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Förord
Äntligenett nytt nummer av HUR! Landsarkivet och Föreningsarkivets
gemensamma skriftserie har med förenade krafter blivit ett nummer
rikare. Denna femte utgåva har som tema kvinnors historia. Valet föll
sig naturligt, då arkiven under de senaste åren bedrivit både insamlingar och utställningsprojekt i ämnet kvinnors historia. Vi vill också på
detta sätt markera behovet av forskning kring kvinnornas del av
historien. I många sammanhang och inte minst i historieskrivningen har
kvinnorna och deras liv ägnats mindre uppmärksamhet än männen.
Här lyfter vi fram några forskare och amatörskribenter som haft ett
kvinnoperspektiv på sitt arbete och som dessutom utnyttjat arkivmatenål från våra båda arkiv.
Johanna Overud, fil. kand., har i sina två högskoleuppsatser i ämnet
historia behandlat den kvinnliga brottsligheten i Jämtlands län under
1800-talet. Hennes artikel är en omarbetning av dessa båda uppsatser.
Johanna fick Hans Wallentinstipendiet försin C-uppsats 1992.
Inger Hultgren doktorerade i historia 1982 med avhandlingen
Kvinnors organisation och samhällets beslutsprocess. Hon har här
särskilt utrett bammorskekårens utveckling i Jämtlands län.
Karin Andersson, fil.stud. i historia, har ägnat sin B-uppsats åt
lOGT-rörelsen i Berg och särskilt åt förhållandetmellan män och
kvinnor inom föreningsarbetet.
Alla dessa tre skribenter baserar sina studier på arkivmaterial
hämtat från Landsarkivet och Föreningsarkivet.
Slutligen ger Anna Lisa Larsson små personliga minnen från sin tid
som distriktssköterska i Hotagenområdet. Anna-Lisas text ingår som
en av de 300 berättelser som inkom via insamlingen Skriv, kvinna
skriv som drevs av Föreningsarkivet under 1992 och 1993.
Vår förhoppningär att HUR ska bidra till att levandegöra den historia
som finns bevarad i våra arkiv.

Lars Rumar
landsarkivarie

Catarina Lundström
föreningsarkivarie

KVINNOR OCH BROTT I JÄMTLAND
Om barnamörderskor och andra kvinnobrottslingar
1880-1890
Johanna Overud

"Jag

får lägga pussel med fragmenten av vårt förflutna och försökase
vad bilden en gång föreställde."1
Anders Brändström
Dessa ord beskriver väl den situation man ställs inför vid studiet av
människors liv, människor som förlänge sedan gått ur tiden och som
inte kan berätta sin egen historia fömtom genom arkiverade kvarlevor.
I mitt fall har "pusslandet" bestått i att studera kvinnor i Jämtlands
län som i slutet av 1800-talet begick någon form av brottslig handling
och hamnade i fängelse. Att följa deras livsöden har varit ett ibland
givande, ibland fruktlöst sökande efter nya bitar.
Ämnetkvinnor och brott har kommit att intressera mig alltsedan jag
först kom i kontakt med fångrulloma från Jemtlands länscellfängelse
i samband med en tidigare högskoleuppsats. Då undersökte jag vilka
brott de kvinnliga fångarna satt dömdaförunder åren 1861-1881.
Egentligen är det inte kriminalitetsaspekten jag satt i främsta
rummet utan intresset har i grunden helt sociala orsaker. Jag vill
studera villkoren för de straffade samt samhällets syn på dem. Detta
hade stor betydelse förhur deras liv skulle te sig efter strafftidens slut.

Att undersöka kvinnliga brottslingar
Mitt syfte är att få fram en bild av de kvinnliga brottslingarnas
situation i Jämtland under åren 1880-1890. En relativt sen tidsperiod
har valts för möjligheten att då kunna jämföra mina resultat med
studier förVästernorrlands län. Avstampet sker vid järnvägens intåg i
det tidigare relativt isolerade Jämtland, vilket satte fart på en betydande
expansion och utveckling för staden Östersund.En undersökning av
dess inverkan på fångantalet vid Jemtlands länscellfängelse har jag
tidigare utfört.2
Eftersom jag inte kan möta dessa kvinnor ögamot öga avser jag att,
med de data som går att frambringa, skapa ett generellt livsmönster.
Huvudsakligen kan man då ställa frågor som: Vem var hon? Hurdan
var hennes uppväxt? Kom fängelsevistelsen att påverka hennes fortsatta
liv? I sin studie Ensamma med skammen har Marja Taussi Sjöberg och
Britt Bjömfot gjort en undersökning om bamamörderskor i Västernorrlands län 1861-1890.3 De har kommit fram till en rad slutsatser mot
vilka mina egna vore intressanta att jämföra.
I min undersökning kommer jag att dela upp de dömda kvinnorna
i två olika undersökningsgrupper beroende på brottstyp. Detta för att
utkristallisera barnamord och fosterfördrivningsbrottoch jämföradess
förövaremed dem som straffades förövriga brott, som stöld, lösdriveri
etc. Jag har nämligen en hypotes om att den senare gruppen oftare
härstammade från samhällets bottenskikt, där utslagning och fattigdom
var tillvarons dominanter, medan "bamamörderskoma" i regel kom från
torpar- eller bondefamiljer med stabilare förhållanden och social
kontroll.
Vidare är förståsden stora frågan vad som kom att hända dessa
kvinnor i livet efter fängelsestraffet. I vilken grad fördömdesde av
samhället? Innebar ett utomäktenskapligt havandeskap alltid en social
katastrof för kvinnan? Jonas Frykman har i Horan i bondesamhället,
där han studerat ett område i Götaland under 1800-talet, funnit hur en
ogift mor kom att dömas hårt av samhället. Hon fick gå under
benämningen hora och ansågs besmitta barn med "horeskävem"
(engelska sjukan). Har detta varit en spridd uppfattning även i
Jämtlands län eller har acceptansen här varit större för den ogifta
modern? Dessa blir de frågor jag kommer att söka svar på.
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De två undersökningsgmppema blir alltså: nr l - "barnamörderskorna",
nr 2 - "övriga brott". Generellt kommer tyngdpunkten i denna studie
att läggas vid bamamörderskorna och deras brott.

Var fanns uppgifterna?
De grundläggande källorna för undersökningen utgörs av fångrullor
från Jemtlands Länscellfängelse i Östersundsamt från Norrmalms
Centralfängelse i Stockholm. När jag bestämt tidsperiod samt övriga
kriterier, hämtade jag de personer som skulle ingå i undersökningen ur
fångrullan. Där framgår nämligen, förutom fångens namn, också
inskrivningsdatum, födelsedatum eller ålder, födelseort, senaste
mantalskrivningsort, yrke, utseendebeskrivning, vissa uppgifter kring
häktandet, brott, straff, eventuella disciplinstraff i fängelset eller
förflyttningar samt avgångsdatum. En lista över fångens tillhörigheter
upprättades också. Där noterades noggrant värdet på varje sak och
listan signerades sedan av fången, som vid sin avgång återfick detta
samt sin arbetsförtjänst. Fångmlloma fördes årsvis i kronologisk
ordning.
När jag sedan skulle följa kvinnornas liv använde jag mig av
kyrkböcker samt pastorsexpeditionernas församlingsböcker.Vidare har
domböcker, prästbetyg och det personregister, som upprättats vid
landsarkivet i Östersund,varit till stor hjälp.
Jag ansåg att de två undersökningsgrupperna borde innehålla tio
personer vardera för att hålla som underlag för slutsatser. Ett första
krav vid urvalet av dessa var att de skulle härstamma från Jämtlands
län för att kunna följas från landsarkivet i Östersund.Ett andra krav
var att jag ville ha med kvinnor som fortfarande var ogifta när de
avtjänade sina fängelsestraff och hade större delen av livet framför sig.
Detta förmöjligheten att följa deras fortsatta liv, om de kom att gifta
sig och bilda familj etc.
En tendens bland bamamörderskoma märktes redan vid urvalet. Vid
bortsorterandet av alla som inte härstammade från länet återstod
fortfarande huvuddelen av alla dömda för barnamord, vilket kan tyda

på att detta brott ofta begicks inom den egna hembygden där den
sociala domen över att föda ett utomäktenskapligt barn kunde vara
hårdare.

