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Gamla barnsjukhuset i Helsingborg är det äldsta bevarade barnsjuk-

huset i Sverige. Byggnaden tillkom på privat initiativ och med privata 

medel. Verksamheten startade 1888 och riktade sig då främst till den 

fattigare delen av befolkningen. Med de runda salarna och det s.k. 

cirkulärsystemet skulle också en god sjukhushygien främjas. Byggna-

den speglar förutom barnens sjuktillvaro även sjukvårdspersonalens 

villkor och levnadsförhållanden.

I samband med att Region Skåne beslutade om en försäljning av 

byggnaden genomfördes 2013 en kulturhistorisk dokumentation. 

Rapporten omfattar en antikvarisk dokumentation exteriört och 

interiört och behandlar byggnadens gestaltning och funktion samt 

den verksamhet som bedrevs. Med betoningen på barn och sjukvård 

tolkas också såväl byggnad som verksamhet utifrån ett idé- och 

samhällsperspektiv.

Den kulturhistoriska dokumentationen har utförts av arkitektur-

historikern, byggnadsantikvarien och skribenten Daniel Melchert, 

Lund. Arbetet har bekostats av Regionservice och Kultur Skåne.

FÖRORD
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Kommunreformen 1862 markerade ett slags start-
punkt för den moderna tiden i svenska städer, det 
som i Svensk stad kallas för ”handelskapitalismens 
stad”. Med urbanisering, industrialisering, nya kom-
munikationer, olika tekniska tjänster, ett omfattande 
institutionsbyggande och införande av regleringar 
och förordningar växte en stad som Helsingborg 
snabbt ur sin gamla småstadskostym. 

Kommunreformen innebar också att landstingen bildades  
med uppgift att svara för sjukvården i respektive län. 
Detta hade tidigare varit i huvudsak en angelägenhet 
för den enskilde, men i det moderna samhället försköts 
detta ansvar allt mer mot det offentliga. Härigenom 
uppstod ett nytt och utrymmeskrävande institutions-
byggande. 

I Malmöhus län förlades länslasarettet till Lund. Detta 
visade sig omgående vara otillräckligt och genom 
landstingets försorg utökades antalet sjukhus till tre 
med tillkomsten av nya anläggningar i Helsingborg 
och Ystad 1877-79. Ytterligare ett sjukhus fanns i 
Malmö, som på grund av sin storlek inte ingick i 
landstinget. Kommunerna och landstingen svarade 
för den kroppsliga sjukvården, medan mentalsjukvården 
sköttes på sjukhus (hospital) underställda staten. Även 
i detta fall förlades hospitalsvården till Lund. 

I Helsingborg hade man under ett par års tid utrett olika 
förslag till länslasarett innan en byggnadskommitté 
kunde ha sitt första sammanträde 1877. Staden hade 
då ställt en tomt, en del av stadsfarmen Tornavången  
öster om Kärnan, till förfogande. Stadsarkitekt Mauritz  
Frohm gjorde ritningar till ett sjukhus med 40 sängplatser  
och kontrakt skrevs med byggmästare B. Lundgren. 

Lasarettet uppfördes 1878. Den stora tomten plan-
terades med parkträd och buskar och 1880 anlades 
en köksträdgård. Sjukhusområdet var från början 
inhägnat med ett trästaket som senare ersattes av ett 
gjutjärnsstaket med murade grindstolpar. 

Redan 1885 invigdes en ny sjukhusbyggnad, kallad 
paviljongen eller kirurgiska avdelningen, likaledes med 
40 sängplatser. Även detta sjukhus ritades av Frohm 
och byggdes av Lundgren. Det nya sjukhuset låg bakom 
det gamla och de var förbundna av en förbindelsegång.  
I slutet av 1890-talet och början av 1900-talet gjordes 
flera om- och tillbyggnader och det uppfördes både 
sysslomansbostad och överläkarevilla. 

VÅRDINSTITUTIONER 
I HELSINGBORG
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Helsingborgs länslasarett på vykort från början av 
1900-talet. 
Foto: Otto Holmström © Kulturmagasinet/Helsingborgs museer.



I anslutning till lasarettet uppfördes 1888-89 också 
stadens nya Fattigvårds- och arbetsinrättning. Frohm 
hade gjort utkast till ritningar, men staden beslutade 
sig för en allmän arkitekttävling istället. Denna vanns 
av J. A. Westerberg från Göteborg. Efter hans ritningar 
uppfördes en stor tvåvåningsbyggnad med inredd vind, 
mittkorridorer och framskjutet mittparti. Intill denna 
inrättning lät staden år 1909 också bygga en ungefär 
lika stor tvåvåningsanläggning för sinnesjukvård vid 
nuvarande Prins Kristians gata. Vid samma tid ändrades 
namnet från Fattigvårds- och arbetsinrättning till 
Ålderdoms- och sjukhemmet Bergalid.  

Vid Bergaliden hade det nu uppstått ett regelrätt 
sjukhusområde med länslasarett och kommunala 
vårdinrättningar. Staden avsatte fler tomter för 
vårdinstitutioner och 1888-89 byggdes barnsjukhuset 
vid Bergaliden. Bara två år senare, 1891, uppfördes 
Vanföreanstalten som närmaste granne till barnsjuk-
huset. Även här var Frohm arkitekt. Det blev ytterligare 
en institutionsbyggnad i tegel och med renässans-
inspirerat formspråk. Denna tillkom på filantropiskt 
vis på samma sätt som barnsjukhuset och bakom verk-
samheten stod Föreningen för bistånd åt de vanföra i 
Skåne. Anläggningen kompletterades med en ortopedisk 
klinik i en större tillbyggnad 1912. Denna hade putsade 
fasader för att bättre motsvara tidens stilideal och 
kanske tona ner institutionsprägeln bland alla om-
givande institutionsbyggnader i tegel. 

