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Inden for murene

i en kvindeverden 
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ANTONIEHUS
Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør
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Hvor intet andet er nævnt, er de ældste bille
der fra Bymuseets arkiv, og øvrige fotos enten 
private eller fra ukendt kilde -  med tak!

Udgivet af Selskabet Mødre- og Børnehjælpen 
i Helsingør i anledning af 70 års jubilæet den 
24. februar 2011

Helsingør Bogtrykkeri
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Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør
Allerede før 2. Verdenskrig havde industri- og 
handelsbyen Helsingør mange udearbejdende 
kvinder og mange socialt udsatte familier. De 
fleste fødte hjemme, der var kun få mulighe
der for børnepasning, og krigen og besættel
sen øgede både behovet og viljen til en øget 
social indsats i lokalsamfundet.

Den 24. februar 1941 var der stiftende møde 
-  på Rådhuset! -  i Selskabet Mødre- og Bør- 
nehjælpen i Helsingør. Formålet var

• at støtte den statslige mødrehjælp
• at deltage i lokalt arbejde med fx 

bespisning, beklædning og pleje til 
trængende mødre

• selv at sætte nye initiativer i gang.

Byens spidser tog fat 
Bag initiativet stod af en bred kreds af læger, 
jordemødre, skoleledere, præster og menig
heder, kvindeorganisationer, fagforeninger, 
virksomheder og politikere med "Kong Peder" 
(borgmester Peder Christensen) i spidsen.

Selskabet kom stærkt fra start med åbningen 
af både børneinstitutioner og fødehjem, og 
samtidig begyndte en social oplysningsvirk
somhed inden for sundhed, opdragelse og 
pædagogik.

Selskabet har på flere områder været en be
tydelig medspiller i udviklingen af den kom
munale og regionale service. Mange menne
skers store og vedholdende engagement har 
ført til den lange liste af initiativer, som på en 
eller anden måde er ført ud i livet i offentligt 
eller privat regi.

I dag er vedtægterne udbygget, så vi kan ar
bejde i et endnu bredere socialpolitisk per
spektiv til gavn for forældre, børn og unge i 
Helsingør Kommune.

For eksempel er vores arbejde ikke længere 
begrænset til mødre og småbørn, men omfat
ter også fædrene og de store børn. I de sene
re år har vi også involveret os i flere initiativer 
til gavn for handicappede.

Du kan støtte vores arbejde blot ved at indbe
tale et årskontingent på 100 kroner til giro nr. 
9 26 71 74 -  eller gå ind på www.smbh.dk og 
lær os bedre at kende.

Nye ansigter er meget velkomne i den fælles 
indsats for en god by at leve i for alle børne
familier!

Bestyrelsen

En buste af bykongen Peder Christensen 
og børneundersøgelse hos dr. Boertmann.
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Børnehjælpsdagens optog foran Børnegården, hvor alle Selskabets aktiviteter begyndte.

Det har vi stået for -  blandt meget andet
Børnegården på Trækbanen åbner i 
1942-43 med vuggestue og børnehave 
samt mødelokaler og konsultation for 
Mødrehjælpen og Menighedsplejen, 
som drev en forløber for den senere 
kommunale sundhedspleje. Under kri
gen er der også børnespisehus, tøjde
pot og tøjreparationscentral. 11972-73 
opføres det hvide baghus, hvor "Stjer
nedrys" ligger i dag.

Antoniehus på Sdr. Strandvej er byens 
fødehjem 1946-1977.

Vi hjælper med at få åbnet et rekrea
tionshjem på Klostermosegård i 1948.

Børnehjælpsdage og basarer er med til 
at skaffe midler til driften af aktivite
terne.

Børneinstitutioner i eget eller kom
munalt regi:
Stjernedrys, Regnbuen (med skovbør
nehave) og Rosenkilde samt special
børnehaven Himmelhuset.

Børnekulturkonferencen og ungdoms
træf, 1982-83. Forløbere for Børnekul- 
turcentret, Ungdomshuset, Kammer
cafeen og Bølgen.

Socialprisen indstiftes i 1983 -  hvert år 
uddeler vi så vidt muligt 10.000 kroner 
til nogen, der gør et uegennyttig social 
indsats.

Tilskud til julehjælp, der uddeles gen
nem kirkerne.

Støtte til Kvindekrisecentret Røntofte, 
der åbner i 1984.

Familiefestivaler i Smørhullet 1986-91.

Bofællesskabet Løntoften for handi
cappede åbner i 1996 og handicapbo
liger på Anna Anchers vej i 2003.

Vi fremtidssikrer Snoezelhuset i 2003 i 
nybyggede lokaler på Krøyersvej.

Læs meget mere om Selskabets historie 
på www.smbh.dk
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En dejlig villa med 
udsigt til Sverige

Antoniehus er den hvide ejendom på Søndre 
Strandvej 28 -  højt beliggende mellem Kyst
banen og Øresund. Da den blev bygget i 
1906, hed den Sveahus.

11944 blev villaen købt af Selskabet Mødre- 
og Børnehjælpen i Helsingør for 600.000 kro
ner og omdøbt til Antoniehus.

Samme år havde Selskabet nemlig modtaget 
en gave på 100.000 kroner fra ægteparret 
Antonie og K. A. Hasselbalch til oprettelse af 
et fødehjem for mødre med bopæl i Helsingør 
og Tikøb kommuner. Året efter -  på befriel
sesdagen -  lagde de yderligere 50.000 kroner 
oveni til en udvidelse.

Kaminen med de hollandske kakler i stuen.

Helsingoranemes fødested
Den 13. december 1946 blev »Fødehjemmet 
Antoniehus« taget i brug med ti senge, men 
det var planen at skaffe plads til dobbelt så 
mange.

11951 blev den nødvendige tilbygning taget i 
brug, så der var 18 senge i alt. Allerede året 
efter markerede man fødsel nr. 2.000, og nu 
blev hele 80 procent af alle Helsingørbørn

født på Antoniehus. I Tikøb Kommune var det 
"kun" 50 procent -  i en tid, da det stadig var 
mest almindeligt at føde hjemme.

I mange år sagde man, at en ægte helsingora- 
ner er født på Antoniehus. Men bortset fra 
enkelte hjemmefødsler og akutte fødsler un
der transport er det nu slut med at blive født i 
Helsingør.

Tiderne skifter
Frederiksborg Amt overtog driftsansvaret i 
1965 og indrettede senere jordemodercenter 
på stedet. Antoniehus var en fastslået succes, 
men den varede ikke evigt.

11976 -  30 år efter åbningen -  besluttede 
Frederiksborg Amtsråd at flytte fødslerne til 
det nye Helsingør Sygehus. Der blev lukket og 
slukket den 30. juni 1977, og efter yderligere 
30 år blev fødslerne centraliseret i Hillerød.

Kun navnet består
I et par år blev Antoniehus herefter lejet ud til 
Handelsskolen, men i 1980 blev huset solgt til 
Boligselskabet Teglværksgården, som indret
tede det til 42 ungdomsboliger.

I dag har Helsingør Kommune familierådgiv
ning og døgninstitution i bygningerne -  Hel
singør Lokalcenter. Men det hedder stadig 
også Antoniehus.
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Antonie og K. A. Hasselbalch

Antonie Sophie Hasselbalch arvede Borupgård 
i Snekkersten i 1916 efter sine forældre, G. A. 
Hagemann og Mathilde Bruun.

Gustav Adolf 
Hagemann var 
blandt tidens 
største industri- 
mænd, og fam i
lien boede hele 
vinteren i en her
skabslejlighed på 
Bredgade i Kø
benhavn.

Antonie var gift med dr. med Karl Albert Has
selbalch, der var forstander for Finsen Insti
tuttet. Da parret overtog Borupgård, søgte 
han tilbage til sine rødder som proprietærsøn, 
tog eksamen som landbrugskandidat og 
droppede instituttet for at hellige sig opgaven 
som lokal godsejer og mæcen.

Parret havde fem børn, og deres søn Anders 
døde som 14-årig af leukæmi. Derfor havde 
Antonie allerede doneret en god del af sin arv 
til Finsen Instituttet, da de besluttede også at 
støtte Mødre- og Børnehjælpens arbejde med 
at åbne et fødehjem i Helsingør.

Antonie Hasselbalch havde -  som det ses -  et 
betydeligt talent for at modellere. Her står 
hun ved et relief af sin mand.

Tanker bag donationerne

Den første donation kom på, Antonie Hassel- 
balchs 65 års fødselsdag den 18. september 
1944, så dette brev er fra indvielsen i 1946:

For dette smukke Hjem ønsker vi, at Godhed 
og Glæde må bo herinde hos dem, som gen
nem deres Arbejde vier Antoniehus deres Tid 
og Evner, hos den unge Mor, som ved kærlig 
Pleje kan hvile og vinde sine Kræfter tilbage, 
og hos den mindste afalle Husets Gæster, det 
lille Spædbarn i sin Staaltraads...(?) Lille Men
neske! Dig følger vort Ønske Allerlængst på 
Vej, ud af Antoniehus og videre frem ad den 
lange Livets Vej du skal gaa. Vær god, om du 
kan, mod alle dem, du møder der, så vil du faa 
megen Glæde i Livet.

Den 5. maj 1945 skrev parret til borgmesteren 
og Mødrehjælpens øvrige bestyrelse:

På Danmarks første Frihedsdag beder vi om at 
måtte bidrage til Antoniehus' snarlige Om
bygning og Udvidelse til Fødehjem. De behø
ver således ikke at angribe Institutionens Ob
ligationsformue, før disse Penge er opbrugt.
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Fødslernes historie

Kilde: Helen Cliffs jubilæumsbog ved 
Jordemoderforeningens 100 år i 2002

Antoniehus blev elsket af sin by, men det var 
ikke nogen selvfølge. Andre steder var det - 
langt op i 50'erne og 60'erne - stadig mest 
almindeligt at føde hjemme.

I gamle dage i København skulle ugifte og 
ubemidlede kvinder dog føde på en særlig 
stiftelse -  for at holde dem under opsyn og 
fordi de ofte havde meget ringe boligforhold.

Jordemødre på hårdt arbejde 
Mange jordemødrene var ofte lige så dårligt 
stillet som deres patienter. De fik kun penge, 
når der var fødsler -  og de havde pligt til at 
arbejde gratis for de fattigste.

De mere moderne tider begyndte, da Jorde- 
moderskolen åbnede i 1785, og landområder
ne blev inddelt i distrikter. Her blev der ansat 
jordemødre med tjenestebolig, fast løn og 
pension - meget ringe efter vore dages stan
dard, men dog langt bedre en de usikre kår, 
som deres "frie" kolleger stadig levede under.

I København var der ingen distriktsjordemød- 
ré -  og dermed ingen grundløn, ingen tjene
steboliger og ingen pension. Så sent som i 
1920'erne ses stadig hjerteskærende legatan
søgninger, blandt andet fra to 78-årige jor
demødre, som stadig forsøgte at arbejde 
trods gigt, knæskader og nedsat syn. Den ene 
havde mistet sin mand, den anden passede 
også sin syge ægtemand. Og de havde ikke til 
dagen og vejen, fordi folk var begyndt at gå til 
de yngre konkurrenter.

