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Min stora dröm var redan vid 10 års ålder att arbeta med barn. 
Jag tänkte starta ett barnhem för barn som behövde hjälp och 
då måste jag lära mig först. 
 
Jag arbetade i familj med barn i olika åldrar och trivdes 
mycket bra med det. Att arbeta i hemmet och sköta barn var 
jag van vid hemifrån.  
 

Inträdeskrav för att bli antagen på 
barnsköterskeutbildning 

 

Arbete i familj med barn 
För att komma in på barnsköterskeutbildningen måste man ha 
arbetat i familj och gått på hushållsskola. För mig blev det i 
olika familjer som hembiträde, som barnflicka och sedan 
lanthushållsskola under ett år.  
 

Praktik på en lekskola 
Jag praktiserade också i en privat lekskola. Det var ett arbete 
som jag trivdes mycket bra med. 
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Lanthushållsskola 
Jag gick på Vackstanäs lanthushållsskola utanför Södertälje. 
 

 
 
 
Här fick man lära sig lanthushåll med djuruppfödning, slakt, 
grönsaks- och fruktodling och lära sig ta reda på allt. Vi fick 
också lära oss väva och sy samt bokföring med mera. Vi bodde 
på skolan så länge kursen varade, det vill säga under ett år. 
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Utbildning på Falu spädbarnshem 1960 
 
Därefter sökte jag utbildningen till barnsköterska i Falun. 
Kursen var på Falu spädbarnshem i Falun med fröken Yngve 
och fröken Krogh som lärare. De lärde oss mycket. 
 

 
Fröken Margit Krogh och Edith Yngve  

 
 
Från början tränade vi oss på att sköta dockor, stora som bä-
bisar.  
 
Vi hade syslöjd då vi sydde kläder till bäbisar och hade även 
träslöjd där vi gjorde leksaker. Dessutom hade vi musik och 
sång, vanliga barnvisor men också nyare visor som vi sjöng i 
kanon med varandra 

 
Vi var flickor från olika delar av Dalarna och vi bodde in-
ackorderade i olika familjer.  
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Kursen var åtta månader lång. När vi gått en tid blev alla 
tilldelade var sitt barn som vi skulle sköta och ansvara för. 
Barnen var inlämnade på Falu spädbarnshem av olika anled-
ningar. En del skulle adopteras, några skulle placeras på ett 
hem för utvecklingsstörda och en del skulle hem till sin 
mamma så småningom.  
 

 
 
 
Åldern på barnen som bodde där var från några veckor till 
cirka 1,5 år.  
 
Det fanns olika skäl till att barnen lämnades till Falu 
spädbarnshem. Bland annat var det ensamstående ”flickor" 
vars barn lämnades bort till adoption. Det var också små barn 
som omhändertogs och barn som hade olika handikapp som så 
småningom skulle till ett hem för förståndshandikappade eller 
i bästa fall till någon familj. Något barn lämnades för att 
föräldrarna inte kunde ta hand om barnet just då och de 
hämtade sitt barn senare. Vi som gick utbildningen där fick 
inte veta så mycket!  
 
Efter en tid fick vi eget ansvar för ett speciellt barn, som vi då 
gav all omsorg och kärlek. Kärlek som byttes ut och ersattes 
av nästa som gick utbildningen och däremellan av den per-
sonal som var anställd på Falu spädbarnshem. 
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Vi fick under utbildningen praktisera på ett ”daghem”, på 
”lekis” och på hörselskolan Hästberg. 
 
”Min flicka” som jag hade ansvar för sista tiden av utbild-
ningen var förståndshandikappad. Hon skulle senare flytta till 
Haggården i Hedemora. Jag fick följa henne dit och blev visad 
runt.  
 
Det var en chock att se hur barn kunde ha det där! Barnen 
hade fastspända tak över sängarna så att de inte kunde klättra 
ur. En rad barn satt på stora pottor, fastspända. Det fanns 
skrikande, rullande och skakande barn som låg i sina sängar. 
Vilken lukt och vilket ljud. Hur kunde det få vara så här, barn 
helt utlämnade och utan medmänsklig omsorg? 
 
