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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Tuberkulos har funnits beskriven i litteraturen sedan länge, men det är under 

industrialiseringen på 1800-talet som det blir en så utbredd sjukdom att den ses som en 

naturlig del av livet. Urbaniseringen och de dåliga levnadsförhållandena hos arbetare gör att 

smittan kan spridas fritt, och i början av 1800-talet ska den ha svarat för en tredjedel av alla 

dödsfall. Just eftersom sjukdomen blev en så stor del av livet för människor under 1800- och 

1900-talet, har den varit huvudmotiv i många skönlitterära verk och satt sin prägel på många 

människoskildringar från denna tidsperiod. 

 

Syfte: Mot bakgrund av tuberkulosens framväxt under 1800-talet och tidigt 1900-tal är syftet 

att undersöka hur tuberkulos skildras i fyra litterära verk i början av 1900-talet.   

  

Metoder: Uppsatsen är en idéhistorisk litteraturanalys med hermeneutisk tolkningsmetod. De 

skönlitterära verken väljs ut baserat på deras betydelse för att förstå tuberkulosen som 

psykologiskt och kulturellt fenomen.   

  

Resultat: Tuberkulosen har skildrats utifrån flera olika perspektiv under olika årtionden. De 

verk som undersökts skildrar alla hur livet påverkats av sjukdomen. Livet på sanatoriet och 

dödsångesten visar många ansikten. Även smittan är en central del i skildringar av 

sjukdomen. 

 

Slutsatser: Tuberkulosen har haft stort inflytande på litteraturen och samhället under 1800-, 

och det tidiga 1900 - talet. Den höga mortaliteten tillsammans med den okunskap som fanns 

om tuberkulosens orsak gör att den blir en mycket omtalad och omskriven sjukdom, både i 

skönlitteraturen och fackprosan. 

   

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

2. SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR, MATERIAL OCH METOD ................................... 2 
2.1 SYFTE ............................................................................................................................................. 2 
2.2 FRÅGESTÄLLNING ......................................................................................................................... 2 
2.3 METOD ........................................................................................................................................... 2 
2.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .............................................................................................................. 3 
2.5 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................................... 3 

3. UTVALDA VERK ................................................................................................................ 3 
3.1 BERGTAGEN AV THOMAS MANN ................................................................................................. 3 
3.2 I DÖDENS VÄNTRUM AV SVEN STOLPE ........................................................................................ 4 
3.3 PÖLSAN AV TORGNY LINDGREN .................................................................................................. 4 
3.4 VAXDUKSHÄFTET AV EDITH SÖDERGRAN .................................................................................. 5 

4. ANALYS ............................................................................................................................... 5 
4.1 SMITTAN ........................................................................................................................................ 5 
4.2 LIVET PÅ SANATORIET .................................................................................................................. 8 
4.3 DÖDSRÄDSLA MED FÖRTÄTADE LIVSUPPLEVELSER ................................................................. 11 

5. DISKUSSION ..................................................................................................................... 13 

6. SLUTSATS ......................................................................................................................... 15 

7. REFERENSER ................................................................................................................... 16 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 1 

1. Inledning 
Tuberkulos orsakas av bakterier som tillhör släktet mycobacterium, den humana formen är 

mycobacterium tuberculosis. Bakterien upptäcktes och isolerades år 1882 av Robert Koch. 

Sjukdomen sprids via droppsmitta och kan drabba alla kroppens organ, dock är 

lungtuberkulos den vanligaste formen (70–80% av alla fall) [1]. Primär tuberkulos utvecklas 

vid första exponeringen för bakterien och kan te sig indolent eller aggressiv. Sekundär 

tuberkulos utvecklas långt efter en primärinfektion, oftast till följd av reaktivering av 

primärinfektionen [2].   

 

De invaderande bakterierna fagocyteras av alveolära makrofager i lungorna. Bakterierna 

undviker avdödning genom att förhindra fusionen av fagosomer och lysosomer och kan därför 

fortsätta att föröka sig i makrofagerna. De infekterade makrofagerna kan aktivera andra 

immunceller och fler makrofager [2]. Immuncellerna mobiliserar kring bakteriehärdar och 

makrofager bildar efter hand tuberklar (granulom) kring härdarna. Konglomerat av tuberkler 

kan bli stora och inkräkta på friska vävnader [1]. I granulomen sker celldöd, kaseös nekros. 

Utöver nekrosen bildas det ofta stora hålrum i lungan (kaverner) till följd av aktiverade 

makrofager som utsöndrar lytiska enzymer [2]. Nedbrytningen kan även drabba vävnader som 

omger lungan, det kallas då för exsudativ tuberkulos [1]. 

