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Skammens hud : om spetälska i Sverige Anne Sörman, Arne Sundelin boken PDF Spetälska har också funnits
i Sverige. Ända in på 1930-talet insjuknade människor i Dalarna och Hälsingland i spetälska och Sveriges

sista leprasjuka kvinna, Kristina Asplund, levde ända till 1976. I Järvsö låg vårt sista spetälskehem, verksamt
till 1943. Skammens hud skildras en hittills okänd del i den svenska historien, berättad genom de drabbade
och deras familjer. I Järvsö vårdades Engla Maria Flygare från Horndal, som förlorade sin mamma och tre
bröder i spetälska, Hildur Carlsson, en piga från Bollnäs som vistades på sjukhemmet i 25 år. Här arbetade
också sjuksköterskan Anna Heimer som blev förälskad och inledde ett förhållande med en av de leprasjuka
patienterna. Författarna Arne Sundelin och Anne Sörman har intervjuat anhöriga, sökt i arkiv, funnit brev och

tidningsklipp. Resultatet är ett stycke utmärkt socialhistoria som hela tiden ligger nära människan. De
drabbade träder fram ur historiens gömslen, av författarna levandegjorda och tagna på ett allvar som de

kanske aldrig fick uppleva under sin livstid. Boken utgår från sjukhemmet i Järvsö under dess verksamma tid,
1864 – 1943. Men här ges även utrymme för personligt hållna reflektioner om utstötthet och sjukdom. En bok

som ställer djupt mänskliga frågor.

 

Spetälska har också funnits i Sverige. Ända in på 1930-talet
insjuknade människor i Dalarna och Hälsingland i spetälska och
Sveriges sista leprasjuka kvinna, Kristina Asplund, levde ända till
1976. I Järvsö låg vårt sista spetälskehem, verksamt till 1943.

Skammens hud skildras en hittills okänd del i den svenska historien,
berättad genom de drabbade och deras familjer. I Järvsö vårdades

Engla Maria Flygare från Horndal, som förlorade sin mamma och tre
bröder i spetälska, Hildur Carlsson, en piga från Bollnäs som

vistades på sjukhemmet i 25 år. Här arbetade också sjuksköterskan
Anna Heimer som blev förälskad och inledde ett förhållande med en
av de leprasjuka patienterna. Författarna Arne Sundelin och Anne
Sörman har intervjuat anhöriga, sökt i arkiv, funnit brev och

tidningsklipp. Resultatet är ett stycke utmärkt socialhistoria som hela
tiden ligger nära människan. De drabbade träder fram ur historiens
gömslen, av författarna levandegjorda och tagna på ett allvar som de



kanske aldrig fick uppleva under sin livstid. Boken utgår från
sjukhemmet i Järvsö under dess verksamma tid, 1864 – 1943. Men
här ges även utrymme för personligt hållna reflektioner om utstötthet

och sjukdom. En bok som ställer djupt mänskliga frågor.
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