
Alvas liv och öde på sanatoriet 

Alva Asp drabbades av tuberkulos som ung och 

tvingades leva sin sista tid i livet på sanatorium. 

Upplevelserna av sjukdomen skildrade hon i 

detaljrika illustrationer och 

dagboksanteckningar. Riksförbundet HjärtLung 

har fått ta del av det unika materialet som både 

berättar om ett mänskligt öde och påminner om 

en fruktad folksjukdom i 1930-talets Sverige.  

På Riksförbundets hemsida finns berättelsen om 

Alva, komplett med en fin specialbroschyr med 

ett urval av hennes egna illustrationer. 

Ett utdrag ur dagboken från den 21 februari 1935 då Alva var 22 år gammal.  

 ”Det blir alldeles tyst i båsen. Doktorn kommer, viskas det. Vår doktor Nilsson syns komma 

vandrande längs gången mellan sängarna, ett litet leende syns som vanligt under hans mustasch. 

Ibland stannar han framför ett bås och en kort tillrättavisning hörs. Det kan gälla att en patient trots 

förbudet ligger och läser eller endast sitter upp. Så fortsätter han sin rond och är ej väl utom hallen 

förrän pratet är i full gång igen.” 

Alva Asp blev aldrig av med lungsjukdomen. År 1936 dog hon på Spenshults sanatorium i Halland. 

I takt med att levnadsstandarden i Sverige förbättrades under 40-talet, med bland annat minskad 

trångboddhet, minskade antalet insjuknade drastiskt. 

I Sverige är sjukdomen idag så ovanlig att rädslan för tbc nästintill fallit i glömska. Tuberkulos har gått 

från att ha varit en fruktad folksjukdom till att bli ett bortglömt hot. Ett hot som 1939 låg bakom 

bildandet av Riksförbundet HjärtLung, som De lungsjukas riksförbund. 

– Många har släktingar eller äldre 

bekanta som har bott på sanatorier. 

Det är en del av vår historia. Att ta del 

av Alva Asps tankar och upplevelser 

från den tiden är en påminnelse om 

hur inte bara hon, utan även många 

andra, hade det då, säger Ove Torgny 

som har delat med sig av materialet 

till Riksförbundet HjärtLung.  

Länk till hemsidan:  

http://www.hjart-

lung.se/lungor/diagnos-

lungor/tuberkulos/alvas-liv-pa-

sanatoriet/ 
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