Viden og håndvask
11800-tallet begyndte nogle læger at kæmpe 
for at forbedre jordemødrenes kår både fag
ligt og menneskeligt. Især på landet kunne 
mange af dem dårligt læse og skrive.

Det helt store vendepunkt kom med antisep
tikken -  "den videnskabelige håndvask" -  i 
1870. Med de nye hygiejneregler fulgte mere 
uddannelse og en øget faglig og personlig 
bevidsthed, helt i takt med tonerne fra Dansk 
Kvindesamfund, der bliver stiftet i 1871.

Sygekasser og fast honorar
11902 blev Den Almindelige Danske Jordemo
derforening stiftet, og i 1933 overtog sygekas
serne betalingen til jordemoderen med faste 
honorarer for både fødsler og forundersøgel
ser af gravide.

Familierne skulle ikke mere betale jordemo
deren selv -  mødrene fik et "papegøjekort", 
der skulle klippes til undersøgelserne -  grønt 
hos lægen og gult hos jordemoderen. Dermed 
fik alle jordemødre en bedre betaling end før, 
og deres uddannelse var nu treårig.

Læger og sundhedsplejersker 
Op gennem århundredet bølgede en faglig 
strid om opgavernes fordeling mellem jorde
mødre, læger og de nye sundhedsplejersker.

Helt fra begyndelsen gik diskussionerne på, 
hvad der var sikrest og bedst for mødre og 
børn. Da Antoniehus åbnede, sværgede man
ge jordemødre stadig til hjemmefødsler, og 
30 år senere blev fødehjemmet lukket, fordi 
det var sikrest, hvis alle fødte på hospitalet. 
Jordemødrene fulgte dog med, uanset hvor.

I dag kan man de fleste steder kun føde 
hjemme eller på specialsygehus med børne
afdeling. De fleste vælger det sidste.
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Et barn er født - f r a  venstre instruktionsjordemoder Henny Lohse, 3. års elev Merete Larsen med 
barnet, afdelingsjordemoder Marie Østergaard og 2. års elev Annette Rabe. Den farvede stribe på 
kapperne viste, hvilken stilling man havde.

Jordemoder i Helsingør - og for hele landet
Efter kommunalreformen i 1970 blev alle jor
demødre i 1974 ansat ved et center, som 
dækkede både købstæder og landområder. 
Der var fire jordemodercentre i Nordsjælland
-  det i Helsingør lå de første år på Antoniehus 
og flyttede senere til sygehuset.

- Centrene var en stor forbedring, fortæller 
Merete Larsen, der efter nogle år i Sverige nu 
er flyttet tilbage til Helsingør som pensionist.

Merete Larsen har været fagligt aktiv jorde
moder lige siden elevtiden og blev kredsfor
mand og siden landsformand for Jordemoder
foreningen i 18 år.

- Som elev var jeg en måned i praktik hos Bo
dil Frandsen. Hun havde så dårlig ryg, at hun 
stod bi, mens jeg tog alt slæbet, men hun gav 
mig 500 kroner som tak, og det var mange

penge dengang. Jeg blev så glad og stolt, og vi 
fik et varigt venskab. Jeg var med til hendes 
90 års fødselsdag et par år før hun døde.

Barselsbesøg og sengeleje
- Da vi fik den nye centerstruktur, tog vi stadig 
ud til alle slags fødsler og tog vagter for hin
anden på tværs af de fire distrikter. Hvis en 
kvinde fra Helsingør ønskede at føde i fx 
Hørsholm, så tog vi med hende, hvis vi kunne.

- Jordemoderen fulgte kvinden, helt fra fød
selsforberedelsen, og det var et rigtig godt 
princip, siger Merete Larsen. Men systemet 
var dengang slet ikke gearet til sådan nogle 
"konsulenter" som os.

- Vi havde dengang en halv dag til et barsels
besøg hjemme hos mødrene, hvor vi snakke
de hele forløbet igennem. Der sker så meget i
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kroppen efter en fødsel. Men det blev sparet 
væk og aldrig siden genindført, fordi "det var 
for dyrt at have jordemødrene til at køre 
rundt på landevejene".

Dengang lå kvinderne også cirka fem dage, 
inden de tog hjem. Det var faktisk sådan, at 
hvis man ville hjem før tid, så skulle man skri
ve under på, at det var efter eget ønske. Og 
det uanset om man var på Antoniehus eller på 
Øresundshospitalet af særlige årsager.

Hjemmefødsler på retur
I Vestsjælland er hjemmefødsler stadig i høj 
kurs -  der er jordemødre, som udelukkende 
tager sig af dem. Men ellers er der i dag næ
sten ikke flere. Man føder på sygehuset og 
tager hurtigt hjem i stedet.

-  Mange 3-. og 4-gangs-fødsler foregår allige
vel i ambulancen, så det er en lidt overflødig 
omvej, hvis man ellers er sund og rask, mener 
Merete Larsen.

Når hun selv blev bestilt til en hjemmefødsel, 
var hun gerne ude i hjemmet på forhånd for 
at anvise, hvad der skulle forberedes. Sengen 
skal helst klodses op, bare et par mursten kan 
gøre underværker, og der skal være lys. Man
ge gamle jordemødre ødelagde både ryg og 
lænd af dårlige arbejdsstillinger.

Kaffe til fædrene
- Allerede i mine elevår begyndte Leboyer- 
fødslerne med dæmpet lys og musik, og 
mændene begyndte at være med. De var ab
solut ikke velkomne før. Nu er man faktisk 
også begyndt at diskutere, at det kan være en 
ulempe at have fædrene med, fordi mødrene 
så bekymrer sig mere om dem end om at få 
barnet ud, siger Merete Larsen.

Det hændte da også på Antoniehus, at fædre
ne stod inde i fødestuen og råbte på kejser
snit af bar nervøsitet. Men så var det et godt 
trick at sætte kaffe og kage frem ude på gan
gen -  "så vi fik arbejdsro til at få barnet ud". 
Det virkede hver gang.

Hvad har hun i tasken?
"Jordemodertasken" fra marskandiseren er 
næsten altid en lægetaske. Den rigtige jorde- 
modertaske er så stor, at mange børn har 
troet, at jordemoderen kom med barnet. Ta
sken har et stort ekstra rum i bunden til føde- 
bækkenet og indeholder desuden:

• Lavement, kateter og handsker
• Saks, nål, tråd og navleklemme
• "Madsens fade" til at koge instrumen

terne i
• Sug til barnets svælg
• Jordemoderstetoskop (det lange af 

træ) og almindeligt lægestetoskop
• Blodtryksapparat
• Steril gaze
• Diverse medicin.

For 300 år siden var jordemødrene dygtige til 
urtemedicin, men nogle mente, at der var for 
meget hekseri over det, og med tiden er køk
kenhaven afløst af medicinske præparater.

- 1 efterkrigsårene blev mange syfilistilfælde 
opdaget under graviditeten med en blodprø
ve -  Wassermannprøven, fortæller Merete 
Larsen. Alle får Syntocinon, når moderkagen 
er født -  det får livmoderen til at trække sig
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sammen. Og barnet får et stik med K-vitamin, 
der hjælper blodet med at kunne størkne.

PKU-prøven i barnets hæl er en blodprøve, 
der skal opspore en hel række mulige lidelser. 
Her opdager man for eksempel Føllings syg
dom, som -  hvis man giver barnet almindelig 
mad -  medfører evnesvaghed. Og Myksødem, 
tegn på dværgvækst, kan behandles med 
væksthormoner lige fra den tidlige barndom.

Bedøvelser og kejsersnit
Først fra 1930'erne blev man i stand til at sty
re forskellige former for bedøvelse i forbin
delse med fødsel og kejsersnit.

Som udgangspunkt har det altid kun været 
lægerne, der måtte bedøve, men de kan ud
delegere opgaven til de enkelte jordemødre 
og jordemoderteam. Dog ikke ved hjemme- 
fødsler, hvor de er alene med ansvaret.

- En overgang stejlede sygekasserne over ud
viklingen, for de skulle jo betale, hvis flere 
kvinder end "nødvendigt" fik bedøvelse. Men 
den holdning blev heldigvis ikke ved, fortæller 
Merete Larsen.

Lattergas har hjulpet de fleste, der har født på 
klinik eller hospital, og helt op i 70'erne blev 
nogle kvinder bedøvet med æter nogle få mi
nutter under de sidste presseveer.

Her er det fulde sortiment til sterilisering før, 
under og efter fødslerne på Antoniehus.

Merete Larsen -fo to : Torben Sørensen.

Da det blev moderne at "være til stede" un
der fødslen, gik man mere over til lokalbedø
velse med pudendusblokade. Og fra omkring 
1980 er epiduralbedøvelser i rygmarven ble
vet brugt til både fødsler og kejsersnit.

- Det er lige som hos tandlægen. Man må op
veje smerten ved fødslen med ulemperne ved 
bedøvelsen, siger Merete Larsen.

Kejsersnit var i gamle dage en desperat hand
ling, som ofte kostede moderen livet. I mo
derne tid blev det først for alvor indført i ef
terkrigstiden, da narkosen blev sikker nok.
Det har reddet mange børn og hjulpet mange 
kvinder -  og regnes i dag for en sikker meto
de, når naturen ikke vil.

______ Set på Facebook i 2011

Marianne Hammelev Petersen

Jeg blev født på Antonihus i 1958. Tænk, min 
far måtte bare tage hjem, "for der skete nok 
ikke noget før i morgen. Og hun skulle ligge 
ned i 10 dage... ja, der er så sandelig kommet 
andre boller på suppen. Min datter fødte i juli 
2010, og de tog hjem dagen efter.
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16 år og alene 
på nattevagt
Ruth Truelsen var den allerførste 
barneplejerske

Ruth var kun 16 år og hed frøken Petersen, da 
hun den 1. oktober 1945 blev ansat som den 
første barneplejerske på Antoniehus.

- Forstanderinden Laura Larsen antog mig for at 
være mindst 20 år, og jeg sagde ingenting. Jeg 
skulle bare bruge tiden på en god måde, mens 
jeg ventede på at komme ind på sygeplejesko
len når jeg fyldte 18, fortæller Ruth Truelsen. 
Hun har nu rundet de 80 år, bor i Snekkersten 
og er (så vidt vi ved) den eneste nulevende fra 
den første lille personalegruppe.

- 1 de første uger frem til åbningen af Antonie
hus sad vi blandt andet og syede bånd og mær
ker på løjerter, så vi kunne sende dem til vask 
ude i byen, mindes Ruth Truelsen.

- En løjert er der vist ikke mange unge i dag der 
kender. Det var en lille kjortel som børnene fik 
på ud over undertrøjen, og den var så lang at 
den også holdt ben og fødder varme.

Løjert -  ny model. Så er der storvask.

16-årige 
frøken 
Petersen 
på jobbet

Værelse med udsigt
I de første år var alle fødehjemmets aktiviteter i 
villaen - den nye fløj med sengeafsnit kom først 
til senere. Der var plads til otte kvinder ad gan
gen på én firesengs- og to tosengsstuer. Og ud 
over opholds- og spisestuen var der to fødestu
er og et skyllerum.