På 1920-talet utvidgades lasarettsområdet, försågs 
med en tegelmur och nya byggnader: nytt ekonomihus 
med ångpannecentral, tvätt, kök, personalmatsalar 
och 24 bostadsrum 1923, kirurgisk avdelning med 
130 sängplatser samt administrationsbyggnad med 
röntgenavdelning, mottagningslokaler, kontor och 
personalbostäder 1925 och slutligen barnbördshus 
(senare kallat kvinnoklinik) 1926. Samtidigt hade 
länslasarettet byggts om och till. 

Även utanför lasaretts- och sjukhusområdet tillkom ett 
antal vårdinrättningar som placerade Helsingborg, till-
sammans med Lund, i täten för länets sjukvård. Detta 
var anläggningar som anlades i början av 1900-talet 
och som av flera anledningar uppfördes utanför stads-
kroppen. 

Det första var Kungshults sanatorium, som byggdes 1910 
på långt avstånd från staden för att erbjuda ren och 
frisk luft. Huset orienterades med långsida åt sydväst 
för att patienterna skulle kunna ligga inomhus med 
öppna fönster mot solen. Gavlarna avslutades med 
karaktäristiska liggverandor. 

Detta var det andra sanatoriet i Skåne efter Kron-
prinsessan Victorias kustsanatorium i Vejbystrand 
som startades 1903. Kungshult var avsett för boende 
i Helsingborg och hade plats för 40 patienter, innan 
det byggdes ut på 1930-talet. Några år senare, 1913 

och 1915, anlade även landstinget två sanatorier i 
Skåne: Broby respektive Orup. Det var betydligt större 
anläggningar. År 1964 ändrades verksamheten vid 
Kungshult till långtidssjukvård. Nu hade staden fått 
upp ångan med sinnesjukhus 1909 och sanatorium 
1910. Näst i tur stod ett nytt epidemisjukhus, som 
uppfördes öster om Pålsjö skog 1915. Detta ersatte då 
stadens egentligen första sjukhus, som öppnat 1872 
vid Rönnowsgatan och hade 16 vårdplatser. Det nya 
epidemisjukhuset var betydligt större med 98 säng-
platser och hade kostat ca 500 000 kr. Det var stadens 
största satsning på sjukvård. Vid invigningen i september 
1915 beskrevs anläggningen i lokalpressen som 
ett under av sjukhusteknik. År 1925 blev landstinget 
delägare i sjukhuset, som därmed fick vidgat upp-
tagningsområde. Verksamheten upphörde 1980 och 
byggnaderna revs.

Inte långt från Kungshults sanatorium uppfördes 
1920-27 den absolut största vårdinrättningen i Helsing-
borg, S:t Maria sjukhus. Detta uppfördes som ett av sju 
rikshospital med plats för upp till 1 400 patienter. 
”Det är en storlek som patienten eller besökaren verkligen 
upplever, och som en gång – innan vegetationen hunnit växa 
upp – måste ha känts alldeles överväldigande.” Så beskrivs 
S:t Maria av Anders Åman i hans arkitekturhistoriska 
undersökning om svenska vårdinstitutioner. Det stora 
sjukhuset avvecklades successivt under 1970–80-talen. 
De tidigare sjukhus- och ekonomibyggnader ingår nu  
i den nya stadsdelen Maria Park. 

De lantliga omgivningarna norr om staden blev också 
platsen för ett stort hem för gamla och sjuka som upp-
fördes av Romares stiftelse 1930-32. Stiftelsen bildades 
1916 och tilldelades 1920 en tomt på 26 000 kvm av 
staden i anslutning till epidemisjukhuset vid Pålsjö. 
Byggnaderna ritades av arkitekten Ture Ryberg efter 
en arkitekttävling. Det är fortfarande äldreboende. 
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S:t Maria sjukhus 1955. 

Foto: Lindberg Foto © Kulturmagasinet/Helsingborgs museer.



VÅRDINSTITUTIONERNAS 
LOKALISERING OCH GESTALTNING

Man kom fram till att nya sjukhus helst skulle ligga i 
norr-söder, så att solbelysningen blir den bästa möjliga; 
att rumshöjden bör vara minst tre meter; för varje 
sängplats bör beräknas nio kvadratmeter; luftkuben 
per sängplats skulle på så vis uppgå till 18 kubikmeter. 
Ventilationen, eller luftväxlingen som det oftast hette, 
skulle vara omsorgsfullt ordnad. Fönstren borde vara 
stora och husen försedda med mittkorridor som skulle 
vara minst 1,8 meter bred. Domkyrkoarkitekten och 
professorn i grekiska i Lund, C. G. Brunius, framförde 
liknande synpunkter angående uppförande av nya sjuk-
hus, vilka ”bör uppföras å en torr, luftig och fri plats, 
helst åt norra sidan om en stad, varigenom allahanda 
dunster minst spridas inom densamma”.  

Sjukhusen förändrades under senare delen av 1800-
talet från att mest ha varit ett bihang till fattigvården 
till att bli moderna anläggningar med en verksamhet 
baserad på vetenskap. Sjukhusmiljön kom att präglas 
av hygieniska krav och verksamheten av framsteg inom 
den praktiska medicinen och kirurgin. Med bestämda 
krav på ventilation, uppvärmning, belysning, materialval 
och ytbehandling blev sjukhusmiljön ur hygienisk 
synpunkt en säker miljö från att tidigare ha varit en 
riskmiljö.

