
Berättelse av Monica Johansson-Lewin. 

Jag föddes 13 maj 1940. Trettondagshelgen 1943 insjuknade jag och även en kusin till mig så 

vi kördes tillsammans i taxi till Epidemisjukhuset i Ramnäs. Eftersom vi var en stor släkt och 

helgerna många att kunna umgås tillsammans, så insjuknade två släktingar till, en kusin och 

hennes pappa.  

Det hela började, som jag fick reda på genom mina föräldrar med scharlakansfeber, sedan 

följde i rask takt difteri, vattkoppor och allt annat som följde med dessa sjukdomar. Eftersom 

jag var knappt tre år kan jag inte minnas medicinering och sådana viktiga saker.  

Jag har ett minne som är mycket skarpt, jag var tumsugare, men när det var dags att sova hade 

jag små ”vita vantar” på händerna, det var väl för att jag inte skulle komma åt min tumme. Vi 

låg säkert sex stycken i samma rum, minns en äldre kille som jag tyckte låg till höger om mig, 

han lärde mig bland annat ”Gud som haver . . . .  

Maten minns jag inte mycket av, det enda minne jag har det är när sköterskorna försökte få i 

mig gröt och välling, det gick inget vidare. Våra föräldrar och anhöriga var portförbjudna, 

men under påsken kom några släktingar och mina föräldrar och ”hälsade på”, de fick stå på 

gården och jag fick titta ut genom fönstret. En släkting hade en blå ballong med som han 

absolut ville ge mig. Han klättrade uppför en stege som stod lutad utmed väggen, men när han 

skulle överlämna ballongen missade jag med min lilla hand så den for till väders. (Detta var 

också ett av mina skarpa minnen. 

Månaderna gick, det blev vår, en efter en fick åka hem, men jag var kvar med syster Gullan 

som var min favorit. Men så äntligen var jag fri från baciller och fick åka hem några fagar 

före min treårsdag. Det enda jag kommer ihåg av hemkomsten var en blå ballong som hängde 

ovanför byrån i köket som ett välkomnande och att en av mina lekkamrater på gården kom 

med tussilago till mig. Naturligtvis var mina föräldrar överlyckliga att jag äntligen kommit 

hem. 

Det här är en del av min historia, hoppas den kan tillföra något. 

Monica Johansson-Lewin, Surahammar. 

  


