika mediciner har man undvikit att det uppstått resistens hos 

bakterierna.32 Ett halvt sekel efter de första effektiva medicinerna mot tuberkulos är sjukdomen 

återigen på väg tillbaka till västvärlden i en ny resistent form. 

 

2.2 Tuberkulosens medicinska historia i Sverige 
 
Forskaren Britt-Inger Puranen har skrivit att tuberkulosen i Sverige, liksom i resten av världen, har 

en lång sjukdomshistoria och många olika namn. Exempel på dessa är lungsot, svinnsot och tärsot. 

Varje tid har sina egna namn på den mest långlivade epidemin i historien. Det största problemet förr 

i tiden var hur man skulle ställa diagnosen tuberkulos, då det fanns ett stort antal sjukdomar med 

liknande symptom. Eftersom tuberkulos länge ansågs vara en ärftlig sjukdom var sjukdomen i sig 

socialt stigmatiserande. Detta betyder alltså att tuberkulosen var något av det värsta en familj kunde 

drabbas av och detta inte enbart tack vare den höga dödligheten.33  

 

Sverige är ett av de få länder i världen där städernas utbredning inte spelade någon större roll för 

tuberkulosens utbredning. Detta eftersom urbaniseringen inte startade på riktigt förrän i slutet på 

1800-talet när industrialiseringen kom till vårt land. Tuberkulosens utbredning har alltid varit större 

i städerna en på landsbygden. Trots att man hade idéer om att frisk luft och solsken var bra mot 

tuberkulos, så var detta aldrig något som tillämpades vid byggandet av nya städer.34  

 

                                                        
 
30 NE, 2012. Selman Waksman. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/selman-a-waksman. 
31 Ryan, Frank, 1992. s. 243-277. 
32 Puranen, Britt-Inger, 1984, s. 322-323. 
33 Puranen, Britt-Inger, 1984, s. 22-24. 
34 Puranen, Britt-Inger, 1984,  s. 73-81. 
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Svensk läkarvetenskap var länge hopplöst omodern och det var inte förrän år 1807 i och med 

Svenska läkaresällskapets grundande och framväxten av celläran något decennium senare som man 

började få bukt med gamla föreställningarna såsom humorpatologin (humorpatologin är den antika 

läran om kroppsvätskorna som under lång tid var den gällande medicinska läran). Läkarsällskapet 

hade som sitt mål att få in de senaste vetenskapliga rönen från kontinenten. Det skedde också en 

ökning i antalet läkare i Sverige under hela 1800-talet och detta inte minst efter år 1877 då 

Medicinalstyrelsen grundades. Den hade en större budget än tidigare existerande institutioner och 

detta fick en stor betydelse för läkarvetenskapen i Sverige och då inte minst för bekämpandet av 

tuberkulos.35  

 

Under 1800-talet kom även uppfinningar såsom mikroskopet och stetoskopet, vilket ytterligare 

ökade möjligheten att bekämpa och förstå sig på ett flertal sjukdomar. Sanatorierörelsens tillkomst 

och inrättandet av det första riktiga sanatoriet år 1891 i Jämtland kan också delvis tillskrivas det 

ökade antalet läkare och deras inflytande. Läkaresällskapet genomförde även resor ner på 

kontinenten för att på så vis kunna iaktta och ta del av nya rön. Detta som ett led i att försöka förstå 

sig på tuberkulos och dess orsaker. De höll även ett flertal konferenser där de diskuterade de nya 

rönen och vilka åtgärder som borde tillämpas och på vilket sätt man bäst skulle göra detta. I 

samband med sanatoriernas utbredning började det också födas tankar om att man genom att sova i 

ladugårdar tillsammans med djuren skulle bli bättre och tillfriskna från tuberkulos. År 1904 startade 

den svenska staten i princip krig mot tuberkulos i och med att Svenska nationalföreningen mot 

tuberkulos bildades.36  

 

Alla de här åtgärderna för att skapa ökat medvetandet samt byggandet av nya sanatorier där man 

samlade de sjuka började vid sekelskiftet ge resultat och antalet sjuka började sjunka och då främst i 

trakten kring huvudstaden där antalet sjuka tidigare hade varit extremt högt. Anledningen till att just 

antalet döda i tuberkulos sjönk snabbast kring huvudstaden var med största sannolikhet ett resultat 

av att alla nya rön från kontinenten nådde den delen av landet fortast. En annan anledning kan också 

ha varit att det alltid legat många kuranstalter samlade i landskapen kring Mälaren. Man hade 

därmed en lång tradition av att försöka behandla människor med olika typer av sjukdomar där. I 

andra delar av riket sågs det fortfarande som ett syndastraff som måste uthärdas. 

 

                                                        
 
35 Puranen, Britt-Inger, 1984,  s. 312-313. 
36 Puranen, Britt-Inger, 1984,  s. 314-316. 
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Ett annat skäl till att sjukdomen började sjunka var den ökade välfärden i Europa och som även till 

viss del nådde Sverige, som då var ett av kontinentens fattigaste länder. Den ökade välfärden ledde 

till att folk inte längre behövde bo lika trångt vilket i sin tur ledde till mindre risk för exponering 

gentemot smittan. 

 

I början på 1900-talet upptäckte Wilhelm Conrad Röntgen en typ av strålning som kunde användas 

för att tränga igenom människokroppen och ge en detaljerad bild av vad som hände inuti kroppen. 

Man kunde på så vis upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium, vilket inte hade varit möjligt tidigare. 

Detta ökade på så vis chansen för överlevnad och möjligheterna till att man skulle kunna upptäcka 

sjukdomen i ett tidigt skede.37  

 

I Sverige började man under 1940-talets början använda ”skärmbildsfotografering” för att upptäcka 

tuberkulos. Den här typen av fotografering var en billigare version av röntgen och den spreds även 

på landsbygden genom att skåpbilar märkta med ett vitt kors körde omkring i landet med teknologin 

ombord. Man införde även pastörisering av mjölk i landet vilket förhindrade att man ådrog sig 

sjukdomen på det viset. De första sanatorierna i Sverige grundades som sagt vid sekelskiftet, och 

det var då med hjälp av Kung Oscar II jubileumsfond. Byggandet av dessa var också viktigt för att 

öka det folkliga medvetandet kring sjukdomen.38 

  

I slutet av 1800-talet grundades så kallade dispensär byråer i Skottland. De här byråernas uppgift 

var att spåra personer med sjukdomen för att på så vis minimera exponeringen bland den övriga 

befolkningen men även att ge råd och tips till de sjuka.  Förutom de här byråerna stiftades det också 

restriktiva lagar i många länder, även i Sverige. I Sverige tog dock processen längre tid och det 

skulle dröja ända fram till år 1939 innan sjuka personer var tvungna att anmäla att de hade 

tuberkulos.39 Forskarna Hemminki och Paakulainen hävdar dock att det var förändrade genetiska 

förutsättningar som stod för tuberkulosens riktiga nedgång och inte uppkomsten av nya mediciner. 