 

Lungsot, tbc eller tuberkulos, samma smitta med många namn. Sjukdomen tuberkulos har en 

lång bakgrund och har historiskt visat många ansikten. Myter och fördomar har påverkat hur 

allmänheten och drabbade under årtionden sett på sjukdomen [3]. En vanlig myt, som speglas 

tydligt i skönlitteraturen, är romantiseringen av tuberkulos som en sjukdom som bara drabbar 

en viss typ av personer. De drabbade är speciellt känsliga, kreativa och sinnliga. Det är en 

sjukdom som drabbar de med för mycket passion eller motsatsen, de som förtränger sin sanna 

natur och passion [4].  

 

Under 1800-talet blev tuberkulosens inflytande större än bara en sjukdom, den blev ett sätt att 

leva. Susan Sontag skriver i sin bok Sjukdom som metafor ”För snobbar och uppkomlingar 

och samhälleliga karriärister var tbc ett tecken på att man var förnäm, ömtålig, känslig.” [4, 

41] och ”Det blev ofint att äta med god aptit. Det var tjusigt att se sjuklig ut.” [4, 43]. Det 

fanns dock negativa myter kring tuberkulosen, även om den romantiska synen på sjukdomen 

var den som dominerade [3]. Trots att sjukdomsfrekvensen avtog under det tidiga 1900-talet 
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till följd av förbättrad hygien var dödligheten bland de drabbade fortfarande hög. 

Mytbildningen kring tuberkulos avtog inte förrän en fungerande behandling var upptäckt och 

införd, streptomycin 1944, isoniazid 1952 [4] och paraaminosalicylsyra (PAS) 1946 [5]. 

 

Med sin långa historia och sina många myter är tuberkulosen fortfarande idag ett mysterium 

för många. Sjukdomen har skildrats otaliga gånger i litteraturen och varit ett kulturellt 

fenomen. Denna uppsats kommer att undersöka hur tuberkulosen har påverkat livet och 

litteraturen under sena 1800-talet och början av 1900-talet.  

2. Syfte, frågeställningar, material och metod   

2.1 Syfte  
Mot bakgrund av tuberkulosens framväxt under 1800-talet och tidigt 1900-tal är syftet att 

undersöka hur tuberkulos skildras i fyra litterära verk i början av 1900-talet.   

 

2.2 Frågeställning  
- Kan litterära skildringar öka förståelsen för sjukdomars psykologiska och kulturella 

aspekter? 

- Hur har tuberkulosen skildrats i litterära verk av Sven Stolpe, Torgny Lindgren, Edith 

Södergran och Thomas Mann? 

 

2.3 Metod 
Denna uppsats är en idéhistorisk litteraturanalys med hermeneutisk tolkningsmetod. De 

litterära verken har lästs och bearbetats med en hermeneutisk analysmetod där texterna 

jämförts med varandra. 

 

Analysen har haft ett tematiskt perspektiv och texterna har bearbetats utifrån tre teman: 

smittan, livet på sanatoriet och dödsrädsla med förtätade livsupplevelser. Dessa teman 

bestämdes innan genomläsningen av litteraturen. Valet av teman baserades på deras förmåga 

att täcka in många aspekter av sjukdomen tuberkulos, och deras centrala roll i de historier som 

finns att läsa om tuberkulos från det tidiga 1900-talet.    

 

Analysen utgår ifrån de fyra verken: Torgny Lindgrens Pölsan [6], Sven Stolpes I dödens 

väntrum [7] , Thomas Manns Bergtagen [8] och Edith Södergrans Vaxdukshäftet [9]. 
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Böckerna är utvalda baserat på deras relevans för ämnet. Alla är betydelsefulla litterära verk 

som har haft stort inflytande på sin samtid och eftervärlden. Författarna har på ett skickligt 

sätt fångat upp tuberkulosen, och dess påverkan på samhället och människor i sina verk.  

 

Utöver dessa verk inkluderas också komplementära texter som behandlar tuberkulosens 

historia och betydelse genom tiderna. Boken Sjukdom som metafor av Susan Sontag [4],       

Katarina Bernhardssons avhandling Litterära besvär: skildringar av sjukdom i samtida svensk 

prosa [3], Britt-Inger Puranens Tuberkulos: En sjukdoms förekomst och dess orsaker 1750-

1980 [1] samt Tore Zetterholm och Britt-Inger Puranens Förälskad i livet: en bok om 

tuberkulosens historia [10] används som referenser för de tolkningar som görs i uppsatsen.  

 
2.4 Etiska överväganden  
Till denna studie behövdes inget etiktillstånd. I analyser av det här slaget som handlar om 

fiktiva texter så finns inga känsliga personuppgifter, inga levande människor är omnämnda 

och därmed uppstår inga etiska dilemman.  

 

2.5 Avgränsningar 
På grund av uppsatsens omfattning har studien begränsats till fyra litterära verk. Totalt 

omfattar dessa verk 1576 sidor, vilket har bedömts som rimligt att hantera i en uppsats av 

denna storlek.  