Tidigare studier
Den tidigare forskning som ligger närmast tillhands är Marja Taussi
Sjöbergs undersökningar om kvinnor och brott i Västemorrlands län.
Hennes avhandling Brott och straff i Västernorrland 1861-1890 samt
boken Dufvans fångar innehåller båda studier av kvinnobrottsligheten
vid slutet av 1800-talet. Hon har även, som tidigare nämnts, tillsammans med Britt Bjömfot gjort en undersökning speciellt om bamamörderskor, Ensamma med skammen. Den bild som där ges av bamamörderskan i Västernorrland visar att hon oftast kom från en ordinär del
av landsbygdsbefolkningen och oftast var torpar- eller bondedotter
med sin hemvist inom länet. I de yngre tonåren hade hon flyttat
hemifrån och tagit tjänst som piga hos någon bonde i samma eller
någon närliggande socken. Hon var konfinnerad, oftast läs- och
skrivkunnig samt hade aldrig tidigare kommit i kontakt med brottslighet. Hon skilj de sig inte från andra kvinnor i trakten innan hon
"hamnade i olycka".
Deras undersökning visar vidare att medelåldern bland de bamamordsdömda kvinnorna var relativt hög, 28 år. Hälften av kvinnorna var
heller inte förstföderskor.Fadern till barnet var ofta en säsongsarbetare
med vilken utsikten att gifta sig ofta var obefintlig. Det kunde också
vara en dräng eller gesäll som bodde i samma hushåll som kvinnan.
Inom rättsväsendetvar man överhuvudtaget mindre intresserade av vem
fadern var. Under sitt havandeskap försökte kvinnorna dölja sitt
tillstånd och angav då skam och blygsel som skäl samt rädsla för att
förlora arbete och försörfning.Bland de kvinnor som redan tidigare fött
utomäktenskapliga barn var tydligen skammen ännu stor föratt än en
gång göra det. Den ekonomiska situationen blev för en del mycket
svår.5
När det var dags att föda överrumplades de flesta kvinnorna av
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födsloplågormitt i sitt dagliga arbete. De drog sig då oftast undan och
födde i enslighet. Förlossningarna gick oftast snabbt och utan större
plågor, vilket är särskilt anmärkningsvärt. Om barnet var vid liv
avlivades det oftast genom dränkning, kvävning eller genom utebliven
vård efter födseln. Sedan måste kvinnan snabbt tillbaka till sina sysslor
så att inget skulle märkas. Sjöberg och Björnfot fann också dem som
i all tysthet födde i sin säng under natten, ibland i samma mm som
någon annan sovande.6
Mot Sjöbergs och Bjömfots slutsatser såg jag det som intressant att
jämföramina egna undersökningsresultat.
I detta sammanhang kommer även studier kring utomäktenskaplig
fruktsamhet in vilket Ann-Sofie Kälvemark (Ohlander) studerat i Hotet
mot familjen, om ogifta mödrar i Sverige i ett historiskt perspektiv.
Här gör Kälvemark bl. a. regionala analyser av de utomäktenskapliga relationerna. Studien baseras på den kohortundersökning som
Statistiska centralbyrån gjorde år 1889 av barn födda utom äktenskapet.
Hon finner att den situation som den ogifta modem hamnade i inte
nödvändigtvisvar en social katastrof förhenne.
Jonas Frykman har, som tidigare nämnts, kommit till andra
slutsatser i sin avhandling Horan i bondesamhället. Hans studier
grundar sig på traditionsupptecknat material från bl.a. områden i
Götaland, där den sociala kontrollen var stor och den utomäktenskapliga aktiviteten låg. Han finner där en stark social avoghet mot den
ärelösa"horan", som den ogifta modem benämndes.
När det gäller kvinnor och brott är Johannes Knutsson, docent i
kriminologi vid polishögskolan, en auktoritet på området. I sin studie
Kvinnor och brott i ett historiskt perspektiv använder han sig av
brottsstatistiken för att undersöka kvinnobrottslighetens karaktär
historiskt sett. Han finner att kvinnobrottsligheten, trots variationer,
alltid utgjort en liten del av den totala brottsligheten fastän brottskaraktärema förändratsgenom åren.
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Att vara kvinna och begå brott
I Jemtlands Länscellfängelse var kvinnornas andel av det totala
fångantalet 9,3% under den undersökta perioden. Kvinnobrottslighetens
andel i allmänhet är, och har alltid varit, lägre än männens. Anledningen till detta har i tidigare studier sökt förklaras i skilda biologiska
egenskaper.
Det fanns en inställning om att kvinnan var god av naturen och
därföroförenlig med kriminalitet. Då det ändå fanns kvinnor som
begick brott sökte man förklara detta med att den brottsliga kvinnan
var "en onaturlig varelse, biologiskt misslyckad".11
Sedemera har uppfostran blivit ett grundläggande sätt att förklara
vilka egenskaper män och kvinnor får. Föreställningenär att mansrollen lättare leder till kriminalitet när män inte lyckas nå fram till de
uppsatta mansfcraven att vara stark, modig och framgångsrik..
Den roll som kvinnan tilldelats i samhället är att vara tillbakadragen
och arbetsam i hemmet och hon menas därigenom ha fått en starkare
känsla för samhällets nomier. Denna könsroll har för kvinnan ansetts
medföra en lägre brottsbenägenhet. Å
andra sidan har den här rollen
gjort att när hon väl begått ett brott har hon på sätt och vis blivit
dubbelt bestraffad. Hon har inte bara brutit mot lagen utan även mot
sin könsroll. Det är inte kvinnligt att begå brott.
Marja Taussi Sjöberg har i sina studier funnit att kvinnor som
begick brott och hamnade i fängelse ofta kom från ännu fattigare och
svårare omständigheter än en manlig brottsling. Könsrollen var en
viktig spärr mot brottslighet men när kvinnan väl trampat över gränsen
befann hon sig i betydligt mera utsatt situation än sin manliga motsvårighet. Hon blev alltså hårdare stämplad.

Kvinnans ställning i 1800-talets bondesamhälle
Att vara kvinna förr, innebar att vara praktiskt taget utesluten från allt
utövande av självständigekonomisk verksamhet. Försörjninggenom
äktenskap var en nödvändighet.Men inom äktenskapet var mannens
bestämmanderätt omfattande, och hustruns plikt var att ägna sig åt
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husets skötsel. Hustrun hamnade i ett starkt beroendeband till sin make
och kunde inte på egen hand ingå avtal med laga kraft. För den ogifta
kvinnan var det svårt att försörjasig. Som ogift arbetade man oftast
som piga, men var då övervakad av sitt husbondfolk, som bl.a. hade
rätt att aga eller på andra sätt straffa sina anställda för olika förseelser.
Om hon blev havande förlorade hon oftast sin anställning.13
Olagliga utvägar blev ibland oundvikliga för försörjningensskull.
Att ägna sig åt utskänkning av alkohol krävde tillstånd samt var
förbjudetmellan vissa tider på dygnet, vilket gjorde detta till en vanlig
brottsförseelse bland kvinnor. För den försvarslösaoch kringdrivade
kvinnan blev snatterier, stölder och prostitution vanliga brott i jakten
på brödfödan.
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"blev med
Som ogift kvinna arbetade man vanligen som piga. Den som
barn" förlorade oftast sin anställning. Foto: Nils Thomasson, Jämtlands läns
museum.
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Om barnamord
Att ta livet av sitt nyfödda barn var en gärning föranledd av försörjningssvårigheter och skam. Att föda ett oäkta barn dömdes hårt av
samhället och främst då av kyrkans makter. Kyrkans moralbegrepp
fördömde sexuellt umgänge utom äktenskapet och som ogift var
modem, enligt de kyrkliga normerna, ärelös.Hon kunde oftast inte få
behålla sitt arbete och det blev även svårt att få en ny tjänst. Denna
mörka framtidsbild gjorde att frestelsen att fördriva sitt foster, eller
döda det efter födseln, blev stark. Då samhället skärpte straffen i
avskräckande syfte , ökade istället antalet barnamord och det hela blev
en ond cirkel. "Strängare straff - fler barnamord, fler barnamord - än
strängare straff."
År1655 kom det första bamamordsplakatet i Sverige, som sedan
följdes av en rad speciallagar, då antalet barnamord istället ökade.
Allmänheten uppmanades i en förordning från 1750 att anmäla om de
kände till att en kvinna var havande samt se till att hon inte fick föda
i enslighet.16
Under senare delen av 1700-talet framkom delvis nya tankar i
bekämpandet av barnamorden. Man ville mildra straffen förlönskaläge
och därmed sammanhängande brott. Gustaf III ansåg att drivkraften
bakom barnamorden skulle dämpas genom att skydda "lägerskvinnorna" från publicitet och därmed minska skam och vanrykte. Man
föreslog t.o.m. att dödsstraffet för uppsåtligt barnamord skulle
avskaffas. Uppsåtligt barnamord straffades med döden ända fram till
1861. Slutprodukten av alla betänkanden kom i form av 1864 års
strafflag.17 Enligt denna var straffet förbarnamord 4-10 års straffarbete
och förfosters läggande ålönn, 2-4 års straffarbete om enslighet sökts
eller 6 månader-2 år om enslighet inte sökts. Den senare straffbenämningen ådömdesnär det uppgavs att fostret varit utan liv vid framfödandet och detta inte kunde motbevisas.18
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Utomäktenskapliga barn
"Oäkta barn" dvs. barn födda utom äktenskapet, var en vanlig
benämning förr. Begreppet var inte entydigt, utan kunde betyda att
föräldrarnalevde tillsammans utan att vara gifta, att barnet föddes före
äktenskapets ingående eller att barnets mor lämnats ensam med
barnet.
En stark ökning av antalet utomäktenskapliga barn skedde 17501850. En av orsakerna var att kvinnor i större utsträckning än tidigare
arbetade utanför hemmet, ofta som pigor på någon annan gård, vilket
avsevärt minskade den sociala kontrollen.20
Jonas Frykmans undersökningvisade att den ogifta modem utestängdes
från de gifta kvinnornas sfär. "Namnet hora förtjänadekvinnorna mte
genom prostitution utan därav att de fött ett barn utom äktenskapet,
eller misstänktes för att ha förbindelse med en gift man."21
Ann-Sofie Kälvemark har i sina studier funnit regionala skillnader.
De inre och västra delarna av Götalands landsbygd uppvisade t ex låga
tal av utomäktenskaplig fruktsamhet, medan Skåne, Blekinge och
Mellansverige hade hög frekvens. I Norrlands inre delar, Härjedalen,
Jämtland, Gästrikland och Hälsingland förekom i böljan låga tal, men
dessa följdes av en stark ökning i slutet av 1800-talet. För Västerbottens del förekom dock ingen sådan ökning. Kälvemark fann att
områden med sträng social kontroll medförde låg utomäktenskaplig
fruktsamhet, vUket medförde att en ogift mor i ett sådant område blev
mera utstött.22
En utomäktenskaplig relation kunde dock legitimeras genom
giftennål, antingen med barnets far eller med någon annan än barnets
far, vilket var vanligare. Legitimeringsfrekvensen var högst i Jämtlands
län och genomgående visade det sig att i områden där antalet utomäktenskapliga barn var högt var också legituneringsfrekvensen hög, och
tvärtom. Det behövde alltså inte innebära en social katastrof för en
kvinna att föda ett utomäik^enskapligt barn, enligt Kälvemark.23
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Jämtlands länscellfängelsebyggdes år 1861. Fängelsetvar en för sin tid
imponerande byggnad i staden, antagligen i syfte att ha en avskräckande
funktion. Foto: Jämtlands läns museum.