När kursen började hade vi sytt eller köpt den klänning vi 
skulle ha på oss som barnsköterskor senare i vårt arbete. Det 
var en blå smårutig klänning, stärkt krage, vitt förkläde och en 
liten mössa. 
 
Det var en lärorik och givande utbildning. 
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Söker arbete som barnsköterska på Falu lasarett 
Jag blev barnsköterska och sökte arbete på lasarettet − bra att 
kunna inför framtiden och mitt barnhem tänkte jag. 
 
 

Avdelning 21 för prematura1  

och sjuka barn upp till 1 år 
 

Jag anställdes på 21:an, avdelningen för prematura och sjuka 
barn upp till ett år.  
Tanken var att lära mig att ta hand om barnen på mitt barnhem 
ifall de blev sjuka. 
 
Det är de år jag arbetade på 21:an som jag skriver om. 
 

 
 

                                                 
1 Prematurer, prematura = för tidigt födda barn 
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Jag gick med husmor för att presentera mig på avdelning 21. 
Där arbetade barnläkare, barnsjuksköterskor, barnsköterskor 
och biträden. 
 
I huset fanns patientbadet och omklädningsrum för personal 
längst ner i kulverten, sedan kom tandläkarmottagning, barn-
mottagning, jour-rum, gynekologmottagning, gynekologisk 
avdelning, BB, barnavdelningen som bestod av avdelning 20 
stora barn och avdelning 21 små barn. 
 
Jag anställdes och började arbeta den första november 1960. 
Jag hyrde ett rum med tvättställ. Del i kök, toalett och badrum 
fanns i korridoren. Det var en personalbostad på Lustigknopp, 
Manhemsvägen 3. Vilken lyx tyckte vi alla! 
 
På den ena sidan ingången bodde biträden och barnsköterskor 
och på den andra sidan sjuksköterskor. Hyran var 100 kr per 
månad och lönen 540 kr i månaden, 1 kr extra per timme vid 
nattarbete. Vår lön fick vi hämta på kontoret i ett kuvert den 
sista varje månad. Vilken lycka det var och spännande också. 
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Falu-Kuriren 1963 
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Vid morgonsamlingen på sköterskornas kontor berättade de 
vad som skett under natten. Vi fick veta vilka barn vi skulle 
sköta och ansvara för. Sköterskan delade medicin och satte ut 
medicinen på varje barns sängbord. 
 

 
 
 
När vi skötte barnen hade vi en skyddsrock på oss. Den fanns 
på en krok vid varje barns säng, men på sal 1 där de 
känsligaste och minsta barnen låg, fanns rocken i slussen 
utanför på grund av smittorisken. 
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Barnen var nyfödda prematura barn, den minsta cirka 630 
gram samt sjuka barn upp till 1 år. Det minsta barnet ”döpte” 
vi till ”Knapplisa”. (Jag vet att hon idag är en vuxen frisk 
kvinna.) 
 
 

 
 
 
En sköterska berättar: ”läkaren bestämde att ett barn skulle 
nöddöpas och det skulle jag som var sköterska göra”. Barnet 
var väldigt sjukt och dog senare. På den tiden var inga 
föräldrar med! 
 
Det fanns gott om vidskepelse på den tiden. Barn som låg i 
kuvös och hade missbildningar täcktes över för att en del 
trodde att missbildningen skulle kunna ”smitta”.  
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Barnen som låg på 21:an kunde vara för tidigt födda, haft det 
besvärligt vid förlossningen, ha olika missbildningar som 
hydrocephalus2, microcephali3, andra utvecklingsstörningar, 
ibland på grund av olika mediciner eller alkohol hos modern, 
kluven gom och läpp, krupp, lunginflammation, magsjuka, 
eksem och andra vanliga barnsjukdomar. Barn med exem-
pelvis hydrocephalus, leukemi och andra sjukdomar fanns det 
oftast ingen bot för då! 
(En av barnsköterskorna matade ett barn med hydrocephalus 
och plötsligt sprutade det ut vätska från huvudet på grund av 
vätsketrycket.) 
 