3. Utvalda verk  

3.1 Bergtagen av Thomas Mann 
I denna roman av Thomas Mann får vi en inblick i några år av den tyska skeppsingenjören 

Hans Castorps liv under det tidiga 1900-talet, som ledde fram till första världskriget. 

Romanen startar när Castorp ska besöka sin tuberkulossjuka kusin på sanatoriet Berghof i 

Davos. Hans planerade resa på tre veckor blir i slutändan sju år när det upptäcks att han 

kanske också drabbats av tuberkulos. Under sin långa vistelse hinner Hans Castorp uppleva 

både död och kärlek. Hans träffar många starka personligheter som färgar hans bild av livet 

och sig själv. Under sin vistelse i Davos blir Hans Castorp avskuren från den vanliga världen 

och fången i bergets ”förtrollning” [10].   
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Thomas Mann var en tysk författare som 1929 mottog Nobelpriset för sitt arbete. Bergtagen 

är ett av hans mest kända verk [10]. Inspirationen till boken fick Mann när han besökte sin fru 

som vistades på sanatorium i Davos för en lungåkomma [8]. 

 

3.2 I dödens väntrum av Sven Stolpe  
I dödens väntrum bygger på författarens egna erfarenheter av sin sanatorievistelse. Romanen 

följer en ung litteraturforskare som kommer till ett sanatorium för att vila upp sig och iaktta 

de sjuka människorna, som forskaren från början inte räknar sig till. Det som huvudkaraktären 

tror ska bli en kort vistelse förlängs då det framkommer att han är betydligt sjukare än han 

själv förstått. På sanatoriet uppdagas känslor som han bara förväntat sig iaktta hos andra: 

ångest, rädsla inför döden, hopplöshet och tristess. Men huvudkaraktären får också uppleva 

kärleken och hur den kan förändra en människa [7].  

 

Sven Stolpe var en svensk författare och översättare. I dödens väntrum var Stolpes 

romandebut och baseras på hans egna upplevelser från sanatorium i Schweiz och Sverige. 

Efter I dödens väntrum skrev Stolpe ett hundratal böcker till och översatte över 60 andra verk. 

Han anses ha haft många influenser från utifrån Sveriges gränser [11].   

 

3.3 Pölsan av Torgny Lindgren  
I Pölsan beskrivs en notisskrivares sista notis. Romanen börjar år 1947 då mannen blir 

avbruten i sitt skrivande. Det är chefredaktören för tidningen som meddelar att det är slut på 

skrivandet då det avslöjats att allt mannen skrivit varit lögn. Notisskrivaren återupptar dock 

sitt arbete efter chefredaktörens död, drygt 50 år senare. Huvudpersonerna i notisen är Lars 

Högström, en ung lärare som precis lämnat sanatoriet och blivit förklarad immun mot 

tuberkulosen, och Robert Maser, eller Martin Bormann som han egentligen heter, en förrymd 

nazistledare som nu utger sig för att vara en kringresande försäljare av herr- och damkläder. 

Notisen växer till en märklig berättelse om hur lungsoten härjar fritt i Norrlands inland och 

två mäns jakt på den bästa pölsan [6]. 

 

Torgny Lindgren var en prisbelönt svensk författare som satt invald i Svenska akademien i 26 

år. Pölsan är en av hans många romaner. Lindgrens författarskap söker sig ofta bort från 

samtiden in i sägnens, skrönorna och historiens värld men lyckas ändå förbli samtidsorienterat 

med frågor om systemets skörhet, maktmissbruk och begär efter ordning [12].  
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3.4 Vaxdukshäftet av Edith Södergran  
Texten är en diktsamling som ursprungligen utgörs av 238 dikter, dock är i denna 

översättning 61 dikter utvalda av översättaren. Dikterna tar upp många olika ämnen och 

skildrar delar av Södergrans liv, bland annat skolåren. Vaxdukshäftet är i huvudsak det enda 

som finns kvar av den unga Södergrans lyriska process innan hennes debut med samlingen 

Dikter (1916). Vaxdukshäftet är skriven mellan 1907 och 1909, när Södergran var 15 - 17 år. 

De senare dikterna i samlingen är skrivna efter hennes tuberkulosdiagnos och färgas därför av 

ett vemod och funderingar kring existentiella frågor [9].  

 

Edith Södergran var en finlandssvensk poet. Hon fick som 16-åring diagnosen tuberkulos och 

avled i sviterna av sjukdomen som 31-åring. Södergran var en av de första och viktigaste 

rösterna inom svenskspråkig modernism. Hon var och förblir även en förebild för många 

kvinnliga lyriker [13].  