I Helsingborg, liksom i många andra städer, anlades i 
slutet av 1800-talet en gördel av institutioner utanför 
den äldre stadskärnan. För Helsingborgs del blev det 
särskilt uppe på landborgen öster om Kärnan som 
dessa anläggningar kom att lokaliseras. Här byggdes 
1878 det nya länslasarettet och vid medicinalstyrelsens 
inspektion av det nya lasarettet noterades att byggnaden 
fått ”ett fritt, sunt och naturskönt läge”. I dess närhet 
fanns vattentorn samt vattenverk och snart även skolor, 
ytterligare sjukhus och fattigvårdsinrättningar och 
något senare även stadens andra elverk.

Den arkitektoniska utformningen av särskilt vård-
inrättningarna var institutionell av allmängiltig typ 
och uppfyllde 1800-talets krav på ”prydlighet”. 
Byggnadernas storlek kan man nog se som en med-
veten symbol för stadens framåtskridande och 
befolkningstillväxt. Detta gäller naturligt nog i första 
hand skolorna, Slottsvångsskolan och Gossläroverket 
(Nicolaiskolan), men även lasarettsbyggnaderna 
speglade detta synsätt.   

I de växande industristäderna låg de betydelsefullaste 
institutionerna fortfarande i anslutning till stadskärnan 
medan rangskalan sjönk kontinuerligt till fattighus och 
folkskolor i utkanterna. Bergaliden hade inte samma 
pondus som stadskärnan med det nya rådhuset, bank-
palats och hotell men var absolut ett förnämligt läge 
med de nya institutionsbyggnaderna väl synliga från 
stadens alla hörn. 

I mitten av 1800-talet hade sjukhusmiljön börjat uppmärksammas och de gamla vårdinstitutionerna dömas ut. 
Det var faktiskt så att ”… the actual mortality in hospitals, especially in those of large crowded cities, is very 
much higher than any calculation founded on the mortality of the same diseases among patients treated out of 
hospitals.” Detta stod i 1800-talets troligen mest lästa bok i ämnet, Florence Nightingales Notes on hospitals 
(1859). Ingen sökte sig till lasarettet eller sjukhuset som kunde få vård på annat sätt. Sjukvårdens problem 
framstod som sjukhusmiljöns problem. 
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Vid Bergaliden anlades i slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet dels ett sjukhusområde, dels uppfördes här flera 

skolor och kommunaltekniska verk. Karta från 1909.



VÅRD AV SJUKA BARN OCH  
BEHOVET AV ETT BARNSJUKHUS
I slutet av 1800-talet levde en majoritet av Sveriges  
invånare i uttalad fattigdom. Trångboddhet och  
dålig hygien resulterade i stor spridning av olika 
infektionssjukdomar. De fattiga i samhället hade 
begränsade chanser att få vård och då i mån av  
så kallad frisäng, en plats som betalades med  
donationsmedel. 

Särskilt barnen var utsatta, och sjuka barn fick kämpa 
för sin överlevnad. Barnadödligheten var stor och 
endast en begränsad del av den medicinska behand-
lingen var tillämpbar på barn. Få och sparsamma 
satsningar gjordes på barnsjukvården då en vanlig 
uppfattning i samhället var att de svaga dog naturligt 
till följd av sina sjukdomar. 

Vanliga barnsjukdomar var polio, eller barnförlamning 
som det kallades, som spreds genom förorenat dricks-
vatten, och rakitis, d.v.s. engelska sjukan. Den senare 
yttrade sig i att delar av skelettet mjuknade med svårig-
heter att gå och röra sig som följd. Denna sjukdom 
uppstod på grund av brist på d-vitamin och solljus. 
Dåligt näringstillstånd nedsatte även immunförsvaret 
och därmed ökad risk att drabbas av tuberkulos. 

Läkarens syn på det sjuka barnet var i slutet av 1800- 
talet koncentrerat på det sjuka organet och inga 
ordentliga dokumentationer gjordes under den tid 
då barnet var inneliggande på sjukhus. Det fanns få 
behandlingar med botande effekt mot barnens sjuk-
domar och ofta blev sjukhusvistelsen istället ett slags 
förvaring där barnen fick tillfälle att äta upp sig, då de 
ofta av samhället ansågs magra och klena. 
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En sovsal på Fattighuset/ålderdomshemmet Bergaliden i början av 1900-talet. 
Foto: © Kulturmagasinet/Helsingborgs museer. Patienter och personal på Barnsjukhuset, troligen på 

1930-talet. 

Foto: Medicinhistoriska Museet, Helsingborg.

Tabell som ”upptager dels fattigvårdens kostnader för fattiga 
sjukas vård under åren 1891-1900 dels antalet fattigunder-
stödstagare i Helsingborg under samma år.” 



Den svenska barnhälsovårdens start anges ofta vara i 
slutet av 1800-talet och Helsingborgs barnsjukhus till-
kommer vid denna tid som landets tredje barnsjukhus. 
Det första barnsjukhuset i Sverige var Kronprinsessan 
Lovisas Vårdanstalt i Stockholm, öppnat 1854, och 
därefter Göteborgs barnsjukhus från 1859. År 1890 
tillkom barnsjukhuset Samariten i Stockholm. Samtliga  
var privata donationssjukhus med kopplingar till tidens  
filantropiska strömningar, vilket framkommer tydligt 
i Föreningen för barnsjukvård i Helsingborgs styrelse-
berättelse från 1898: 

I slutet av 1800-talet bedrevs största delen av den 
sociala omvårdnaden i Sverige genom olika välgören-
hetsinrättningar. Samhället ingrep nästan bara om 
brott begåtts. De mest vanartade (det vill säga, minst 
skötsamma) barnen placerades i speciella fattig- och 
försörjningsinrättningar. Olika välgörenhetsinrättningar  
fick ta hand om de fattigaste och framför allt deras barn.  
Dessa verksamheter finansierades i stor utsträckning 
genom penninggåvor från bättre bemedlade. I styrelser 
till välgörenhetsinrättningarna satt industriidkare, 
präster, godsägare, höga tjänstemän men också många 
kvinnliga representanter. Det var särskilt kvinnorna 
som spelat en framträdande roll inom den nya filantropiska  
rörelsen som utvecklats inom borgerligheten. 