 

 
 

 

                                                 
2 Hydrocephalus = Ofta medfött, vattenskalle, ökning av vätskemängden i eller omkring hjärnan 
3 Mikrocephali = Abnormt litet huvud 
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Ofta hade vi barn, ”pyllor”, pylorusstenos4 som kom uttorkade 
och svaga. Vi matade dem med sockervatten, teskedsvis, och 
senare skonande exempelvis Milkotal. De kräktes i kaskader 
upp allt (kramp i magmunnen)! 

Arbetstider och arbetsdagen 
Vi började arbetet kl. 06.15, hade lediga timmar mellan kl. 
11.00 - 13.45 eller 15.00 -17.30 och jobbade till kl. 20.00.  
Ett annat skift var kl. 06.15 – 15.00, dag före ledighet.  
Nattskiftet började kl. 20.00 till 07.00. 
 
Man arbetade på ett rullande schema dagtid i fyra månader 
och nattetid i två månader. Fyra nätter arbete och ledig två var 
det från början. Vi fick en krona mer i timmen när vi jobbade 
natt. 
 
Vi jobbade 3 helger, senare 2, och ledig en helg. Vi var lediga 
en dag/vecka när vi jobbade helg. 
 

Mjölkköket 

 
Mjölkköket. Här arbetade vi barnsköterskor efter schema med att pytsa i bröstmjölk, 

halvvälling och ¾-välling till alla barnens matmål för ett dygn. En del barn 4 ggr per dygn 
och en del 5 ggr och några barn oftare än så. 

                                                 
4 Pylorusstenos = Förträngning eller kramp i nedre magmunnen 
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De nyföddas mammor fick åka hem och ta med en bröstpump 
medan de små barnen låg kvar på avdelningen. Mjölken som 
föräldrarna lämnade eller skickade gick i första hand till deras 
egna barn, men överskottet till de andra små. Överläkaren var 
väldigt noga att mammorna höll igång mjölkproduktionen. 
När barnet kunde suga kallades mamman in och fick lära sig 
att amma. De fick stanna kvar ända tills amningen fungerade. 
Överläkaren var mycket sträng och sa att alla kan och ska 
amma. Många mammor fick kämpa länge, 2 – 3 veckor, för att 
få amningen att fungera. För många var det en krävande tid 
med både tårar och besvikelse innan de fick komma hem med 
sitt barn. 
 
Vid morgonsamlingen var det bestämt vilka som skulle arbeta 
i mjölkköket. Där kokade vi nyponte till våra stora barn och 
till avdelning 20. Vi kokade ½ välling (hälften vatten, hälften 
mjölk, lite vetemjöl) eller 2/3 välling (två tredjedelar mjölk, en 
tredjedel vatten, lite vetemjöl) och värmde den bröstmjölk vi 
fått in från mammor som sålde. De betalades med 10 kr/l. 
Mjölken kom i flaskor som skickades i en träbox på buss om 
inte föräldrar kom till avdelningen med mjölken. Mammorna 
fick låna bröstpump från avdelningen. Mjölken värmdes till 
kokpunkten och pytsades ut i flaskor som det stod barnens 
sängnummer på. 
 
Vi hade många mammor som sålde sin överblivna bröstmjölk. 
Det fanns ett avtal med bussbolaget att de som skickade mjölk 
till barnavdelningen fick skicka den gratis. 
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Barnen 
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Alla barn sköttes i knä. Vi började med att väga de minsta, 
”tempa” och sedan tvätta uppifrån och ner med tvättlapp. Vi 
bytte deras kläder, lindade de minsta, snurrade blöjan av tyg 
på längden, vek den framåt på pojkarna och bakåt på 
flickorna. Matade dem och lade ner dem i sängarna. 
 
Det var viktigt att komma ihåg vilken sida barnen legat på före 
skötningen. Det skulle vara varannan gång på höger sida och 
varannan gång vänster sida. Huvuden är mjuka vid födseln 
och det var noga att de skulle formas lika. 
 
Varje barn hade sin ”journal” vid kuvös eller säng. Där förde 
vi in temperatur, vikt och avföring, vågigt, horisontellt streck 
vid lös, slemmig avföring, rakt lodrätt streck vid normal 
avföring och kulor vid hård avföring. 
 