Jemtlands länscellfängelse
I Östersundbyggdes år 1861 Jemtlands länscellfängelsei enlighet med
det år 1841 antagna riksdagsbeslutet om cellsystemet. Det byggdes
samtidigt som cellfängelset Dufvan i Härnösand,och därmed fanns
cellfängelser i hela landet. Jemtlands länscellfängelsevar en för sin tid
imponerande byggnad i staden, antagligen i syfte att fylla en avskräckande funktion för dess invånare. Fängelset var byggt i sten i tre
våningar och dess profil tronade vid Prästgatans norra ände.
Cellsystemet blev den hädanefter rådande ideologin och man började använda sig av begreppet fångvård,där målsättningenvar att förbättra fångarna under fängelsetiden. Under straffets gång skulle
nämligen religionsundervisning, skolundervisning, arbete och disciplin
16

i kombination med cellisoleringen göra fången till en bättre människa.
Förväntningarnapå det nya systemet var höga och lovorden flödade
i fångvårdsstyrelsensårsberättelseanno 1861:
"Hvar och en som
för 20 år tillbaka besökt något af de större
Länsfängelsernaoch med egna ögonsett det i alla afseenden sedeslösa
lif, som der tillbragtes af de halfnahia eller i trasor klädda människor,
som der voro sammanhopade, och nu besöker ett af de nya cellfängelserna, der den nyinkomne fången, sedan han blifvit badad och försedd
med snygga kläder, samt såmedelst till det yttre renad, insattes uti ett
snyggt rum och lämnas tillgång till Guds ord, för att derigenom, med
Religionens biträde, renas äfven in till sitt indre, - han skall säkert
finna sig öjvertygad derom, att rikets ständer sällan, om ens någonsin
anslagit medel till ett företag, som i högre grad än detta burit hela
samhälletvälsignelserika frukter.
Trots denna omfattande fängelsereform fanns det andra typer av
fängelser i landet: de centrala straffängelsema och de centrala
arbetsanstaltema.

Kvinnofängelset på Norrmalm
För strafftider överstigande 2 år sändes kvinnorna i Jämtlands län till
Norrmalms Centralfängelse i Stockholm. Denna dystra grupp av
byggnader var belägen på Bamhusgatan vid Norra Bantorget och dess
äldsta delar uppfördes redan 1645-1649. Det var det gamla tukthuset,
där man enligt 1622 års "Tucht Hus Ordningh" borde förbara "alle
olydige barn som föräldrarneare olydige", "olydige tiänstefolk, the
ther huarken lyda gud eller gåttfolk", "alle små Tiufuar, små Röfuere,
bofwar, gudz ordz lastare som sigh aldrigh bättra the scholle och hijt
komma till att späckas wid kiärran, sågen eller Quarnen", samt "allt
Inhysses folk som gifuue sig till Lättia, och settie sigh ther som
ölkrogar äro".
Med tiden kom fängelset att byggas ut med den del som benämndes
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Smedjegården. Under 1700-talets gång övergick fängelset till att
mestadels användas som fabrikslokaler medan fångarna flyttades till
Långholmen.
År1826 beslutades dock att fångar av olika kön skulle hållas på
olika platser och därförgjordes om- och tillbyggnader på det tidigare
Normialmsfängelset för att det åter skulle kunna hysa fångar, denna
"norra korrektionsmrättnmgen" stod färdig
gång enbart kvinnliga. Den
år 1827.28

.:-;\

Interiör från kvinnofängelset på Norrmalm i Stockholm. Hit sändes de
jämtländskakvinnofångar som fått straff som översteg två år. Bilden
publicerades i Ny Illustrerad Tidskrift 1896. Foto: Stockholms stadsmuseum.
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En journalist på Ny Illustrerad Tidning gjorde 1896 ett reportage om
fängelset och gick på mndvandring i detsamma. Han berättar om
fångarna, de vitklädda kvinnorna, vars arbetsdagar började halv sex på
morgonen med att sticka täcken och strumpor, sy säckar och fångkläder m.m. Mitt på dagen ringde klockan för lunch och denna dag, en
lördag, bestod den av köttsoppa och bröd. Arbetsdagen sträckte sig
sedan till klockan åtta på kvällen innan fångarna kunde återvändatill
de stora sovlogementen.
Med tiden ansåg man dock att logementfängelserna inte fyllde sin
funktion och några tiotal år efter det att den nya fängelserefonnen
vunnit laga kraft böljade man avveckla Norrmalms Centralfängelse.
Under år 1894 fördelades livstids- och straffarbetsfångarna mellan
centralfängelsema i Norrköping och Göteborg. Kvar blev endast
kategorin lösdriverskor. Ävendessa flyttades sedemera till Norrköping,
och Norrmalmsfängelset stängde för gott i december 1896,29