- Jeg var i næsten halvandet år på Antoniehus 
og delte værelse med den uddannede barneple
jerske, Kirsten Gjerulf. Jeg var lidt stolt af at jeg 
alligevel så ældst ud - en gang var der nogen der 
kaldte mig for »hende den gamle«, fortæller 
Ruth Truelsen.

- Vores værelse var spartansk møbleret med 
bord og seng og en håndvask - toilettet var på 
gangen - men vi havde altan med sundudsigt! 
Senere kom der også en sygeplejerske. Hende 
husker jeg desværre kun som frøken Eriksen.

- Vi blev godt behandlet og fik den mest vidun
derlige mad - den samme som mødrene fik.
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Økonomaen Marie Persson var en sand mester i 
at lave helt almindelige gode danske retter på 
det gamle brændekomfur.

Alene med mødrene
De to barneplejersker delte nattevagterne imel
lem sig, og det var et betroet job.

- Jeg tog imod mødrene og passede dem helt 
frem til selve fødslen. Hvis der var to eller tre på 
en gang, måtte jeg hente frøken Larsen, men 
først når jeg kunne se barnets hoved, måtte jeg 
tilkalde jordemoderen.

-Lægerne blev der kun ringet efter hvis der var 
komplikationer, og så var det folks egen hus
læge der kom. Der var aldrig nogen fast tilknyt
tet læge på Antoniehus.

Ikke for sarte sjæle
Min stærkeste oplevelse var en nat lige efter 
krigen, husker Ruth Truelsen.

- Vi skulle spare på lyset, og det var selvfølgelig 
med til at skabe den dramatiske stemning. Det 
bankede på døren, og udenfor stod to betjente 
og slæbte en kvinde imellem sig. Hun var godt i 
gang med at føde, og jeg kunne ikke nå at tilkal
de hverken jordemoderen eller frøken Larsen, 
så jeg måtte selv tage imod barnet.

- Det gik heldigvis godt, men jeg måtte spritte 
hendes fødder og lægge aviser i sengen, for 
kvinden var meget fattig og meget snavset og 
lugtede også forfærdeligt. Dengang var der 
mange i Helsingør der ikke havde badeværelse.

Det omvendte bidét
På Antoniehus var der heller ikke badeværelser, 
men hver dag gik frøken Larsen (vi kaldte hende 
for Laura i smug, men aldrig når hun selv hørte 
det) rundt og »spulede« kvinderne.

- De måtte ikke stå ud af sengen de første fire 
dage, og de måtte slet ikke gå udenfor, heller 
ikke om sommeren. Så »morgenbade« foregik i 
sengen med store bækkener.

Ruth snød med sin alder for at blive antaget. 
Foto: Lars Johannessen.

Dér lå kvinderne på stribe, mens vi gik rundt og 
vaskede og spulede dem. Det sidste foregik på 
den måde, at jeg holdt vandkanden så højt op
pe, jeg kunne, og fra den førte der en slange 
ned. Med den sørgede frøken Larsen egenhæn
digt for, at alle mødrene blev rene mellem be
nene.

De vandrende vugger
- Der var en holdning af hjælpsomhed i årene 
efter krigen, fortæller Hanna Steffensen, den
gang Hanna Theilgaard, som var Rebekka- 
søster i Helsingør sammen med blandt andre 
Laura Larsen.

- Vi syede og strikkede til to vandresenge med 
alt udstyr til et nyfødt barn i det første halve 
år, fortæller hun. - Det skete kun et par gan
ge, at en ung mor selv henvendte sig for at 
låne en af dem -  andre ville ikke, selv om de 
var udpeget af Menighedsplejen. Mange fat
tige satte en ære i at klare sig selv.

Lotterne startede også en forening i Helsingør 
i 1946. De delte madkurve ud til jul, og det var 
stadig lidt oprørsk, at kvinder viste, at de kun
ne selv, siger Hanna, der nu bor i Hillerød.
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Seks bøm, 
pumpe i gården 
og das i haven
Gurli Kristensen fødte alle sine 
fire piger på Antoniehus

Kridttegningen af det lille hus på hjørnet af Kil- 
demosevej og Stokholmsvej -  udført af genbo
en fru Thaysen -  hænger i glas og ramme hos 
Gurli og Jens Kristensen i Espergærde.

I dag er der bygget til og moderniseret, men i 
12 år boede de med en hastigt voksende børne
flok i det oprindelige hus. Vand fik de fra pum
pen i gården, dasset var i haven, og alt tøj blev 
vasket med vaskebræt i køkkenet.

Der var kakkelovn, men huset var pibende utæt 
fordi ejeren ikke ville holde det i stand. Ikke 
sært at to af børnene blev så syge i ørerne, at 
de måtte se sig om efter noget andet.

- 1 tordenvejr var jeg også altid bange for at ly
net skulle slå ned og børnene brænde inde. 
Derfor blev de altid vækket og jaget ud i haven 
når det tordnede, fortæller Gurli Kristensen.

/ dag bor Gurli og Jens Kristensen trygt og godt i en 
moderne ældrebolig. Foto: Lars Johannessen.

Ny luksus
Gurli og Jens Kristensen er nu godt oppe i 80'- 
erne og har boet hele deres fælles liv i Esper
gærde.

Efter 12 år på Kildemosevej kom familien videre 
til Egevej 61, hvor der var indendørs toilet! Det 
fejrede de ældste børn med at sidde dér og 
læse deres blade - en helt ny luksus.

Sønnerne Arne og Jens Erik var de ældste og 
blev født henholdsvis på privatklinik og hjem
me. Men så åbnede Antoniehus, og de fire piger 
kom til verden på stribe: Birgit i 1950, Annette i 
1952, Hanne i 1954 og Susanne i 1960.

- Det var en veninde der anbefalede mig at prø
ve en hjemmefødsel anden gang. Det gik fint, 
men rammerne var jo ikke de bedste for os, så 
jeg ville meget hellere på Antoniehus da den 
mulighed opstod, fortæller Gurli Kristensen.

Den faste stab
- Antoniehus var et godt sted at være, fastslår 
både Gurli og Jens Kristensen.

- Fædrene var ikke med til fødslerne på den tid, 
men han fik da lov at holde alle børnene. Ikke 
noget med at stå og kigge gennem en glasrude.

- Forstanderinden frøken Larsen var en meget 
bestemt dame der sørgede for, at alt var rent og 
pænt. Hun var også den type at hun aldrig sag
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de noget videre til andre. Der var orden i sager
ne, husker Gurli Kristensen.

- De to faste jordemødre, fru Olsen og fru 
Frandsen, var også de samme i alle årene. Jeg 
var glad for at få fru Frandsen, for fru Olsen røg 
cigar, og det kunne man altså lugte.

Familielægen
- Vores huslæge, doktor Finsen, var også med til 
alle fødslerne.

- En afgangene blev han ringet op midt i det 
hele fordi vores ældste dreng, Arne, havde fået 
et stort søm op i benet. Så straks efter fødslen 
måtte han jo direkte hjem til Arne og give ham 
en stivkrampevaccination.

- Det var vist også doktor Finsen der sørgede 
for, at vi ikke skulle betale noget for den tredje 
fødsel på Antoniehus, mener Gurli.

- Under graviditeten var jeg en hel måned på 
mødrehjemmet Klostermosegård, mens de 
ældste børn var på børnehjem. Jeg havde kun 
den yngste lille Annette med, og hende blev de 
så glade for, at jeg var helt bange for, at de skul
le tage hende fra mig.

- Doktor Finsen må have ment, at vi allerede 
havde nok at se til, så vi ikke også skulle betale 
for opholdet på Antoniehus denne gang. I hvert 
fald blev jeg kaldt ind til frøken Larsen og fik 
hele beløbet tilbage.

- Normalt lagde man halvdelen af betalingen 
når man ankom, og resten senere. Det var for
holdsvist dyrt, men vi slap altså tredje gang.

- Det betød at den lille nye Hanne fik en fin bar
nevogn med blanke skærme at køre i -  brugt, 
selvfølgelig, men flot var den.

I øvrigt tror jeg også at det var doktor Finsens 
kone, som en gang havde strikket trøjer til de 
store børn, siger Gurli.

Trip-trap-træsko hos fotografen -  og så er der 
endda en lillesøster mere på vej.

Næste generation
Stuen i Esperægrde er fuld af familiebilleder — 
børneportrætter, som tydeligvis er taget i flere 
generationer. Der er seks børnebørn og syv 
oldebørn plus to på vej.

- Vi har haft den store sorg at miste vores dren
ge der begge fik kræft som voksne. Det præger 
jo hele familien. Men ellers har vi sørget for at 
alle vores børn har fået en uddannelse og er 
kommet godt i vej.

- Pigerne fik studentereksamen -  børnene skul
le ikke slide, som vi har gjort. Derfor har vi altid 
sagt til dem, at de skulle lære noget, og vi er 
stolte af, hvad det er blevet til.
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To lynfødsler og 
et langt sygeleje
Birgit Stemdorff blev passet og 
plejet i halvanden måned

To gange har Birgit Sterndorff »smuttet mand
ler« på Antoniehus. Selv om datteren Christina 
var en lille kæmpe på 9,5 pund, gik begge føds
lerne så hurtigt, at faderen slet ikke nåede frem.

- Fru Olsen var min jordemoder til begge føds
lerne. Et vidunderligt menneske, der begge 
gange kom ud og tog imod mig ved taxaen, for
di jeg allerede var godt i gang med at føde, for
tæller hun.

Blodet »fordampede«
- Den første gang i 1958 var jeg kun 16 år og 
fødte min søn, Lars. Men da jeg ankom, var jeg 
så svag, at jeg ikke kunne stå på benene.

- Vi fandt ud af, at der var et eller andet helt galt 
med mit blod, der nærmest fordampede ud af 
kroppen. Blodprocenten var helt nede under 5.

Men jeg fik en behandling så fantastisk. De tog 
sig virkelig af mig, og jeg fik lov at ligge i halvan
den måned. Hakon Nielsen var min læge, og 
han kom og tilså mig hver dag - sådan var det 
også på den tid.

Mor og søn klarede skærene.

2. søndag i advent -  lige før hun blev udskrevet 
-  blev Birgit forkælet med en morgenbakke. 
Med lys og gran og røde servietter.

NYFØDTE PAA ANTONIEHUS
Fru Tove Bertelsen, Ofeliavej 2, 

en søn, fru Gerda Elkrog, -Esrum- 
vej 31 b, en søn.

På Antoniehus kom 
alle nyfødte i avisen
Alle børn, der blev født på Antoniehus, kom i 
Helsingør Dagblad et par dage efter - det sørge
de personalet for. Der stod moderens navn og 
adresse og om det var en søn eller en datter. 
Billedet måtte man tænke sig til - dem var der 
ikke mange af i avisen i 50'erne.

85-årige Tove Bertelsen i Helsingør fik sine to 
børn ved vintertide i 1954 og 1956.