 

 
Gamla kuvösen 
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Nya kuvösen 

 
 
De små som inte kunde suga sondmatade vi. Vi fick mäta från 
näsan och till örat och ner till bröstkorgen för att få rätt längd 
på sonden. Där fäste vi en tunn bomullstråd som märke. Ingen 
hade permanent sond utan vi satte in den vid varje matning. 
De minsta fick mat varannan timme dygnet runt, och de andra 
var tredje till fjärde timme. 
 

 
Både stor och liten behöver hjälp 
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Prematurer och de sjuka nyfödda låg på 1:an i kuvös eller 
säng. Kuvöserna var de första åren som en liten trälåda med 
ett kupat skydd över, gjort av tjock plast. 
 

 
 
 

Barnen låg nakna, ibland med en speciell lampa över sig om 
de hade gulsot, ibland med syrgastratt om det behövdes.  
På de andra salarna fanns de större barnen. 
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Till eksembarnen blandade vi en egen salva, hälften kalkpasta, 
hälften barnsalva. Den kallades för blandsalva. Barnen 
smordes vid varje skötning. De hade plasthylsor på armarna 
eller träspatlar som stacks in i tyg. Vi spjälade barnens armar 
som vi sedan band fast i spjälsängens sidor. Fötterna var 
bundna längre ner. Allt för att de inte skulle komma åt att riva 
sig. 
 
Vi badade eksembarnen i Gentianaviolett. Mellan varje sköt-
ning låg de där, ensamma, utan napp. Napp fick de inte ha. 
Ibland gömde vi nappen och barnen fick den efter ronden.  
Så hemskt när jag tänker efter men då var det helt accepterat. 
 
Föräldrar fick inte vara med och sköta sina barn. Det var 
besökstid en timme torsdag och söndag, då fick de titta på sina 
barn genom en fönsterruta! 
 
På ettan var det ibland någon mamma som skulle lära sig 
amma och sköta sitt barn. 
Vi hade både trillingar och femlingar på avdelningen.  
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Hjälp att bli gravid med IVF-behandling fanns inte då. 
Femlingar var ovanligt, och den kända fotografen Lennart 
Nilsson kom till avdelningen och gjorde ett reportage till en 
läkartidning. 
 
Barnen med gomspalt, de med kluven gom och läpp, låg länge 
på avdelningen innan de kom till Uppsala och opererades. Vi 
matade dem med en speciell skål, någon kunde suga på en 
flaska med en lång napp. Likadant var det med barnen som 
hade ryggmärgsbråck. De låg kvar på avdelningen länge, en 
del dog där och några fick vi åka till Uppsala med där de 
opererades. Ofta blev de förlamade nedanför midjan eller fick 
”vattenskalle”. 
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Transportkuvösen 

 
 
Barnen som dog på natten fick vi köra ner till ett utrymme i 
kulverten, nära stora tvätten. Kusligt och halvskumt i 
kulverten! Hemskt tyckte vi och ingen visste hur det blev 
senare för dem, om familjen kontaktades eller om de skulle på 
obduktion. Forskningen hade inte kommit längre. 
 
Nattetid kunde det hända att vi fick vi springa till andra 
avdelningar med barn genom kulvertarna, till infektions-
kliniken eller öronkliniken, till exempel med kruppbarnen5. Vi 
var livrädda för kulverten, den var lång och mörk och 
ensamma skulle vi gå. Det gick historier om svarta damen, 
som skulle ha spökat där. Barnen lämnades ofta på öron-
kliniken. Tillbaks till avdelningen sprang i alla fall jag så fort 
det gick. Läkarna på öronkliniken var ofta väldigt irriterade på 
om barnen inte var alldeles stilla när de skulle undersökas och 
                                                 
5 Falsk krupp, pseudokrupp = slemhinnesvullnad vid akut strupkatarr 
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sa förargat till oss: ”spänn fast barnet mellan knäna och 
blåhåll, de ska vara stilla!” 
 