4. Analys  

4.1 Smittan   
Insikten om att tuberkulos är smittsamt har uppkommit gradvis under årtusendena. Redan 

under antiken och medeltiden fanns misstanken om att tuberkulosen var något som spreds 

mellan människor. På 1700-talet infördes till och med i vissa länder antilungsotslagar som 

beskrev hur allmänheten skulle uppträda för att undvika smittan. Människor blev förskjutna 

från sina hem och städer för att inte kunna sprida smittan vidare [14]. Samtidigt fanns 

motståndare till idén om att tuberkulos skulle vara smittsamt. Dessa hade istället teorier om 

ärftlighet och konstitutionell svaghet. Smitta var alltså ett kontroversiellt ämne under 1700- , 

1800- och även en bit in på 1900-talet, trots Robert Kochs upptäckt av tuberkelbakterien 1882 

[1].  

 

Smittan var ständigt närvarande i människors liv, den hängde i luften, både metaforiskt och 

bokstavligen med sina bakterier. I Pölsan uttrycks denna ständiga medvetenhet i ett citat från 

karaktären Eva: 
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Hon kunde inte hjälpa det, sade hon, även när hon ansträngde sig för att tänka på sjöfåglar 

eller potatisblommen så fastnade hennes tankar ständigt vid smittan. Hon tänkte oavbrutet 

på smittan. Det fanns ingenting i hennes hus eller hennes närhet som var obesmittat. [6, 

109]. 

 

Med den ständiga närvaron kan smittan ta sig olika betydelser. Smittan kan vara negativ, och 

ta sig i uttryck som ett vapen att användas mot de friska. Sven Stolpe skriver i boken I dödens 

väntrum: 

 

Vet ni, vem som sitter här i vagnen med vassa klor över ratten? Ni skulle blekna av fasa 

och störta omkull i kolonner om ni bara anade det. Döden! Här finns mera baciller än vad 

som behövs för hela ert lands armé! Om jag hostar, så sprutar jag skräck och fasa över er! 

Era friska kroppar kommer att bli fuktiga och matta som våra egna, och ni kommer inte 

längre att gå sjungande på livets landsvägar… [7, 71].  

 

Smittan kan också verka som något positivt, paradoxalt som det låter. I Pölsan finns den 

”positiva” smittan med. Tuberkulosen, eller speciellt mottagligheten för tuberkulosen, ses 

som något positivt. Detta eftersom tuberkulosen i Pölsan förknippas med liv och andlighet 

[3]:       

 
Jag har själv en gång i tiden varit en hostare, jag vet hur hostan och den ofullkomliga 

andhämtningen blir mittpunkten och, om uttrycket tillåts, anden inom oss. [6, 79]  

 

Förandligandet av tuberkulosen som en symbol för liv tycks höra ihop med det starka bandet 

till lungorna [3], som ger oss vårt livsbränsle syret. Karaktären Lars i Pölsan påpekar att: 

”Immuniteten, sade Lars Högström, inverkar inte på själslivet och drömmarna” [6, 143], för 

de är redan präglade av tuberkulosen och dess andlighet. Och trots att sjukdomen ses som 

något fasansfullt verkar det ändå finnas längtan efter den andliga mittpunkten som sjukdomen 

symboliserar. I Pölsan vänds smittans negativa och nedbrytande kraft till något levande och 

växande. Katarina Bernhardsson skriver: ”Smittan blir till befruktning och ett skapande” [3, 

222]. Karaktären Lars som är immun saknar sin andliga mittpunkt och säger: ”Att vara sjuk 

men inte smittbärande, bättre kunde livet inte vara.” [6, 106]. 

 

Precis som i Pölsan, där smittan vänds till något delvis positivt, finns det i Bergtagen exempel 

där huvudkaraktären beskriver hur sjukdomen gör de drabbade speciella:  
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Man vet absolut inte vad man skall föra för en min, för en sjuk vill man ju bemöta med 

allvar och respekt, eller hur, sjukdom är ju i viss mån något ärevördigt, om jag så får 

säga. [8, 127].  

 

Susan Sontag beskriver också detta fenomen i sin bok Sjukdom som metafor:  

 
När det upptäcks att Hans Castorp i ”Bergtagen” lider av tbc är det en upphöjelse. 

Sjukdomen kommer att göra Hans märkligare, intelligentare än han var tidigare. [4, 55]. 

  

Smittan och mottagligheten för sjukdom får i Pölsan och Bergtagen symbolisera personens 

kontakt med sitt känsloliv. Katarina Bernhardsson skriver i sin avhandling Litterära besvär:  
 

Att vara fysiskt mottaglig för smitta, sjukdom och död ger människan hennes 

mänsklighet, och genom det katakretiska språnget betecknar det också hennes psykiska 

och känslomässiga berörbarhet. [3, 220].  