På juleudstilling
- Vi boede dengang på Ofeliavej, og min datter 
Ida blev født den 6. december. Jeg blev hentet 
af en hyggelig, gammel taxichauffør der kørte et 
smut ind gennem Stengade, fordi han syntes at 
jeg skulle nå at se juleudstillingen - dengang lå vi 
jo i 10-14 dage efter fødslen.

Fru Frandsens strikketøj
- Det tog sin tid med veerne, men jordemoder 
Bodil Frandsen sad hele natten og strikkede ved 
min seng. Det var meget betryggende, og hun 
var et fantastisk menneske. Så rolig og venlig.

- Da det hele var overstået, ringede de til min 
mand og fortalte, at han havde fået en datter.

Anden gang gik det stærkt. Tove Bertelsen fik 
sin søn Thomas på kun en halvtime, dagen 
før sin fødselsdag den 15. november.

- Lægen så jeg ikke noget til. for han kom kun, 
hvis man skulle bedøves. Men jeg fik morgen
bakke med lys og flag på!
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Den største lykke
’Jeg blev mor for første gang!”

Jeg husker tydeligt den 12. maj 1963. Jeg fik 
veer om aftenen og fik omsider min mand til at 
ringe efter en taxa. Han mente, at det slet ikke 
var tid endnu, for han havde hørt, at når man 
havde veer, så skreg man i vilden sky.

Det var midnat, da vi ringede på hoveddøren til 
Antoniehus. Forstanderen kom ud og bad min 
mand om at sige farvel til sin kone og fulgte 
derefter mig ind til fødestuen.

Jeg fik en dejlig seng at ligge i med store vinduer 
ud mod Øresund og haven. Hele natten lå jeg 
og slumrede mellem veerne, mens solen lang
somt stod op og jeg kunne se, hvordan bøge
træernes knopper sprang mere og mere ud.

Svigermors tulipaner
Personalet kom jævnligt ind til mig. Da der var 5 
minutter mellem veerne, ringede de efter min 
jordmoder, fru Frandsen. Hun var alle tiders. 
Jeg var fuldstændig tryg. Jeg fik lattergas, da 
presseveerne begyndte. Så kom min læge. Han 
nåede dårligt at sige goddag, før han satte en 
maske for min næse, så jeg forsvandt i et kæm
pe ve-skrig og først vågnede op, da personalet 
lagde mig over i min seng på en 2-sengs stue!

Kort efter kom min mand med 20 flotte tulipa
ner. Da der ikke var nogen blomsterbutik, der 
havde åbent klokken 7 om morgenen ,var han 
kørt over til svigermor og lånt de blomster, vi 
havde givet hende dagen før på mors dag!

Jeg havde fået at vide, at jeg havde fået en 
dreng. Han lå i sin egen lille trækasse med hjul 
ved siden af min seng.

Min første tanke var: Ih, hvor er han grim, rød 
og rynket. Men jeg var samtidig så lykkelig, så 
lykkelig, og kom til at holde mere og mere af 
ham for hver gang, jeg så på ham. At blive mor 
var det største, der var hændt mig.

Gull-May Knudsen har selv skrevet sin beretning

Det var en anden tid
Mange ting har ændret sig siden 1963. Faderen 
måtte ikke være med til fødslen. Man fik ikke 
lov at holde sit barn, før det var vasket og klædt 
på. De første 3 dage måtte man ikke stå ud af 
sengen, man skulle ringe efter et bækken!

Man havde heller ikke sit barn inde om natten. 
"Den nybagte moder skulle have sin nattesøvn". 
I stedet fik barnet flaske om natten. Det bevir
kede for mit vedkommende, at amningen ikke 
kom ordentlig i gang, og jeg fik brystbetændel
se. Så i stedet for at komme hjem efter 8 dage, 
fik jeg lov at ligge og hygge mig i 10 dage.

Jeg havde barselorlov i én måned efter fødslen. 
Det blev således kun til 20 dage hjemme, inden 
jeg skulle på arbejdet, og han skulle passes af 
min svigermor. Jeg trøstede mig med, at så skul
le amningen jo alligevel ophøre.

Fem år senere fødte jeg en pige. Jeg kom på 
Antoniehus om formiddagen, og fru Frandsen 
ville gerne have fødslen overstået inden mid
dag, da hun skulle hjem og holde fødselsdag for 
sin datter. Jeg fik nogle piller og skulle gå rundt 
om sengen og få gang i det. Det lykkedes også, 
men det var ikke helt den dejlige, afslappende 
oplevelse med tid til veer som første gang.
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Vi mødes hvert år 
den 13. december

Helene Rasmussen og Britta Han
sen var sygeplejersker på Antonie- 
hus helt frem til lukningen i 1977

- Vi er ikke så mange tilbage nu, men hvert år 
den 13. december fejrer vi Antoniehus' fødsels
dag med kaffe og kage hjemme hos mig, fortæl
ler Britta Hansen.

- De fleste af os var ansat i mange år, og så bli
ver man jo næsten i familie, forklarer Helene 
Rasmussen, der begyndte på Antoniehus i 1954 
og nåede at være der i 25 år, afbrudt af fem års 
pause hjemme hos børnene. Britta Hansen kom 
til i 1960 og blev forstanderinde til sidst.

- Der var stadig mærker i parketgulvene fra kri
gens tid, da tyskerne boede der. Da så man tit 
tyskerpigerne -  dem, de kaldte feltmadrasser-  
sværme rundt ude på græsplænen, husker de 
begge.

Ingen mænd til det grove
- På plænen var der også et stort træ med spi- 
sekastanjer. Da det blev fældet mange år sene
re, fyldte vi vaskebaljer op med brænde. Vi var 
jo nødt til at være meget praktiske, for der var 
ingen mænd, man lige kunne få hjælp af, forkla
rer Helene Rasmussen.

- Nej, og en gang var der forstoppelse i tagren
den og nedløbsrøret, og så stod jeg der i et for
færdeligt regnvejr og baksede med et koste
skaft, mindes Britta Hansen.

- En aften stod der pludselig en mand ude i køk
kenet, tilføjer hun. - Det var aldrig sket før, så 
jeg sagde »De er vist gået forkert«. Men så var 
det embedslægen, og så fik jeg travlt med at

forklare, hvorfor der stod en flaske rødvin 
fremme på bordet. Vi var nemlig ved at gøre 
klar til en hyggelig personaleaften, og Helene 
var gået til Lyn hjem efter ost.

Gør-det-selv-sterilisering
Tit måtte damerne bede fædrene om hjælp til 
at skrue låget af de store lattergasflasker og 
»iltbomber« - men de slæbte dem selv op fra 
kælderen.

- Der skulle bruges ilt på fødestuerne og til steri
liseringen, som vi selv tog os af. Det var et vær
re arbejde, som foregik med en ældgammel 
autoclave - et apparat, der bestod af et stort rør 
med et meget kraftigt låg, der blev skruet fast. 
Handskerne skulle kun have én atmosfære, og 
alt det andet skulle have to.

Helene og Britta med den genstridige autoclave 
-fundet i Bymuseets arkiv.

- Vi lavede selv alle forbindsstoffer og rullede 
tamponer og den slags. Vi strikkede små luffer 
og sokker til børnene. Og vi stod også selv for at 
vaske og rulle alt sengetøjet i kælderen.

- 1 en periode fik vi steriliseret på sygehuset, 
fordi autoclaven var gået i stykker. Det var en 
stor lettelse, men desværre blev den repareret 
og kom tilbage til os, fortæller Helene Rasmus
sen med et grin.
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- Vi havde vores eget skiftetøj i et stort skab lige 
inden for hoveddøren, ved siden af kontoret. Så 
måtte vi stå og skifte ude på gangen, og hvis der 
kom nogen, kravlede vi ind i skabet, til de var 
gået, supplerer Britta Hansen.

Den myndige Laura Larsen
- Det er sandt, hvad andre har fortalt, at for
standerinden Laura Larsen varen meget be
stemt dame, men det gjorde jo bare, at vi »pi
ger« holdt øje med, hvornår hun var i nærhe
den, og tog vores forholdsregler. Vi lyttede altid 
efter hendes helt specielle trin på trapperne, 
fortæller de to i munden på hinanden.

- For eksempel måtte vi ikke sidde på bordene i 
kaffestuen, men det gjorde vi jo alligevel. Og vi 
måtte ikke spise patienternes madrester, men 
så gemte vi tallerkenen i skabet med børnetøj.

- Der var også en gang, da alle de nystegte fri
kadeller gled af panden og ned på gulvet. Der 
var jo ikke andet at gøre end at skynde sig at få 
dem op igen, inden Laura så det. Det var altid 
hende, der øste op på patienternes tallerkener.

En gang havde Helene Rasmussen rengjort en 
varmedunk af sten i vasken inde på børnestuen. 
Det måtte de ikke - det skulle foregå i skylle
rummet. Og Helene tabte dunken ned i vasken, 
der var af porcelæn og gik i stykker.

Hyggestund på personalestuen -fo rrest Britta 
Hansen sammen med Lene Nielsen og jorde
moder Inge Krogsnæs.

Helene Rasmussen og Britta Hansen er stadig 
veninder- "vi kom jo nærmest i familie med 
hinanden". Foto: Torben Sørensen.

- Laura sov til middag - ellers havde jeg ikke vo
vet at bryde reglen - så jeg prøvede at få en 
WS-mand ud, inden hun vågnede. Men det 
lykkedes selvfølgelig ikke, og så måtte jeg jo gå 
til bekendelse.

»Ja, sådan går det, når man er ulydig,« lød den 
hvasse kommentar.

- Og mig satte hun til at trække uret op hver 
aften, fortæller Britta Hansen. En dag var det 
gået i stå, fordi jeg havde haft en fridag, men 
hun skældte ud alligevel.

- Ellers var hun skam god nok, Laura Larsen. Jeg 
fik min første juleske af hende, og da vi fejrede 
25 års føsdelsdag på Antoniehus, kom hun helt 
fra Islevmagle for at være med til middagen.

Ordendig pleje
Antoniehus var det første sted i Danmark, hvor 
der blev indført Sechers-bord til de nyfødte - et 
specielt leje med hul til barnets hoved og tilkob 
let ilt, så det var let at komme til at suge. Det 
blev senere udbredt til alle sygehuse, fordi det 
kan redde børn fra at blive spastiskere eller sin
ker, forklarer de to sygeplejersker.
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- Vi var måske nok noget gammeldags på man
ge måder, men der blev aldrig taget chancer. Vi 
tog for eksempel ikke blodprøver, men i stedet 
målte vi blodprocenten hver dag. Og da vi ikke 
havde kuvøse, pakkede vi de mindste børn godt 
ind i en vaskekurv med mange lag tøj.

- Jeg husker især en lille dreng på kun 2300 
gram, siger Britta Hansen. - Ham pakkede vi i 
gult vat og lagde ham på enestue. Der var så 
varmt, at man næsten ikke kunne holde ud at 
sidde derinde og give ham flaske. Men han kla
rede sig - det var skohandler Wahls søn, der 
blev en meget stor mand!

