
Mellan hopp
och förtvivlan

kärleksbrev från sanatorium

av Marianne Larsson

Ett brev betyder så mycket

"Jag tog rätt på dessa brev efter Almas död
och fick ta dem på villkor att jag kastade
breven och endast behöll frimärkena" berät-
tar Märta O lsson i Krokom. Brevsamlingen
fick hon efter sin moster, Alma Andersson,
när hon avled 1976. Breven är skrivna under
1910- 1930-talen av Almas fästman Johan
Berg samt av hennes far, mor och halvsyst-
rar. Märta hann kasta en del av breven in-
nan hon, fängslad av sina släktingars livs-
öden, trotsade sitt löfte.

Under Kulturhuvudstadsåret i Stock-
holm 1998 visades pä Postmuseum utställ-
ningen Ett brev betyder så my cket. I utställ-
ningen kunde man ta del av ett fyrtiotal
noggrant utvalda originalbrev av privat ka-
raktär, skrivna av kända och okända perso-
ner. Målsättningen var att breven skulle ha
ett starkt och berättande innehåll, eller att
de skulle skildra en intressant företeelse.
Breven lånades in från arkiv, museer, biblio-
tek och privatpersoner.

Ett upprop i Dagens Ny heter gjorde oss
uppmärksamma på projektet Brevet, Folkrö-
relsearkivets i Ö rebro pågående insamling
av privatpersoners brev och brevsamlingar.
Projektets syfte var i första hand att ge ut en
bok om brevets betydelse för kontakten
mellan människor. Genom samarbete med
bokens redaktör, Eva Dahlström, fick vi ta
del av det urval hon gjort bland cirka 7 000
insända brev. Det var en stor tillgång för ut-
ställningen att vi därigenom kunde komma
i kontakt med privatpersoner, som var villi-
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ga att låna ut sina släktklenoder till Postmu-
seum.

En av dessa personer var Märta O lsson,
som skickat in avskrifter av Almas brev. Bre-
ven från fästmannen Johan Berg grep tag i
mig extra starkt. Johan är sjuk i lungtuber-
kulos och skriver till Alma från de olika sa-
natorier, mellan vilka han flyttas fram och
tillbaka under tio år. Breven uttrycker varma
och längtansfulla känslor för Alma samti-
digt som de är laddade med stark döds-
ångest.

Det är inte lätt att göra sig till tolk för
någon annans funderingar, även om man
kommer särskilt nära en person i hans brev.
Min tanke är att berätta något om Johans
längtan och hopp, men också att ge en in-
blick i en sjukdomskamp som åtskilliga av
våra förfäder gått igenom. Med förundran
har jag insett hur mycket femtiofyra brev
kan ge, av mänskliga öden och viktig kultur-
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h istoria. Det har varit spännande och läro-
rikt, men också skrämmande att komma i
kon takt med lungtuberkulosen , en av de
största folksjukdomarna genom tiderna.
O taliga kända och okända, fatt iga och rika
har dukat un der av sjukdomen . Under 1930-
talet, när Johan skriver breven , var lungtu-
berkulosen ännu den främsta dödsorsaken
bland unga männ iskor i vårt land.

I utställningen  Ett brev betyder så my cket
visades två av originalbreven till Alma. Det
ena var Johans första brev från H ålahults sa-
natorium. Det andra var ett brev från Almas
mamma, som beklagar att Johan har tagits
in på sanatorium och visar sitt medlidande.
Men framför allt blottar hon sin ängslan för
Alma och varnar för den smittsamma sjuk-
domen , "du måste vara stark Alm a jag bön-
faller dig du måste sköta dig så att ej du
med går samma väg".

Alma och Johan

Alma Andersson föddes 19o5 uto m äkten-
skapet. När breven skrivs bor hon hos sin
far i Kyrkås utan för Ö stersund . Att fadern
var en kärv person vittnar både Johan och
Almas mamma om . Alma hjälper honom
att driva en liten gård samtid igt som hon
ib land tar tjänst och även skapar inkomster
genom att sy åt andra. Modern Brita är om-
gift och har flera barn i det nya äktenskapet.
H alvsystrarna, som också skriver brev till
Alma, är mycket fasta vid henne.

Joh an Berg föddes 19o1 i Blekinge och
flyttade så småningom till Kyrkäs i Jämt-
land . Till sin läggn ing verkar Johan vara en
glad och utåtriktad man , som gärna driver
sina ideer. Men han uttrycker själv att han
levt stora delar av sitt liv u tan någon som
brytt sig om honom . Vid något ens taka till-
fälle nämn s hans mamma i breven . När han
insjukn ar i lungsot arbetar han som vakt-
mästare i Kyrkås kyrka sedan sju år tillbaka.

O mkring ett år hade Johan och Alma va-
rit fästfolk när Johan första gången togs in
pa sanato rium sommaren 1929. Johan var dä
28 är och Alma 24 .

Jag är ju en bland de fr iskaste här

H alahults j ubileumssanatorium,
augusti r929 j anuari 193o

Johan har tur som får plats på det välre-
nommerade H ålahults sanatorium utanför
Ö rebro. H ålahult var ett av landets fyra ju-
bileumssanatorier. Dessa byggdes för medel
insamlade av Sveriges folk och skänkta till
kung O scar II vid hans 25-ärsjub ileum pa
tronen är 1897. Kungen beslutade att pengar-
na skulle användas till att bekämpa lun gtu-
berkulosen . För ändamålet inr ättades dessa
folksanatorier, framför allt riktade till obe-
medlade lungsotspatien ter med gott hopp
om tillfrisknande.

Sanato rierna placerades vid havet eller i
skogen för att de sjuka lungorna skulle få så
mycket syre som möjligt. Behandlingen gick
främst u t på att patien terna skulle få vila,
frisk luft, motion samt god och näringsrik
kost. Sanatorievistelsen präglades också av
starka krav på lydnad och d isciplin bland
patienterna.