 

Men trots att Hans Castorp beskrivs som känslig och förandligad i Bergtagen har Thomas 

Mann samtidigt skildrat det motsatta perspektivet, de som ser smittan inte som något 

upphöjande eller förandligande, utan som något negativt. Karaktären Settembrini i Bergtagen 

säger:  

 

Kom inte och tala med mig om det ’förandligande’ som sjukdom kan framkalla, för Guds 

skull, gör inte det! En själ utan kropp är lika omänsklig och förfärlig som en kropp utan 

själ, och förresten är det förra det sällsynta undantaget och det senare regeln. I regel är det 

kroppen som tar överhanden, som rycker åt sig allt av vikt, allt liv, och emanciperar sig 

på det mest vedervärdiga vis. En människa som lever som sjuk är enbart kropp, det är det 

mot-mänskliga och förnedrande – hon är i de flesta fall inte bättre än ett kadaver… [8, 

131]. 

 

Oberoende av om smittan speglas som negativ eller positiv är den något som avskiljer de 

sjuka från den ”vanliga” världen. Sjukdomen skapar både ett utanförskap och en gemenskap. 

Den avskiljer de smittade från de friska och skapar en barriär mellan ”vi” och ”dem”, 

samtidigt som den bidrar till en gemenskapskänsla hos de drabbade som genomlider 

sjukdomen tillsammans. I Bergtagen syns en tydlig ”vi och dem”-känsla. När Hans Castorp 
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talar beskriver han människorna ”häruppe” (på sanatoriet Berghof) och människorna i 

låglandet, han ser sig separat från händelserna ”där nere” [8].  

 

Susan Sontag skriver:  

 
I motsats till de stora epidemiska sjukdomarna i det förflutna (böldpest, tyfus, kolera), 

som drabbar varje person i egenskap av medlem i ett drabbat samhälle, uppfattades tbc 

som en sjukdom som isolerar en från samhället. [4, 56]  

 

Att smittan isolerar människorna från omvärlden är även tydligt i Stolpes bok I dödens 

väntrum där huvudkaraktären säger: ” Här står man utanför, här gäller icke lagarna, här 

bekymrar sig ingen om, att dagarna rinna undan med oblidkelig säkerhet.” [7, 15]. Isoleringen 

som smittan bidrar till gör också att tidsuppfattningen för de sjuka tycks förvridas och 

förvrängas, något som speciellt påverkar sanatorielivet.  

 

4.2 Livet på sanatoriet  
Innan upptäckten av en effektiv botande behandling av tuberkulos låg fokus för sjukvården i 

att hjälpa patienten tillfriskna genom sängläge och ett gott leverne. Lungorna skulle vilas tills 

de återhämtat sig. Platsen för dessa åtgärder var sanatorier [15].  

 

Ofta var sanatorier belägna i bergen eftersom den friska luften och vattnet skulle gynna 

läkningen. Den hälsosamma livsstilen kombinerat med den friska luften skulle hjälpa 

kroppens immunförsvar att hindra progression av sjukdomen, och till slut läka ut den. Utöver 

själva behandlingen var sanatorier också aktiva i preventionsarbete, de arbetade aktivt med att 

informera de som lämnade sanatoriet hur de kunde undvika smitta [16]. Dessa kuranstalter 

hjälpte också att minska smittspridningen eftersom de avskilde de sjuka från omvärlden [17].  

 

Isoleringen från den friska världen gör att de sjuka avskiljs från sina normala rutiner. Livet på 

sanatoriet följer ett bestämt och inramat mönster som är helt oberoende av omvärlden. Edith 

Södergran beskriver detta i sin dikt Sanatorielivet från Vaxdukshäftet:  
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Att dricka mjölk och äta gröt,  

Som Mimmi bjuder en så söt,  

Att efter Toivo skrika,  

Att vandra opp och ner i vikt  

Det är patientens svåra plikt  

Som aldrig han får svika. [9, 85].  

 

Även Bergtagen beskriver det inramade mönstret: ”Vi måste ligga, ligga och 

ligga…Settembrini säger att vi lever horisontalt – vi är horisontaler,…” [8, 97].   

 

Denna isolering och det repetitiva livet som de sjuka levde hade klara effekter på patienternas 

psykiska hälsa [14]. Kanske är det inte så konstigt att de sjuka, som en slags metod för att 

uthärda, fick en skev tidsuppfattning när vårdtiderna kunde vara flera månader, ibland år. 

Utöver den ensidiga tristessen behövde de sjuka också kämpa med smärtor och dödsrädsla. 

Att avskilja sig från tiden blev en försvarsmekanism.  

 

I dödens väntrum innehåller citaten ”Man mäter inte tid här; dagar, veckor och månader gå 

utan att någon egentligen reagerar.” [7, 210] och ”Tiden rinner undan med en fart, som 

kommer mig att häpna.” [7, 52], vilket båda är tydliga exempel på hur sanatoriemiljön 

förändrar människornas syn på tiden och dess betydelse.  