Ibland fick vi åka till Uppsala med barn i ambulans. Det var 
oftast de som skulle byta blod, som hade högt ”bilirubin”6. Det 
fanns en särskild transportkuvös som barnen transporterades i. 
Då fanns värmekrus på sidorna och öppning för exempelvis 
syrgas. Det var ambulansföraren och en av oss barnsköterskor 
som for med barnet. 
 
 

 
 
 

 
Några barn placerades på Falu spädbarnshem. Det hände 
också att vi åkte med barn till Lillgården i Hedemora, ett hem 
för yngre utvecklingsstörda barn. 
 
Småbarnen som föddes med något ”handikapp” fick inte 
föräldrarna se, läkarna ansåg att det inte var bra för dem. 
 
En gång var jag på studiebesök på Haggården, ett hem för 
större utvecklingsstörda barn. Vilken hemsk miljö! 
                                                 
6 Bilirubin = Rött gallfärgämne (barnen blir gula) 



26 
 

Vid ronden skulle vi vara klara med skötningarna. Allt skulle 
vara mycket noga putsat, till exempel dörrhandtag och rostfritt 
runt dörrar. Barnens sängar skulle vara perfekt bäddade.  
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På den tiden, 60-talet, hade läkarna makt över och stor 
påverkan på föräldrar. 
 
De var väldigt snabba med att rekommendera föräldrarna att 
lämna bort sina barn om det var något ”fel” på barnet! 
Exempelvis kromosomavvikelser, mongoloida7 barn som det 
hette då, missbildningar eller andra avvikande diagnoser. 
Föräldrarna ansågs inte kunna ta hand om barnen i hemmiljö. 
 
Vi hade barn som kom in med jättestora magar, smala armar 
och ben, bajsade vitt och var medtagna, det visade sig att de 
hade celiaki8. Då visste läkarna inte så mycket om den sjuk-
domen. 
 
Barnen med hydrocephalus kunde inte heller få hjälp på tidigt 
1960-tal. 
 
Det fanns barn som kom in på avdelningen med trötthet och 
blåmärken. Det kunde vara leukemi9, en blodsjukdom. Då 
fanns ingen medicinsk hjälp för dem. Inte heller för njur-
sjukdomar. En liten flicka var uppsvälld i kropp och ansikte, 
njurarna fungerade inte och det fanns ingen hjälp. 
 

 

                                                 
7 Mongoloida barn = utvecklingsrubbning 
8 Celiaki = Svårartad matsmältningsrubbning hos små barn med bland annat försenad utveckling 
9 Leukemi = Blodsjukdom 
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En gång kom det en liten flicka in med svåra brännskador, hon 
låg isolerad på 3:an. Vi baddade henne, lade kompresser, 
matade och skötte henne i sängen. Det gick inte att ta upp 
henne. Det var inte tal om transplantation. Jag tror inte att det 
gjordes på den tiden. 
 
Föräldrar var inte vana att säga emot och det var många barn 
som lämnades till institutioner under åren. 
 
Läkarna som arbetade på 21:an hade också ansvaret för barnen 
från ett år och äldre på avd. 20. 
 
En vuxen kvinna berättar: 
”Jag låg på avd. 20 som 8-åring, jag hade fått 
lunginflammation och låg på enskilt rum. Jag fick 
någon medicin för att bli bra. Jag var tjock, 
överviktig. Avdelningsläkaren hatade tjocka barn. 
Jag var tvungen att ligga kvar två månader för att 
banta efter att jag blivit frisk! Jag fick buljong-
soppa och en frukt. Inga föräldrar fick hälsa på, jag 
längtade hem och var hungrig varje stund. Den 
som brydde sig om mig var en av sköterskorna, 
henne fick jag vara med, lämna prover och mata 
de små med mera. Jag kommer ihåg att jag stal 
mat från andra barn, jag kunde inte låta bli. När 
jag så äntligen fick åka hem blev jag fort tjock 
igen. Min pappa ville att hans barn skulle vara 
välmående och runda för själv hade han haft det 
fattigt och knapert. Den smärtan, längtan och 
hungern, har jag haft minnen av i hela livet.” 
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En liten flicka på nio månader var på kontroll på BVC. Det 
upptäcktes att hon inte hade någon öppning till slidan och fick 
därför förberedas för gynekologisk operation på 21:an. 
Gynekologen tog fram en skalpell och skar upp utan 
bedövning. Han tittade innanför att allt såg riktigt ut och så 
sändes flickan hem med en tub salva för att hålla det öppet. 
Läkarna trodde inte att barn kände och om de gjorde det skulle 
de snart glömma smärtan. 
 