Välgörenheten skulle vara en hjälp till självhjälp, istället 
för ett passivt mottagande. Utgångspunkten var att so-
ciala problem måste bemötas med privata initiativ och 
frivilliga organisationer. Det var underförstått att det 
enbart gällde de fattiga som skötte sig och som ville 

ändra sin livsstil. Arbetarna skulle räddas för samhällets  
bästa och deras barn ges kristna och moraliska värde-
ringar. Det skulle de få genom de olika välgörenhets-
inrättningarna. 

Behovet av ett barnsjukhus var hursomhelst stort i 
Helsingborg där man upplevde en mycket stor inflytt-
ning i slutet av 1800-talet. De som flyttade in var i 
stor utsträckning egendomslösa från landsbygden med 
hopp om jobb och möjligheter i staden. Detta ledde till 
svår trångboddhet och bristande hygienisk standard. I 
kombination med fattigdom, näringsbrist och nedsatt 
motståndskraft mot infektionssjukdomar insjuknade 
och dog många barn. 

Spädbarnsmödrar i Helsingborg kunde från 1904 få 
hjälp av en nystartad upplysningsverksamhet vid namn 
Mjölkdroppen. Denna verksamhet hade anställda sjuk-
sköterskor, som kunde undervisa mödrar, och läkare  
som utförde enklare undersökningar av främst späd-
barn. Mjölkdroppen hade startat 1901 i Stockholm och 
liknande verksamhet bedrevs runt om i landet. Detta 
var en föregångare till den moderna barnavårdscentralen  
i Sverige. 

På 1930-talet skedde stora förändringar inom barnsjuk-
vården. Man började satsa och lägga resurser på barnen 
och deras ställning i samhället förbättrades avsevärt 
tack vare uppmärksammandet kring barns specifika 
behov. Stora utvecklingar skedde inom vetenskapen 
för barnmedicin, sjukdomar kunde numera både 
diagnostiseras och behandlas. Den första utbildningen 
för barnsjuksköteskor startade 1934. Detta efter flera 
års pågående diskussioner kring behovet av specifika 
kunskaper av barn och barnsjukvård och huruvida 
det verkligen var nödvändigt med sådana specifika 
kunskaper inom sjukvården.

Runt 1940-talet ansågs det att barn hade lätt för att 
glömma och att de därför skulle anpassa sig snabbare 
till sjukhusmiljö om föräldrarna inte var närvarande 
under den tid då barnen var inneliggande på sjukhus. 
Studier visade senare att detta faktum inte stämde 
och att barnet istället fick allvarliga trauman av 
dessa händelser och kunde reagera negativt mot 
sina föräldrar när de väl träffades. 

En förändring av synen på barns ställning inom 
sjukvården inspirerade även till en rapport som 1959 
beskrev rekommendationer för barn på sjukhus. Dessa 
rekommendationer påpekade tydligt vikten av att barn 
inte skulle separeras från mamman, att det dessutom 
skulle finnas fria besökstider samt att barn skulle 
läggas in på sjukhus endast när inga andra alternativ 
kvarstod. Barnet skulle få en personlig sjuksköterska 
för att göra vården mer individuell samt att förberedel-
serna för barn och föräldrar skulle ske på ett noggrant 
sätt före inläggning. Dessa rekommendationer infördes 
inom den svenska barnsjukvården under 1970-talet. 

Då föreningen började sin verksamhet hade densamma genom 

hjertevarma medmenniskors liberalitet visserligen husrum för de 

sjuka, men ingalunda någon fond för barnens underhåll, hvadan 

denna senare uppgift ständigt sedan företagets början varit föremål 

för styrelsens arbete och sträfvan. Styrelsen har derför under dessa 

tilländagångna 10 åren icke allenast genom subskriptionslistor med 

relativt låga årsbidrag sökt att ställa jemnvigt mellan inkomster 

och utgifter, utan äfven genom åstadkommandet af välgörenhets- 

bazarer, konserter, teaterföreställningar o.s.v., sökt höja sjukhusets 

verksamhet så, att det kunde motsvara sin bestämda uppgift.

Allt detta arbete hade dock icke varit till fullo, om icke ständiga 

gåfvor influtit till föreningen; och många sådana, större och mindre, 

finnas antecknade i årsredogörelserna. 

Genom denna allmänhetens gifmildhet och intresse för de små 

sjuklingarne, derigenom att all medicin lemnats fritt från fattig-

vården och läkarevården under alla åren kostnadsfritt bestridits 

af Lifmedikus m.m. J. Hafström samt genom den sparsamhet och 

omtanke, som städse råder såväl hos sjukusets föreståndarinna 

Diakonissan S. Montgomery, som ock de jourhafvande qvinliga  

ledamöterna af sjukhusets styrelse, har föreningens menniskovänliga  

arbete i lidandets tjenst kunnat fortgå utan rubbningar år efter år.
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HELSINGBORGS BARNSJUKHUS 
1888-1943
Föreningen för barnsjukvård i Helsingborg  
konstituerade sig den 24 maj 1888 med syfte att 
erbjuda gratis sjukvård till barn i fattiga familjer. 