KVINNORNA OCH DERAS BROTT
Barnamörderskor med flera
Här porträtteras tio kvinnor som hade det gemensamma att de någon
gång under åren 1880-1890 satt fängslade förbarnamord eller liknande
brott. Alla personstudiema är i princip upplagda på samma sätt då jag
försöktfölja kvinnorna från födelsen till döden.
Alla har återfunnits i födelseboken, varifrån födelsedatum, samt föråldrarnas namn hämtats. Uppgifter om deras uppväxtperiod har i regel
tagits ur prästbetyg från fängelsets arkiv eller ur domböckerna. Ur
domböckerna har även de brottsbeskrivningar, som i vissa fall finns
med, hämtats. Fakta om deras liv efter fängelsevistelsen kommer i
huvudsak från pastorsexpeditionernas församlingsböcker. Dessa
kvinnors öden kommer längre fram att jämförasmed en annan grupp
kvinnliga brottslingar, som återfinns under mbriken Tjuvar, lösdriverskor med flera.
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Kristina Andersdotter
Kristina föddes i Ytterberg, Sveg, den 27 febmari 1871. Föräldrarvar
bonden Anders Henriksson och hans hustru Kerstin Larsdotter.
Kristinas familj beskrevs av prästen som "någorlunda borgade".
Hon hade sex syskon. Under sin uppväxttid vistades hon mest i
hemmet och tog sin första nattvard vid 16 års ålder. Hon hade goda
kunskaper i innanläsning och kristendomskunskap och hade aldrig förut
varit tilltalad förnågot brott.
Inför Svegs tingslags häradsrättstod hon den 8 febmari 1890 åtalad
förbarnamord. I rättsprotokollen berättade hon att hon i påsktid 1889
haft samlag med en man, och att hon i början av september märkt sig
vara havande. Någon månad senare träffade hon mannen och talade om
för honom hur saken låg till, varvid han påstod att hon förmodligen
misstagit sig. Hon började hädanefter önska att fostret skulle vara dött
vid framfödandet och svarade nekande på alla frågor om eventuell
graviditet. Hon var anställd som piga på en bondgård i trakten, när hon
en sen kväll kände att det var dags att föda. Hennes bostad var belägen
i ladugården, men hon lyckades inte ta sig ut för att tillkalla bondhustrun förrändet svartnade för ögonen på henne. Slåendes med ett ben
på vardera sidan om gödselrännan och med ett kraftigt tag om
spiltväggen, framfödde hon sedan ett foster, som föll ned i rännan.
Fostret tycktes vara vid liv, men hon lät det likväl ligga och gick upp
till sin kammare på vinden. Efter en stund hämtade hon ett kärl med
ljummet vatten och gick för att tvätta fostret. Det var först svårt att
finna det, då det låg i en högav spillning, samt att kon i båset överföst
det med mer skräp och spillning. När hon lyfte upp det märkte hon att
det var dött. Hon tvättade av det och lade det i ett förkläde,varefter
hon lade alltsammans under sänghalmen åt huvudänden i sin säng.
Sedan lade hon sig själv att sova till nästa morgon.
Bondhustmn på gården kom sedemera att finna fostret i sänghalmen
och Kristina erkände då för henne vad som hänt. Häradsrätten
tilldömde 4 års straffarbete för barnamord. Den 13 juni 1890 sändes
hon från Jemtlands länscellfängelsetill Nornnalms centralfängelse i
Stockholm, för att där avtjäna sitt straff. Hon var då 19 år. Efter
avtjänad strafftid återvände hon till sina hemtrakter. Hon träffade
sedemera Per-Olof Persson från Sunne, med vilken hon gifte sig 1895.
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De övertog Kristinas föräldragårdi Ytterberg och fick många barn.
Kristina blev över åttio år gammal innan hon avled 1955.

Emma Kristina Eskilsdotter
Emma föddes i Lagmanslandet, Brunflo socken, den 18 september
1854. Föräldrarvar f. bonden Eskil Eskilsson och hans hustru Barbara
Persdotter.
Prästen i socknen bedömde familjen som fattig. Emma Kristina
uppfostrades i hemmet tillsammans med sina sex syskon och tog
nattvarden vid 15 års ålder. Skolan blev förhennes del föga bevistad
och hon inhämtade endast försvarliga kunskaper i innanläsning och
kristendomskunskap.
År1877 blev hon kyrkotagen som Olof Zakrissons, från Ut, fästekvinna. Hon födde tre oäkta barn: Anna Brita 1877, samt tvillingarna
Oskar och Olof 1880. Den senare avled året därpåoch det blev inledningen på många svåra år för Emma Kristina. 1882 fick hon
skiljebrev efter lysning med Olof Zakrisson. 1884 födde hon på nytt
oäkta barn, tvillingarna Erik och Kristina. Erik dog tre år gammal, år
1887. Samma år dog Oskar, sju år gammal, och bara några dagar
senare dog Anna Brita, tio år gammal. Alla drabbades av olika
sjukdomar vUka mte syntes ha något direkt samband.
Den 3/12 1890 dömdes Emma Kristina förfosterfördrivning till l
år och 6 månaders straffarbete. Hon var då 36 år gammal. Fosterfördrivningen hade skett med hjälp av kvicksilver, som hon intagit i
början av sin graviditet. Under flera månader avgick blod och köttslamsor från henne, och efter 7-8 månaders graviditet framfödde hon
ett foster som var hopskrumpet och ruttet. Detta grävde hon ned i en
åker. Under förhöreni häradsrättenberättade hon även om en tidigare
utförd fosterfördrivning. Hon angav som skäl till sitt handlande att hon
inte ägde tillgångar föratt ta hand om ett barn till, samt hänvisade till
de ledsamheter som drabbat hennes tidigare barn. Pastorn skrev i
"känd
för ett högst lättsinnigt leverne",
prästbetyget att hon var
syftande på de oäkta barnen.
Hon avtjänade sitt fängelsestraff i Östersund,och under hennes
strafftid avled även dottern Kristina, sju år gammal. År1894 födde hon
dock Mathilda Eskilina, samt år 1897 Märta Kristina, till vilka Göran
21

Göransson i Kyrkas erkände sig som fader. Med honom flyttade hon
och barnen till Lillsjöhögenår 1898. Med Göran Göransson fick Emma
Kristina också en son år 1899, som bara blev knappa året gammal
innan han avled. Dottern Matthilda Eskilina dog 1911, 17 år gammal.
Emma Kristina förblev ogift hela livet. Många svårigheter kantade
hennes liv genom den extrema dödlighet som drabbade hennes barn.
Själv blev hon 71 år gammal innan hon dog 1925.
Anna Katarina Jönsdotter
Anna föddes i Hällesjö,Bräcke, den 22 januari 1857. Föräldrarvar
arrendatorn Jöns Persson Lundberg och hans hustru Karolina Bjurström.
Anna Katarina vistades i föräldrahemmet tills hon var 14 år.
Därefter fick hon tjänst i byarna Ansjö och Mjösjöoch senast hos
hemmansägaren Borg i Ansjö. Hon fick gå en del i skola och lärde sig
läsa och skriva något, samt tog nattvarden vid 16 års ålder. Hon födde
två oäkta barn, en son år 1879 samt en dotter år 1883. Sonen togs
omband av hennes föräldrar,medan dottern vistades tillsammans med
henne hos hemmansägare Borg.
Hösten 1889 märkte hon sig åter vara havande. I mars månad 1890
umgicks hon första gången med tanken på att döda sitt foster. Hon höll
saken hemlig, men hennes husbondefolk kände till havandeskapet. På
aftonen den 21 maj kände hon födseln vara nära förestående. Hon
omtalade mte för någon vad som skulle ske, utan lade sig i sin
tillfälliga bostad i ladugården med sin sjuåriga flicka bredvid sig i
sängen. Hon födde barnet frampå natten när flickan sov. Barnet levde
vid födseln, dock utan att avge något ljud. Det inlindades genast i en
sjal föratt kvävas. Anna Katarina höll själen hårt för barnets mun tills
hon kände att det inte längre rörde sig. Därefter öppnade hon själen
och såg att det var en flicka, och i denna stund ångrade hon sitt
förfarande. Hon lade det döda barnet bredvid sig i sängen tills hon kl
6 påföljandemorgon steg upp, gjorde eld i mumgnen och kastade in
sitt nyföddabarn. Efter detta tog hon itu med sina vanliga kökssysslor.
Hon var till synes frisk och talade inte om förnågon vad som ägt mm.
På förfrågansvarade hon att inget särskilt hänt, samt att hennes dotter
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hela tiden sovit bredvid henne. Länsmannen underrättades dock och
rannsakning genomfördes, varvid Anna Katarina erkände sitt brott.
Hon angav att hon kände barnafadern, men att hon inte omtalat
något förhonom om att döda fostret. En grundläggande orsak till detta
barnamord var att barnafadern lägrat henne under äktenskapslöfte,men
sedemera förskjutit henne och att hon då såg sin framtidsbild som allt
annat än ljus. Den 5 juli 1890 dömde Ragunda tingslags häradsrätttill
5 års straffarbete för barnamord och Anna Katarina var då 33 år
gammal. Hon sändes till Norrmalms centralfängelse, dit hon ankom
den 12 juli 1890. År1893 ansökte hon om nåd, men ansökan avslogs.
År1894 förflyttades hon, liksom många andra straffångar, till
centralfängelset i Göteborg. Hon ansökte om nåd två gånger, men detta
beviljades ej. Den 9 juli 1895 frigavs hon efter fullbordad strafftid och
förpassades till hemorten.
Fyra år senare gifte hon sig med norrmannen Arne Pedersen, och
fick med honom sonen Oskar Arne år 1899, samt sonen John Anton år
1901. År1910 avled maken och Anna Katarina blev änka. Under
återstoden av sitt liv försörjdehon sig som skolstäderska. Hon avled
den 8 juni 1939, 82 år gammal.