 

Hans Castorp i Bergtagen känner nästan en irritation mot sin släkting när han påpekar hur 

länge Castorp varit på sanatoriet. Hans vill inte påminnas om tidens gång utanför sanatoriet, 

han vill bara existera: 

 
Ja tid! Vad tiden beträffade, den mänskliga tiden, så skulle James allra först få revidera 

sina medhavda begrepp innan han yttrade sig om den häruppe. [8, 561].  

 

Tillsammans med den förändrade tidsuppfattningen medför också sanatorielivet en håglöshet 

för flera av karaktärerna i de olika verken. Huvudkaraktären i I dödens väntrum beklagar att 

han inte orkar ta sig ut till det gemensamma sällskapsrummet för att umgås då intrycken, trots 

att han bara varit på sanatoriet en kort stund, redan är mycket starkare än han kunnat drömma 

om [7]. Hans Castorp i Bergtagen beskriver hur han till slut vaknar upp från sin apati:  
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De var de sekunder då sjusovaren i gräset, ovetande om vad som hände med honom, 

långsamt rätade upp sig, innan han satt och gnuggade sig i ögonen. /…/Han såg att han 

var ute ur berget, löst från förtrollningen, befriad [8, 935].  

 

Den långa vårdtiden, borta ifrån familj och vardagsliv, ledde också till att många inte visste 

hur de skulle bete sig i den ”vanliga” världen. De hade acklimatiserats till sanatorielivet och 

identifierade sig inte längre med den som de varit innan sjukdomen.  Sjukdomen och 

sanatoriet hade blivit patientens nya hem, det fanns en rädsla för världen utanför och de krav 

som den kunde ställa [3].  

 

Hans Castorp i Bergtagen säger: ” … en säker och slutgiltig patient som sedan länge inte 

visste vart han annars skulle ta vägen, som överhuvudtaget inte längre var i stånd att tänka 

tanken att återvända till låglandet…” [8, 929], och Lars Högström i Pölsan säger: ”Jag har 

ingenstans att ta vägen, sade han. Jag hade inte väntat mig att bli frigiven så här utan vidare.”  

[6, 41]. Dessa känslor av tillhörighet och familjaritet med sanatoriet och dess invånare 

kommer naturligt då de flesta patienterna spenderat flera år med att bygga upp en rutin där. 

De har levt, gråtit, varit rädda och upplevt död på sanatoriet samtidigt som de inte haft några 

krav på sig [14].  

 

Thomas Mann beskriver osäkerheten och ovilligheten inför att resa ifrån sanatoriet i 

Bergtagen där Hans Castorp blir förskräckt när hans onkel James som är på besök i en vecka 

föreslår att Hans följer med onkeln hem när veckan är slut: 

 
Såja, såja, sakta i backarna, sade Hans Castorp. Onkel James talade precis som en 

därnerifrån. Han skulle se sig litet hos oss häruppe först, bli litet hemmastadd, så skulle 

han nog få andra idéer. [8, 560].  

 

Samtidigt kunde sanatorielivet bli en möjlighet att ändra sin ställning i livet och förbereda sig 

för återkomsten till sin vardag. Det fanns ofta bibliotek på sanatoriet och många utnyttjade 

tiden till att utbilda sig, en möjlighet som inte funnits för alla innan sjukdomen. Det fanns 

också möjlighet att, kanske för första gången, måla, lyssna på musik och lyssna på 

föreläsningar [14]. Karaktären Manfred Marklund i Pölsan beskriver hur hans vistelse på 

sanatorium förändrat vem han är och hur han förberett sig för hemkomsten: 
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Som hon redan förstått är han förvandlad. Han är inte längre en grovarbetare eller 

timmerkörare eller ens bonde. Han har fått en viss bildning och blivit en tankens man. 

Den som läser sig igenom ett helt bibliotek blir sådan. [6, 214]. 

 

4.3 Dödsrädsla med förtätade livsupplevelser 
Tuberkulos var och är fortfarande en sjukdom som dödar. World Health Organization 

uppskattar att år 2017 dog cirka 1,3 miljoner människor i sviterna av tuberkulos [18]. Under 

det tidiga 1900-talet var tuberkulos en av de största dödsorsakerna i stora delar av världen 

[19] och hade varit det under en längre tid. Under 1700-talet i västra Europa blev 

tuberkulosen en epidemi med så höga dödssiffror som 900 döda per 100 000 invånare per år. 

Speciellt blev de unga drabbade [20].  

 

Döden var en självklar del av livet för både de som stod bredvid sjukdomen men speciellt de 

som drabbades av tuberkulosen. På sanatoriet var de sjuka isolerade från omvärlden och 

sysslolösa, samtidigt som döden fanns runtomkring konstant. Ångest och rädsla inför döden 

blev något som patienterna fick lära sig att hantera på olika sätt [14].  