De har i sin undersökning låtit bli att ta med BCG-vaccinets införande och de har inte heller inte 

tagit hänsyn till människornas kön och ålder.40 

 

I Sverige liksom många andra länder var det arbetarna som drabbades värst av tuberkulosen. Detta 

berodde förmodligen till stor del på hur de bodde och arbetade i industrialismens städer. Exempel 

                                                        
 
37 Puranen, Britt-Inger, 1984, s. 316-318. 
38 Puranen, Britt-Inger, 1984,  s. 324. 
39 Puranen, Britt-Inger, 1984, s. 320. 
40 Puranen, Britt-Inger, 1984, s. 324. 
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på detta är de norrländska sågverksarbetarna samt staden Eskilstunas växande verkstadsindustrier i 

slutet av 1700-talet. Studerar man statistiken över antalet döda och i vilka sjukdomar som de dog i 

så är resultatet ganska entydigt. Åren efter Eskilstuna fristads byggnation 1771 så ökade antalet 

döda dramatiskt och då speciellt de som dött till följd av tuberkulos. Om man analyserar vad som 

tycktes förorsaka tuberkolos bland verkstadsarbetarna kan man se att arbetet utfördes i ganska 

osanitära och smutsiga miljöer som de tillverkningsprocesser som användes inom speciellt 

metallindustrin ledde till. Sjukdomen spreds sedan som en löpeld genom de kvarter där arbetarnas 

trånga bostäder låg. Under en lång period hade Eskilstuna tack vare den här industrin och 

byggnationen av fristaden en väldigt hög tuberkulosmortalitet.41 

 

En annan industristad som även den växte kraftigt på grund av industrialiseringen var Kiruna, som 

växte fram då man hittade malmfyndigheter i området. Gruvdriften i sig kom dock inte igång förrän 

i slutet av 1800-talet och det var då de första arbetarbarackerna byggdes. Staden kunde mest liknas 

vid en kåkstad bestående av skjul. Det var inte förrän en bit inpå 1900-talet som byggandet av 

riktiga hus kom igång i Kiruna. Det skulle dröja ända fram till år 1909 innan samhället fick 

municipalrättigheter. Det innebar också att det inte fanns någon statistik över antalet 

tuberkulossjuka innan dess. Året efter att Kiruna fick stadsrättigheter genomfördes därför 

läkarundersökning i trakten. Undersökningen visade att antalet sjuka var jämnt spridd över könen 

med 30 män och 34 kvinnor som hade insjuknat i tuberkulos. Som en följd av detta grundades 

sedan ett sanatorium som på så vi drog ner smittrisken för resten av samhället. Så småningom hade 

Kiruna lägre andel sjuka i tuberkulos än i resten av länet.42 

 
2.3 Lugnets sanatorium i Växjö 
 

Eva Geyer, som tidigare var ansvarig för Landstinget Kronobergs arkiv, sammanställde en del 

information om Lugnet som var ett av landstinget ägt sanatorium i Växjö. Det började sin 

verksamhet år 1914 efter det att man år 1911 beslutat vid det årets landsting att Kronobergs län 

behövde ett vårdhem för tuberkulösa. Landstinget fick ett bidrag från Kung Oscar II jubileumsfond 

för att kunna uppföra sanatoriet. Den första överläkaren på sanatoriet hette Ossian Sundin och han 

skulle komma att vara ensam läkare där i 16 år, ända tills det bestämdes att sanatoriet skulle byggas 

ut för att kunna erbjuda fler vårdplatser. Man gick då från att ha haft 80 platser till att ha 103 

vårdplatser för vuxna och 24 för barn. År 1944 utökades sanatoriet med ytterligare 40 vårdplatser. 

Sanatoriet hade en manlig och en kvinnlig avdelning, där den manliga låg till höger i byggnaden 

                                                        
 
41 Puranen, Britt-Inger, 1984, s. 282-284. 
42 Puranen, Britt-Inger, 1984,  s. 298-304. 
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och den kvinnliga till vänster. Mellan de här avdelningarna låg sanatoriets mottagning och ovanför 

den fanns dagrummet. På nedervåningen fanns vilohallar där patienterna låg utomhus i sina sängar. 

På sanatorieområdet fanns även en folkhögskola och ett bibliotek. Sanatoriet hade även två filialer; 

tuberkulosstugan i Öjaby och dispensärbarnhemmet i Vartorp. Från och med 1957 började man 

sakta men säkert avveckla sanatoriet vilket ledde till att det år 1962 fungerade som behandlingshem 

för långtidssjuka. Detta efter att det gått över i Växjö lasaretts ägo. Landstinget sålde sedan 

sanatoriet år 2001.43  

 

Under åren  har  Växjö haft ett flertal vårdinrättningar för tuberkulos fyra av dessa var.44  Sture 

Stamming har skrivit en del om hur tuberkulosen bekämpades i Växjö. Där det fanns fyra vårdhem: 

Brände udde, en tillfällig vårdanstalt för baltiska flyktingar, Växjö vårdhem och Västra Lidhem. 

Både Brände udde och den tillfälliga vårdanstalten låg på sankt Sigfrid sjukhusområde och de sjuka 

delade därmed lokaler med de mentalsjuka patienter som också vårdades där. Växjö vårdhem och 

Västra Lidhem däremot låg längs med Storgatan i Växjö och var därmed lite mer centralt belägna. 

Både Växjö vårdhem och Västra Lidhem hade tolv vårdplatser, vilket betyder att de var lite mindre 

vårdinrättningar om man jämför med Brände udde som hade hela 60 vårdplatser.45  

 

Sture Stamming har också genom sina texter hjälpt till att forma en bild av hur omfattande 

problemet med tuberkulos var i Växjö under den här perioden. Han använde sig av en undersökning 

som centraldispensären (d.v.s. det organ som hade det övergripande ansvaret för tuberkulosvården i 

Sverige vi den tiden) genomförde på 1940-talet i samband med öppnandet av dispensären på Växjö 

lasarett. Undersökningen kom fram till resultatet att av 200-300 direktprov så var 30 av dessa 

positiva till tuberkulos. Direktprovet var ett snabbprov som på ett enkelt sätt visade om den 

provtagne hade tuberkulos. Nackdelen var att det inte var så exakt, även en del som inte hade 

tuberkulos var positiva. Därför hade man också exaktare prov som tog längre tid att odla. Växjö 

stad hade vid den här tidpunkten cirka 15000 invånare och hade därmed genomgått en ganska stor 

befolkningsökning om man jämför med tidigare årtionden.46

                                                        
 
43 Stamming, Sture, 1985,  Lungsotens historia, sanatorieminnen 2, Hjärt och lungsjukas rikssförbund, s.4. 
44  SCB, 2011.  

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Historisk%20statistik%20för%20Sverige_%
20Del%201.pdf. 

