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Hjälp oss att bevara Gamla Barnsjukhuset!

Byggt och donerat till
staden av en
Helsingborgsfamilj år
1888

Säregen arkitektur, huset
ritades av den framstående
stadsarkitekten Mauritz
Frohm

En aktiv verksamhet med
utställningar, föreläsningar
och guidning för grupper
och skolor.

Sveriges äldsta bevarade
barnsjukhus

Ett av Sveriges
aktiva medicinhistoriska
museum

Vi håller på att förlora en kulturskatt i Helsingborg
Det finns ett vackert hus med en säregen arkitektur i Helsingborg.

Det ligger intill Slottshagen mellan några höga skolbyggnader och lasarettet. Huset
byggdes i slutet av 1800-talet och är idag det äldsta bevarade barnsjukhuset i Sverige.
Det byggdes med hjälp av en donation av Peter von Möller (som bodde på Vikingsberg)
och ritades av stadsarkitekt Mauritz Frohm.

En förening bildades för att driva sjukhuset, med huvudsyftet att ge
fattiga barn gratis sjukvård.
Spädbarnsdödligheten var vid denna tid mycket hög. Många hade under
industrialismens utveckling flyttat in till städerna där de levde under usla förhållanden.
Dålig näring, dåliga bostäder, undermåliga vatten- och kloaksystem och många dog av
smittsamma sjukdomar. Kunskap om hygien och smittsamma sjukdomar saknades och
mycket av vården gick ut på att ge mat, allmän omvårdnad och tillfälligt skydd från
sjukdomar och epidemier.
Dagsljus ansågs främja god hälsa så den unika arkitekturen med de runda sjuksalar
skulle ge god luftväxling och fönster i alla väderstreck antogs vara hälsosamt för
patienterna. Den förste läkaren mellan 1888 - 1905 var stadsläkare Johan Hafström, som
under alla dessa år inte tog något arvode för sin tjänst.

Mellan 1888 – 1943 speglade huset de fattiga kvinnornas och barnens
situation.

Stor betydelse fick så kallade ”Mjölkdroppar”, en fransk idé, som startade på Södermalm
i Stockholm 1901 och kom till Helsingborg 1903. De sköttes först av engagerade och
barnkunniga kvinnor, som gav råd, undervisade mödrar och delade ut mjölkblandningar
och kläder.
Successivt övertogs verksamheten av utbildade sjuksköterskor och barnsköterskor och
först under 30-och 40-talen anslöts läkare. Dessa enheter blev grunden till
Barnavårdscentralerna. Riksdagen beslöt 1937 om kostnadsfria mödra- och
barnavårdscentraler för alla. Denna historia kan följas idag i ett av rummen på muséet,
där en tidstypisk barnavårdscentral har byggts upp av Föreningen Mjölkdroppen.
Barnsjukhusets 36 vårdplatser blev så småningom för trångt och byggnaden var sliten.
Den ersattes av Banckska barnsjukhuset 1944. Denna byggnad är riven.

Det lilla husets kamp för överlevnad.

Via Helsingborgs Stad och Malmöhus Läns Landsting kom huset så småningom i Region
Skånes ägo. I mitten på 80-talet ville landstinget riva huset, men en stark opinion
stoppade detta och sedan 1985 har det varit ett medicinhistoriskt museum. Region
Skåne bestämde sig emellertid 2013 för att sälja huset. En engagerad privatperson köpte
det och erbjöd regionen gratis hyra de första fem åren och därefter en avtalad hyra.
Muséet har under dessa sju år drivits av Kulturen i Lund på uppdrag av Region Skåne i
samarbete med Helsingborgs Medicinhistoriska Förening, som bildades 1982.