I sitt första brev från H ålahult berättar
Johan om dagsschemat :

Kl 8 up pstign ing så skall man tvätta sig raka

och bo rsta tänd erna, klart  9  så är det p ro me-

n ad till halv IO då är det fru ko st till IO, så är

m an led ig till n m en skall m an på den t iden

skriva b rev bo rsta kläder o ch sko r, sam t

h an d la o m m an b eh över n ägo t, m ellan 11-12

är det p rom en ad . Kl 12 till h alv 2 skall m an

ligga i hallarna, så är det m idd a mellan h alv

2 till en kvart över 2 så b lir d et att ligga i hal-

larna till kl en kvart över 4 då får vi kaffe

o ch do p pa. Sedan till halv 6 skall vi ta tem-

p eratu r sam t läsa tidn ingar o ch ga i 3o m in u-

ter, så b lir d et åter till att ligga i h allarna till

kl en kvart i 7, då är det att snygga sig till

m at kl 7. Efter  mat är d et p rom en ad 20 m i-

n uter sed an är vi fri till 8 då skall m an vara i

sän g 9 skall d et vara tyst . Så d u m å tro att

det är job b igt. N är vi ligger i hallarna ligger

vi m ed kläderna på, o ch h ar en filt på oss.

H allarna är b o rta i skogen , o ch äro en d ast

go lv o ch tak, där h ar var och en sin liggstat .

Det är 1o i varje h all sa d et är en 15 h allar
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inne i skogen roo meter ifrån varandra. Mel-
lan en kvart över 2 till en kvart över 4 kallas
den tysta turen, då får ingen inom hallarna
säga ett ord, utan om möjligt sova.

(Halahult, 16 augusti 1929)

Det är friska vindar i ligghallarna, skriver Jo-
han och ber Alma sticka en mjuk och varm
mössa. Johan berättar vidare om den ele-
ganta matsalen på Hålahult . "Du må tro det
är väl ordnat i matsalen också, blommor
och brutna servetter var dag, nästan för stor-
slaget, man äter nästan sämre när det är så
där fint." skriver Johan. Det ingick i be-
handlingen och det var viktigt för patienter-
nas motståndskraft att de åt ordentligt.
"Helsa honom så mycke säg han skall äta
bli tjock o fet så är det ingen fara", skriver
Almas mamma. Johan berättar att det är
vägning två gånger i månaden och att han
har gått upp hela 2 kg i vikt.

I Johans brev finns hopp och förtvivlan i
samma rader. Han betraktas som ett patient

med stora möjligheter att tillfriskna, men
trots att doktorn uttrycker sig hoppfullt om
hans tillstånd lyser ångesten igenom när Jo-
han berättar:

En del tror ju att en skall kunna bli fet, på
ett par veckor men det är ju fel, om man
finge sådan här vård och mat ett år möjligen .
Doktorn tyckte jag hade ökat med det mesta
som kan gå! Man skall beräkna att vi får ju
röra på oss, kan säga hela dan . Nog är det
överdådigt med mat, men i alla fall, det är ju
bara tre gånger om dag. Men ett kan jag
nämna att nog är jag bra mycket rundare nu !

(Halahult, 29 augusti 1929)

De flesta får ingen medicinsk behandling
berättar Johan , särskilt inte de som är illa
däran . Själv får han dock bågljusbehand-
ling, vilket var en slags retningsterapi för att
uppegga kroppens egna försvarskrafter. Me-
toden användes endast på relativt mot-
ståndskraftiga sjukdomsfall. O mkring sex
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månader skall han vara på Hålahult enligt
planerna, men det beror på hur sjukdomen
utvecklar sig. "Jag har ingen hosta och ingen
feber, jag är bland de friskaste här" skriver
han hoppfullt.

Sedan jag var liten så har ju ingen sett om

mig förrän nu. Nu får jag lagad mat snyggt

och rent omkring mig utan omsorg, så jag

har ju mina bästa dagar. Blir jag då fullkom-

ligt frisk så är ju allt gott och väl. Det b lir väl

att ordna om levnadsförhållandena när jag

kommer hem . Det ordnar sig nog för mig

också? Jag får nog leva till dess jag dör!

(Halahult, 29 augusti1929)

Johan uppskattar och kommenterar ofta Al-
mas beskrivningar av vardagen där hemma.
Hon berättar om nya parbildningar och om
barn som blivit födda, ibland utan att män-
nen tagit sitt ansvar. Detta upprör Johan
gång på gång. "Sorgligt om det blir en mas-
sa barn som kommer till världen och får
lida." När Alma berättar om trevliga upple-
velser hon själv varit med om kommenterar
Johan med ett sting av avund. "Ser att du
lever och regerar värre! Ja man skall leva li-
vet leende! Att börja och sluta dagen med
sura miner det är bara att sig och andra för-
därva", svarar han.

Men Johan berättar också om egna även-
tyr. Han får tillsammans med fem medpa-
tienter åka in till Örebro i sanatoriets nyin-
köpta bil, "en ny 7 sittsig Hudssons kuppe
bil". "Flott må du tro!" Det blir en härlig
dag och Johan känner sig fri som en fågel.
Du ska inte tro att det är ledsamt här, skri-
ver han, och berättar att det är "trull varje
dag". På dagarna gör de utflykter i omnej-
den och på kvällarna är det musikunderhåll-
ning. Johan berättar också om en biokväll
med Fyrtornet och Släpvagnen.

Johan beklagar sig inte i onödan, men
trots vänskapen mellan patienterna och un-
derhållningen på sanatoriet längtar Johan
hem allt starkare vad hösten lider. Det blir
kallt ute. Johan bävar för att ligga med öp-
pet fönster hela vintern. "Men det är ju fris-
ka luften som skall görat."