- Og husker du musen, indskyder Helene Ras
mussen. - Der kom en mand med en pels til sin 
kone. Den havde ligget i kælderen, og da han 
tog den frem, sprang der en mus ud. Der blev et 
rend og spektakel, indtil vi fik slået den ihjel

Husrum og hjerterum
Den 1. april 1970 var den første arbejdsdag 
uden Laura Larsen, og da fik personalet straks 
deres sag for:

- Vi havde tre fødsler den dag, og to af dem var 
ret dramatiske. En kom ind i pels på båren og 
nåede dårligt at få den af. Hos den næste var 
barnets hoved allerede på vej ud, da hun an
kom, så hun nåede kun lige akkurat op i føde
sengen. Vi havde også en gang en fødsel i en 
folkevogn lige uden for indgangen!

- Vi havde plads til 18 mødre ad gangen, og var 
der flere, måtte vi lægge dem i stuen ved repo
sen, hvor vi sad og drak kaffe. Allerede i 1963 
blev det besluttet, at vi normalt kun kunne tage 
mødre fra Helsingør og Tikøb kommuner.

Der blev altid gjort meget ud af at pynte op til 
jul og påske, 4. maj blev der sat lys i vinduerne - 
og da Prinsesse Margrethe blev gift med sin 
Henri, blev gangen omdannet til fjernsynsstue, 
så ingen gik glip af festen.

- Da vi ikke havde kuvøser, pakkede vi de mind
ste børn godt ind i en vaskekurv med mange lag 
tøj. Det er Britta Hansen til venstre.

- Men vi ved godt, at det, som alle husker, er 
Marie Perssons havresuppe. Ingen har kunnet 
gøre hende kunsten efter - vi har selv prøvet. 
Og i det hele taget var hun et unikum i et køk
ken. Hun bagte og syltede og henkogte, og me
get foregik på det gamle tørvekomfur.

Hurra for navleklemmeme
Når mødrene gik over tiden, fik de gerne en 
sprøjte og blev sat til at gå rundt ude i haven
- i hvert fald om sommeren.

- Så snart moderen kom ind på fødestuen, rul
lede vi vuggen frem på gangen og gjorde den 
parat - vi havde små poser med navleklemmer, 
og til hver klemme var der hæftet et lille rundt 
nummerskilt - et til moderen, et til barnet og et 
til vuggen, så der ikke blev byttet rundt.

Navleklemmerne af plastic var et stort frem
skridt. Dengang vi bandt navlerne op, blødte 
det tit igennem.
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I de første år blev fædrene sendt hjem, og så 
var der jo nogle af dem, der ringede for at høre, 
hvordan det gik.

"Har hun fået noget", var der en, der spurgte. 
"Ja, en kop te og et stykke ristet brød", lød sva
ret. Men så blev der jo ringet, når barnet var 
født.

Ammetræning
- Vi gik meget op i, at mødrene skulle have ro og 
hvile. Og Laura Larsen fulgte tæt op på, om

børnene nu også lærte at sutte ordentligt. En 
gang måtte jeg give op efter en halv time, men 
jeg blev skam sendt tilbage igen, siger Helene.

- Jeg kan godt se i dag, at det må havde været 
svært for kvinderne at komme hjem og selv 
skulle klare det hele, for de var slet ikke vant til 
at have børnene selv, når de lå hos os.

Først når de sad ude i bilen foran huset, bar vi 
barnet ud til sin mor. Og så havde vi pakket en 
lille kurv med ting og sager, som de fik med.

Damerne Larsen, Frandsen og Olsen
Tre dygtige og myndige damer med stort fag
ligt engagement og hjertet på rette sted -  
sådan kan man vist roligt betegne forstande
rinden frøken Larsen og de to populære jor
demødre, som går igen i så mange beretnin
ger -  fru Olsen og fru Frandsen.

Ellen Margrethe Olsen havde sin første prak
sis i gården til Set. Annagade 27 og flyttede 
siden til Kongevejen i det hus, som i dag er 
nr. 43. Som pensionist flyttede fru Olsen til 
Fredensborg. Hun ville i år være fyldt 100 år.

Laura Larsen var Re- 
bekkasøster og hjalp 
ad den vej flere unge 
piger, der var kommet 
"galt af sted", så de 
kunne beholde barnet. 
Det er en lidt anden 
side af hendes person
lighed end den skrap
pe forstanderinde.

Bodil Frandsen tog først sin jordemoderud- 
dannelse, da hun blev enke og enlig mor. Hun 
kom fra Rigshospitalet til Helsingør under be
sættelsen og slog sig ned i Fiolgade 5.

Te med 
fru Olsen 
i stuen, 
1970.

Bodil Frandsen adopterede også en lille pige, 
Anne Grethe, som hun hjalp til verden på An- 
toniehus i 1947.Den ældste datter, Ingelise, 
lærte mange at kende som fast telefonvagt på 
alle tider af døgnet.

Her er Bodil Frandsen fotograferet med begge 
pigerne af barneplejersken Ruth fra det første 
år på Antoniehus. Hun tog sig i mange år af 
døtrene, når mor var på arbejde.
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Født i et fængsel?
Jeannie Voss var nær blevet forbyttet 
som barn - hendes mor turde ikke 
protestere

- Som barn troede jeg, at jeg var født i et fæng
sel. Sådan lød det, da min mor fortalte om alle 
de regler, der var på Antoniehus. Det var jo i 
60'erne, da samfundet generelt var ved at slip
pe sin autoritetstro, men den herskede vist til 
det sidste på fødehjemmet, mener Jeannie 
Voss, der i dag er lærer på Espergærdeskolen.

- Min mor brækkede halebenet, da hun blev 
tvunget til at deltage i gymnastikken efter føds
len. Og en dag kom personalet til at bytte om på 
mig og en anden lille pige på stuen, selv om vi 
havde rødt og sort hår. Min mor turde ikke sige 
noget - hun var bange for at blive irettesat!

Som alle andre nybagte mødre nød Jeannies 
mor alligevel at have god tid til at komme sig i 
trygge rammer på Antoniehus, for allerede efter 
tre måneder skulle hun igen i arbejde.

Jeannies forældre er begge døde, men hun har 
selv det lille informationskort, man fik udleveret 
ved indlæggelsen -  og sin fødselsvægt på en lille 
seddel med opskrift på en sødmælksblanding 
med kogt havre og sukker til de nyfødte.

Prisen for opholdet
På indlæggelseskortet kan man læse, at det -  i 
1964-beløb -  kostede 500 kroner at blive ind
lagt på fællesstue plus mindst 72 kroner for otte 
dages forplejning. Der var tillæg på 100 kroner 
ekstra for enestue, og oveni skulle man selv 
betale for læge og jordemoder (indtil den slags 
blev overtaget af sygekasserne).

Kom man udenbys fra -  det vil sige uden for 
Helsingør og Tikøb kommuner -  og tjente man 
mere end 6.000 kroner om måneden, var prisen 
højere for forplejningen.

Jeannie Voss har arvet mange minder fra sin mor. 
Foto: Torben Sørensen.

Børn ingen adgang
Skemalagt var i øvrigt både ophold, udskrivning 
og besøgstid. Kortet oplyser, at der ikke er ud
skrivning i weekenden, der er kun én times dag
lig træffetid på telefonen, og besøgende skal 
holde sig til én time om eftermiddagen og én 
time om aftenen, kun for fædre.

»BØRN HAR IKKE ADGANG« står der faktisk - så 
Jeannie var heldig, at hun alligevel fik lov at se 
sin lillesøster på Antoniehus.

- Jeg var otte år og stor nok til at kunne huske 
noget selv, da jeg fik min lillesøster i 1972. Jeg 
måtte kun komme med i besøgsstuen om afte
nen sammen med min far. Børn var forment 
adgang på sengestuerne, men man måtte godt 
ryge store cigarer. Det virker jo i dag som den 
omvendte verden.

Set på Facebook i 2011

Connie Nielsen

Født min datter i 1964 og min søn i 1966.
Vi skulle selv betale et lille beløb for opholdet, 
samt hente den medicin der blev brugt under 
fødslen på apoteket, så medicinskabet kunne 
blive fyldt op.
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Navn:

Dato:

^ FØ D EH JEM M ET “ANTONIEHUS11 o

Stue n r .  :

Vægt: L æ ngde: o

U d sk riv es :

M ælke b land in g.

1 b a rn e sk e fu ld  h a v re g ry n  p lus j  l i t e r  vand koges i ca . 10 r 

n u tte r ,  s i e s .

Alle fik  sådan en 
lille seddel med 
fødselsdag og 
tidspunkt, mål og 
vægt -  og så den 
meget vigtige 
opskrift på en 
mælkeblanding 
med havrevand til 
sutteflasken.

200 g r . h a v re v a n d , 200 g r .  m æ lk, 4 te sk e fu ld e  su k k e r b ian  

og b r in g e s  t i l  kogepunktet, a fk ø le s .

Fodbold på tv -  men kun på dispensation
OL i 1960 vendte op og ned på husregleme

Birgit Line Nielsen fra Ålsgårde har et ganske 
særligt minde fra sin første fødsel i september 
1960:

- Jeg skulle hjem den lørdag, hvor Danmark skul
le spille OL i fodbold, og det var en begivenhed, 
der fik hele landet op og køre. Kampen skulle 
sendes i tv - det var stort. Vi havde ikke selv tv, 
men det havde min søster og svoger. Jeg kunne 
godt mærke, at min mand var syg for at se den
ne kamp.

- Det kom fru Larsen for øre, og omgående ud
stedte hun to dispensationer:

1. Jeg fik lov til at blive til søndag, hvor man 
ellers ikke blev udskrevet.

2. Dagligstuen blev åbnet lørdag aften, så vi 
kunne høre kampen i radioen. Det var ellers 
uhørt at være der om aftenen, men vi fik også 
kaffe og kage.

- Jeg vil ikke påstå, at vi nybagte mødre var helt 
vilde med fodbold, men der var en helt speciel 
stemning. Skæbnen ville, at der var en fødsel i 
gang, og lægen kom med mellemrum ind for at 
høre, hvordan det gik med kampen. Samtidig 
kunne vi få at vide, hvordan det gik med føds
len.

På dette foto fra Bymuseet er det personalet på Bør
negården, der glæder sig til landskamp mod Sverige.

- Alt gik godt - vi fik sølv i fodbold, og et sundt 
barn blev født.

- Siden fødte jeg igen i 1962 og 1965 på Anto- 
niehus. Det var et skønt sted, hvor man blev 
puslet om og forkælet. For mig og mange andre 
de eneste ferier i mange år.«
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Tak for mad!
Jonna Møller glemmer ikke frøken Lar
sens daglige ”stuegang”. Her skriver hun 
selv om sine oplevelser med tre fødsler i 
1960,-61 o g -63.

- Lige fyldt 19 år ankom min mand og jeg for 
første gang i en taxa til Antoniehus, jeg med 
kraftige veer. Vi ringede på døren, og jeg blev 
lukket ind. Men min mand måtte blive uden
for og fik kort besked om, at han kunne ringe 
senere på dagen for at høre, om fødslen var 
overstået!