Kontraktsprosten teol. Dr. N.A. Witt blev dess förste 
ordförande. Redan vid konstituerandet avsåg man att 
uppföra ett barnsjukhus. En tomt, Vattentornet 3,  
ställdes av Helsingborgs stad till föreningens förfogande.  
Redan i maj 1889 stod sjukhusbyggnaden färdig och 
i januari 1891 fick föreningen byggnaden i gåva av 
godsägaren Peter von Möller, som också finansierat 
byggnationen i sin helhet: 

Sedan genom Herrar Stadsfullmäktiges beslut den 20 september 
1887 28 055 qvadratfot jord af farm N:o 137 A. utan afgift 
upplåtits för anläggande af ett barnsjukhus samt Herr P. v. 
Möller å Wikingsberg med stor frikostighet låtit å nämnda 
område uppföra och till ’föreningens för barnsjukvård i  
Helsingborg’ disposition öfverlemnat en för dylik anstalt  
synnerligen väl inredd byggnad, innehållande, jemnte öfrigt 
nödigt utrymme, tvenne stora sjuksalar, har föreningen från  
och med den 17 juni 1889 sett sig i tillfälle att derstädes till  
vård emottaga sjuka barn. 

Även denna gång blev det stadsarkitekten Mauritz 
Frohm som fick uppdraget. Han var utan tvekan stadens  
namnkunnigaste arkitekt och hade nästan blivit lite 
specialist på vårdbyggnader. Barnsjukhuset blev dock 
inte en unik skapelse, ritad av Frohm för just detta 
ändamål. Istället valda han att återanvända ritningarna 
från det några år äldre sjukhuset i Bjuv. Troligen hade 
det sjukhuset visat sig både kostnadseffektivt och  
praktiskt och Frohm återkom till dessa ritningar  
ytterligare en gång, då det skulle byggas ett lasarett  
i Trelleborg 1893. 
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Ritning på sjukhuset i Bjuv. Från Hygia 1886.



Det speciella med de här tre sjukhusbyggnaderna var 
de runda sjuksalarna. Detta verkar dock inte ha varit 
Frohms idé, utan snarare Helsingborgs lasarettsläkare 
Gustaf Naumanns som av Kropps AB fått i uppdrag 
att lämna förslag på ett sjukhus i Bjuv för upp till  
20 patienter och med en byggkostnad maximerad till 
14 000 kronor. I Belgien (Antwerpen) och England 
(Burnley) hade det nyligen byggts moderna sjukhus  
efter vad man kallade cirkulärsystemet. Fördelarna 
med de runda sjuksalarna var enligt Naumann:
- den goda luftväxlingen
- avsaknad av hörn med stillastående luft och att man inte fick 

några hörnsängar
- solljus hela dagen
- större golvyta och kubikinnehåll med mindre vägglängd
- uppvärmningen och ventilationen i rummets mitt verkar lika i 

hela rummet

Cirkulärsystemet var kanske inte riktigt så fördelaktigt 
ändå och de tre sjukhusen i Bjuv, Helsingborg och 
Trelleborg verkar inte ha fått några efterföljare.  
Cirkulära rum har alltid varit förknippade med utopiska  
idéer om att klotet och cirkeln var de mest naturliga 
och vetenskapliga formerna. Föga förvånande har 
dessa idéer haft störst betydelse i samband med franska 
revolutionen i slutet av 1700-talet och ryska revolutionen  
i början av 1900-talet. Det mesta har också stannat på 
pappret eller som modeller. 

De tre sjukhusbyggnaderna var byggda efter samma 
princip med ett rektangulärt mittparti sammanbyggt 
med cirkelrunda salar i gavlarna. Mittpartiet innehöll  
sköterskerum, isoleringsrum, klosetter, kök och 
tvättrum samt en mindre bostad för översköterskan. 
Isoleringsrummen var viktiga då barn är mycket  
infektionskänsligare än vuxna.

Finessen med de runda sjuksalarna, i alla fall som man 
uppfattade det då byggnaderna uppfördes, var den 
centrumplacerade uppvärmningen med självdragsventi-
lation. Anläggningen bestod av en cylindrisk varmkam-
mare från golv till tak, som ett slags kakelugn. Frisk 
luft togs in via en ventil i yttermuren och leddes i en 
kanal under golvet fram till varmkammaren där luften 
släpptes in i botten, värmdes och släpptes ut just under 
rummets tak. Frånluften togs ut via åtta öppningar 
förbundna med luftkanaler i varmkammaren och fick 
extra dragkraft av att luften värmdes av rökgaserna i 
skorstenen. Frånluften vädrades ut via skorstenen. 

Lasarettsläkare Naumann var säker på systemets 
förträfflighet: ”Någon olägenhet hos den cirkelrunda 
paviljongen i förhållande till den rektangulära har jag 
ej kunnat iakttaga. Jag är fast öfvertygad, att cirkulär-
systemet, särdeles vid byggande af epidemisjukhus, är 
väl förtjent af uppmärksamhet, och jag vill på det  
varmaste rekommendera detsamma, då det väl torde 
hafva många, obestridliga fördelar.” Det kan mycket 
väl vara hans positiva omdöme som gjort att Frohm 
använt sig av dessa ritningar till tre olika sjukhus. 
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Bjuvs sjukhus 1979 då byggnaden användes som 

fritidsgård. 

Foto: Ulf  Irheden.

Trelleborgs sjukhus byggdes 1893 och påbyggdes med en 
våning i början av 1900-talet. På 1930-talet ersattes det av 
ett nytt sjukhus och har senare varit museum. 
Foto: Carita Eskeröd 2012.

