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FØDEHJEMMET
Hans Bloms gate 3
Byens første fødehjem. I bruk fra 1931 til 1978.
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Lok. nr. 1045081 Fødehjemmet - Moss’ første
forts:

Det var Arbeiderpartiets Kvinneforening som tok initiativet til fødehjemsinnsamlingen. Distriktets
rike fruer kunne betale leger og jordmødre og føde under trygge forhold. Situasjonen for de mindre
beslåtte var nok annerledes. Dette ville arbeiderkvinnene gjøre noe med. De nedsatte en komite
med seks representanter; Selma Gjermundsen og Jensine Blomgren fra Moss by, Kaspara Iversen
og Alete Vang fra Rygge Herred og Marie Kristiansen og Julie Johansen fra Jeløy Herred.
Barselskomiteen skulle bygge huset mot at kommunen stilte med tomt. I 1921 kunne
Barselhjemskomiteen for Moss by, Rygge og Jeløy herred vise til en bankkonto på kr. 15.000 i
Moss Sparebank. Det la grunnlag for distriktets første fødehjem, som stod ferdig i 1931.
Byggeanmeldelsen fra 7. juni 1930 er undertegnet av barselskomiteens formann, Selma
Gjermundsen. Hun stod som byggherre for det to-etasjer store huset i Hans Bloms gate 3 på
Skarmyra.
Byggmester Hjalmar Fr. Andersen fikk jobben med å bygge huset. Første etasje skulle bestå av
kjøkken, to kontorer, et dagligrom og to sengeplasser. I annen etasje var det fødestue med bad og
fem sengeplasser. 1931 stod huset ferdig. Det viste seg snart at barselskomiteen fikk økonomiske
problemer med driften uten kommunalt tilskudd. I et brev datert 17. februar 1932 kommer en rekke
kvinner i Moss, tilhørende forskjellige organisasjoner og partier, med en oppfordring til
borgermesteren i Moss om å inngå forhandlinger med Rygge og Jeløy herred om felles drift av
fødehjemmet. «Vi bør sikkert ikke utmale for formannskapet den betydning et slikt hjem vil få
både for den fysiske og den moralske hygiene i vårt samfunn». Slik lyder en del av brevet som var
undertegnet av 39 kvinner, bl.a. Linda Eskelund, Helga M. Hansen, Magda Stabell, Martha
Herland, Gudrun Krefting, Selma Garder, Inga Sagen og Othilie Jacobsen.
Huset i Hans Bloms gate 3 fungerte som fødehjem helt frem til nytt sykehus ble bygget i Moss i
1978.
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