Der stod vi så på hver side af glasdøren og 
kiggede på hinanden og var ret slukørede 
begge to. Men sådan var proceduren altså på 
det tidspunkt.

Gang i strikketøjet
Jeg følte mig ret forladt et stykke tid, men 
personalet var søde. Jeg blev ført ind i den 
ene af de to fødestuer, og der skulle jeg så 
blive, til det hele var overstået.

Heldigvis havde jeg taget mit strikketøj med, 
så der var gang i pindende mellem veerne -  til 
stor morskab for personalet, men hvad skulle 
jeg ellers lave?

Efter fem timer kunne jeg holde min første
fødte søn i et kort øjeblik, men der var ikke 
noget med at man fik barnet lagt op på ma
ven lige efter fødslen, næ nej, han var skam 
pænt istandgjort først.

Bømetid og voksentid
Jeg lå derude i otte dage, og det var en fornø
jelse at blive vartet op i alle ender og kanter. 
Der var en skøn økonoma, der lavede pragt
fuld mad og bagværk, og så fik vi øl og havre- 
suppe for at fremme mælkeproduktionen til 
glæde for vores poder.

Vi fik børnene ind på stuen til ammetid og lidt 
nusseri, og ellers blev de hentet igen og lagt 
ind i rummet til alle de andre babyer. Der var 
en bestemt besøgstid om eftermiddagen for 
vores familier og venner, og så kunne vi få 
barnet kørt frem bag den store glasrude.

Fædrene måtte komme på aftenbesøg, og da 
fik vi vores børn ind på stuen i en lille seng 
med hjul på. Den blev kørt ind af plejersken, 
når tiden var inde.

Der lå man så nok så nysselig i sin nyeste ole- 
lukøje-natkjole, der var købt til lejligheden, 
pænt sminket og med håret nyredt, og mod
tog sin ægtemand (dem, der havde en sådan, 
ellers var det en mor eller far, der havde fået 
foretræde om aftenen).

Spise og sove
Forstanderinden frøken Larsen var en lille, 
striks dame. Efter hvert måltid gik hun fra den 
ene stue til den anden, åbnede døren og sag
de velbekomme, og så skulle man pænt sige 
tak for mad.

Var der nogen, der var faldet i søvn efter ma
den, så snøftede hun forarget og lukkede dø
ren hårdt igen. En af mine mostre oplevede, 
at da frøken Larsen så en sovende kvinde på 
hendes stue, udtalte hun surt: "Det er lige 
som svinene. Først æder de, og så sover de." 
Og så blev døren klappet hårdt i.

Men ellers var det et dejligt sted at føde. Ti
den derude var god og afslappende, hvad 
man jo fik rigtig at mærke, når man i forvejen 
havde småfolk derhjemme og virkelig trængte 
til lidt hvile efter fødslerne. Så var man tak
nemmelig for, at der blev puslet om en. Per
sonalet tog det "grove" med de små nye.
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Bømestuen - bag ruden
Tegningen til venstre er original, udført i olie 
på pap -  desværre ikke signeret.

De unge barneplejersker havde en del mere 
med børnene at gøre end mødrene.

Nederst til højre Laura Larsen i højt humør.
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Havresuppe og 
flade maver
Aase Jensen-Bach fik sine tre børn i 
60'eme og husker mange detaljer

Mange kender Aase fra hendes mange år som 
medarbejder i Svømmehallen. Men da hun 
fødte datteren Helle i 1962, var hun nygift, lige 
ankommet fra Jylland og kun lige fyldt 17 år.

- Jordemoderen frøken Frandsen sagde »luk 
munden og pres« - det var nu hendes opskrift
-  og min læge, Tage Ganzel, var vældig sød.
Da jeg ikke syntes, jeg kunne mere, sagde han 
»Hvad der kommer ind, det skal også ud«, og 
da jeg ikke ville klippes, kravlede han op på 
briksen og satte et knæ på min mave - og ud 
kom hun!

Teenagemor i utæt lejlighed
- Vi boede i Strandgade 33 i en gammel og utæt 
lejlighed oppe på kvisten hos skrædder Nielsen. 
Der var kun lige plads til barnevognen mellem 
tørresnorene i gården, og badeværelse havde vi 
jo heller ikke, men det gik.

Siden kom Anders i 1966 og Mette i 1968. Alle 
tre gange blev far Bent pænt afvist ved hoved
døren af forstanderinden frøken Larsen med 
ordene »Vi ringer, når det er overstået.« Her 
begyndte en verden, der kun var for kvinder.

Bent og Aase 
Jensen-Bach

Vi blev vasket i sengen
- Det var dejligt at få lov at ligge og blive puslet 
om i syv hele dage - det er synd for de unge i 
dag, der bliver sendt så hurtigt hjem, siger Aase 
Jensen-Bach.

- På førstedagen måtte man slet ikke stå op. 
Frøken Larsen kom og tog urinprøve med kate
der, inden bækkenet kom frem første gang. Og 
så foregik hygiejnen ellers med rustfrie stålfade 
og nogle mærkelige svampe af jute.

- Vi blev vækket om morgenen ved fem-halv- 
seks-tiden, inden vi fik børnene ind -  med en 
kop dampende varm havresuppe, siet og 
blandet med rød saft. Jeg kender flere, som 
forgæves har prøvet at gøre den efter.

Børnene havde ligget på børnestue hele natten, 
for at mødrene kunne få ro til at sove, så når 
mælken begyndte at løbe til, fik man spændte 
bryster. Blev det for slemt, fik man skam ikke 
barnet ind -  man fik en elektrisk brystpumpe!

De sidste dage måtte man stå op og komme i de 
fine stuer, og de, der stadig var ømme, fik en 
gummiring at sidde på. Blandt andet fordi spise
stuestolene af træ var formet sådan, at de bu
lede op i skridtet.

Det magiske stiklagen
Det stærkeste minde for Aase er den vidunder
lige havresuppe - og tricket med stiklagenet:

- Vi blev viklet stramt ind i et stiklagen, der var 
foldet sammen, og det skulle vi beholde på, 
også mens vi gjorde bækkenbundsøvelser hver 
morgen. Derfor har vi flade maver, alle vi, der 
har født på Antoniehus.
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Lange dage, lav løn
Annette Lind Jepsen fik hurtigt nok

- Jobbet var skam hyggeligt, men det var nogle 
lange arbejdsdage, fortæller Annette Lind Jep
sen, der kun var sygeplejeelev på Antoniehus 
et par måneder i efteråret 1963.

- Vi skulle bo der og være hjemme inden kl. 22 
på den ugentlige fridag. Men jeg var nyforel- 
sket, og min kæreste var tjener, så hvad hjalp 
det os, at jeg havde fri hele eftermiddagen!

- Det var op klokken syv og i arbejde frem til 
frokosten, som vi spiste sammen med frøken 
Larsen i spisestuen. Så havde vi fri, men skulle 
møde igen sidst på dagen, så vi kunne hjælpe 
mødrene med aftensmaden og tage os af bør
nene hele aftenen -  undtagen i besøgstiden, 
hvor de måtte komme ind i opholdsstuen.

Et bedre tilbud
- Jeg husker ikke, at jeg fik hverken ansættel
sesbrev eller kontrakt. Man mødte bare op, og 
min månedsløn var kun 125 kr. Så en veninde 
hjalp mig med at få et kontorjob hos DSB med 
skiftende vagter og 645 kroner i løn.

Året efter fødte jeg selv min ældste søn Claus, 
og to år efter kom Kim. Så sygeplejeuddannel
sen blev lidt forsinket, og jeg fik aldrig det år i 
huset, som man egentlig skulle have haft.

Annette har mange minder -  som mor og som ung 
og forelsket sygeplejelev. Foto: Torben Sørensen.

Livet var meget 
andet end 
arbejde for 
Annette.

- Det er rigtigt, at fædrene ikke havde meget at 
gøre på Antoniehus i de år. Jeg tror slet ikke, at 
min daværende mand så sin førstefødte søn før 
i besøgstiden om aftenen. Anden gang kom han 
klokken fem om morgenen, da fødslen var 
overstået -  og så ham kun gennem ruden.

- Der blev i det hele taget holdt meget på reg
lerne. Fordi min mand arbejdede om aftenen, 
måtte jeg søge dispensation for at få aftenbe
søg af min søster. Da jeg fødte anden gang, 
havde vi fået lov til at gå udenfor, så om efter
middagen kom min søster forbi med lille store
bror Claus, så jeg kunne gå ud i haven til dem. 
Børn måtte jo ikke komme indenfor dengang.

Bamepleje efter vægt
Til gengæld tog vi os jo rigtig godt af børnene, 
og det blev vejet meget nøje før og efter am
ning for at holde styr på, hvor meget de havde 
fået ind. Det blev nøje overvåget, om de havde 
sut, og om der var noget i bleen. Hvert et gram 
blev noteret.

- Jeg husker slet ikke, at vi tænkte over, at 
mødrene måske savnede deres børn, når vi 
parkerede dem på rad og række inde bag 
glasruden. Sådan var det bare - hensigten var 
jo at give mødrene ro til at komme sig.

- Jeg husker både Ruth Truelsen og Britta Han
sen -  hun var forstanderindens højre hånd. På 
sygehuset har jeg siden arbejdet sammen med 
Inger Jørgensen, som også kom fra Antoniehus, 
men hun døde forrige år. Om Marie Persson 
med den gode mad ved jeg, at hun senere blev 
gift Mathiesen, for vi var langt ude i familie. Og 
frøken Rasmussen mødte jeg, da jeg selv fødte 
på Antoniehus - det var hende, der viklede os 
ind i stiklagener for at holde på figuren.
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Set på Facebook i 2011

Jeg er født på trappen 
- min søster i en taxa

Rita Dinsen Petersen
Er født på trappen. Min mor 
nåede ikke helt ind på 
Antoniehus den 18/5-1967.

- Min far var inde som soldat, så han var ikke 
med, fortæller Rita. Det var min oldemor, der 
tog af sted med min mor, men de nåede ikke 
længere end til trappen, så var jeg ude.

- Min far lovede højt og helligt, at næste gang 
skulle han nok være hjemme og få min mor af 
sted i god tid. Men to år senere blev min 
lillesøsterMargit født i taxaen på Strandvejen 
ved Klostermosevej. Byens dengang eneste 
kvindelige chauffør hjalp til. Hvor heldigt!

Det ligger i generne, siger Rita. -  Jeg var også 
selv hurtig til at føde, og min mormor ligeså.

Maria Schultz
Jeg blev født i august 1976. Det var mariehø
neår, og min mor har fortalt, at indkørslen var 
helt rød af mariehøns der var kommet ovre 
fra Sverige. De hang som i spindelvæv på vin
duerne.

Er det for sent 
med et fødehotel?
Carsten Lind Olsen kunne godt 
unde de unge mødre lidt mere fred 
ogro

Carsten Lind Olsen, formand for Selskabet 
Mødre- og Børnehjælpen, fik sin søn Michael i 
1974 -  en mandag i januar lige efter en bilfri 
søndag.