45 Stamming, Sture, 2. 1985,  s.6-11. 
46 Stamming, Sture, 2, 1985,  s.108. 
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3. Resultat av undersökningen 
 

Patient	  nummer	   Yrke	   Ålder	  
Total	  tid	  på	  
sanatoriet	  

Antal	  
besök	  i	  
hemmet	  

Antal	  ggr	  
inskriven	  på	  
sanatorium	  

Död	  i	  anslutning	  till	  
sanatoriumvård	  

41	   Glasbruksarbetare	   27	  
	  

1	   0	  
	  44	   Arrendator	   35	   42	  dagar	   1	   2	  
	  48	   Arbetare	   18	   122	  dagar	   23	   1	  
	  51	   Arbetare	   24	  

	  
2	   0	  

	  139	   Arbetare	   25	   251	  dagar	   3	   3	   Död	  på	  sjukhus	  
213	   Glasbruksarbetare	   32	   381	  dagar	  

	  
3	  

	  217	   Glasbruksarbetare	   23	   164	  dagar	   1	   1	   Död	  på	  sanatoriet	  
220	   Arbetare	   ?	   128	  dagar	   2	   3	  

	  235	   Glasbruksarbetare	   ?	   198	  dagar	   3	   1	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  21	   Hemmadotter	   20	   795	  dagar	   16	   5	   Död	  i	  anslutning	  
50	   Hustru	   37	  

	  
5	   0	  

	  62	   Hustru	   36	   482	  dagar	   2	   2	   Död	  på	  sanatoriet	  	  
68	   Hustru	   31	   216	  dagar	   16	   1	  

	  118	   Hemmadotter	   29	   380	  dagar	   14	   3	  
	  164	   Hemmadotter	   22	   320	  dagar	   13	   3	   Död	  på	  sanatoriet	  	  

205	   Hemmadotter	   11	  
	  

7	   ?	  
	  238	   Hemmadotter	   12	   126	  dagar	   12	   2	  
	  246	   Hustru	   35	   227	  dagar	   4	   2	   Död	  på	  sanatoriet	  	  

 

Tabell 1. Fakta rörande patienterna i undersökningen. Sammanfattning av journalanteckningar från 

Lugnets sanatorium. 
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Patient	  nummer	  
Annan	  vård/	  hjälp	  från	  tillexempel	  
dispensären	   Hemmet	  

41	  
Vår	  i	  hemmet	  eftersom	  eget	  rum	  
fanns	  att	  tillgå	  

Rengligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  ej	  
fattigt,	  ett	  rum	  och	  kök,	  tre	  personer	  i	  hemmet	  
varav	  ett	  litet	  barn.	  

44	   Sökte	  pension	  som	  beviljades	  	  

Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  fattigt,	  
tre	  rum	  och	  kök,	  fem	  personer	  i	  hemmet	  varav	  tre	  
små	  barn.	  

48	  
Har	  erhållit	  hjälp	  från	  dispensären,	  
samt	  pension	  

Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  fattigt,	  
ett	  rum	  och	  kök,	  inga	  barn	  finns	  i	  hemmet.	  

51	   Ingen	  

Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  tre	  rum	  
och	  kök,	  sex	  personer	  i	  familjen	  varav	  ett	  litet	  
barn.	  

139	  
Erhållit	  hjälp	  till	  kläder	  och	  medicin	  av	  
dispensären	  

Vistas	  hos	  släktingar,	  bostaden	  stor	  och	  bra	  den	  
sjuke	  har	  ett	  eget	  rum,	  små	  barn	  finns.	  

213	  

Erhållit	  hjälp	  till	  kläder	  ,	  
bostadsförbättring	  och	  fiskolja	  av	  
dispensären	  

Renligheten	  och	  ordningen	  ganska	  god,	  hemmet	  
fattigt,	  hemmet	  ett	  medelstort	  rum	  och	  kök,	  sex	  
personer	  i	  familjen	  varav	  tre	  små	  barn.	  

217	   Ingen	  

Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  2	  rum	  
och	  kök,	  patienten	  ensamrum,	  fyra	  personer	  i	  
familjen.	  	  

220	  
Dispensärens	  tillsyn	  och	  hjälp	  till	  
bostadsförbättring	  samt	  pension	  

Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  fattigt,	  
hemmet	  ett	  rum	  och	  ett	  mycket	  litet	  kök,	  tre	  
personer	  i	  huset	  varav	  ett	  litet	  barn.	  

235	   Ingen	  

Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  fattigt,	  
hemmet	  två	  rum	  och	  ett	  kök,	  åtta	  personer	  i	  
familjen.	  

	   	   	  

21	   Dispensärens	  tillsyn	  och	  hjälp	  till	  mat	  

Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  fattigt,	  
ett	  stort	  rum	  och	  ett	  litet	  kök,	  tre	  personer	  i	  
hemmet.	  

50	   Dispensärens	  tillsyn	  	  
Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  två	  rum	  
och	  kök,	  sex	  personer	  i	  hemmet	  varav	  fyra	  barn.	  

62	   Ingen	  

Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  ett	  rum	  
och	  kök,	  fyra	  personer	  i	  familjen	  varav	  två	  små	  
barn.	  

68	  

Anskaffande	  av	  ny	  bostad,	  
utackordering	  av	  yngsta	  barnet	  
erstättning	  av	  förstörda	  kläder	  från	  
dispensären	  

Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  fattigt,	  
ett	  rum	  och	  kök,	  fyra	  personer	  i	  familjen	  varav	  två	  
små	  barn.	  

118	   Har	  fått	  ansökan	  om	  pension	  beviljad	  
Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  fattigt,	  
hemmet	  ett	  rum	  och	  kök,	  inga	  små	  barn.	  

164	   Dispensärens	  tillsyn	  	  

Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  inte	  
speciellt	  fattigt,	  ett	  rum	  och	  kök,	  tre	  personer	  i	  
familjen.	  

205	  
Dispensärens	  tillsyn,	  hjälp	  till	  
bostadsförbättring	  av	  dispensären	  

Renligheten	  och	  ordningen	  usel,	  hemmet	  mycket	  
fattigt,	  sex	  personer	  i	  familjen.	  

238	   Dispensärens	  tillsyn	  
Renligheten	  och	  ordningen	  usel,	  hemmet	  fattigt,	  
sex	  personer	  i	  familjen.	  

246	   Utackordering	  av	  det	  yngsta	  barnet	  	  
Renligheten	  och	  ordningen	  god,	  hemmet	  fattigt,	  
hemmet	  ett	  rum	  och	  kök,	  fyra	  personer	  i	  familjen.	  

 
Tabell 2. Fakta rörande patienterna i undersökningen. Sammanfattning av journalanteckningar från Lugnets 
sanatorium.
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Män	   Kvinnor	  

Medelålder	   26,3	   25,9	  
Total	  tid	  på	  sanatoriet	   184	   364	  
Antal	  ggr	  på	  sanatoriet	   1,6	   2,3	  
Antal	  besök	  i	  hemmet	   4,5	   9,9	  
 

Tabell 3. Sammanfattande information för män och kvinnor från tabell 1. 