I början av oktober har Johan ökat 8 kg,

en ordentlig förbättring menar läkarna. Bara
ena lungan är obetydligt angripen medan
den andra är fullt frisk. Trots detta låter Jo-
han inte särskilt uppmuntrad.

Så han sade att om något skulle lyckas så var

det väl m itt fall. Roligt i alla fall att få ett så-

dan t utlåtande. Det är ju de som legat här i

1 1/ 2 är och ei giort nägra fö rbättring ar, fel ät
bägge lungorna och ända har hopp . När m an

har en hel, så kan dom ju i värsta fall taga

bort den som är sjuk och man blir en ny

männ iska. (Halahult, 3 oktober 1929)

Johan pendlar mellan hopp och förtvivlan.
Styrkan i hans liv är Alma. Johans brev
innehåller många och långa beskrivningar
av deras kärlek och vänskap. Han är oänd-
ligt tacksam över att han och Alma har fun-
nit varandra. Johan minns deras samtal när
han berättade för Alma att han skulle resa
till Hålahult. "Jag tog dig i hand och sade
som så, du glömmer väl icke mig eller över-
ger mig?" "Nej då, jag skall vara dig trogen
det kan du vara säker på." hade Alma sva-
rat.

Johan tycker om att skriva och formule-
rar sig ledigt. Han är mångordig när han
funderar och fantiserar om deras kärlek och
gemensamma framtid.

Kära lilla vän !

Hjärtligt tack för det kärleksfulla brevet som

jag hade glädjen mottaga från dig! Ser att du

lever och hoppas so m van ligt, ja det är bra,

fröjdas och sjung du som är frisk och ung.

Även jag brukar sjunga ib land fastän jag är

krasslig. Ja du är rar du, och behändig, tän k

om jag hade dig här vad jag skulle klämma

och trycka dig in till mig. Jag blo tt av glädje

och tillfredsstellelser tänker på d ig. 0 , vad

du har varit snäll och god mot m ig, och vad

vi h ar haft roligt många gånger tillsammans.

O ch om inte jag hade blivit sjuk så var säker

på att vi allt jäm t skulle ha varit tillsammans

och haft roligt och prövat livet tillsam mans.

Tänk vad glädje om vi haft ett litet hem till-

sam mans och fått arbeta med och för varan-

dra. Men är det så meningen kan det ju b li

ännu. (Halahult,3oj anuari 193o)
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Ett litet glädjeämn e i Johans vardag är en
ekorre och en talgoxe som brukar komma
in i rummet och äta skorpsmulor. De är så
tama så man kan klappa dem, skriver Johan .
"Ja kära du livet är underbart när man tän-
ker efter."

Johan blir sängliggande

Sollidens sanatorium, j uli  -  oktober1930

Und er hösten 1930 framgar det av Joha ns
brev att han varit hemma något över som-
maren och att han kunnat träffa Alm a en
del. Dessvärre har vistelsen på H ålahult in te
gjort honom frisk. H an har nu placerats på
Jämtlands läns sanatorium Solliden, beläget
på en skogklädd höjd in till hemstaden
Ö stersund. Nu kan Alma hälsa på Johan på
sjukhuset. H an är glad över hennes besök,

men sörjer att de inte får vara ensamma och
kramas. Trots närheten till Alma blir det en
tråkig höst. Johan ordineras sängliggande på
för honom otydliga grunder.

Efter undersökn ingen säger docktorn att h an

tyckte det var bäst att jag gick i säng och vila-

de ett tag. Jag fann detta högst märkvärd igt

eftersom jag hade hel dag och alla promen a-

derna samt ingen feber. Men han sade att

det icke kunde skada att vila ett tag, blodvär-

det hade något gått upp, och matlusten har

blivit säm re, och han m en te att den här ti-

den var som värst när det är så omväxlande

luft . Det är flera med m ig som fått gått i

säng på samma grunder. Men som du nog

kan förstå så känns det som så märkvärdigt

att ligga när man icke har någon feber, och

känner sig kry. Men för all del, det kan vara

bra också. Vi fingo ju ligga ute i skogen och

Ligghall för män på Hålahults jubileumssanatorium.
Hålahult invigdes år 1900 och fotografiet är från denna t id.

Foto: Bernadottebiblioteket , Oscar 11:s album.
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Matsalen på Hålahult , omkring år  1900 .
" Man äter nästan sämre när det är så där fint " skriver Johan t ill Alma  1929.

Foto: Bernadottebiblioteket , Oscar 11:s album.

frysa för länge också det var det semsta utav

allt . Tänk om du varit hos mig ändå, jag är

alldeles ensam här inne o m dagarna, jag tän-

ker så mycket på dej min enda, kära lilla  vän .

(Solliden, 24 september 1930)

Johan längtar efter Alma. H an vill omfam-
na, smeka, kyssa och krama. H an fan tiserar
om deras framtida hem och ett liv i kärleks-
full gemenskap . Samtidigt skymtar det mel-
lan raderna att han är osäker på om detta
någonsin kommer att bli verklighet.

I noveber 1930 tvingas Joha n äterigen
byta sanatorium. H an blev förtvivlad när
han måste flytta ända till H ede i H ärjeda-
len . Detta betyder att han åter placeras långt
bort från hembygden . Varför måste Johan
flyttas mellan sanato rierna? Var det verkli-
gen för luftombytets skull? Märkt av vår tid
tänker man gärna på kostnader. Doktorn
menar att Johan redan har varit längre tid

än han borde på So lliden . Den här gången
måste han byta plats med en patient i Hede.
Johan har svårt att förstå varför.