- Veerne begyndte, mens min kone var ude at 
gå, og jeg var på arbejde i Københavns Politi. 
Forvirret er man jo, så da jeg bakkede ud, slog 
jeg et ordentligt hul i bilen. Men jeg nåede at 
være med til det hele. Gav ilt og holdt i hånd. 
De var så søde og rare hele vejen igennem, og 
det var vores egen læge, der kom til sidst.

Carsten Lind Olsen 
- f a r  og formand.
Foto:
Lars Johannessen.

Mens fruen måtte lære at drikke hvidtøl for at 
få gang i amningen, gav Carsten guldbajere til 
kollegerne -  sådan var traditionen. Var det en 
dreng, skulle det være guld.

- Og det var heldigt, at hun fødte på en man
dag, for så skulle hun også hjem om manda
gen, og det var min fridag.

- Nu er der jo ingen, der får lov til at ligge så 
længe, så vi har længe snakket i bestyrelsen 
om, at et nyt projekt måske kunne være et 
fødehotel -  når nu de unge piger bliver sendt 
så hurtigt hjem. Men tidspunktet er vist for
passet -  de fleste bor jo godt og vil gerne 
hjem, hvor de selv kan bestemme, mener 
formanden nu.
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Far som fotograf
Torben Dhalvad var med til føds
len som en af de første

11972 var Torben Dhalvad med til sin søn 
Mortens fødsel på Antoniehus. Det var noget 
meget nyt. Han havde også været til fødsels
forberedelse med "pustetræning" hos jorde- 
moderen i Anna Queens Stræde sammen med 
sin daværende kone, Jytte Mejnholt.

- Vi kørte af sted en gråkold lørdag nat i fe
bruar, og alt forløb sådan set stille og roligt. 
Men jeg var meget beklemt ved at skulle del
tage i selve fødslen, for jeg er ikke vild med at 
se blod -  og så var jeg stiv af skræk for, at der 
skulle komme en ud med to hoveder eller 
omvendte hænder, fortæller Torben Dhalvad, 
der nu bor på Fyn.

Mesterfotografen
- Jeg følte mig nok også lidt til overs ind imel
lem -  moderen har jo sin opgave at passe, og 
jeg skulle bare være der og støtte. Men jeg 
skulle også fotografere, og da selve fødslen 
gik i gang, rystede jeg helt vildt på hånden.
Jeg forstår faktisk ikke, hvordan der kom bil
leder ud af det.

- Men det værste var alligevel, da vores egen 
læge, Finn Hahnemann, kom og skulle stikke 
en kæmpestor nål ind i hælen på det lillebitte 
barn for at tage blodprøve.

Tilbage til fortiden
Og det kan godt være, at moderne tider hav
de lukket op for, at fædrene kunne være med 
ved fødslen, men i de fem barselsdage på ste
det måtte Torben kun se sin søn gennem en 
glasrude ind til børnestuen. Og han måtte 
naturligvis kun komme i besøgstiden.

- Alligevel oplevede jeg det som et hyggeligt 
sted med en god ånd. Det mærkede man lige 
med det samme.

Torben Dhalvad 
med lille første
fødte Morten.

- Senere fik jeg to piger på Frederiksberg Hos
pital, og da var jeg såmænd lige så nervøs 
over at skulle med. Den ene blev nu født ved 
kejsersnit, og da var jeg ærligt talt glad for, at 
jeg slet ikke fik lov til at være der!

Set på Facebook i 2011

Erika Mohr Robdrup
Jeg blev født i venteværelset, med min far 
som jordemoder i 1971.

Henrik Gilbro
Jeg blev født denl8. August 1958. Min søn 
blev født på Helsingør sygehus i 1990 og min 
datter på Hørsholm Sygehus i 1994. Politiker
ne synes jo det er så skide smart at lukke og 
flytte afdelinger med års mellemrum. De 
tænker bare ikke på at det koster millioner 
hver gang, og at de ødelægger gode velfunge
rende teams på eksisterende afdelinger - 
tænk på det næste gang I stemmer ;o) - næste 
gang er det måske skadestuen i Helsingør der 
står fo rtu r...
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Fokus på de 
nyfødtes fødder
Selv i 70’eme lå børnene stadig på 
geled på bømestuen, husker Lise 
Poulsen

- "Guuud, sikke nogle store fødder", sagde 
jordemoder Bodil Frandsen, da min søn Mor
ten blev født en majdag i 1973.

- Og "Se, han kan gå", sagde fru Isaksen, da 
hun forløste min mand Hans i den lille klinik 
på Lappen -  og rakte ham frem, så fødderne 
dinglede foran næsen på min svigermor.

- Hun må virkelig have haft noget med fødder, 
mener Lise Poulsen i Helsingør.

- Jeg fik ikke lov at se min søn, før han var 
gjort i stand og svøbt som en russisk bylt. 
Dengang fik man jo ikke barnet op på maven. 
Og nok var min mand med til fødslen, men 
han blev sat i en krog og fik besked på at hol
de mund og undgå at blive dårlig.

Efter en lang eftermiddag og aften med veer 
skete selve fødslen på kun en halv time.

- Så jeg sprak og blev syet -  uden bedøvelse. 
Men lattergas fik jeg. Da lægen nåede frem, 
sagde han straks "Der er givet for meget gas!" 
for Morten var helt blå i ansigtet.

Ud i det grønne
Lise kunne ikke udholde tanken om at sidde i 
natskjorte og fødesokker syv lange døgn på 
stuen. Allerede på andendagen trak hun i tø
jet og gik en tur ad stien langs banen i det 
skønneste forårsvejr. Det var man ikke vant til 
på stedet, men ingen greb ind.

- Jeg havde en spencer af cowboystof med 
bændler i begge sider, så den kunne vokse 
med maven. Den brugte jeg i flere måneder

I T

Allerede dagen efter fødslen tog Lise tøj på og 
gik en tur. Det var bestemt ikke normalt.

både før og efter fødslen -  ret meget andet 
havde jeg ikke.

- Tanken med det lange ophold var jo, at vi 
skulle hvile og komme til kræfter, men det var 
trist, at vi ikke havde børnene på stuen -  kun 
når de skulle ammes.

Ellers lå de på bømestuen på række og geled, 
skulder ved skulder, alle på den samme side 
med tæppet foldet over sig som en stivet ser
viet. Jeg går da ud fra, at de blev vendt en 
gang imellem!

Bamepleje i system
- Narresutter var bandlyst, men hvis barnet 
(eller moderen) skreg længe nok, fik barnet 
en flaskesut udstoppet med et hjørne af et 
lommetørklæde. Og alle børnene havde små 
vanter på, for at de ikke skulle rive sig.

Lise syede nogle selv af sin mands ældste 
lommetørklæder, da hun kom hjem. -  Jeg 
kunne jo ikke vide bedre, end at det var helt 
nødvendigt med de vanter, siger hun.

- På anden- eller tredjedagen var vi første 
gang på bømestuen for at lære at skifte og 
bade børnene efter alle kunstens regler, så 
skidtet ikke blev ført de forkerte steder hen. 
Næste gang prøvede vi så selv under opsyn. 
Og den sidste dag var det fædrenes tur til at 
få instruktion. Det var sikkert ret nyt.
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Brun sæbe og tudeture
- Vi blev hele tiden advaret om tudeturene på 
tredje- eller fjerdedagen, når mælken løber 
til, og hormonerne er i kaos. Gad vide, om det 
er forsvundet nu, når man raskvæk sender de 
unge hjem få timer efter fødslen...

Mødrene fik sandelig også lært at tage var på 
deres egne ædlere dele.

- Hver dag fik vi varmt vand i et af de store 
hvide emaljefade med blå kant fra Glud & 
Marstrand, og så lærte vi at grave en ordent
lig nævefuld brun sæbe op og piske den ud i 
vandet. Fadet satte vi oven på toilettet, og 
der kunne man så sidde og trone og lade det 
gøre sin virkning.

- Første gang syntes jeg, at det var skræm
mende, men det virkede jo, så man lærte at 
sætte pris på det. De sarteste fik også en

gummiring med til at sidde på - især i spise
stuen, hvor stolesæderne var formet, så de 
stak op lige på det allerømmeste sted.

Uvant forplejning
Lise Poulsen husker bedst de ting fra ophol
det, som var anderledes end forventet.

- Jeg var 30 år og havde aldrig drukket øl, så 
det var noget af en overvindelse, at vi blev 
opfordret til at drikke maltøl for at få mælken 
i gang. Det var sikkert Wiibroes den bedste, 
men for mig var det stærkt.

- Jeg havde altså også svært ved at klare hav
resuppen, der lignede bræk, fordi der var saft 
i. Oven i købet fik vi den i en tudekop. Jeg fik 
alt for meget af den slags som barn, så det 
kunne jeg slet ikke få ned.

Dukkeklinikken på Lappen
I årene omkring 2. Verdenskrig opstod der 
mange private fødeklinikker i byerne. Jorde
moder Sarah Isaksen drev i 1936-44 en lille 
fødeklinik på første sal i Lappen 18 sammen 
med Ellen Børgesen, der havde været husbe
styrerinde for den tidligere ejer.

Der var plads til 5-6 kvinder ad gangen, og det 
blev i alt til 700 fødsler og barselsophold.

Lise Poulsens svigermor har fortalt, at trappen 
op til førstesalen var stejl som en hønstestige. 
Det samme gjaldt i øvrigt i det hus i Anna 
Queens Stræde, hvor jordemødrene i nogle år 
holdt kurser i fødselsforberedelse.

Huset på Lappen gik i 1951 i arv til Ellen Bør- 
gesens niece, "dukkedoktoren" Else Egedam, 
så mange har sagt for sjov, at de blev født på 
Dukkeklinikken. Da Lise Poulsen for nogle år 
siden fik brug for at få "kureret" sin fine, gam
le dukke, var det en anledning til at se, hvor 
ægtemanden Hans blev født.

Der er stadig et ekstra greb, man kan hage sig 
fast i for at komme op over det sidste trin ved 
hoveddøren. Og tænk, hvor mange der har 
trykket febrilsk på den gamle ringeklokke!

- Else Egedam reparerede dukker lige til sin 
død i 1995, da hun var næsten 80 år. Vi er 
stadig en flok fra dengang, som viderefører 
kunsten, oplyser Hanne Rosdal Freund. Hun 
udgiver et dukkeblad og bor i Frederiksværk.
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”Hvad skal det barn?”
Mimmer Sørensen -  i mange år pædagog og 
børnehaveleder -  skriver selv om sine oplevelser

Sidst i 60'erne kom vi kørende om aftenen ned 
ad Gurrevej i bil, da der pludselig stod en meget 
gravid kvinde inde på fortovet og viftede med 
armene. Hun havde en lille dreng ved hånden, 
og vi stoppede op for at se, om vi kunne hjælpe 
hende med noget.

Hun skulle til at føde, hendes mand var ude at 
sejle, og de mennesker som skulle passe dren
gen var ikke hjemme. Så vi kørte i huj og hast til 
Antoniehus i Mascotten og var ærlig talt en 
smule beklemte ved situationen.