Ett annat barn på 7 månader skulle läggas in för att röntga 
njurar och urinledare. Han fick ligga på stora salen, 5:an, där 4 
- 5 barn kunde ligga. Pojken fick inte ha sin napp som han var 
van vid när han låg i sängen och ingen förälder fick vara med. 
Föräldrarna berättar att efter tre dygn då de fick hämta pojken 
hade han ingen röst kvar. Han hade skrikigt väldigt mycket. 
Tänk att det var så på den tiden! 
  
Sjuka barn där lumbalpunktion skulle utföras fick vi som 
personal hålla. En hand bakom nacken och en runt och bakom 
låren. Vi skulle trycka ihop barnet så mycket vi kunde. Barnets 
rygg blev som en båge. Detta också utan bedövning. 
 
Synen på barn har förändrats. Forskning och kunskap har som 
tur är utvecklats. Idag finns det andra möjligheter. 
 
Det var som nämnts mycket viktigt hur vi bäddade barnens 
sängar. Draglakan en cm över det andra och hinken vi lade 
tvätt i skulle stå exakt rätt, handtaget ut från sängen.  



30 
 

Avdelningssköterskan gick ”rond” före läkarronden och nåde 
den som gjort fel. Hon kunde riva upp hela sängen. Det skulle 
vara perfekt. Hon stod i korridoren och skrek, inte förnamnet, 
utan fröken och efternamnet, ”kom hit”. 
 
Översköterskorna på olika avdelningar var mycket barska och 
hade stor makt på den tiden. Ingen vågade säga emot. 

Lokalerna 

Varje sommar hade vi ”utvädring”, 21:an flyttade ner alla 
större barn till avdelning 20 men prematurerna flyttades till en 
sal bortanför sal 6. Allt skulle noga städas och vädras. Sedan 
var det avdelning 20 som kom upp till oss och den avdel-
ningen städades ordentligt. 
 
Våra salar på avdelningen var sex stycken. På ettan med 10 – 
12 platser låg prematurer och nyfödda sjuka, på tvåan var det 
fyra isoleringsrum, trean var enskilt likaså fyran. På femman 
låg barn som inte var infekterade eller skulle utredas för något, 
på sexan fanns fyra isoleringsrum.  
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Utanför femman fanns en stor balkong där vi ibland tog ut 
barnen som inte var smittosamma, för att de skulle få frisk 
luft. En del barn låg länge på avdelningen. En del som 
flyttades till institutioner kom ofta tillbaka när de behövde 
sjukhusvård. 
 
 

Övriga arbetsuppgifter 
Vi barnsköterskor hade andra sysslor också. Den som var i 
mjölkköket skulle koka flaskor, diska och pytsa i flaskor till 
nästa matning. Vi andra diskade och kokade alla sprutor, 
rondskålar och annat rostfritt i sköljrummet i en autoklav10, 
vek tvätt som skulle ligga på hyllor i perfekta högar och fyllde 
på i skåpen till alla skötrum. 
 
 

Sammanhållning och träffar sedan 1960 
 
Sammanhållningen bland oss barnsköterskor var väldigt fin. 
Ingen hade egen familj från början, så allt fokus låg på vårt 
jobb. Vi stöpte ljus, kokade knäck, julpysslade och hade ibland 
små fester på avdelningen. 
 

                                                 
10 Autoklav = trycksäkert hermetiskt kokkärl 
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När vi jobbade natt var det matningar kl. 22.00 och kl. 02.00, 
ibland oftare. Vi gick ”rond”, tittade till barnen varje 
halvtimme och oftare om de var dåliga. Det hände att vi fick 
hjälpa barnet att börja andas igen genom att ”knäppa” dem på 
fötterna eller massera igång andningen. Vilket ansvar! Någon 
enstaka gång hade barn övervak. 
 