3.1 Analys  
 

Här under följer en analys av de resultat som jag uppnått under min undersökning, jag kommer att 

presentera de resultat som jag uppnått genom att följa den frågeställning som jag tog fram genom att 

följa Hudelsons vetenskapliga teori. 

I min analys hänvisar jag i vissa fall till patientjournaler. Dessa återfinns som bilaga till uppsatsen. 

 

1) Finns det några skillnader i hur läkarna såg på patienterna utifrån deras kön, detta genom ett 

genus perspektiv med manligt och kvinnligt i fokus. Om så var fallet, hur uttryckte detta sig? 

 

Ett sätt att undersöka det här är genom att jämföra tiden som män och kvinnor låg inlagda på 

sanatoriet Lugnet för att se om det fanns någon skillnad där. Ett rimligt antagande skulle kunna vara 

att män som ofta stod för familjens försörjning och därför inte tillbringade lika mycket tid hemma 

skulle bli utskriven tidigare för att komma hem och tjäna pengar. Medan en kvinna fick ligga kvar 

på Lugnet till dess att hon tillfrisknade för att hon på så vis inte skulle smitta resten av hushållet. 

Enligt det urval patienter jag samlat verkar det här stämma. Kvinnorna låg i genomsnitt nästan 

dubbelt så lång tid på sanatoriet som männen. De var också inlagda fler gånger än männen och fick 

fler besök i hemmet. Vill man studera det här mer i detalj kan patienterna 164,118,21,62,139,44 och 

4847 vara exempel (Tabell 1 och tabell 3).  Detta är alltså inte samma resultat som sågs i studien från 

Peru.48 Trots att, eller kanske snarare som en följd av, kvinnorna fick mer vård än männen så verkar 

det vara så att fler kvinnor än män dör i nära anslutning till sanatorievistelsen, 5 kvinnor mot 3 män. 

Det här skulle kunna tyda på att kvinnorna fick sämre vård än männen, men enligt slutsatsen ovan 

verkar kvinnorna inte ha fått mindre vård i alla fall. Troligare är att kvinnorna har mindre 

                                                        
 
47 Bilaga 1, patient nr 21, 44, 62, 118, 139, 164. 
48 Onifade DA et al,2010. Gender-related factors unfluencing tuberculosis control in shantytowns: a qualitative study, 

381-393. 



 

22 
 

motståndskraft mot sjukdomen enligt vad som sägs i kapitel 1.4.  

 

En annan av de frågor som formulerade i min frågeställning var huruvida läkaren såg olika på män 

och kvinnor. Jag tycker att man kan säga att han var objektiv och behandlade alla personer lika, i 

alla fall när han skrev ner sina anteckningar. Man kan dock aldrig veta hur realiteten var på Lugnet 

utan att ha tillbringat en tid där. Jag tar som exempel här patienterna 205 och 235. Läkaren har 

beskrivit patient 205 så här: ”Nästa person är en kvinna som vårdades i hemmet av personal från 

sanatoriet Lugnet”. Vården påbörjades år 1923 då hon var 43 år gammal, hon hade dock haft en 

lungblödning 6 år tidigare till följd av tuberkulos. Kvinnan i fråga var gift och familjen består av 

åtta personer varav tre var minderåriga barn. Hon hade även haft en bror som dött i tuberkulos, 

hennes man var också sjuk och låg på lasarett i Stockholm i sviterna efter en sjukdom. En av hennes 

hemmavarande vuxna söner var arbetslös. Bostaden bestod av två rum och kök, ordningen och 

renligheten beskrevs som ”ganska god” men att hemmet var fattigt. Patienten hade sedan sin 

lungblödning sex år tidigare haft stickningar i bröstet och fick återigen lungblödningar i augusti 

1923. Hon vistades dock fortfarande uppe i hemmet men beskrevs som blek och att hon hostade 

mycket. Det här var 2/10 1923. Läkarna gjorde sedan flera återbesök och år 1926 hade patienten i 

stort sett återhämtat sig och läkarna kommenterar detta med att patienten ansågs vara ”mycket 

duktig”.49 Patient 235 beskrivs med: ”Nästa patient är en ogift man som bor tillsammans med sina 

syskon, båda föräldrarna är döda.” Familjen bestod av åtta personer och deras bostad bestod av två 

rum och kök. Renlighet och ordningen ansågs av sanatoriets personal vara god. Den sjuke hade ett 

eget rum och han jobbade på ett glasbruk. Åtgärderna var sanatorievård i ett och ett halvt år från 

och med 26 april 1926 till den 11/11 1927. Han skrevs därefter ut och vid tid för ett hembesök år 

1928 hade han i stort sätt återhämtat sig. Han ådrog sig sjukdomen år 1924 då han hade fått vatten i 

lungsäcken och vårdades då på Växjö lasarett. Vid tiden för hembesöket år 1926 hade han 38 

graders feber och mycket hosta. Den 21/8 1928 lite mindre än ett år efter sin utskrivning från 

Lugnet ”arbetar han och är duktig”.50 

 

I beskrivningen av patienterna är det svårt upptäcka någon skillnad i beskrivningen. Tar man bort 

kön och yrke är det omöjligt att av beskrivningen utläsa vilken som beskriver en man respektive en 

kvinna. 

 

                                                        
 
49 Bilaga 1, patient 205. 
50 Bilaga 1, patient 235. 
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2) Fanns det några skillnader i hur patienterna behandlades utifrån sin socioekonomiska ställning? 

Berodde det i så fall på att bättre bemedlade hade högre status eller på att de var bättre på att 

uttrycka sig muntligt och skriftligt.  

 

En av de aspekter som P. Hudelson tar upp i sin teori om hur man ska se på tuberkulosens 

utbredning bland befolkningen är den miljö som personerna lever och arbetar i. Det här är också 

något som läkarna på Lugnet också verkar ha tänkt på eftersom de i stort sett alltid noterat hemmets 

skick det vill säga om det var smutsigt eller ohygieniskt. Några exempel på det här är patienterna 

205, 213 och 44. Läkaren på Lugnet har hos de här patienterna noterat följande: patient 205, 

ordningen och renligheten i hemmet ansågs som ganska god, patient 213 renligheten och ordningen 

var ganska god och patient 44 renligheten och ordningen i hemmet var god. Man har även noterat 

storleken på patienternas hem, här kan man läsa att patient 205 bodde i ett hus som bestod av två 

rum och kök. Medan patient 213 bodde i ett hus som hade ett medelstort rum och kök något som 

ledde till att staten gav honom en ny bostad genom dispensären. Patient 44 hade i sitt hem 3 rum 

och kök varav ett av dessa hade tilldelats honom. I det här fallet har man även noterat att rummet 

han levde i var stort och soligt något som ansågs vara bra mot tuberkulos. Sanatoriepersonalen har 