Brita Kristina Jönsdotter
Brita föddes i Husas, Ut, den 12 november 1855, som oäkta barn till
pigan Lisbet Olofsdotter.
När Brita Kristina var åtta år gammal, ingick modem äktenskap
med torparen Erik Ersson i Söre. Brita Kristina konfirmerades vid 16
års ålder och bevistade folkskola under två terminer. Hon lärde sig
läsa, men var mindre skrivkunnig. 1871 erhöll hon en tjänst som piga
hos hemmansägaren Paul Ersson i Boda. Två år senare tvingades hon
lämna denna tjänst p.g.a. havandeskap, och hon flyttade då till sin
mormor Kerstin Örbomi Söre. Där födde hon i september samma år
ett gossebarn. Gossen blev bara tre år gammal innan han avled i
scharlakansfeber. Brita Kristina stannade kvar hos sin mormor, tills hon
fick tjänst som piga hos hemmansägaren Salomon Persson i Handog.
Där stannade hon till den senare delen av febmari 1881.
Fram till mitten av mars vistades hon hos sina föräldrari deras torp
vid Hårkans vattendrag, lydande under majorsbostället i Söre. Under
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denna vistelse, närmare bestämt den 27 febmari, födde hon i enslighet
ett gossebarn, utomhus under bar himmel. Sitt havandeskap hade hon
hela tiden sökt dölja. Vid rannsakningen berättade hon att hon genast
grävt ned fostret i snön, utan att ta reda på om det var vid liv eller ej.
Hon häktades den 13 mars 1881 och dömdes till 3 års straffarbete för
fosters läggande å lönn. Hon sändes inte till Norrmalm utan kvarhölls
i fängelset i Östersund. Den 25 juni samma år, kallades till ny
rannsakning mot henne då hon i fängelset erkänt att hon inte berättat
hela sanningen. Brita Kristina erkände att barnet vid ovan nämnda
födsel varit vid liv, att hon genast försöktstrypa det och därefter
dränktdet i Hårkan. Dessutom erkände hon att hon begått ett barnamord tidigare, år 1878, då hon under sin vistelse hos Salomon Persson
i Handog fött ett flickebarn, som hon genast genom strypning samt
dränlffling i en vattenfylld murpanna, avlivat och grävt ned i Häggesta
bys skogsmark.
Lits tingslags häradsrättbeslutade att hon för dessa två barnamord
skulle undergå 8 års straffarbete. Hon avsändes den 2 juli 1881 till
Norrmalms centralfängelse. Hon var då 25 år. Efter två års avtjänad
strafftid ansökte hon och beviljades Kongl. nåd vilket innebar förkortad
strafftid till 6 år. Hon frigavs därför1887 och förpassades till hemorten. Väl tillbaka i Litstrakten igen kyrkoskrevs hon i Greningen, där
hon antecknades som arbetskvinna. Hon träffade arbetaren Karl
Karlsson och gifte sig med honom år 1889. Inom äktenskapet födde
hon sex barn, men tre av dem avled under våren 1892, den första redan
som spädbarn, de två andra i kikhosta. En fjärde, ett spädbarn, avled
i januari 1893. Brita Kristina själv ådrog sig lungsot och avled den 19
oktober 1894, 38 år gammal. Ett femte barn avled året därpå, 2 år
gammal. Efter dessa svåra år återstod endast maken Karl och en son,
Johannes sex år. Johannes togs omband av Olof Karlsson i Norderåsen.

Karin Kjelsdotter
Karin föddes i Skanderåsen, Berg, den 30 augusti 1861. Föräldrarvar
bonden Kjel Eriksson och hans hustru Kjerstin Olsdotter.
Karin växte upp med sina föräldraroch sju syskon, en någorlunda
välbärgadbondefamilj i Skanderåsens by. Hon bodde kvar på gården
även efter sin konfinnation vid 16 års ålder. Hennes skrivkunskaper var
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goda, hon läste innantill med färdighet och ägde mycket god kristendomskunskap.
Vid 19 års ålder blev hon havande, och under sin vistelse i Losjö
fäbodar under sommaren, födde hon i enslighet ett fullgånget och
levande barn. Hon var sedan tidigare beslutad att avliva barnet och,
efter misslyckad kvävning, dränkte hon det i en vattenbalja.
Av Bergs tingslags häradsrättdömdes hon till 5 års straffarbete för
barnamord. Hon var 20 år gammal när hon den 7 oktober 1881 sändes
till Norrmalm föratt avtjäna sitt straff. Efter fulländad strafftid frigavs
hon 1886 och skickades hem till Skanderåsen igen. Tre år senare födde
hon en oäkta son och år 1897 en oäkta dotter. Hon var fortfarande
skriven på föräldragården,som nu övertagits av hennes bröder. År
1903 gifte hon sig med Per Andersson från Tossåsen, Berg. Karin dog
1940, 79 år gammal.
Kristina Olofsdotter
Kristina föddes i Trång, Alsen, den 4 juli 1867. Föräldrarvar torparen
Olof Persson och hans hustru Raikel Bertilsdotter.
Kristinas familj var ganska fattig. Hon vistades hemma till konfirmationen och hade därefter olika tjänster som piga på gårdar i
Alsenbygden. År1887 föddehon en oäkta dotter, som bara blev någon
vecka gammal.
Ett par år senare blev hon havande igen. Efter att ha försöktdölja
sitt havandeskap födde hon, under sin vistelse i Tomsbodama
sommaren 1890, ett foster i enslighet. Fostret återfanns aldrig varvid
det inträffade aldrig kunde styrkas. Kristina själv hävdade att hon haft
missfall. En barnmorskas undersökning visade att hon natten mellan
den 14 och 15 juli framfött ett fullgånget foster, och fann alltså inte att
uppgiften om missfall stämde. På barnmorskans vittnesuppgift dömde
Hallens tingslags häradsrätt till 2 månaders straffarbete för fosters
läggande å lönn. Strafftiden avtjänades vid länscellfängelseti Ostersund.
Efter avtjänad strafftid stod hon fortfarande skriven i Alsen, men
uppgifter tyder på att hon mestadels vistades i Östersundsamt på
Frösön.År1892 födde hon en oäkta son på Frösön,samt år 1895 en
dotter och år 1896 en son i Östersund,båda oäkta. Den 17/3 tog hon,
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tillsammans med sina barn, ut flyttbetyg till Östersund.Hon återfinns
dock inte som inflyttad till Östersund,varför jag inte lyckats följa
henne längre.

Margareta Olofsdotter
Margareta föddes i Bakvattnet, Hotagen, den l november 1851.
Föräldrarvar arbetaren Olof Ersson och hans hustru Märet Jönsdotter.
Margareta vistades hos föräldrarnatill 16 års ålder då hon konfirmerades. Familjen var fattig. Hon tjänade som piga i Föllinge och
Hotagens socknar, men försörjdesig även med andra tillfälliga arbeten.
Läsningen gick bra, men hon lärde sig aldrig att skriva. Ar 1872 födde
hon en oäkta son, Olof.
Under hösten 1879 blev hon åter havande efter "olovlig beblandelse". Då hon vistades hos födorådsmannenOlof Jönsson i Vallrun födde
hon ett foster i dennes fähus, dit hon själv sökt sig undan. Barnet var
vid liv, men Margareta kvävde det då hon inlindade dess ansikte och
kropp i ett förklädesamt en kjol. Hon lade det i sin säng och förvarade
det där till påföljandenatt, då hon bar fostret till ett stenröse i närheten
av byn och övertäckte det med sten. Gärningen var föranledd av
misströstan om att kunna försörjasig och barnet.
Av Lits tingslags häradsrättdömdes hon till 4 års straffarbete för
barnamord. Den 29 juli avsändes hon med fångtransport till Norrmalm,
28 år gammal. Den 28 juli 1884 var hennes strafftid till ända och hon
skickades hem till Hotagen igen. Hon återvände till föräldrarna i
Bakvattnet, vilka under en tid bott i Föllinge.
År1887 födde hon en oäkta son, Nils Erik, och 1890 oäkta dottern
Marta Margareta. Hon fortsatte att vara skriven på föräldrarnas
fastighet med sina tre oäkta barn. 1909 utflyttade hon till Aspås och
1919 vidare till Offerdal. Hon var 68 år och fortfarande ogift.