Mellan skötningarna på natten vek vi tvätt eller lagade något 
plagg. Vi hade också en duk som vi alla sydde på, med kors-
stygn. Allt för att hålla oss vakna. 
 
Vi som jobbade natt hade också ansvar för jourklockan utanför 
barnmottagningen. Vi skulle gå ner och öppna om något barn 
kom akut. 
 
Det fanns en barnläkare som hade jour på natten och de satt 
ofta på barnmottagningen och jobbade. En av läkarkandi-
daterna ”busade” vi ofta med. Vi hade gummihandskar med 
isbitar i, fäste dem i ett långt snöre och knackade på hans 
fönster. Det var en ung läkare under utbildning, annars hade 
läkarna ingen kontakt med oss barnsköterskor. 
 
Det var en väldig hierarki. Barnsköterskor och biträden fikade 
ihop men aldrig de ”högre”. 
 
Vi fick inte säga du till varken läkare eller sköterskor. Bror 
Rexed införde du-reformen -67 men det tog ytterligare flera år 
innan det blev så på barnavdelningen! Det var först när en av 
våra kända konstnärer i Falun blev pappa. Han hörde hur det 
var och tog med sig en flaska champagne och höll ett litet tal 
till oss alla utanför mjölkköket, och tyckte att vi skulle börja 
säga DU till varandra på avdelningen. Det var väldigt svårt att 
plötsligt säga du till sköterskorna så det tog sin tid! 
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Nästan alla vi barnsköterskor hyrde rum i personalbostäder på 
Manhemsvägen, Tallbacksvägen eller på Vasagatan. De flesta 
av oss hade från början ingen pojkvän så vi hade varandra och 
umgicks ofta. På 21:an var sammanhållningen väldigt god, 
aldrig något skvaller eller några elakheter, vi satt i samma båt 
och tog oss fram. De flesta arbetade många år på avdelningen. 
Det var vanligt att man stannade länge på samma ställe, själv 
stannade jag i 15 år. 
 
Det var fortfarande ett kall att arbeta i sjukvården, det var vårt 
arbete som var det viktigaste i livet. Vi hade en mycket bra 
sammanhållning på den fritid som fanns. Vi gjorde utflykter 
med matsäck, lagade mat tillsammans, hade små fester i 
korridoren, gick på pjäxdans på I13 och på annan dans. 
Holmen, Kullen eller Rotundan på Grand, X-huset på 
regementet var populära på den tiden och på söndagar gick vi 
på bio. Vi lånade bil och åkte till Carl Larssons eller på 
hockey i Leksand. Vi stöttade varandra i sorg och glädje. 
 
Så småningom träffade vi pojkar som blev våra tillkommande 
och då blev det annorlunda. En del flyttade eller tog annat 
jobb. Vi är fortfarande en grupp som träffas varje år, nästan 60 
års vänskap som startade på avdelning 21 på lasarettet i Falun 
år 1960. Vi pratar minnen och kommer ihåg, vilken skillnad 
från då. Vi är väldigt glada att utveckling, kunskap och 
forskning har gått framåt. 
 
1970 togs ett beslut att hela huset skulle rivas, 60 år gammalt. 
Hela avdelningen flyttade till det nya södra vårdblocket 1972. 
Vi placerades på nedersta våningen, allt nytt och fint men jag 
kommer ihåg att vi tyckte det var svårt i början. 



 

Tack till alla som jag intervjuat: 
 
Gull-Maj Hellgren-Mide, Karin Öst, Britt Åberg-Ristolainen, Gunni 
Liss- Andersson, Anita Berglund-Lindqvist, Lena Lithander-Jonasson, 
Margareta Jansson-Danielsson, Eivor Jonsson-Grönlund 
 
 

 
 
Främre raden: Anita Berglund, Britt Åberg, Margareta Andersson, Gunni Liss 
Bakre raden: GullMaj Hellgren, Eivor Jansson, Sineke Vreeswijk 
Saknas: Karin Öst, Margareta Jansson, Lena Lithander 
 
 
Skrivet av Sineke Vreeswijk-Ängsås 2017 
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