även antecknat hur många som levde i hemmet, en aspekt som man ansåg påverka 

sjukdomssituationen. I patient 205’s hem levde det åtta personer, patient 213’s hushåll bestod av 

sex personer och i patient 44’s hem levde det fem andra människor. Det här tydliggör också varför 

staten valde att ge just patient 213 ett nytt hem och ingen av de andra eftersom just den personens 

hem var så litet. Något som gjorde att smittorisken ökade för övriga personer i familjen.51  

 

Om man då tittar efter de socio-ekonomiska faktorerna som utgör klassperspektivet så kan man 

konstatera att det var ganska viktigt vad en person fyllde för funktion i samhället eftersom yrket 

alltid stod nertecknat.52 Något som också skulle kunna bero på att läkarna försökte skapa sig en bild 

över eventuella riskyrken där fler riskerade att bli sjuka än i andra yrken. Ett exempel på just detta 

är glasarbetare, ett yrke som är vanligt förekommande i Lugnets sjukjournalliggare. I min 

undersökning så är fyra av nio män anställda vid glasbruk. Just glasbruket som arbetsplats 

representerar industrin och de smutsiga miljöerna här som gjorde att dessa blev en riskgrupp för 

tuberkulos. Beträffande begreppet klass på Lugnets sanatorium så är det svårt att dra några riktiga 

slutsatser eftersom det var ett statligt sanatorium vilket innebar att de som låg inlagda ofta kom ifrån 

                                                        
 
51 Bilaga 1, patient 44, 205, 213. 
52 Hudelson, P, Tubercle and Lung Disease (1996) 77, s.391-400. 
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en liknande ekonomisk bakgrund. Man kan dock se att läkarna ofta noterade huruvida ett hem var 

fattigt eller inte såsom fallet var med patient 213 och om de då var i behov av hjälp från dispensären 

att till exempel få ett nytt boende eller bara nya kläder alternativt mat exempel på detta är 

patienterna 139, 68 och 48. De har alla erhållit hjälp från dispensären av olika slag. Just hemmets 

storlek, antal personer som bor där och dess ekonomiska status verkar har varit avgörande för vidare 

hjälp av dispensären något som kan iakttas i tabell 2 där de hem som noterades som små, fattiga och 

med många inneboende tycks ha fått hjälp av dispensären.53 

 

4. Sammanfattning 
 

Tuberkulosen är en av historiens allvarligaste sjukdomar. Sjukdomen dokumenterades för första 

gången i det gamla Egypten där faraonerna lät hugga in bilder som beskrev sjukdomen och dess 

olika stadier. Det har under historiens gång funnits ett flertal olika teorier kring sjukdomens 

ursprung; hur man fick den och vad som bäst botade den. I början av 1900-talet och slutet av 1800-

talet hade sjukdomen blivit ett så stort samhällsproblem att man grundade sanatorier för att separera 

de sjuka från de friska i samhället.  

 

Tidigare forskning inom ämnet i form av medicinska undersökningar i bland annat Indien och Peru 

visar på att fler män blir smittade av sjukdomen men att det är fler kvinnor som dör av den. Detta 

för att deras kroppar tycks vara sämre på att hantera sjukdomen efter smitta. I Perus kåkstäder 

riskerar dessutom smittade kvinnor att stötas ut från sina familjer vilket gör att de ofta drar sig för 

att söka vård. Den teoretiska delen av uppsatsen styrs av de tankar om genus som en läkare vid 

namn P. Hudelson presenterar i en artikel som behandlar skillnader i behandlingen av män och 

kvinnor med tuberkulos. Han menar att man måste titta på skillnader i könet samt de förväntningar 

som ställs på personen utifrån dess kön och vilken miljö personen har vistats i. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om vården av de tuberkulossjuka skiljde sig åt mellan män 

och kvinnor i första hand och mellan samhällsklasser i andra hand. För att studera det här har jag 

studerat ett urval av patienterna på Lugnets sanatorium i Växjö som började sin verksamhet år 1914 

efter det att centraldispensären år 1911 hade beslutat att ett nytt sanatorium behövdes. Man hade vid 

den tidpunkt som min uppsats handlar om plats för 126 patienter. Tjugofyra av de platserna var till 

för barn och resten var till för vuxna. Det är bland de här patienterna som jag valt ut de 18 patienter 
                                                        
 
53 Bilaga 1, patient 48, 68, 139. 
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som är grunden för min undersökning. Jag har i min undersökning kommit fram till att läkarna för 

det mesta var objektiva i sin undersökning och inte såg olika personer beroende på kön. Jag har 

dock kunnat se vissa mönster såsom att kvinnor ofta fick mer sanatorievård än männen, i 

genomsnitt nästan dubbelt så lång tid, att männen i genomsnitt var inlagda på sanatoriet färre gånger 

än de kvinnliga patienterna och att kvinnorna hade fler hembesök. Mina forskningsresultat tyder 

också på att fler kvinnor än män dog i anslutning till sanatorievården. Vad gäller genomsnittsåldern 

vid inskrivningstillfället så tycks den ha varit ungefär den samma för bägge könen. Om man sedan 

tittat på begreppet klass så kan man anta att det ändå var rätt viktigt eftersom de alltid skrev ner 

yrket på personen och i vilket skick hemmet var om det var fattigt eller mer välbemedlat. Det har 

dock varit svårt att dra några riktiga slutsatser utifrån begreppet klass i den här uppsatsen eftersom 

alla kom ifrån liknande förhållanden.  

 

Fråga för fortsatt forskning? Genomföra en längre undersökning av personer som legat inne på 
Lugnet för att se hur de som inte dog i anslutning till sanatorievården dog. 
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Bilaga 1. Patienternas journaler 
 

”Patient nr 21: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 21: (Hemmadotter) Bostaden ett stort soligt rum och ett 

litet kök. Patienten är hemmadotter och bor hemma hos modern, 

som är änka. Inga småbarn finnes i hemmet alla borta från 

hemmet. Hemmet fattigt, renligheten och ordningen god. 

Patienten har två gånger tidigare vårdats på sanatorierna Hässleby 

och Lugnet. Sköter sig nu mycket bra i hemmet. 

 

Åtgärder. Patient nr 21: Dispensärens tillsyn, sanatorievård, samt 

hjälp till mat. Den sjuke har vistats å Lugnet från den 25 nov 1918 

till den 3 maj 1919 andra gången från den 21 dec 1921 till den 6 

maj 1922. Hässleby från den 31 juli 1922 till den 3 oct 1922. Har 

sökt pension men ej fått den beviljad. Inskrivs å sanat Lugnet den 

3/10 1924 utskrivs den 7/3 1925 intagen ånyo å Lugnet den 19/12 

1927 utskriven den 1/8 1928. Död i hemmet 1933. 