Ritning på varmkam-
mare för sjukhuset i 
Bjuv. Samma system 
tillämpades i Helsing-
borgs barnsjukhus. 
Från Hygia 1886.



Man kan då ställa sig frågan vari Frohms insats bestod, 
om det var läkare Naumann som kommit med idén 
med de cirkulära sjuksalarna?  Frohm fick så klart 
upprätta ritningar, troligen även arbetsbeskrivning 
och materialspecifikation. Rummens inbördes 
disposition och fasta inredning var säkert också ett 
verk av Frohms penna. Men hans största insats låg 
i att ge byggnaden ett passande formspråk. 

Mauritz Frohm (1840-1912) var 
utbildad i domkyrkoarkitekten 
Helgo Zettervalls anda, att varje 
byggnadstyp hade sin passande 
historiska stil. Frohm, som var 
från Helsingborg, etablerade 
sig i hemstaden 1865 och blev 
stadsarkitekt 1868. I denna 
egenskap hade han bland annat 
till uppgift att rita olika kommu-
nala byggnader, men han bedrev 
även en omfattande privatpraktik. 
Det var inget ovanligt att vara 
både kommunal tjänsteman och 
privatpraktiserande yrkesutövare 

vid denna tid. Länslasarettet ritade han således som 
stadsarkitekt, medan han ritade barnsjukhuset som 
privatpraktiserande arkitekt. På så vis kom Frohm att 
rita en mycket stor mängd byggnader av allahanda 
slag i Helsingborg från 1860-talet fram till början av 
1900-talet (han innehade stadsarkitekttjänsten till 
1902). 

För barnsjukhuset valdes en ganska stram och avskalad  
nyrenässansstil. Byggnaden uppfördes i gult tegel med 
mezzaninvåning för den mellersta, rektangulära  
huskroppen utom mittrisaliten som var i två fulla 
våningar för att där inrymma tjänstebostäder. Bygg-
naden hade symmetriska fasader och renässanspräglade 
putsdekorationer där den centralt placerade och 
indragna entrén framhävdes av pilastrar och ovan 
takfoten en fronton med plats för byggnadens årtal 
(1888) och ett korstecken som väl skulle signalera 
sjukhus. För säkerhets skull fanns också ordet 
BARN SJUKHUS inskrivet ovanför entrén.  

Byggnaden var försedd med källare med tvättrum, 
personalmatsal, olika förråd och likrum. Bottenbjälklag 
bestod av bremervalv av betong, förstärkta och delvis 
burna av järnvägsräls. Källarutrymmet fick dagsljus  
genom fönster i sockeln. I bottenvåningen fanns de 
båda cirkulära sjuksalarna med plats för 18 sängar per 
sal. Mittpartiet innehöll kök, isoleringsrum, läkarmot-
tagning, sköterskerum. Mezzanin- och den centrala 
ovanvåningen innehöll sköterskornas dagrum, tre elevrum  
samt tjänstebostad för översköterska och husmor. 

Dagsljus släpptes in genom stora treluftsfönster med 
två sidohängda bågar nertill och upptill en ovanhängd 
vädringsruta. Ovanför varje fönster i sjuksalarna fanns 
små ljusgluggar för vindsutrymmet. Takstolarna var av 
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Barnsjukhuset på foto från början av 1900-talet med 
vattentornet (rivet på 1970-talet) i bakgrunden. Notera att 
rökhuvarna över de runda salarna avlägsnats sedan varmka-
minerna ersatts av radiatorer. 
Foto: Medicinhistoriska Museet, Helsingborg. 

De runda sjuksalarna framträder tydligast från utsidan. 

Porträtt av stadsarkitekt 
Mauritz Frohm. 
Foto: Waldemar Dahllöf   
©Kulturmagasinet/ 
Helsingborgs museer.

Sjuksal interiör. 



bilat timmer sammanfogat halvt i halvt med dymlingar. 
Sadeltaket var klätt med skivplåt och mitt i de cirkulära 
taken över sjuksalarna stack höga rök- och ventilations-
huvar upp. I övrigt hade taket två murade skorstenar, 
ungefär på varsin sida om mittrisaliten. 

Ventilationsanläggningen hade uppfattats som toppmodern 
då den installerats, men den här typen av ventilations-
eldstäder övergavs ganska snabbt. Man fick problem 
med igensättning av damm, systemen var inte tillräck-
ligt rensbara. Sannolikt byttes varmkammare ut redan 
kring sekelskiftet 1900 och huset fick vattenburen cen-
tralvärme. Imponerande gjutjärnsradiatorer med fina 
utsmyckningar ersatte varmkamrarna mitt i sjuksalarna 
och kompletterades med radiatorer under fönstren. 

I takt med att barnsjukvården utvecklades och behovet 
av sängplatser ökade framstod barnsjukhuset allt mer 
som otidsenligt och redan 1922 började man disku-
tera uppförandet av en ny, större sjukhusbyggnad. På 
1930-talet var vattenledningssystemet så igenrostat att 
tvättningen i källaren orsakade fallande tryck i övriga 
ledningar och man var tidvis också helt utan vatten. 
Även uppvärmningen, bostadsförhållandena och 
platsbristen var besvärande. 

År 1935 fick Föreningen för barnsjukvård i Helsing-
borg en donation på 500 000 kronor av konsulinnan 
Ese Banck. Denna donation ökade möjligheterna för 
nybyggnation, men innebar samtidigt att underhållet 
av den befintliga anläggningen inte precis premierades. 
Efter många och långa förhandlingar med Helsing-
borgs stad blev resultatet att staden tog över ansvaret 
för den slutna barnsjukvården inom Helsingborg, 
liksom den Banckska donationen, och som ensam 
byggherre uppförde ett nytt barnsjukhus 1943. 