Helt uønsket ved indgangen
Vel ankommet hjalp vi hende og drengen ind til 
døren, hvor vi blev modtaget med følgende: 
»Hvad skal det barn - ham kan vi ikke have her - 
her må slet ikke komme børn ind!«

Jeg spurgte: »Betyder det, at I synes vi skal tage 
ham med hjem - vi kender ham slet ikke, og det 
vil vel ikke være forsvarligt?«

Efter megen snak og forespørgsel til højere sted 
blev det endelig besluttet, at de blev nødt til at 
tage sig af drengen indtil videre, og vi forlod 
stedet.

Cirka 14 dage efter mødte vi tilfældigt kvinden 
med barnevogn. Hun var meget taknemmelig 
over, at vi havde hjulpet hende, idet baby blev 
født et kvarter efter ankomsten - pyha!

Barn nr. 23
Som »rigtig helsingoraner« er jeg selv født på 
Antoniehus som nr. 23 i den værst tænkelige 
kulde i 1947. Til gengæld blev min søn Thue 
født under en varmerekord - 36,4 grader i au
gust 1975. Det var på Hillerød Sygehus; men vi 
blev overflyttet til Antoniehus umiddelbart ef
ter, da alt var ok. I dag var man jo bare blevet 
sendt direkte hjem fra sygehuset.

Mimmer Sørensen -  nu med barnebarn.

Mit første barn, Tine, blev født på Antoniehus i 
1970 med fru Olsen som jordemoder.

Jeg blev indskrevet kl. 0.10 om natten, og op
holdet skulle vare en uge, så jeg måtte pænt 
vente en dag længere med at komme hjem i 
forhold til min sidemand, som kom ind kl. 23.50 
- altså en dato tidligere. Der blev ikke taget hen
syn til, at jeg rent faktisk fødte før hende - sært!

Og sådan var der mange regler og bestemmel
ser, som ikke var til at gradbøje - lige noget for 
en netop færdiguddannet børnehavelærerinde 
(ja, sådan hed det dengang). Jeg vidste jo alt om 
vigtigheden af samvær mellem mor og barn.

Både nye og gamle regler
Min mand Bjarne fik allernådigst lov til at være 
til stede under fødslen - det var meget nyt og 
ikke særlig velset, lige som Tine nu godt måtte 
komme og se sin lillebror på korte besøg.

De nyfødte blev stadig kørt ud i et fælles sove
rum om natten og kom først ind på stuen igen 
næste morgen sammen med havresuppen.

Når alt det er sagt, husker jeg trods alt stedet 
som venligt. Det var rare mennesker, og ens 
situation var jo den, at man var så overlykkelig 
for det lille nye pus.

Det var i virkeligheden det, der talte!
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Redaktørens helt 
egne tilføjelser
I august 1975 var jeg helt grøn journalist på Hel
singør Dagblad, havde kun boet i byen et års tid 
og var nyslået mor til to bonusbørn på fire og 
seks år. De fik en lillebror midt om natten på 
min første bryllupsdag, klokken 01.40.

Det var en søndag, min mand var på arbejde 
som lokomotivfører, og børnene og jeg gik 
sammen en tur i nabolaget for at hente en 
brugt barnevogn, der var til salg for en slik. Den 
slags havde der ikke været tid til at få på plads. 
Jeg havde arbejdet på fuld tid lige til to dage før. 

Vagtskifte
Da veerne kom, var der heldigvis flinke naboer 
til at tage sig af børnene og køre mig til Anto- 
niehus, hvor alting forekom trygt og professio
nelt -  meget andet husker jeg ikke. Jeg var alt 
for optaget af det monster, der havde erobret 
min krop indefra og kastede rundt med den.

Vi lå længe helt alene på fødestuen, monsteret 
indeni og jeg. Midt i det hele var der vagtskifte -  
måske derfor husker jeg ikke jordemoderen. 
Men de havde ringet til DSB for at give besked 
til min mand -  det var jo længe før mobilernes 
tid -  så han nåede lige frem til at sige Hej! og så 
ud og vente uden for døren. Selve fødslen ville 
han under ingen omstændigheder være med til.

De følgende dages "hotelophold" er så glimren
de beskrevet af alle dem, jeg har interviewet.
Jeg elskede havresuppen og udsigten i solskin - 
udenfor og forbandede stolene i spisestuen.
Og jeg var lykkelig for, at der lige var indført ret 
til at få besøg af de store søskende (se foto).

På bordet er der både rødvin og øl til at komme 
sig på. Det var også tilladt under graviditeten.

Det med de store søskende var en politisk be
slutning i amtsrådet, som forstanderinden var 
meget imod. Børnene kom helt op i dynerne 
med deres pilfingre og snotnæser, og det var 
dejligt. Men en alvorlig trussel imod de små 
nyfødte -  det fik vi at vide med stram mine. 

Afgørelsens time
Allerede på det tidspunkt var der tale om at 
flytte fødslerne -  ikke kun fordi byen nu fik et 
flot og moderne sygehus med god plads. Nok så 
meget fordi nogle (mænd) anså fødehjemmet 
for lovlig gammeldags og med begrænset mu
lighed for at håndtere akutte problemer. Det 
var heller ikke alle læger, der var lige rutinerede 
og engagerede -  og så var afstanden til Esrum- 
vej jo også længere i forhold til det gamle Øre
sundshospital i Fiolgade, hvis det blev nødven
digt at overføre mor og barn til sygehuset.

For personalet på Antoniehus var det selvfølge
lig en hård tid -  der slap mange bemærkninger 
ud gennem sidebenene. Som Dagbladets amts
rådsreporter gjorde jeg, hvad jeg anså for rime
ligt og muligt for at få alle argumenter frem i 
spalterne, men lige meget hjalp det som be
kendt. Beslutningen var og blev truffet.

Pernille Hermann
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Hvem er den sidste 
født på Antoniehus?
Jette Madsen fødte tredje gang den 20. 
april 1977. Det var anderledes på flere 
måder.

Med tre børn født i 1967,1970 og 1977 har 
frisør Jette Madsen fulgt Antoniehus næsten 
helt til dørs.

- Fødeafdelingen på Helsingør Sygehus var åb
net, da jeg fødte nummer tre den 20. april 1977, 
men jeg valgte at komme tilbage til Antoniehus. 
Det var så synd, at det måtte lukke, siger hun.

Personalets farvel på plænen den 30. juni 
1977. Herstår, at de sidste mødre forlod  
Antoniehus den 3. juni.

- Da jeg fik de to første, måtte man ikke stå ud 
af sengen i de første dage, men tredje gang 
havde jeg fået årebetændelse. Så skal man jo ud 
at gå - og i øvrigt var jeg nok også selv blevet 
mindre autoritetstro. De var søde og flinke på 
Antoniehus, og man fik god mad - men de var 
altså også meget bestemte.

- Min mand ville gerne have været med til de to 
første fødsler, men det kunne der ikke blive tale 
om. Tredje gang var der blevet lukket op for 
fædrene, og da var det mig, der trak ham med 
derhen. Men han blev nu uden for døren, til det 
var overstået, fortæller Jette Madsen.

- Udviklingen havde så også gjort, at man ikke 
længere havde sin egen jordemoder hele vejen. 
De to første gange havde jeg fru Frandsen - 
tredje gang var det en, jeg aldrig havde set. Det 
gjorde også en forskel.

- Til gengæld lykkedes det endelig at få gang i 
amningen -  det måtte jeg opgive med de to 
første.

- Personalet gav min dreng sutteflaske, fordi de 
ikke mente, at han fik nok, og det var jeg så 
ulykkelig over. Men jeg gennemførte alligevel at 
amme ham i ti måneder, og det var en stor sejr.

Hvem blev født sidst i maj?
- Jeg er selv født på Antoniehus i 1948 og har 
født begge mine sønner, skriver Ulla Kofod, 
der nu bor i Græsted.

- Den sidste af drengene kom den 20. april 
1977, og jeg forlod Antoniehus den 25. april 
som den sidste patient (mener jeg), da Anto
niehus ophørte som fødehjem pr. 1. maj.

Men ifølge klippet fra Helsingør Dagblad for
lod de sidste mødre Antoniehus den 3. juni. 
Så vi leder stadig efter "den sidste rigtige hel- 
singoraner", som må være født i maj 1977.

Kender du ham eller hende, så ring til Helsin
gør Dagblad på 43 33 23 13 -  eller skriv til 
ditdagblad@hdnet.dk.

Set på Facebook i 2011

v Helle Madsen
Jeg fødte min datter i februar 1977 -  da var 
huset helt klar til nedlukning. Gik til jordmo
der- kontrol og fødselsforberedelse, hvor per
sonalet kæmpede for at bevare Antoniehus.
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Farvel og på gensyn
- Vi har sandelig haft nogle dejlige år sammen, 
siger Helene Rasmussen og Britta Hansen med 
eftertryk.

- Jeg var meget vred over, at vi skulle lukke, for 
alle havde det så godt på Antoniehus, tilføjer 
Britta.

- Den sidste nat sov vi i patienternes senge, og 
næste dag sad vi ude på græsplænen og snakke
de og tudede i et par timer. Det var den 30. juni 
1977, og det var en sorgens dag.

- Vores formand, Bengt Zacchau-Christiansen, 
og sygehusinspektør Villy Olsen var der for at 
sige farvel -  han sender også stadig en hilsen 
hvert år, når vi mødes for at fejre Antoniehus’ 
fødselsdag.

Af jordemoder Bodil Frandsen fik vi alle sam
men et fint krus af kongeligt porcelæn.

Britta Hansen var den, der sikrede sig persona
lets eget kaffe- og spisestel af mærket Tranque- 
bar.

- Det havde vi købt for penge, vi havde fået af 
patienterne til vores kaffekasse, så det tog jeg 
med og fik det solgt, så vi havde lidt, når vi skul
le holde fødselsdag.

Britta Hansen har lagt hus til personalets fødselsdagskomsammen hvert år den 13. december lige 
siden lukningen. De første mange år var det et tilløbsstykke i dag kan de være omkring kaffebordet.
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”Inden for murene på Antoniehus”

”Inden for murene på Børnegården”
De to hæfter markerer 70 års jubilæet den 24. februar 
2011 i Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør. 
Samtidig udkommer en opdateret beretning om Sel
skabets historie.

Begge institutioner har spillet en stor rolle i mange 
familiers liv, og her lader vi brugerne -  først og frem
mest mødrene og personalet -  fortælle om hverdagen 
op gennem årtierne.

Bogprojektet med de første mange interviews blev in
troduceret som en serie i Helsingør Dagblad i efteråret 
2010. Klippene fra Facebook har vi fundet på en side, 
hvor "de rigtige helsingoranere" sætter hinanden 
stævne for sjov.

Vi takker Dagbladet for den store opbakning til projek
tet. Vi takker dem, der så veloplagt har fortalt deres 
meget personlige historier. Vi takker Bymuseets arkiv 
for de mange gamle billeder. Og endelig en stor tak til 
Handelsbanken i Helsingør og 3F - Nordøstsjælland for 
økonomisk støtte til udgivelsen.

God læselyst!