 

Anamnes. Lung tbc. Började år 1918 kände sig matt och trött och 

vid företagen läkarundersökning konstaterades tbc.  

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 22/5 1919, 23/5 1921, 26/6 1921 

var då mycket duktig, 20/7 1921, 13/8 1921, 20/5 1922 då nyligen 

hemkommen från Lugnet och var mycket duktig. 7/7 1922 Hade 

då erhållit kallelse till Hässleby 31 jan 1923 fortfarande mycket 
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bra. 18/4 1923 Hade då mycket dålig aptit och förkyld. 16/9 1926 

något bättre, 26/2 1927 feber, 5/4 1927 som förut, 11/7 1927 

ingenting särskilt, 12/9 1927 ligger delvis av dagen, 1/10 1927 

som förut, 9/11 1927 svårt i halsen feber, 21/8 1928 hemkommen 

från sanatoriet något bättre. Död i hemmet 1933.”54 

 

”Patient nr 41: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 41: (Glasbruksarbetare, man) Bostaden 1 rum och kök. 

Renligheten och ordningen god. 3 personer i familjen, ett litet 

barn i familjen. Hemmet är ej fattigt. Patienten jobbar som 

glasbruksarbetare och har tidigare varit inlagd vid Lugnet.  

 

Åtgärder. Ansökan inlagt till sanatoriet Lugnet. Den sjuke får 

flyttas i eget rum ty detta kan möjliggöras i hemmet. 

 

Anamnes. TBC 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 20/1 1920.”55 

 

”Patient nr 44: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 44: (Arrendator, man) Bostaden 3 rum och kök. Den 

                                                        
 
54 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 21. 
55 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 41. 
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sjuke ett stort och soligt rum. Renligheten och ordningen god. 5 

personer i familjen därav 3 små barn, hemmet fattigt. Den sjuke är 

arrendator.  

 

Återgärder. Sanatorievård vårdats å sanatoriet Lugnet från 21 feb. 

1920 till den 1 april 1920. 1922 var patienten inte i behov av 

sanatorievård. 1923 söktes pension som beviljades. 

 

Anamnes. TBC 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 17/1 1920. Död i hemmet den 24 

feb 1924.”56  

 

”Patient nr 48: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 48: (Arbetare, man) Bostaden 1 rum och kök ljus och 

solig. Renligheten och ordningen god. Hemmet fattigt. Inga 

småbarn finnes. Patienten har arbetat på Kosta glasbruk. Vårdats 

på sanatoriet Lugnet i 4 månader.  

 

Åtgärder. Sanatorievård. Ansökan inlagd till sanatoriet Lugnet 20 

feb 1921. Inskriven där i mars månad. Utskrevs i juli månad 1921. 

Den 2 okt 1923 erhållit lite hjälp från dispensären. Sökt pension 

den 5 okt 1923. Hjälp från dispensären i nov 1923. 2/3 numera 

ingenting från dispensären. Har arbetat i flera år.  

 
                                                        
 
56 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 44. 
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Anamnes. Lung tbc, var i lungsäcken vid 5 års ålder sedan dess 

klen. Spanska sjukan år 1919. Tbc 1921.  

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 7/2 1921. Patienten oförmögen 

till arbete ingen feber men en besvärlig hosta. 1/3 1921, 7/7 1921 

Patienten hemkommen från sanatoriet föga förbättrad 25/8 1921 

ingen förändring. 12-10 1921, 7/12 1921, 2/3 1922 något 

förbättrad har börjat arbeta på glasbruket. 13/4 1922, 29/6 1922, 

6/8 1922, 21/9 1922, kände sig trött lite hosta. 30/10 1922, 14/11 

1922, 20/12 1922 ingen förändring. 24/2 1923 arbetar lite, har 

magrat, magen mycket besvärlig.13/4 1923, 6/5 1923 Patienten 

sämre arbetsförmågan borta. 17/7 1923, 25/9 1923, 5/10 1923 

något bättre. 27/11 1927 arbetar som vanligt, 8/2 1928 som förut, 

27/4 som förut. ”57 

 

”Patient nr 50: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 50: (Hustru, kvinna) Bostaden 2 rum och kök. Den 

sjuke ett ljust och soligt rum. 6 personer i familjen därav 4 barn 

(ett litet). Som är borta hos släktingar. Renligheten och ordningen 

god Har vårdats å sanatoriet Lugnet i 3 månader år 1920. 

Patienten är kvinna och hennes titel är hustru.  

 

Åtgärder. Dispensärens tillsyn. Barnen undersöktes av läkare den 

6/4 1921 befanns då friska. 

 

Anamnes. Tbc, insjuknade i maj månad 1920 i tbc.  
                                                        
 
57 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 48. 
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Stat pr d. Hemmet besöktes den 3/2 1921 dålig (sängliggande) 

feber besvärlig hosta, 18/2 1921, 16/3 1921 mycket dålig 19/4 

1921, 28/4 1921. Död i hemmet den 10 maj 1921.”58 

 

”Patient nr 51: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 51: (Arbetare, man) Bostaden 3 rum och kök 6 personer 

i familjen därav ett minderårigt barn. Den sjuka ligger i köket, de 

andra i ett annat rum. Renligheten och ordningen god. Patienten är 

arbetare och han har varit sjuk sen år 1918.  

 

Åtgärder. Sanatorievård. 

 

Anamnes. Tbc sedan år 1918. 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 10/2 1921 patienten utförde 

lättare arbete. 25/5 1927 arbetar som vanligt.”59 

 

”Patient nr 62: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 62: (Hustru, kvinna) Bostaden 1 rum och kök. 

Renligheten och ordningen mindre god, 4 personer i familjen 

därav två små barn. En svåger och en svägerska död i tbc. Samt 

modern och en bror död i tbc. 

 

                                                        
 
58 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 50. 
59 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 51. 



Björn Fredriksson                                                                                                             

33 
 

Åtgärder. Sanatorievård. Inskrivs på Lugnet den 9/2 1921 

utskrevs den 30 juni 1921. Betydligt förbättrad. Inskrivs på 

sanatoriet Lugnet den 9/4 1925 utskrevs den 14/4 1926. 

 

Anamnes. Lung tbc. Som barn ofta svår hosta och förkyld. 

Spanska sjukan 1919. 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 2/4 1921. 5/9 1921 utförde lättare 

arbete. Död på Lugnet den 14/4 1925.”60 

 

”Patient nr 68: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 68: (Hemmadotter) Bostaden 1 rum och kök mycket 

små rum. Renligheten och ordningen god. 4 personer i familjen 

därav 2 små barn. Patienten är en kvinna och hon har en syster 

död i tbc. Hemmet fattigt. 

 

Åtgärder. Sanatorievård samt anskaffande av större bostad. 