Anna Pålsdotter
Anna föddes i Kakuåsen, Hammerdal, den l mars 1854. Föräldrarvar
bonden Pål Kempe och hans hustru Anna Göransdotter.
Anna uppfostrades i hemmet. Hon deltog i småskolans undervisning
och lärde sig läsa, skriva och räkna. Hon tog nattvarden 1868 och kom
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sedan att tjäna som piga hos sin broder Sven Pålsson-Kämpe,medan
han i Kakuåsen ägde ett torp. Därefter var hon skriven i samma by
som arbetskvinna. Under fem års tid arbetade hon hos bonden Anders
Pålsson i Ede by, Hammerdal. 1873 flyttade hon åter till sina föräldrar
och kom sedan att ha sin hemvist där. Hon var sysselsatt med arbete,
dels hemma, dels hos åtskilligt annat folk. År1874 födde hon en oäkta
dotter, Anna Brita, samt 1879 en oäkta son, vilken endast levde ett
dygn. I husförhörslängdenantecknades nu Anna som försvarslös.
Hösten 1880 tog hon tjänst hos kronofjärdingsmannen Lars Nilsson
i Laxviken, till vilken hon flyttade i slutet av oktober. Lördagen den
11 december deltog hon som vanligt i frukostmåltiden, men böljade
känna sig illamående och begav sig ut för att kräkas. Därpågick hon
till fähuset och intog sin sängplats där. Snart började värkarna. Hon
gick upp på fähusgällenoch födde ett gossebarn. Det inlindades i en
tröja samt ett förklädeoch lämnades kvar på gällen, medan hon själv
gick ner till sin sängplats. Husbondfolket, som anade oråd, fann henne
i sängen och förstod att leta uppe på gällen efter ett eventuellt foster.
De fann fostret livlöst, men lyckades genom uppvärmande bad
återuppliva det. När de bar in barnet till Anna ville hon inte veta av
det. Efter en stund gick hon med på att ha det i sin säng, och sedemera
lämnades hon och det skrikande barnet ensamma. Det låg hos henne
i nämiare tre timmar och var ömsom lugnt, ömsom oroligt. Husbondfolket fanns hela tiden i ladugården, men då de avlägsnade sig därifrån,
under endast några minuter, tystnade plötsligt barnet helt och hållet. De
beslöt då att genast kontrollera hur det stod till. De gick in, lyfte upp
fäUen under viken både moder och barn låg och fann barnet dött med
ansiktet vänt nedåt. Genom senare likbeslktning ansågs det ha avlidit
av våld mot huvudet.
Av Lits tingslags häradsrättdömdes hon till 6 års straffarbete för
barnamord. Hon häktades den 15 januari 1881, satt sedan fem månader
i länscellfängelset i Östersundinnan hon den 17 juni skickades till
Norrmalm föratt avtjäna resten av straffet. Hon var då 26 år gammal.
Efter strafftidens slut sändes hon, den 25 december 1886, tillbaka till
Kakuåsen i Hammerdal. Båda föräldrarnaavled efter ett par år och
brodern tog över hemmanet. Anna stod skriven på fastigheten och
benämndes nu som "arbeterska" i husförhörslängden.Brodern avled
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1890. Samma år födde Anna en oäkta son, Sigfrid Martin, och år 1893
oäkta dottern Olga Paulina.
Anna förblev ogift och avled i lungsot den 22 augusti 1908,54 år
gammal.
Lisa Pålsdotter
Lisa föddes i Ede, Hammerdal, den 3 januari 1855. Föräldrarvar
bonden Pål Jonsson och hans hustru Maja Lisa Persdotter.
Lisa konfirmerades 1870 vid 15 års ålder. Hon bevistade folkskola
i 3-4 års tid, men endast en temiin varje år. Att läsa och skriva hann
hon ändålära sig. När föräldrarnaflyttade till Sandsjö 1872, stannade
hon kvar i Ede, Hammerdal, hos bonden Hemming Hemmingsson.
Efter sommaren och hösten flyttade hon efter föräldrarnatill Sundsjö
och tog en kort tid därefter en halvårstjänsthos bonden Jöns Persson
i Ismundsundet i Boggsjö by, Sundsjö socken. Våren 1873 flyttade hon
åter till föräldrarna,som nu inköpt ett hemman och bosatt sig i Brynje
by i Kyrkas, och vistades där till november 1880. Därefter hyrde hon
ett mm hos Sven Danielssons änka Stina Persdotter i Brynje och bodde
där med sin oäkta son Sven Paulus, som föddes i januari 1877.
Den 11 januari 1881 hölls polisrannsakning mot Lisa Pålsdotter, då
hon i ett långt skridet havandeskap "plötsligt ändrat utseende", och
misstanke förelågatt hon i hemlighet skulle ha framfött ett foster. Hon
berättade att hon i början av maj 1880 blivit havande, men att hon en
månad före jul, efter fall från en trappa, blivit förlöstfrån en livlös
fosterbildning. Denna hade hon, tillsammans med blod och annat,
kastat ut på gödselstacken. Gödselstacken kunde vid rannsakningstillfaUet inte undersökas, då den var genomfrusen. Målet uppsköts därför
till dess att väderleken skulle tillåta en kontroll av gödselhögen,där
eventuella lämningar skulle finnas. Lisa kvarhölls häktad i länscellfängelset i Östersund under de fyra månader som rannsakningen
pågick. Då slutligen inga bevis framkom som kunde motsäga Lisas
utsaga, frikändes hon och sattes på fri fot av Lits tingslags häradsrätt
den 6 augusti 1881. Hon var då 25 år gammal.
Efter frikännandet stannade hon kvar i Östersundoch födde där i
november 1882 ytterligare en oäkta son, Gustaf Georg. Lisa arbetade
som sömmerska och bodde med sina söner på flera olika ställen i
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staden. År1888 flyttade de till Köpmangatan 3. Där avled, den 20 juni
året därpå, sonen Gustaf Georg. Sonen Karl Leonard föddes i april
1892, och i mars 1895 föddes Ernst Artur. Äldstesonen Sven Paulus
lämnade familjen för att ta arbete på annat håll.
År1896 blev Lisa Pålsdotter tvungen att flytta med sina barn till
fattighuset. Där dog, året därpå,sonen Ernst Artur. År1909 insjuknade
Lisa i tuberkulos och den 29 juni avled hon, 54 år gammal.
Ingrid Sifvertsdotter
Ingrid föddes i Klövsjöden 5 oktober 1853. Föräldrarvar inhysesmannen Sivert Olofsson och hans hustru Ingegerd Jonasdotter.
Ingrid Sifvertsdotter vistades under sin uppväxt i hemmet och tog
nattvarden 1869. Under en vinter fick hon undervisning i Klövsjö
folkskola och lärde sig läsa och skriva. Strax därefter lämnade hon
hemmet och fick anställning hos Göran Einarsson i Tossåsen, hos
vilken hon vistades i två år. Sedan tjänade hon två år som piga hos
hemmansägaren Erik Johansson i Kvamsjö, innan hon kom att
återvändatill föräldrahemmetföratt där vistas i fyra år. Under denna
tid födde hon två oäkta barn, det ena den 14 januari 1873 och det
andra den 28 april 1877. På hösten 1877 erhöll hon tjänst hos
inspektören Adolf Decker i Thorsborg, vilken hon innehade till
sommaren 1878. Då avled hennes mor och hon vistades hemma hos
fadern till hösten 1879. Därefter kom hon att bevista en rad kortvariga
arbeten, bl.a. i Oviken, Håra och Hovermo. Under denna tid avled även
fadern.
I slutet av juli 1880 blev hon havande och födde den 11 mars 1881
ett foster i enslighet. Hon uppgav att fostret var dödfött,men blev dock
föremålför rannsakning. Ovikens tingslags häradsrättfann att hon
skulle avtjäna 8 månaders straffarbete förfosters läggande å lönn. Hon
var då 26 år. Straffet avtjänades i Länscellfängelseti Östersundoch
efter avslutad strafftid återvändehon till Klövsjö.Där bodde hennes
syster, med sina barn, samt hennes bröder kvar på föräldragården.
Mellan åren 1883 och 1892 födde Ingrid fem oäkta barn och hade då
sammanlagt sju stycken. Den 17 juli 1898 gifte hon sig med arbetaren
Håkan Nilsson från Dalby, Falun, och fick inom detta äktenskap två
döttrar åren 1899 och 1901.
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Den 13 juni 1908 utvandrade hon tillsammans med sin make och de
fyra yngsta barnen till Nordamerika. Tre av de äldre barnen hade
utvandrat några år tidigare. Ingrid var 55 år när hon lämnade Sverige.