Personalens dagrum. 
Lägg märke till det mönstrade linoleumgolvet. 
Foto: Medicinhistoriska Museet, Helsingborg. 

De runda sjuksalarna var på 1920-/30-talet indelade i 

tårtbitsformade bås. 

Foto: Medicinhistoriska Museet, Helsingborg. 

Imponerande gjutjärnsradiatorer med två vattenkanaler av en typ som började tillverkas i Sverige kring sekelskiftet 1900. Detta uppvärmningssystem ersatte varmkaminerna. 

Takstolarna över de runda sjuksalarna.  
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PERSONAL OCH PATIENTER 
PÅ BARNSJUKHUSET
Detta kapitel bygger på de fåtaliga tillgängliga källor 
som berör verksamheten på Helsingborgs barnsjuk-
hus, utan att gå till enskilda patientjournaler eller 
operationsliggare. Det blir huvudsakligen fokus på 
personalen därför att det är deras berättelser och 
redogörelser som finns nedtecknade. Hur det var att 
vara inlagd och hur miljön upplevdes vet vi inget om. 
Barnens perspektiv och patientsituationen är svår, 
för att inte säga omöjlig, att redogöra för. 

Det var Helsingborgs stadsläkare, livmedicus Johan 
Hafström, som var sjukhusets första, och oavlönade, 
läkare 1888-1905. Han hade inga specialkunskaper om 
barnsjukdomar, men det var det egentligen ingen som 
hade vid denna tid. Det var först 1930 som speciella 
barnläkare kopplades till barnsjukhuset. 

Driften finansierades de första årtiondena med med-
lemsavgifter, kontanta bidrag och anordnade väl-
görenhetstillställningar. Efterhand erhöll föreningen 
donationer som så småningom blev den största inkomst-
källan. Anslag från Helsingborgs stad började utbetalas 
först år 1914. Det första anslaget var på 3 000 kronor. 
Det steg de kommande åren och i slutet av verksamheten 
stod troligen staden för en rätt stor del av kostnaderna. 

Personal och läkare på barnsjukhuset var mycket låg-

avlönade, om ens avlönade alls. Många som arbetade 
var sköterskeelever, och föreståndaren var i allmänhet 
en diakonissa. All personal var uniformsklädd med 
mössa, eleverna bar dok. Barnsköterskorna och eleverna  
titulerades med fröken. Det var långa arbetsdagar och 
lite tid för privatliv. De flesta gifte sig inte, och de som 
gifte sig slutade i regel att jobba. 

Arbetsdagen för en barnsköterska och en elev startade 
kl. 04:30 med tillagning av mjölkersättning och olika 
vällingar. De tuberkulösa barnen skulle vistas ute på 
gården så mycket som möjligt medan barn med eksem 
var inne och smordes med salvor. Öronbarn hade 
bomullsvadd lindad runt huvudet så att öronen täck-
tes. Skabb behandlades med sabadillättika.  

De prematura barnen vårdades i prematurrum. Dessa 
spädbarn låg i sängar med värmekrus och matades med  
täta mål. Barn som inte kunde svälja fick sondmatas.  
Behövde barnet extra vätska och inte kunde ta emot 
mera i magsäcken gavs vätska subkutant (under huden) 

Personal samlad på trappan till Barnsjukhuset. Foto: Medicinhistoriska Museet, Helsingborg. 
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vanligen på ryggen. De övriga barnen matades med 
sked, att små barn har sugbehov var okänt. Alla barn 
använde tygblöjor och innehållet bedömdes och note-
rades av sjuksköterska. För urinprover fanns glaskolvar,  
som fästes med bomullsband runt låren. 

Föräldrar fick inte vistas på barnsjukhuset, annat än 
under besökstider någon timme per vecka. De fick 
inte beträda sjuksalarna, ”men på begäran framvisas 
barnen”. Det fanns även en mängd föreskrifter att 
förhålla sig till:

Föräldrarna lämnade in sina sjuka barn under vardagar 
klockan 09.00-09.30 och fick förhoppningsvis hämta 
dem när de tillfrisknat ett antal dagar, eller vanligtvis  
veckor, senare. Mammor till ammande barn fick 
komma in i amningsrummet. Barnen bars då ut till 
mamman. 

Barnsjukhuset innebar en stor förbättring för barn- 
sjukvården i Helsingborg och under de första tolv åren 
fram till och med år 1900 hade 988 barn intagits. Av 
dessa hade 794 utskrivits som friska, 92 utskrivits som 
förbättrade, 70 som oförbättrade, 24 hade dött och till  
år 1901 kvarlåg 8 barn. Dessa intagna barn hade vårdats  
för hudsjukdomar (23 %), ögonsjukdomar (21 %), mag- 
och tarmsjukdomar (16 %), konstitutionella sjukdomar 
(15 %), lungsjukdomar (15 %) och andra sjukdomar  
(10 %). Vid denna tid uppgick en genomsnittlig sjuk-
husvistelse per barn till 36,6 dag. 

I början av 1930-talet hade den genomsnittliga vård- 
tiden per barn sjunkit till 18 dagar. Det innebar också 
att genomströmningen av patienter var mycket större. 
År 1931 hade barnsjukhuset haft 506 barn inlagda. Av 
dessa hade 455 utskrivits som friska eller förbättrade, 
9 utskrivits som oförbättrade, 16 hade dött och 26 
kvarlåg till 1932. Siffrorna är tämligen konstanta med 
dem från 1890-talet, dödligheten hade ökat något litet 
men är inom variationen för enskilda år 1889-1900. På 
1930-talet svarade tuberkulos för nära 15 procent av 
alla dödsfallen vid barnsjukhuset. 