 

I vissa fall var det hoppet som höll rädslan borta, exempel på detta finns i Stolpes roman:  

 
Brukar de inte sägas, att lungsiktiga alltid är så stora optimister? Att de alltid hoppas på 

framtiden! Även om de bara har några timmar kvar att leva! [7, 166] 

 

Det finns även exempel i Pölsan där karaktären Eva säger att de inte beklagar sig över sina 

öden:  

 
Vi lider inte, sade hon. Vi har aldrig lidit. Vi vet vad lidande är, det har aldrig drabbat 

oss, Vi uthärdar. För det mesta uthärdar vi med glädje. [6, 52]  

 

I de olika verken finns många beskrivningar av känslor inför döden. Vissa stunder råder total 

förtvivlan och inget hopp, medan andra gånger tycks tanken på döden vara hanterbar och 

ibland så avlägsen att den ter sig omöjlig. I dödens väntrum beskriver en likgiltighet och en 

resignation med sitt öde: ” Vår lott blev hård. Vi vänta döden. Vi gå med kavaljerers lugn mot 

bistra öden.” [7, 32].   
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 I dödens väntrum gestaltar också den totala hopplösheten och rädslan: 
 

…- hur menar ni, att någon av oss ett ögonblick skulle kunna finna något försonande i att 

världen är full av benhus, där unga människor ruttnar ner bara därför att baciller leva 

rövare i deras lungor? Det är ju meningslöst och vanvettigt, det är ett krokben från ödets 

sida, så futtigt, så ynkligt, att det skär i hjärtat på mig! Det lönar sig icke att förneka 

faktum – för oss finns ingen räddning, icke en strimma av ljus. Det är den stupida 

materien vi sitter fast som flugor i lim. [7, 65].  

 

För huvudkaraktären borde döden vara avlägsen och han kan inte acceptera att döden kanske 

är nära:   

 
Men dö? Omöjligt. Det vore ju vettlöst att låta mig dö innan jag ännu har hunnit kommit 

till klarhet om någonting! [7, 166]. 

 

I Vaxdukshäftet beskriver Edith Södergran en letargi som ingen medicin kan bota;  

  
Det låg en vacker flicka 

I kronisk letargi,  

Hur än medicinprofessorer  

Bemödade sig och låg i. [9, 44]. 

 

Bi Puranen beskriver i sin avhandling hur patienterna för att inte duka under i sin rädsla tog 

till olika redskap för att hantera dödsrädslan. Humor, trotsig livsglädje, hektisk iver och 

skapande är några exempel på hur människorna reagerade på sin dödsångest. Alla dessa 

beteenden var ett försvar för att orka leva vidare. Den hektiska ivern och livsglädjen tillkom 

för att hantera de drabbades rädsla att inte hinna med allt innan deras förkortade liv 

avslutades. Den försynta humor som många av de drabbade beskriver sin situation med var 

också en taktik för att mota bort den tunga och deprimerande dödsrädslan [1].  

 

I vissa fall blev religionen det som de sjuka tröstade sig med. Det finns beskrivet hur rädsla 

inför döden, och livet efter döden, fått ateister att på sin dödsbädd konvertera till en religion. 

Att religionen användes som tröstmetod, även hos de som varit icke-troende, kom av den 

urgamla synen att sjukdomen var straff för ett syndigt levnadssätt. De som inte konverterade 
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motade istället sina skuldkänslor och dödsrädsla med försök att ”bota sin själ” genom andra 

metoder, till exempel att helt försumma sitt yttre [14].  

 

Rädslan att dö ledde ibland till att de drabbade helt ignorerade sin sjukdom. De undvek att 

prata om den i största möjliga utsträckning och betonade trotsigt hur friska de var istället [1]. 

Huvudkaraktären i I dödens väntrum beskriver hur man inte talar om tuberkulosen med de 

andra gästerna på sanatoriet:  

 
Man talar inte så mycket om sin sjukdom här annat än så, att det hör till god ton att artigt 

efterhöra temperaturen hos den mötande – det betyder emellertid ingenting mer än en 

vanlig hälsning. [7, 27]. 

 

Något som också blir tydligt är hur mycket patienterna älskar livet. Allt brinner med en 

starkare låga och de verkar plötsligt bli uppfyllda av starka känslor. Kanske är detta just för 

att döden ligger så nära så att livet måste tas tillvara på, varenda livsgnista måste kramas ur 

innan slutet kommer. Detta beskriver Edith Södergran i Vaxdukshäftet: 

 
Och att jag måste dö från världen,  

Det lider jag mest av, ty 

Jag älskar som för första gången,  

Min kärlek till världen är ny [9, 48] 

 

Bi Puranen och Tore Zetterholm skriver i boken Förälskad i livet: en bok om tuberkulosens 

historia, hur livshungern kännetecknar en genre litteratur från slutet av 1800-talet. Många 

tuberkulossjuka skrev dagbok under sin sjukdomstid och vistelse på sanatorium, dessa utgavs 

sedan postumt. I dessa berättelser vittnas det om en kärlek till livet som är obesvarad. Trots 

obesvarad kärlek så verkade den kraftiga livslusten i terapeutiskt syfte för att mota bort 

dödsångesten och ensamheten för de drabbade [14]. 