Jag kan då icke fatta att läkarna icke har nå-

got hjärta utan att man skall fara h it och dit

som en an nan syndare, ja värre! Varför kun-

de jag icke ha fått stan na här, lika väl som att

byta med den som är i Hede, men det är ju

för luftens skull.

(Solliden, 22 okto ber 1930)

Johan o rdnar så att han får komma hem
några dagar innan han fortsätter till H ede.
Vi mäste fa njuta rikt igt av kärleken innan
jag reser vidare, skriver han till Alma.
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Utan Alma gick det inte att uthärda

Hede sanatorium, november 193o- oktober 1931

Att komma från Solliden till H ede är som
att komma från slott till koja, skriver Johan
när han kommer fram. Resan gick som en
dans, men ganska segt ändå, skriver han ,
med 18 mils bussfärd över skog och fjäll
bakom sig. Lika långt är det tillbaka till
Alma, men de fick träffas några dagar innan
Johan reste. "Vi finge i alla fall njuta ricktigt
när jag var hem", skriver han , "hade jag icke
dig att tänka på så ginge det icke att uthär-
da".

Det är ödsligt och trist i H ede, bara det
storslagna Sänfjället att titta på. Men sana-
toriet är rent och snyggt, och maten är god
och vällagad även om det saknas frukt och
grönsaker. De nya rumskamraterna är mer
missmodiga, berättar Johan, och det ordnas
ingen underhålln ing. Det enda roliga är att
gå till byn och handla tidningar, skriver
han, men det blir ju dyrt. Så småningom
ordnar han en tidningsfören ing. Medlem-
marna betalar 25 öre i inträdesavgift och se-
dan 25 öre i mänaden . Johan blir ordfö ran-
de och lägger ned mycket energi på att få
tidn ingsprenumerationer till subven tionera-
de p riser. Till jul ordnas det dock lite extra
för patienterna, julgran , pyn t, sång och jul-
stämning. Johan är själv inblandad i Lucia-
firandet och berättar stolt om sin "frimodig-
het".

Johan tillbringar ungefär ett år i H ede.
Med allt större in tensitet filosoferar han
över livet, Alma och framtiden . Samtidigt
frågar han sig varför Alm a och han måste
utstå denna prövning. Varför har Gud straf-
fat dem ? Frågan finns närvarande både for
Johan och Alma. Kanske är det Alm a som
har den starkare gudstron . Som livsbesvär-
jelser skriver Johan långa längtansfulla kär-
leksförklaringar till Alma.

0 , vad jag saknar d ig min lilla vän , det kan

du icke tänka dig. Jag tänker på d ig var stund

och minut , men jag är glad över att vi fick

träffas i glädje och so lsken när jag var hem.

Vi hade det allt bra härligt ändå, bara du och

jag, tän k om vi hade fått ha det så där hela

livet, vilken lycka och rikedom . Men, vi får

vara glada och belåtna över dessa våra lycko-

stunder än så länge, och hoppas på bätt re

längre fram . Tän k ändå om jag blev frisk,

och vi finge njuta av kärleken både dag och

natt ett långt liv. Jag har mer och mer kom-

m it underfund med, att du och jag passar

helt för varandra. Vi äro ju som gjorda för

varandra. Jag skulle då icke kunna älska nå-

gon an n, nej ingen an nan än dig m in lilla

vän Alma!

Tänk om vi hade komm it underfund om

det när vi vo ro hos N ickes för så länge sedan

och vi då hade fastat våra hjärtan vid varan-

dra och blivit et t, och b ildat hem för en 8-10
år sedan , då kanske jag varit kry. Du hade ju

då stökat om mig med både mat och värm e

och först som sist kärlek. Det hade allt varit

skillnad mot att som jag gjort, flaxa hit och

dit och fara illa. För att vara ensam och icke

ha en enda som ser om en, det är nog vägen

till sjukdom och elände. Jag har ju icke haft

en en da som haft en öm mande tanke om

m ig, så ej underligt att det gått som det

gjort . Men jag vill i alla fall tacka dig av hjär-

tat, för vad du varit, och vad du gifvit, och

ofratt för mig sedan vi funno varan dra.

Tänk, om vi, so m äkta makar hade fått ord-

nat i ett hem, med och for varandra. Jordens

största lycka! Vi passar ju för varand ra och

har den rätta upp riktiga kärleken t ill varan-

dra. Men, det är ju så for en del, b lott livet

prövning är, så vi som på det här sättet b livit

prövade får väl försöka bära allt med tålmod

hur svårt det än är. 0 , jag ville sluta d ig i

min famn , och glöm ma all världens sorger!

(Hede, 12 november 1930)

Mellan raderna finns Johans tvivel. Kom-
mer de någonsin att få skapa det hem, där
de för allt id skall få rå om varandra? "Men
hur det än går så vill jag önska och hoppas
att allt må gå d ig min tös väl i händer hur
det än går for m ig. Förstå mig rätt ! D u vet
ju hur jag har det och att det icke går an att
smida så stora planer för min framtid. Ja,
det skulle ju kunna inträffa ett under men
det är i alla fall att använda sig utav stora
"O m", man måste resonera förnuftigt." Jo-
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han grämer sig mycket över att han och
Alma inte började sällskapa tidigare. O m de
hunnit gifta sig hade Alma kanske pysslat
om honom så att han aldrig behövt bli sjuk.

O m sjukdomen finns inga långa utlägg-
n ingar. Jag känner mig ganska pigg och kry,
jag mår ungefår som vanligt, skriver Johan ,
lite hosta och en aning feber. Varannan tors-
dag är det badn ing och vägn ing. Det tycks
vara den enda vård Johan får. H an nämner
att doktorn har kommit vid ett par tillfäl-
len , men att han då varit stupfull och inte
brytt sig om patien terna. Målet är att gå
upp i vikt. Johan går upp ett par hekto då
och då och han tycker att han är ganska
rund och fin i kroppen .