- Högst 2 personer få varje gång besöka ett barn.

- Det är icke tillåtet för besökande att sysselsätta sig med 

andra barn än det, som besöket gäller. 

- Barn få icke utan läkarens tillstånd besöka de sjuka.

- Godsaker, frukt och mat få icke utan läkarens eller 

avdelningssköterskans medgivande lämnas åt barnen 

själva, utan skola lämnas i avdelningssköterskans  

förvar för barnets räkning.

- Penningar bör icke lämnas åt barnen.

- Personer som är behäftade med smittsamma sjukdomar, 

även förkylningssjukdomar, såsom snuva, hosta och  

halsfluss, samt personer, i vilkas omgivning eller hem 

finnas smittsamt sjuka, uppmanas att icke besöka de 

intagna barnen.
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Reglemente. 
Från Medicinhistoriska Museet, Helsingborg. 
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Typ av sjukdomar på Barnsjukhuset 1893. 
Från Medicinhistoriska Museet, Helsingborg. 



BARNSJUKHUSETS SENARE ÖDE 

Barnsjukhuset användes av Vanföreanstalten från 
övertagandet för eftervård åt poliopatienter. År 1962 
ändrades namnet Vanföreanstalten till det mer neutrala 
Sköldenborgsinstitutet och gamla barnsjukhuset blev 
arbetshem med inriktning på bland annat vävning. 
Verksamheten flyttade från Helsingborg 1971 och 
Sköldenborgsinstitutet revs 1976 sedan ortopeden 
flyttat till det nybyggda lasarettskomplexet. 

På platsen för Sköldenborgsinstitutet uppfördes en 
vårdskola och tanken var då att barnsjukhuset skulle 
integreras med den nya byggnaden och verksamheten. 
Detta genomfördes inte och barnsjukhuset användes 
istället som möbelmagasin. Värmen stängdes av och en  
vattenledning frös sönder, med översvämning som följd. 

Byggnaden stod mer eller mindre tom och förfallen 
när medicinhistoriska kommittén bildades 1976. Planer 
på att inrätta ett medicinhistoriskt museum uppstod 
och en utredning visade att detta var en lämplig 
användning av byggnaden. Helsingborgs barnsjukhus 
var då landets äldsta sedan de ursprungliga barnsjuk-
husen i Stockholm och Göteborg rivits på 1970-talet. 
Av kostnadsskäl villkorade landstinget att ombyggnaden  
skulle utföras med hjälp av Arbetsmarknadsstyrelsen. 
År 1985 beviljades medlen och året därpå kunde lands-
hövding Bertil Göransson inviga det Medicinhistoriska  
museet i gamla barnsjukhuset. 

Föreningen för barnsjukvård i Helsingborg avvecklades  
inte i samband med att staden övertog barnsjukvården 
utan drev fram till 1969 barnkolonin Solvallen i Billes-
holm. I samband med att denna upphörde, ändrade 
föreningen sina stadgar samt namnet till det nuvarande 
Föreningen för barn- och ungdomsvård i Helsingborg. 
Efter denna tidpunkt har föreningen varit enbart 
penningförvaltande med ändamål att stödja barn- 
och ungdomsverksamhet i Helsingborg.

När verksamheten 1944 flyttade över till nybyggda Banckska barnsjukhuset övertogs det gamla  
barnsjukhuset av närbelägna Vanföreanstalten. Det var Föreningen för bistånd åt vanföra inom Skåne  
som på Vanföreanstalten bedrev en yrkesskola för handikappade och från 1913 även en ortopedisk klinik. 
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BARNSJUKVÅRDEN 
I HELSINGBORG EFTER 1943
Genom donationen av Ese Banck och att kommu-
nen tog över ansvaret för barnsjukvården kunde ett 
nytt barnsjukhus invigas 1944. Det kom att kallas 
Banckska barnsjukhuset efter donatorn. Denna 
nya byggnad låg på lasarettsområdet intill Södra 
Stenbocksgatan. Det var en trevånings funkisbygg-
nad med platt tak och stora balkonger. Byggnaden 
ritades av arkitekten Arnold Salomon-Sörensen, son 
till Malmös stadsarkitekt Salomon Sörensen som 
på 1920-talet ritade de stora tegelbyggnaderna på 
lasarettsområdet i Malmö. 

Det nya barnsjukhuset hade administration, personal-
lokaler och läkarmottagning i bottenvåningen, på andra  
våningen var det salar för barn 1-16 år och på tredje 
våningen spädbarnsavdelning med prematurrum. I 
källaren fanns förråd, mjölkkök, undersökningsrum med  
mera samt en kulvertförbindelse med barnbördshuset, 
eller kvinnokliniken som namnet ändrats till. 

Banckska barnsjukhuset användes till 1975 då verksam-
heten flyttade till barnkliniken i det nybyggda lasaretts- 
blocket, som ritats av arkitekten Sten Samuelson.  
Det nya lasarettsblockets storlek, kulvertar och nya 
infarter gjorde att flera äldre byggnader revs för 
nybygget. Det Banckska barnsjukhuset stod kvar och 
användes bland annat för missbruksvård innan det 
revs 2009. 

Det nya barnsjukhuset uppkallades efter donatorn och  

uppfördes i tidstypisk stil väl anpassad för ändamålet. 

Foto: Medicinhistoriska Museet, Helsingborg. 
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Helsingborgs länslasarett på vykort från början av 1900-talet. 
Foto: Otto Holmström © Kulturmagasinet/Helsingborgs museer.

S:t Maria sjukhus 1955. 
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