5. Diskussion   
I denna uppsats har flera litterära verk analyserats utifrån teman. Tuberkulosens påverkan är 

tydlig och de specifika ämnen som uppsatsen tar upp speglar det inflytande som sjukdomen 

har haft i litteraturen.  
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Trots att tuberkulosen har en historia som sträcker sig från antiken är det under 1700, 1800 

och 1900-talet som sjukdomen blir en central del av litteraturen. Speciellt romantiken under 

1800-talet influeras och präglas av smittan [14]. En del av anledningen kan vara att 

tuberkulosen drabbar många av århundradets största konstnärer, lyriker och författare. 

Sjukdomen har färgat deras konst och litteratur, därför kan vi idag börja förstå tuberkulosens 

närvaro under den tidsperioden. Dock beror en stor del också på den mytbildning som skedde 

kring tuberkulos under 1800-, och 1900-talet.   

 

Från början fanns lite information om hur tuberkulosen spreds, vad den berodde på och vilka 

symtom, utöver lungorna, som hörde till tuberkulosen. Att sjukdomen var smittsam var något 

som många hade svårt att tro, trots tuberkelbakteriens upptäckt. Det skedde istället 

spekulationer om vilka som blev drabbade och varför. Tuberkulosen blev en själslig sjukdom. 

Susan Sontag tar upp exempel där tuberkulosen beskrivs som den själsliga sjukdomen som 

svämmar över och blir kroppslig [4, 80]. Den bilden stärktes ytterligare av gåtfullheten som 

tuberkulosen och döden förknippades med [4]. Isoleringen från omvärlden på sanatorier som 

gång på gång tas upp i de litterära verken bidrar också till det mystiska och romantiska bild 

som målats upp.   

 

Tuberkulosen var liderlighetens sjukdom där den försvagade patientens feber symboliserade 

en inre brand som tillslut förtärde kroppen. I litteraturen beskrivs sjukligt rosiga kinder, en 

glans i ögonen och utmärglade kroppar som ett slags skönhetsideal, något som kan antas vara 

en förskönad bild för läsarens skull. Från Bergtagen: ”kindernas rosiga skimmer blev allt 

rödare medan förgätmigejögonen var oroväckande glansiga” [8, 395]. 

 

Denna romantisering dolde den verkliga bilden av den avskyvärda tuberkulosen som inte alls 

var något vackert. Susan Sontag skriver: ” Alla kände säkert under artonhundratalet till 

exempelvis att en lungsjuk människas andedräkt stank.” [4, 44].  

 

Till beskrivningen av tuberkulos som själslig sjukdom går det att dra paralleller till psykisk 

sjukdom under 1800-talet. Båda var föremål för myter och fantasiföreställningar. De var båda 

något som kanske krävde inlagd vård, sanatorium för tuberkulosen och sinnessjukhus för de 

psykiska åkommorna [4]. När patienterna väl blivit inlagda avskildes de från omvärlden och 

hamnade i en ny värld med egna regler.  
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Sanatoriemiljön och den vårdtid som krävdes för tuberkulos gjorde också att patienterna fick 

möjlighet att fundera över de livsfrågor som annars var för abstrakta och avlägsna från 

vardagslivet. Vissa patienter blev fångade i de möjligheter som sanatoriet erbjöd medan andra 

under hela sin vistelse planerade för sin återkomst till den levande och verkliga världen.  

 

Denna uppsats har använt ett tematiskt perspektiv vilket gör det möjligt för en djupare analys 

av verken. De böcker som tas upp är från olika författare, vilket också ökar vidden på 

analysen, dessutom är de olika sorters litterära verk, både romaner och en diktsamling. För att 

få en bredare bild hade dock fler författare och verk kunnat inkluderats. En större studie med 

fler verk och författare hade gett en djupare och flerdimensionell analys av tuberkulosens 

påverkan på litteraturen och samhället. Fler inkluderade verk hade också gett möjligheten att 

analysera texten utifrån flera teman och inkludera andra medier som till exempel dramatik 

eller film.  

6. Slutsats  
Tuberkulosen har haft stort inflytande på litteraturen och samhället under 1800-, och det 

tidiga 1900-talet. På grund av den höga mortaliteten hos sjukdomen blir den en central del av 

livet under 1700-, 1800-, och tidiga 1900-talet. Den höga dödligheten tillsammans med den 

okunskap som fanns om tuberkulosens orsak gör också att den blir en mycket omtalad och 

omskriven sjukdom, både i skönlitteraturen och fackprosan. Genomläsningen av dessa verk 

visar att litteratur kan berika vår förståelse för hur sjukdomar tolkas och hanteras i vår samtid.    
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