Inskriven på sanatoriet Lugnet den 10 juni 1921 utskriven den 13 

jan 1922. Det minsta barnet utplacerades den 4 aug 1923. Med 

hjälp av nationalföreningens bidrag. 26 april har dispensären 

erhållit hjälp till ersättning av förstörda kläder. 

 

Anamnes. Lung tbc 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 16/4 1921 den sjuke utförde då 

lättare arbete i hemmet. 7/5 – 10/5 1921. 24/5 1921, 7/6 1921, 
                                                        
 
60 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 62. 
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13/6 1921, 2/3 1922. Patient hemkommen från Lugnet obetydligt 

förbättrad 23/3 1922, 4/4 1922, 4/5 1922 sköter ensam om 

hemmet. 28/6 1922, 5/9 1922, 2/12 1922. Fortfarande mycket bra. 

22/12 1922 något klenare på grund av en stundande förlossning. 

19/1 1923 då mycket dålig hosta hög feber (strax efter 

förlossningen) 14/2 1923 betydligt bättre, 22 mars 1923 Patienten 

uppe utförde lite lättare arbete. Död i hemmet den 9 april 1924.”61 

 

”Patient nr 118: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 118: (Hemmadotter) Bostaden 1 rum och kök ljus och 

bra. Renligheten och ordningen god. Patienten har förut vårdats på 

sanatoriet Lugnet. Samt på Växjö lasarett för tbc vid 15 års ålder. 

Hemmet fattigt, inga små barn.  

 

Åtgärder. Sanatorievård samt dispensärens tillsyn. Har vårdats på 

sanatoriet Lugnet i 5 månader år 1921 samt år 1922 från den 17 

mars till den 1 okt 1922. Ånyo inlagt till Lugnet den 12 dec 1922, 

Inskrevs den 21 april 1923. Har sökt pension även fått den 

beviljad.  

 

Anamnes. Lung tbc, opererad för halskörtel tbc. Vid 15 års ålder 

på Växjö lasarett, sedan dess klen. Svårt sjuk i spanska sjukan år 

1919. Konstateras tbc år 1920.  

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 16/12 1921, patienten var då uppe 

och kände sig rätt duktig. 4/12 1921, 13/1 1922, 19/1 1922, 23/2 
                                                        
 
61 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 68. 
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1922 ingen förändring 13/3 1922. 12/10 1922 Hemkommen från 

sanatoriet betydligt förbättrad. 20/11 1922, 11/1 1923, 16/1 1923 

borta hos släktingar. 10/3 1923, 18/4 1923 Kallelse till Lugnet. 

9/5 1928 duktig som vanligt. 20/8 1928 som förut.”62 

 

”Patient nr 139: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 139: (Arbetare, man) Vistas nu hos släktingar, hemmet 

är upplöst. Bostaden stor och bra den sjuke ensamt rum små barn 

finns. Den sjuke iakttar stor försiktighet. Patienten är arbetare och 

har två gånger tidigare vårdats på Växjö lasarett för tbc i höger fot 

år 1922.  

 

Åtgärder. Sanatorievård dispensärens tillsyn. Ansökan inlagt till 

sanatoriet Lugnet den 13 juni 1923. Inskrevs på sanatoriet Lugnet 

den 21/9 år 1924 erhållit lite hjälp till kläder av dispensären. 3 aug 

1924 erhållit hjälp kläder och medicin av dispensären. Utskrevs 

den 21/8 1924 för vistelse hos släktingar. Intagen den 23/10 1924 

utskrevs den 28/5 1925. Intagen 30/6 1925 utskrevs den 10/12 

1925. 

 

Anamnes. Lung tbc ledgångsreumatism år 1920. Sedan vatten i 

lungsäcken 1923? 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 28/6 1923. Patienten rätt duktig 

var uppe men oförmögen till arbete ingen feber lindrig hosta. 

Ingen upphostning 18/9 1923 kallelse till Lugnet den 21/8 1923 
                                                        
 
62 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 118. 



 

36 
 

Patienten vistas hos släktingar utskrevs från sanatoriet oförbättrad 

ingen arbetsförmåga. Ibland feber, ökat i vikt 3 kg. Död på 

Lidhems sjukhus år 1926.”63 

 

”Patient nr 164: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 164: (Hemmadotter) Besök hos patienten och 

hemmadotter. Bor hemma hos sina föräldrar. 3 personer i familjen 

inga små barn. Bostaden 1 rum och kök alla sover i köket. 

Renligheten och ordningen god. Hemmet ej så fattigt. Patienten 

har vårdats på sanatoriet Lugnet.  

 

Åtgärder. Dispensärens tillsyn, inskrevs på sanatoriet Lugnet den 

22/8 1923 utskrevs den 1 mars 1924 för vistelse i hemmet, 

betydligt förbättrad. Intagen den 20/1 1925 utskrevs den 9/4 1925 

mycket förbättrad. Intagen på sanatoriet Lugnet den 14/10 1926 

utskrevs den 7/12 1926. 

 

Anamnes. Lung tbc, lungblödning på våren 1923, ingen hosta, 

ingen feber, ökat i vikt. 1/3 1924? 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 20/3 1924 Patienten borta hos 

släktingar, 30/9 1925 hemkommen mycket duktig, 12/3 1926 Har 

varit borta från hemmet. 4/2 1927 Hemkommen från Lugnet 

mycket duktig sköter om hemmet. 15/3 1927 som förut. 23/3 1927 

lagt in ansökan om Lugnet. 6/4 1927 magrat, 15/9 1927 betydligt 

duktigare ökat i vikt. 4/10 1927, 26/11 1927 som vanligt. 30/1 
                                                        
 
63 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 139. 
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1928 som förut, 15/6 1928 ingenting särskilt. 6/7 1928 som förut. 

Död på sanatorium.”64 

 

                                                        
 
64 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 164. 
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”Patient nr 205: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 205: (Flicka) Patienten är en liten flicka som bor 

hemma hos sina föräldrar. Bostaden egen gård, den sjuke och 

modern ligger i ett stort rum. 6 personer i familjen renligheten och 

ordningen usel. Hemmet mycket fattigt. En syster död i tbc år 

1917. 

 

Åtgärder. Sanatorievård, dispensärens tillsyn. Hjälp till 

bostadsförbättring av dispensären. 

 

Anamnes. Lung tbc, lunginflammation och spanska sjukan år 

1918 sedan ofta förkyld. 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 30/1 1925, patienten var klen 

men var uppe svår hosta, 6/2 1925 ingen förändring, 26 mars 

1925, 7 maj 1925 något försämrad, magrat. 28 maj 1925 som 

förut, 20 juni 1925 rätt dålig, 16 sept 1925 dålig. Död i 

hemmet.”65 

 

”Patient nr 213: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient nr 213: (Glasarbetare, man) Bostaden 1 medelstort rum 

och ett litet kök, kallt och dragigt. 6 personer i familjen därav 3 

minderåriga barn. Renligheten och ordningen ganska god. 

Hemmet fattigt. Jan 1926 större bostad.  