Johan beklagar sig när det är 41 grader
kallt och patienterna skall ligga för öppet
fönster. "Men det är att krypa under filtarna
och bara sticka upp näsan litet grand ." Jo-
han fryser ofta ! H an ber Alma sy en varm
morgonrock, nya pyjamasar och han ber
henne om något mjukt och stickat att ha
om bröstet. Johan ligger i feber och fryser!
"Ja, jag är som så väldigt frusen om bröstet
o ryggen i synnerhet på nätterna kan jag
vakn a o frysa." Dåtidens tankar om frisk
luft för de lungsjuka var riktiga, men kan
det verkligen ha varit nyttigt med denna is-
kyla? Johan börjar misströsta och tvivla på
vården . I smyg skaffar han homeopat medi-
ciner för sina sista tillgångar. Sanato rierna
är ju mycket olämpliga för den som vill bli
frisk, skriver Johan i februari 1931, att bara
lapa luft ser hopplöst ut !

Som läsare b lir man en an ing fundersam
över livet på sanato riet. Denna ensamhet
och ständiga längtan år ut och år in . Tänk
om Johan kunnat vara hemma mera. Men
hade han egen tl igen något hem kvar? Vem
kunde försörja en icke arbetsför? O ch hur
hade det gått för Alma och andra i Johans
omgivn ing? I sanatorietanken ingick också
att smittan skulle isoleras. Johan nämner
aldrig något om sjukdomens smittsamhet.
Tänker han alls på det när de träffas eller
när han sänder mängder av kyssar till Alma
i varje brev? H ur tänker Alm a?

Johan berättar åter om talgoxar som fly-
ger ut och in i rummet. Fåglarna äter smu-

!or ur hans hand och på nätterna vilar de på
hans lampskärm . Ett annat glädjeämne är
Almas välkomna paket med matvaror, bak-
verk och små presenter.

Johan ber Alma berätta om återinvig-
n ingen av Kyrkäs kyrka, som blivit restaure-
rad . Den är nu "vackert strålande vit" och
den har fått dubbla fönster. Det framgår att
Johan , som kyrkvaktmästare, fick arbeta hårt
med eldning när det utkylda kyrkorummet
skulle värmas upp. Möjligen misstänker han
att detta arbete bidragit till sjukdomen .

Johan har själv fått ordna en vikarie på
vaktmästartjänsten , men när denne tröttnar
måste han åter skaffa en ersättare. Följden
blir att han säger upp tjänsten i februari
1931. "Blir jag kry sä nog skall det väl bli n -
gon råd för mig också, eller rättare för oss
båda, tror du inte?"

Johan har fått astma och blir svårt sjuk

Strömsunds hembygdssanatorium, hösten 1932

Breven från Hede följer i en tät ström, men
därefter blir det ibland stora uppehäll mel-
lan breven . Det är ovisst om breven gått
förlorade eller om de aldrig skrivits. Johan
har flyttats igen . Denna gång till Ström-
sund, ett hembygdssanatorium för norra
Jämtland , beläget knappt tio mil norr om
Ö stersund .

Efter somm aren 1932 börjar Johan p lots -
ligt kalla Alma för sin älskade hustru. O ch
han avslutar breven med "d in egen ömt till-
givne make." Det framgår att de har förl o-
vat sig, men inte under vilka omständighe-
ter det skett. Förlovn ingen sätter ytterligare
fart på Johans fram tidsfunderingar. H an vä-
gar tala med Alma om barn, två eller tre
barn önskar han sig. H an är övertygad om
att de kommer att skapa ett "mönsterhem"
tillsammans.

Johans allmäntillstånd är skapligt, men
han har fått astma. "Astman är nog värre än
allt annat, den minsta rörelse som jag gör så
stryper det åt." skriver han . H an tackar ock-
så för medicin som Alma har skickat , "mät -
te den göra nytta".

I början av oktob er 1932 blir Johan akut
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sjuk. I tre dygn kan han in te sova för hos-
tan . H an tror att det är Almas medicin som
verkar, som gör att det har lossnat så att han
måste hosta upp "en massa smörja". Detta
har in te hän t tidigare. H an är orolig för sitt
liv och vill att Alma skall besöka honom så
fort som möjligt. För första gången nämner
han att de har talat i telefonen med varan-
dra. Alm a har ringt till honom, orolig av
brevet hon fått. Johan har nu ständigt feber,
han är sängliggande och orkar inte gå upp
själv för att tvätta sig. Men han blir bättre
1gen:

Men du må tro att jag hade det svårt i 3 dygn

också, jag viste kn appast vad vändning det

skulle ta, du må tro jag känner m ig lätt i

kroppen nu o inget vidare besvär med and-

n ingen heller. jag är med andra ord en ny

människa. I dag har jag varit uppe o gått

över golvet ett par gånger också, o jag som

förut i över 2 mänader icke har kunnat taga

m ig ur sängen . Du kan icke tro vad o utsäg-

ligt glad jag kän ner m ig. Gud vare lov o pris!

(Strömsund,  y  oktober 1932)

Det blir in te så brådskande med Almas be-
sök. Johan utnyttjar tillfallet och ber henne
sy en riktigt varm pyjamas innan hon kom-
mer. Johan fan tiserar om att de ska få till-
gång till ett rum där de kan vara ensamma
en stund . H an upprepar ett par gånger att
det nu var två år sedan de var ensamma till-
sammans.

Ej att undras på om både du o jag längtar ef-
ter ett sådan t möte tänk två år sedan sist, och

kanske att m in längtan å åtrå är större än din

jag som bara ligger o vilar, begären bl ir ofel-

bart större då, det är säkert min älskling!