Kommentar till dessa kvinnoöden
Barnamord var ett brott som man både förr och nu reagerar starkt
inför. När brottet beskrivs i detalj är det ofta svårt att ha förståelseför
kvinnornas handlande. Här måste man dock inta en källkritisk hållning,
då information och brottsbeskrivning är hämtad från domboksmaterialet. Detta är ett mycket rikt material, som kan berätta en hel del som
inte annars skulle gå att få fram. Men domboksmaterialet är också
framställt och riktat, inte som informationskälla till oss som idag
gräver i domstolsarkiv efter personers liv och leverne, utan till en
juridisk överhet i syfte att på sakligaste sätt dokumentera ett rättsfall.
Man måste därförvara försiktig med att dra självklara slutsatser ur
dessa fallbeskrivningar. Domböckernas berättelse är avskalad från allt
känsloliv och intar en viss position gentemot den åtalade. Vi vet alltså
inget om Anna Pålsdotters inre liv och den ångest hon kände inför det
oönskade havandeskapet, eller tankar vid förlossningen ute i ladugården.

Vad man förövrigt lägger märke till är det stora antal oäkta barn,
som föds av dessa kvinnor. En del föder oäkta barn både före och efter
det att de misstänkts och dömts för barnamord. Många är alltså inte
förstförderskor, utan begår barnamord vid sitt andra eller tredje
havandeskap. Medelåldern i denna gmpp, mätt vid tiden för inskrivning
vid fängelset, var 27 år.
Anmärkningsvärdär även den bamadödlighet, som drabbar några
av kvinnorna. Man kan endast spekulera i orsakerna till detta, men
fattigdom torde vara en av orsakerna. Siffror har även visat att dödligheten var högre bland utomäktenskapliga barn än bland barn födda
inom äktenskapet. Den nedvärdering som gjordes av ogifta mödrar och
deras barn, tycks alltså ofta ha lett till utslagning, sjukdomar och
förtidig död.
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Kvinnor i allmänhet och särskilt ensamstående mödrar var tvungna att klara
av både ekonomisk försörjningoch omsorg om barnen. Här en bild från
Ytterhogdalstrakten 1902. Foto: Erik Modin, Jämtlands läns museum.
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Det är ändåviktigt att notera att kvinnorna oftast återvände till sin
hembygd efter fängelsestraffet, och tycks ha kunnat leva vidare där.
Hälften av kvinnorna gifte sig, vilket tyder på att de inte blev helt
utfrysta, och föråtminstone fyra av dem kom livet att ordna sig ganska
bra. Men fömiodligen talades det länge om det inträffade i byn, och
man glömde mte i första taget...

Tjuvar, lösdriverskormed flera
Här följer tio personstudier över kvinnor som under perioden 18801890 satt fängslade för andra typer av brott än barnamord. De
vanligaste brotten var stöld och försvarslöshet.Försvarslösavar helt
enkelt de arbetslösa som inte heller hade några andra tillgångar att leva
av. Enligt lagen skulle alla kunna klara sin egen försörjning.Många
dömdes också för olovlig tillverkning eller utskänkning av öl eller
brännvin samt förlösdriveri och kringstrykande. Lösdrivare, kringstrykäre och försvarslösaskulle enligt lag häktas och sättas i fängelse
eftersom de uppfattades som ett hot av samhället. Det fanns en rädsla
föratt dessa människoskaror skulle växa.

Anna Lovisa Engberg
Anna Lovisa föddes den 18 november 1859. Föräldrarvar Gustav
Engberg och Anna Christina Persdotter.
Anna Lovisa Engberg har inte gått att finna i husförhörslängdema.
Detta beror förmodligen på att hennes familj, p.g.a. fattigdom, tidigt
splittrades och inte hade någon fast hemvist. Hon härstammade
antingen från Östersundeller Frösön.(Båda uppgifterna förekommer.)
Ar 1881, då hon var 21 år gammal, greps hon för lösdriveri, tillsammans med sin bror Fredrik Wilhelm Engberg och sin fästman Johan
Pettersson. Hon fick sitta i fängelse två dagar innan hon sattes på fri
fot. Villkoret var att hon inom två månader skulle skaffa sig stadig
sysselsättning och laga försvar.
I förhörenvid gripandet berättade Anna Lovisa att hon tidigare hade
haft tjänst hos handlanden E. O. Akerstedt i Brunflo, och därförinnan
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under ett år hos Mårten Grönvall i Odensala by. Under den senaste
tiden hade hon åtföljtJohan Pettersson. Hennes fader, Gustaf Engberg,
bodde någonstans i närheten av staden. Förmodligen i någon torplägenhet tillhörande Frösösocken, då han ofta brukade vistas i Östersund
utan att vara skriven där. Han hade tidigare varit intagen vid fängelset
för "fylleri och oljud å gata".
Några ytterligare uppgifter om Anna Lovisa har inte stått att finna.
Maria Albertina Höglund
Maria Albertina föddes i Gäddede, Frostviken, den 18 maj 1848.
Föräldrarvar kapellpredikanten Henrik Höglund och hans hustru Marta
Johanna Strömqvist.
I familjen fanns tio barn och Maria Albertina vistades under sin
barndom i hemmet samt gick i folkskola i fyra år. Vid 12 års ålder
kom hon till prosten Ostlund i Hammerdal och vistades där i fyra år.
Där ägde även konfirmationen rum, innan hon därefter flyttade tillbaka
tUl Frostviken. Trots att fadern var kapellpredikant tillgodogjorde hon
sig endast försvarliga kunskaper i kristendom. Men hon hade goda
kunskaper i innanläsning, samt skrev och räknade försvarligt.
Maria Albertina födde år 1870 en oäkta son vid namn Pehr
Ephraim, som inte döptes av fadern, utan av en annan präst. Fyra år
senare avled fadern. 1875 och 1880 födde hon ytterligare två oäkta
söner: Lorentz Fredrik och Öländer.
År1870 greps Maria förförsvarslöshetoch skrevs m vid länscellfängelset tillsammans med sin yngste son. För detta brott har hon
utvalts att ingå i denna undersökningsgmpp. Det visade sig nämligen
att hon två år senare dömdes förfosters läggande å lönn, till två års
straffarbete. Straffet avtjänades i länscellfängelset.Hon frigavs 1885
och återvändetill familjen i Frostviken. Modem och de kvarvarande
familjemedlemmarna kunde efter faderns död inte bo kvar i prästbostaden, utan fick flytta till ett torp tillhörande Kramfors aktiebolag. Där
avled Marias son Öländeri januari 1887. År1892 födde hon på nytt
en son, som även han fick namnet Öländer.Han avled dock samma år.
Själv avled Maria den 7 april 1894, 46 år gammal.
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Anna Brita Jönsdotter
Anna Brita föddes i ÖstraÅsen,Hammerdal, den 18 maj 1869.
Föräldrarvar bonden Jöns Olofsson och hans hustru Ingrid Jonsdotter.
Anna Brita föddes innan föräldrarnagift sig, och står därföran tecknad som oäkta i husförhörslängden.I januari 1870 gifte sig föråldrarna, men modem dog redan året därpå,Anna Brita bodde kvar hos
sin far, som åtta år senare gifte om sig med Lisbeth Henriksdotter.
Med henne fick han fler barn, vilket gav Anna Brita fem halvsyskon.
År1885 flyttade hon till bonden Hans Andreasson i Åsenoch arbetade
som piga, och 1888 kom hon till bonden Per Persson i samma by. I
augusti 1890 födde hon en oäkta dotter, Inga Elisabet, och flyttade då
hem tUl fadern igen.
Den 7 november samma år greps hon och dömdes till sex dagars
fängelse förolovlig försäljningav s.k. Hoffmanns droppar. Hon var då
21 år. Två år senare födde hon, fortfarande boende hos fadern, ännu en
oäkta dotter, Olga Maria. Anna Brita och hennes två barn flyttade till
Föllinge i september 1901. Där gifte hon sig den 13/7 1902 med Sven
Pålsson från Föllinge. Med honom fick hon sonen Pål, som föddes
1904. Ar 1907 flyttade de alla till Gåxsjö,där döttrarna efter ett par år
gifte sig och fick barn. Hur gammal Anna Brita blev har jag ännu inte
fått fram.