 

Åtgärder. Sanatorievård snarast möjligt, Fiskolja till barnen 
                                                        
 
65 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 205. 
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erhållit genom dispensären. Inskaffande av större bostad till 

familjen. Inskriven på sanatoriet Lugnet den 4/5 1925. Utskriven 

den 21/11 1925. Erhållit hjälp av dispensären hjälp av dispensären 

till bostadsförbättring och kläder. Intagen på sanatoriet Lugnet 

den 20/6 1927 utskriven den 30/9 1927 mycket förbättrad. Intagen 

på sanatoriet Lugnet den 16/10 1929, utskriven den 22/2 1930 

betydligt förbättrad.  

 

Anamnes. Vintern 1922 ? sedan dess ofta förkyld och rätt ofta 

hosta. Våren 1925 tbc. 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 29/5 1925 patienten då blek och 

mager, hackhosta. Inskriven på sanatoriet Lugnet den 4/5 1925 

Besök den 9/5 1925 patient på Lugnet. 24/11 1925 för ordnande 

av bostadsfrågan. 4/12 1925 patienten hemkommen från 

sanatoriet något förbättrad, arbetsförmågan mycket nedsatt för en 

lång tid framåt. 25/12 1925 hemkommen från sanatoriet något 

förbättrad. 30/4 1926 har börjat arbeta, 5/7 1926 arbetar som förut 

men blivit blek och rätt mager. 16/9 1926 blivit duktigare. 15/10 

1926 som vanligt, 7/2 1927 rätt bra, 8/3 1927 som förut. 20/5 

1927 ingenting särskilt, 16/6 1927 kallelse till Lugnet, 1/10 1927 

hemkommen från Lugnet. 16/11 1927 har börjat arbeta, 19/1 1928 

som vanligt, 8/2 1928 som förut, 27/2 1928 som förut, 21/3 1928 

ingenting särkskilt.24/5 1928 kände sig trött. 21/8 1928 arbetar ej 

men känner sig duktigare. Död i hemmet 1939."66 

 
                                                        
 
66 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 213. 
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”Patient nr 217: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient 217: (Glasarbetare, man) Besök hos patienten som då 

vistades hos sina föräldrar. Arbetar vid johansfors glasbruk, 

bostaden 2 rum och kök. Patienten ensamrum, 4 personer i 

familjen därav ett 4 års barn. Renligheten och ordningen god. En 

moster sjuk i tbc.  

 

Åtgärder. Sanatorievård snarast möjligt, inskriven den 25/10 1925 

på sanatoriet Lugnet. Utskriven den 6/4 1926. Död på Lugnet den 

6/4 1926.  

 

Anamnes. Lung tbc, sjuk sedan våren 1925 stark förkylning svår 

hosta, magrat, trött och blek. 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 20/10 1925, patienten då nyligen 

hemkommen från sanatorievård, kallelse till sanatorievård. 

Inskriven den 25/10 1925 utskriven 6/4 1926.”67 

 

”Patient nr 220: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient 220: (Arbetare, man) Bostaden 1 rum och ett mycket litet 

kök. Renligheten och ordningen god. 3 personer i familjen därav 

ett 5 veckor gammalt barn. Hemmet fattigt. Hustrun sjuk i tbc, har 

förut vårdats på sanatoriet Lugnet och Hässleby. Sjuk sedan 1914, 

oförmögen till arbete.  

 

Åtgärder. Dispensärens tillsyn samt hjälp till bostadsförbättring. 
                                                        
 
67 Kronobergs läns landstings centralförvaltningsarkiv, Sanatoriet 

Lugnet liggare sjukvård 1919-1926. nr. 217. 
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Erhåller pension, intagen på sanatoriet Lugnet den 14/6 1924, 

utskrevs den 21/10 1924 betydligt förbättrad. 

 

Anamnes. Lung tbc, insjuknade år 1914. 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 10 nov 1926, Patienten uppe och 

rätt duktig men oförmögen till arbete 11 dec 1926 ingen 

förändring.”68 

 

  ”Patient nr 235: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök 

hos patient 235: (Arbetare, man) Bor tillsammans med sina 

syskon, far och mor döda. Bostaden 2 rum och kök. Patienten 

ensamt rum. 8 personer i familjen. Renligheten och ordningen 

god. Hemmet fattigt (arbetare på kosta glasbruk).  

 

Åtgärder. Sanatorievård snarast 26 april 1926 inskriven på 

sanatoriet Lugnet. Utskrevs från Lugnet 11/11 1927 mycket 

förbättrad.  

 

Anamnes. Lung tbc, vatten i lungsäcken år 1924 vårdats på Växjö 

lasarett. 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 19 mars 1926, patienten febrig 38 

grader lite hosta. Små upphostningar 23 april 1926 feberfri, 

kallelse till Lugnet. Hemkommen från Lugnet den 11/11 1927 
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mycket förbättrad. 21/8 1928 arbetar och är duktig.”69 

 

”Patient nr 238: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient 238: (Flicka) Bor hemma hos sina föräldrar. (4 barn äldsta 

(3år) renligheten och ordningen usel, hemmet fattigt. Farfar död i 

tbc. Två kusiner till modern sjuk i tbc. 

 

Åtgärder. Dispensärens tillsyn inskrev på Växjö lasarett i sept 

1924, utskrevs den 26 sept 1925.  

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 27 mars 1926, patienten rätt 

duktig 20/1 1927 rätt duktig, såret läkt.17/3 19267 som förut, 22/4 

1927 som vanligt. 31/5 1927 ingenting särskilt, 22/8 1928 som 

förut. 14/2 1928 som vanligt, 22/3 1928 som vanligt. 22/5 1928 

bra.”70 

 

”Patient nr 246: Bostaden, familjens förhållanden m.m. Besök hos 

patient 246: (Hustru, kvinna) Mannen arbetar vid Sandviks 

glasbruk. Bostaden egen stuga, 1 rum och kök, stort ljust rum 4 

personer i familjen, därav två barn den sjuke ensamt rum. 

Renligheten och ordningen god, hemmet fattigt.  

 

Åtgärder. Sanatorievård, ansökan inlagd i maj 1926 till sanat. 

Lugnet, maj 1926 utackorderat den yngsta flickan. Flickan vistas 
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på Lövsjö barnkoloni från den 11 juni 1926, till den 26 juni 1926 

inskriven på sanat Lugnet 31/5 1926, utskriven den 14/1 1927. 

Död på Lugnet den 14/1 1927.  

 

Anamnes. Lung tbc, lungblödning i maj 1926. 

 

Stat pr d. Hemmet besöktes den 12 maj 1926, patienten låg stor 

lungblödning feber. 13/5 1926 blödningen stannat patienten 

mycket blek. 17/5 1926 något bättre, 27/5 1926 sämre hög feber, 

kallelse till Lugnet. Död på Lugnet den 14/1 1927.”71 
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