(Strömsund, 13 oktober 1932)

0 vilken lycka o salighet de två dagar du var

hos mig in neburet, ett min ne för livet, som

aldrig förb leknar. Nog har vi skrivit om kär-

lek, o givit varandra ord o lö ften i alla dessa

brev so m skrivits men så är det också befogat

och icke bara tom ma ord . Den är sann o den

är ren o ädel, den kännes i varge väsen varge

fiber i ens kropp . 0 vad jag tyckte att du var

söt o rar när du var till mig aldeles so m förr

o ingenting har du förändrats, ja det har du

ju , men till det bättre !

(Strömsund,  y  november 1932)

I ett enstaka brev skrivet sommaren 1933 be-
rättar Johan att han känner sig så kry att
han hoppas få vara hemma och tillbringa
sommaren med Alm a. Men var skall han
bo ? H an gruvar sig för fattiggården . H an
tycker att trappan är svår att gå i och att
rummen är för små och instängda. H an
hoppas få bo hos en bekant.

Som i en parentes berättar han i slutet
av brevet att han varit tvungen att dra ut
femton tänder. Men han har framtänderna
kvar, så han behöver in te leva på välling,
ägg, köttbullar och potatis. Tillsammans
med tandborstn ing var detta troligen den
tandvård som stod till buds på sanatoriet.
Det var ännu in te en självklarhet med per-
sonlig tandhygien . Angripna tänder hörde
till de stora folksjukdomarna. Just vid denna
tid debatterades folktandvårdens in förande
som hetast i Riksdagen . "Må nu så gott, o
du får även flera kyssar bara av mig din
egen lilla pussgubbe" avslutar Johan brevet.
H ur upplever Alma detta?

Det skaver och gnager

Sollidens sanatorium, augusti 1936

Endast ett brev finns bevarat från en fyraårs-
period mellan sommaren 1933 och hösten
1937. D et är avsän t frän Solliden i augusti
1936. Alma har tydligen svikit ett löfte. "J ag
gick o vän tade på dig i lördags o hade också
ordnat det fint för att träffas men jag fick
vänta förgäves." Johan har däremot fått be-
sök av Almas halvsystrar, Karin och Anna.
De kom med jordgubbar, grädde, tärta, ba-
naner och blommor. Johan blir mycket upp-
rymd av besöket, även om han måste bjuda
på kaffe i "kappsmuttan" eftersom samlings-
salen renoveras. Annars känner sig Johan
obekväm bland folk, han skriver att "så som
det skaver o gnager" så kan han knappast ha
på sig en rock.
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Alma och Johan.
" Bland alla mina kort kommer detta att bliva det käraste!"

skriver Johan när han skickar ett foto av dem båda t ill Alma.
Bilden han omtalar togs vid Almas besök på St römsund i november 1932,

av en medpat ient som var fotograf t ill yrket.
Var det möj ligen detta foto?

Privat ägo.
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Du och jag är väl som gifta?

Hede, hösten 1937

De fem sista breven som bevarats efter Jo-
han är skrivna under hösten 1937. Joh an be-
finner sig åter i H ede. H an är mycket eufo-
risk över sommaren som gått. H an har fått
vara hemma och han har fått vara mycket
tillsammans med Alma. Johan drivs ännu
av längtan efter Alma.

Ack, Ack, Ack ! O m jag fått varit frisk vad vi

då skulle haft det b ra, ett ricktigt ideals "äk-

tenskap". D u kan vara så säker lilla du. O ch

sedan vilka snälla barn vi skulle haft , två

önskebarn en flicka som hjälp te lilla mor

med allt samt en pojke som hjälpte far och

som lärt sig att skjuta o b livit en "mästare",

ej endast i Kyrkås utan i hela Sverige, kanske

en världsm ästa re. (Hede, 21 augusti 1937)

Men Alma är in te riktigt nöjd med somma-
ren . H on är besviken över att Johan har äg-
nat så mycket tid åt sitt fiskeintresse. H on
tycker att han lämnat henne för o fta. Alma
har också utt ryckt besvikelse över att de in te
var ute och promenerade tillsammans när
de bodde i stan . Johan anger flera skäl till
detta. Visst var det väl härligt att njuta hem-
ma i sängen , skriver han . H an kände sig
också obekväm ute bland folk med såret i
ryggen . Dessutom borde in te Almas far få
kännedom om att de syn ts tillsammans .
Varför? Johan och Alma har ju varit fästfolk
i n io år vid den här tiden . Tyckte inte Almas
far att Johan var en lämplig fästman ?

N är Alma berättar för Johan att hon
trots honom betraktas som en "gammal-
stors" och "överbliven" blir han stött och
sårad . Du och jag är väl som gifta, skriver
han , du räknar väl i alla fall med m ig? "Du
får icke känna dig ensam när du äger mig, ty
det känns som om in te jag vore någon ting
till." Trots besvikelserna lovordar Johan de-
ras gemensamma kärlek och sommaren som
gått.

mera än förr lära känna varandra o först o

främst o sist ge varandra en kärlekens härliga

underbara sötma, någont ing som vi tid igare

ej ricktigt givit varandra.