Vilka utställningar finns idag?
ÖVRE PLAN

BARNHÄLSOVÅRD & BARNSJUKVÅRD
⇒ Barnhälsovårdens historia i Helsingborg- från mjölkdroppar till
barnavårdscentral. En utställning framtagen av Föreningen Mjölkdroppen i
Helsingborg.
⇒ Barnsjukvårdens historia i Helsingborg – en tillbakablick, 1888 – 2017.
ENTRÉ-PLAN

HÄLSA & SJUKDOM - BEGREPP I FÖRÄNDRING
⇒ Tro, hopp & hälsa – hur synen på hälsa och sjukdom har utvecklats över tid.
Utställningen tar sin utgångspunkt i västerlandets medicinhistoria. Vad är friskt
och vad är sjukt? Ger dig möjlighet att reflektera över din egen kropp och din
egen hälsa.
⇒ Vårdinrättningar i Helsingborg. Muséet visar föremål som varit i bruk vid olika
vårdinrättningar i Helsingborg såsom Helsingborgs lasarett, Vanföreanstalten,
Sankta Maria sjukhus, Epidemisjukhuset och Ramlösa hälsobrunn.
NEDRE PLAN

HELSINGBORGSFÖRETAG VISAR VÄGEN
⇒ Från Leopiller till Nicorette – ett sekel i medicinens tjänst.
Läkemedelsindustrins utveckling i Helsingborg. Processerna för produktion och
forskning för framtagande av banbrytande läkemedel visas tillsammans med en
miniutställning om apotekshistoria.
⇒ Sjukvårdsföretaget Viggo - från flergångsartiklar till engångsprodukter – en
revolution för såväl patienter som sjukvårdspersonal.

Från tuberkulos, difteri och polio till coronavirus
Skolklasser och förskolor är flitiga besökare. De personliga bilderna och berättelserna
om de sjuka barnens och personalens vardag på barnsjukhuset stimulerar besökarna till
samtal kring vikten av att lära av historien för att förstå vår samtid. Berättelserna om de
sjukdomar och epidemier, som var våra förfäders ”Covid 19” och deras strävan efter att
förstå kan kännas igen i det vi går igenom i världen idag. ”Varför blir man sjuk?” ”Hur
smittar det?” ”Var fanns barnens mammor, vi kan bara se sjuksköterskor i rummen?” är
vanliga frågor när barnen och ungdomarna visas runt på muséet.

Vad är då problemet och hur kan det lösas?

Verksamheten drivs idag av en livaktig förening. Guider och värdar arbetar ideellt och
tusentals besökare kommer varje år. Beslut i Region Skånes kulturnämnd 2019-09-26,
diarienummer 1802086 § 30, "Förändringar av uppdraget medicinhistoriska
samlingen", innebar att Region Skåne inte önskade betala hyra längre för
Medicinhistoriska Muséet i Helsingborg fr.o.m. augusti 2020.
Helsingborgs Medicinhistoriska Förening ingick då ett avtal med fastighetsägaren, som
beslutat sig för att sälja fastigheten. Föreningen fick ytterligare tid på sig fram till den 30
juni 2021, mot att driftskostnaderna betalades, för att försöka få Region Skåne och/eller
Helsingborgs Stad att hitta en lösning.
Föreningen har under hösten haft upprepade kontakter med Region Skånes ledning för
att förmå dem att köpa tillbaka huset och donera det åter till Helsingborgs Stad. I mars
2021 meddelade ledningen att det inte fanns en politisk majoritet för ett dylikt beslut.

Vi föreslår nu att Helsingborgs Stad köper tillbaka det hus
som en gång var en donation till stadens barnfamiljer.

Huset kan då fortsätta vara ett medicinhistoriskt museum som utvecklas vidare av
kommande generationer. En bas för diskussioner och studier kring hälsa- och sjukvård
på olika nivåer och aktuella utställningar och föreläsningar kring lokal medicinhistoria.
Helsingborgs Medicinhistoriska Förening är villig att driva verksamheten vidare i nära
samverkan med stadens kulturförvaltning.
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