(Hede, 16 november 1937)

Ingen vet om det blir bätt re eller sämre

Från Hede till Strömsund,
november/ december 1937

I brevsamlingens allra sista brev berättar Jo-
han att han skall flyttas till Strömsund igen .
Den sjuke har ju ingen ting att säga till om,
skriver han , man måste bara finna sig i an-
dras ordinationer gång på gång. Johan är ir-
riterad över den plötsliga flytten , men sam-
tidigt kommer han närmare hemmet och
Alma. På väg till Strömsund har han möjlig-
het att stanna till ett par dagar hemma i
Kyrkås. H an vill att Alma ska bestämma da-
gen för hemresan :

Allt ligger i din hand . Jag förstår att du har

mycket att göra, nu till Ju l med syning o allt ,

men du får väl säga från en del, för m in skull

o för vårt gemensamma. Ingen vet när vi får

träffas näst och hur det kan komma att ord-

na sig i Ström sun d med hälsan om det b lir

bättre eller sämre därför måste vi vara till-

samman s bara du o jag ett tag. Sämsta att jag

ej är lika stark som i somras, men när du

pysslar om mig går det nog. Slit d ig lös för

min skull så vi får vara tillsamman s litet , nu

när tillfälle yppar sig. Vi måste få älska o nju-

ta. (Hede, 3o november 1937)

Johan lever i ytterligare två år. Vad som
drabbar honom den sista tiden känner vi
in te till. D en 24 februari 194o avlider han pa
Strömsunds sanatorium. Alm a är 35 är när
hon förlorar sin fästman . H on får leva ett
långt liv, men hon förblir ogift.

Det är presis som ett nytt liv skulle h a börjat

sedan i som ras för oss. Wi fingo ju också
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Något om lungtuberkulos på Johans t id

Enl igt en uppgift frän 1925, var lungt uberku-
losen då orsak till omkring hälften av alla
dödsfall bland unga männi skor (15- 40 är) i
Sverige. Sjukdomen orsakade 7 500 dödsfall
om året. Den fortsatta utvecklingen efter se-
kelskiftets jubileumssanatorier gjorde att det
är 1929, när Johan togs in pä H älahult, fann s
över hundra sanatorier i landet med sam-
manlagt omkring 7.200 platser.

Lungtuberkulos orsakas av tuberkelbak-
terien som ger infektion och sårbildning i
lungorna och lungsäcken. En uppslagsbok
frän 1930-talet berättar att den typiska lung-
tuberkulosen ledde till döden på i genom-
sn itt 2-6 är. Johan fick leva i tio år med sjuk-
domen, vilket således var ovanligt lång tid . I
sjukdomsbilden ingår att tillständet omväx-
lande försämras och förbättras. För varje pe-
riod av försämring minskar dock läkn ings-
möjligheterna. Även svårare fall av sjukdo-
men kan ibland läkas förvånansvärt bra, el-
ler åtminstone stanna upp . Lungtuberkulos
är synnerligen smittsamt, särskilt om en
sjuk person hostar eller spottar omkring sig.
Därför fanns det anslag i offen tliga lokaler
som förbjöd männ iskor att spotta på golvet
och uppmanade dem att använda spottk op-
par.

Enligt den nya medicinska vetenskap
som blomstrade vid sekelskiftet var det mo-
derna läror om hygien som skulle rädda fol-
ket från fattigdom, sjukdom och dåliga bo-
städer. Jubileumssanatorierna skulle råda
bot mot den hotfulla tuberkulosen och de
fick snart många efterföljare i m indre lokala
folksanatorier runt om i landet. H är skulle
patien terna fa frisk luft i syrerik miljö, vila
och näringsrik mat. Syftet var att öka krop-
pens motståndskraft mot sjukdomen . De
skulle komma bort från ohälsosamma bo-
städer och arbetsplatser. Med hjälp av sana-
to rierna var det också möjligt att iso lera
smittan från andra männ iskor. De nya hy-
gien iska idealen förde också med sig in på
sanatorierna ett omilt krav på d isciplin och
underordnande.

På sanatorierna fanns också viss medi-
cinsk behandling. Redan på H ålahult fick

Johan bågljusbehandling. Det fanns också
flera andra mer eller mindre framgångsrika
behandlingsformer. I augusti 1936 berättar
Johan att det skaver och gnager i ryggen så
att han knappast kan ha på sig en rock, det
gör det obekvämt att vara ute b land folk. I
Almas brevsamling ingår ett märkligt foto-
grafi av Johans rygg. I en rejäl glipa i huden
skymtar ett rör, men på ryggen syns också
ett kraftigt ärr, som förefaller vara retusche-
rat på fotot. Är Johan opererad eller ska han
kanske opereras? O m Johan har genomgått
en operation av lungan visar fotografiet san-
nolikt ett dränagerör. Även utan föregående
operation är det möjligt att man försökte
dränera lungan pa var. I november 1937
nämner han åter att han har besvär av rö ret,
men att det blir bättre när han får ett nytt.
Johan nämner in te någon operation i sina
brev.

Det är omvittnat att sanatorierna också
haft en folkbildande roll. För patien terna
fanns det oändligt mycket tid . Det var bruk-
ligt att det fanns tillgång till litteratur och
tidningar. Patien terna kunde också ha möj-
lighet att utveckla konstnärliga intressen .
För Johans del verkar möjligheten till kultur
och bildn ing ha varierat mycket mellan
sanatorierna. Johan är själv en aktiv person .
H an verkar ofta vara delaktig i aktiviteter
för patienterna. H an organiserar också en
tidn ingsfören ing. Det framgår att Johan
skriver mycket. H an är en stor brevskrivare,
men han skriver också i en skrivbok. Det är
naturen som är hans inspirationskälla.

Ibland skriver han verser till Alma, trots
att hon inte är särskilt förtjust i rim .

Aftonstun d i H ede

I H edes fagra bygder, i sen november kväll.

Där finn es goda dygder, och ljus i varje tjäll !

O ch allt n u vill sig vila, invid Son fjällets fot .

Men räven den får ila, det finns ej något bot.
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Jag här b land andra ligger, på Hedes sanat .

O ch om hälsa t igger, och efter bättre mat .

O ch efter d ig min flicka, med skönaste

behag.

O ch dina trollska blickar, jag ville skåda varje

dag!

H är hör du lilla Alma, min en kla lilla sång.

Du kan inför den stanna, och tänka än en

gång.

På att mig "kärlek" giva, i form utav ett brev.

M in "gum ma" du skall b liva en solstråle i

m it t liv!

(Hede, 27 november 1930)

M irakelmediciner räddar liv

Redan pa 1930-talet var dödligheten i lung-
tuberkulos i stadigt sjunkande. Den revolu-
tionerande förändringen in träffade dock i
slu tet av 194o-talet. Efter mänga ärs forsk-
n ing framställdes två olika mediciner nästan
samtidigt. Ett antibiotikum, streptomycin,
uppfanns i U SA samtidigt som en svensk
forskare tog fram PAS (para-aminosalicylsy-
ra). Var för sig hade medicinerna viss verkan
mot lungtuberkulos, men tuberkelbakterier-
na blev snabbt resisten ta. I kombination
med varandra bildade dock de två p repara-
ten en mirakelmedicin . Tusen tals männ iskor
kunde lämna sanato rierna och återvända till
livet. Tuberkulosen minskade drastiskt och
sanatorierna kunde succesivt avvecklas eller
användas för annan vård .

Dessvärre är tuberkelbakterien in te utro-
tad . I fattiga delar av världen sp rids ännu
sjukdomen och utgör en av de främsta
dödsorsakerna bland unga männ iskor. Ett
näraliggande hot utgör Ryssland och Balti-
kum där man idag uppför nya sanatorier,
bland annat med medel från Sverige. Allt
mer pekar dessutom på att sjukdomsbakte-
rierna tenderar att bli resisten ta mot den
medicin som finns idag.

Almas långa väntan

I tio år tar Alma emot kärleksförklaringar
och sjukdomsångest från Johan . H on till-
fredsställer efter bästa förmåga hans önske-
mål. H on skriver brev, hon gör besök, hon
skickar matpaket och hon syr. Alma är duk-
tig på att sy och livnär sig delvis på det. Jo-
han ber om en mössa, en morgonrock, nå-
got stickat och varmt att ha om bröstet och
om åtskilliga pyjamasar. Alm a ber sin mam-
ma om hjälp när det gäller stickat, men syr
gör hon själv. Johan blir mycket glad över
sin morgonrock, färg, modell och passform
är den bästa tänkbara, men han kan in te
låta bli att avslöja att det kunde varit skönt
med ett foder. "Vad fodring beträffar så fö-
rekommer det ju sällan, och på ett sätt är
det ju bättre den är lätt." H an skriver också
att Alma kanske fått för mycket arbete med
den om hon hade fodrat den .

I Johans senare brev har han en ganska
kärv och krävande ton när han beställer sina
pyjamasar. H an låter irriterad över att Alma
in te har klart för sig precis hur han vill ha
det. "En som är hel kan jag naturligtvis inte
ha för dra över huvudet är det värsta jag
vet." N ågon gång nämner Johan att han sli-
ter ut en pyjamas om året. I så fall har Alma
fått sy bra många. Sannolikt hade Johan
inte någon större möjlighet att ersätta Alma
för hennes utlägg.

År ut och år in väntar Alma på Johan .
Vad tror och hoppas hon egen tligen om de-
ras framtid? Vad har Johan för roll i hennes
vardag? Finns han nära eller på avstånd?
Med spänning läste jag breven till Alma
från hennes mor och halvsystrar. Kunde
dessa brev avslöja något om hur Alma själv
såg på sin relation till Johan ?

Breven innehåller mycket om vardagens
vedermödor, om familj, vänner, grannar och
arbete. Det framgår att Alm a ibland tar
tjänst, bland annat arbetar hon i turistnä-
ringen i Åre. Johan nämns då och då. Nå-
gon gång kommer en fråga om hur han
mår. N är Johan varit sjuk ett halvår skriver
Almas mamma att hon förstått att Alma
in te mår bra. Mamman, som lider och ängs-
las med Alma, skriver vidare "jag beder
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ängslas ej. Jag tycker att Gud var god mot er
tenk om du har haft en 2 eller 3 smä". "Du
far då vara glad att det är som det är ingen
som b lir utan far", skriver hon . H ur känns
det för Alm a?

En av systrarna, som just skall fylla 18 är,
skriver till Alma, "jag ska inte göra som Ka-
rin o dej spara tills jag blir för gammal så
ingen vill ha mej". När hon skriver detta är
Alma 25 är, och hon har sin Johan som stän-
d igt längtar efter henne. Vad vet systrarna
om Johans kärleksbrev till Alm a? Är breven
en väl dold hem lighet?

Märta O lsson berättar, att efter Johans
död och när även fadern avlidit, flyttade
Alma till Ö stersund och blev föreståndare
för en av mejerifö reningens mjölkbutiker.
Vid ett senare skede i livet flyttade hon in i
en familj, där modern avlidit, för att ta
hand om barnen och hjälpa till med hushål-
let. H är bodde hon kvar även sedan barnen
flyttat hemifrån .

Alma ville inte tala om det som varit,
berättar Märta. D et hon känner till om
Alma och Johan har hon fått veta genom
sin mamma, genom breven och genom den
släktforskn ing hon bedrivit. Märtas mam-
ma, som är Almas halvsyster Anna, har ock-
så läst breven . H on kunde in te påminna sig
att Johan kom hem till dem och hälsade på
mer än en enda gång. H on mindes inte hel-
ler att Johan och Alma hade förlovat sig.

Märta kastade inte alla b reven . Det är
hon glad för idag. Tillsammans med sina
kusiner bestämde hon att dessa brev, som
vittnar om så intressanta och spännande
livsöden , borde komma fler intresserade till
del. Almas b rev och foton skänktes till
Landsarkivet i Ö stersund. Tack vare Märta
O lsson och projektet Brevet i Ö rebro har de
också blivit tillgängliga för Postmuseum .
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