Anna Karolina Larsson
Anna Karolina föddes i Rasten, Frösöförsamling, den 3 oktober 1871
som oäkta dotter till arbetskvinnan Karolina Persdotter Genberg i
Rasten.
Modern står i husförhörslängdenbenämnd som fattig. Anna
Karolina växte upp med sina två yngre halvsystrar, bevistade småskola
samt tog nattvarden 1887 i Sunne. Därefter tog hon tjänst som piga.
Hon hade ringa kunskaper i kristendomskunskap och innanläsning. I
mars 1890 flyttade hon med sin mor och sina systrar in till Östersunds
stad. Den 24/6 1890 skickades hon, 19 år gammal, i fängelset för lösdriven och dömdes till 4 månaders straffarbete. Straffet avslutades den
1/10 1890, men fängelseläkarenförordade att hon vid frigivandet skulle
behandlas vid kurhuset för syfilis. Det är därförtroligt att hon ägnat
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sig åt prostitution. Den 14 april 1891 häktades hon på nytt för lösdriveri och fick avtjäna 8 månaders straffarbete.
Den 12/2 1892 dömdes hon förstöld av Sunne tingslags häradsrätt,
att avtjäna 4 månaders straffarbete. Straffet gällde stöld av diverse
kläder ur handlanden J P Hellströms bostad, en guldring från tvätterskan Andrea Engelbrektsson, samt ett trikåliv ur kokerskan Brita Gärdlunds garderob. Vid förhörenframkom även att hon planerat mördasin
mor, som ofta kränkt och misshandlat henne. Efter att sedan ha suttit
sina fyra månader i fängelse, begärde hon och beviljades utflyttningsattest till Nordamerika. Hon frigavs den 11 juni 1892 och skulle resa
två dagar senare. Hon kom aldrig iväg. Den 16 juni kastade hon sig i
vattnet från mitten av Frösöbronoch drunknade. Någon timme tidigare
hade hon iakttagits i onyktert tillstånd. ÖPskrev: "Nu hafva evighetens
vågor slutit sig h-ing den skeppsbrutna "^ Anna Karolina blev 20 år
gammal.
Brita Lovisa Lundberg
Brita Lovisa föddes i Mjälle, Frösön,den 15 augusti 1861. Föräldrar
var fältjägarenPehr Johan Lundberg och hans hustru Lisbet Ersdotter.
Familjen bestod av föräldrarna, Brita Lovisa, samt hennes tre
syskon. De flyttade från Frösöntill Östersund1874. Vid husförhören
antecknades Brita Lovisa för försvarliga kunskaper i kristendom och
innanläsning. År1881 hade hon blivit fälld för snatter! två gånger och
fick, vid 20 års ålder, avtjäna sju dagar i fängelse vid vatten och bröd.
Två år senare tog hon tjänst som piga hos hovslagare Englund. År
1884 åtalades hon för olovligt tillgrepp och skrevs in i fängelset, men
försattes sedan på fri fot. 1885 dömdes hon förandra resan snatteri, till
sju dagars vatten och bröd. Samma år hamnade familjen Lundberg på
fattighuset. Brita Lovisa sökte bättre lycka på annat håll och reste
söderut till Dalarna. Ävendär hamnade hon på kant med rättvisan och
dömdes den 2/8 1886 av Hedemora Rådhusrätt, att för första resan
stöld avtjäna sex månaders straffarbete.
Efter strafftidens slut hamnade hon i Gävle, där hon 1887 födde en
oäkta dotter, Johanna Elisabet. Hon flyttade hem till Östersundmed sin
dotter och bodde på fattighuset tillsammans med familjen. År1890
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flyttade Brita Lovisa till Gävle igen. Dottern lämnades kvar i Ostersund och hamnade senare på stadens barnhem.
Anna Nilsson-Ljung
Anna föddes i Offerdal, den 10 oktober 1859. Föräldrarvar arbetaren
Nils Ljung och hans hustru Sigrid Persdotter.
Anna gick i småskola under en termin och skaffade sig försvarliga
kunskaper i kristendomskunskap och innanläsning. Vid 15 års ålder tog
hon nattvarden. Hon bodde en tid på Frösön,men flyttade år 1886 till
Östersund.Där födde hon samma år en oäkta dotter, Signe Andrietta.
Tillsammans med sin dotter bodde hon på Strandgatan 9 till 1888 då
de flyttade till Köpmangatan 4, och året därefter till Repslagargatan 6.
Under dessa år försörjdesig Anna genom att idka karamellhandel. Hon
träffade arbetaren Erik Karlsson, och år 1890 flyttade hon och dottern
till hans bostad på Prästgatan 8. Senare samma år dömdes Anna att
avtjäna 13 dagars fängelse för olaga handel. Hon var då 31 år. 1892
gifte hon sig med Erik Karlsson och året därpå utvandrade de till
Nordamerika.

Mathilda Bernhardina Nordqvist
Mathilda Bernhardina föddes i Krångede, Ragunda, den 27 augusti
1858. Föräldrarvar skomakaren Mathias Nordqvist och hans hustru
Anna Kristina Edholm.
Mathilda uppfostrades i hemmet och gick flera termmer i folkskola.
Hon var äldst av fyra syskon. År1867 dömdes fadern till nio månaders
fängelse och i samband med detta flyttade familjen från Ragunda till
Kännåsen.Därefter rymde fadern från hemmet och gav sig aldrig mer
tillkänna. Det sades senare att han farit till Nordamerika, och att han
avlidit där 1877.
Mellan åren 1874 och 1876 flyttade Mathilda först till Sundsvall
och sedan till Stockholm, varefter hon återkom till hemmet i Kännåsen
utan vare sig arbete eller pengar. Ar 1878 greps hon förförsvarslöshet,
men frigavs efter någon dag. Två år senare greps hon på nytt som
försvarslös, och år 1881 dömdes hon för stöld till 2 månaders
straffarbete. Hon var då 22 år gammal. Efter fängelsestraffet försvinner
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spåren efter henne. Hemmet i Kännåsenförsåldesoch modem flyttade
till Nordamerika.

Johanna Fredrika Norman
Johanna Fredrika föddes i Stugun den 20 mars 1873. Föräldrarvar
skomakaren Jonas Fredrik Norman och hans hustru Märta Lena
Persson.
Familjen flyttade till Brunflo. Johanna och hennes tre syskon fick
tidigt klara sig på egen hand, då modem dog och fadern lämnade
hemmet. När Johanna var sju år kom hon till Jonas Persson i Torvalla,
där hon vistades i fyra år. Sedan arbetade hon som sytpiga hos en
familj i Ope fram till konfinnationen. Hon gick även i små- och
folkskola, men hade ringa kunskaper i kristendom och innanläsning.
Johanna hade därefter en rad arbeten som exempelvis grindvakterska
och uppasserska, även i Stockholm och flera andra städer. Till yrket
var hon egentligen sömmerska.
Den 20 /11 1890 greps hon för lösdriveri och dömdes till fem
månaders staffarbete. Hon var då 17 år. Efter detta fanns hon upptagen
under rubriken "obefintliga" i husförhörslängdentillsammans med sina
syskon, som också förde ett kringstrykande liv. 1894 flyttade hon till
Sundsvall men återkom igen till Östersund,och greps där 1897 för
lösdriveri. Åretdärpåintogs hon på Norrköpings tvångsarbetsanstalt,
och satt sedan där i omgångar ända fram till februari 1903. Då återkom
hon till Bmnflo och vistades där tillsammans med sin syster. Johanna
tog ut flyttbetyg till Norrköping, men återlämnadedet, kanske beroende
på att hennes syster i juni 1903 begick självmord genom hängning. Här
upphör spåren efter Johanna, som då var 30 år gammal.

Anna Märta Sandström
Anna Märta föddes i Myssjö, Berg, den 26 augusti 1854. Föräldrarvar
klockaren Olof Sandström och hans hustru Kristina Holmberg.
Familjen levde under knappa förhållanden.Anna Märta uppfostrades
i hemmet, men kom tidigt ut i tjänst. Hon bevistade små- och folkskola, samt tog nattvarden. År1882 födde hon en oäkta son, Olof
Martin, och flyttade året därpåmed honom till Östersund.Där föddes
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ännu en son 1888, Johan Algot. Den 8/11 1890 dömdes hon, 36 år
gammal, förolaga maltdrycksutskänknmg till nio dagars fängelse. Efter
detta fanns det planer på att emigrera. Hon tog 1891 ut flyttbetyg till
Nordamerika, men återlämnadedet samma år och satte aldrig planerna
i verket. Hon bodde då med sina söner på Strandgatan 12, men
tvingades ett par år senare flytta till fattighuset. Den 30 oktober 1894
avled Anna Märta i lungsot, 40 år gammal. Hennes söner, som då var
sex och tre år gamla, blev kvar på fattighuset.

Kristina Wiking
Kristina föddes i Sölvsved, Kall, den 17 januari 1856. Föräldrarvar
skräddaren Anders Wiking och hans hustru Anna Nilsdotter.
När Kristina var sex år flyttade fadern ifrån dem, troligen på grund
av otrohet från modems sida. Han emigrerade till Nordamerika, bosatte
sig i Chicago, och kom där att leva under goda omständigheter. Under
sin uppväxt kom Kristina därföratt vistas på många skilda ställen och
bedömdes av prästen som "vårdslöstuppfostrad". Vid 15 års ålder tog
hon nattvarden och gav sig sedan iväg för att arbeta bland annat som
piga och hushållerska. Hon hade svaga kunskaper i kristendom och
innanläsning. År1881 födde hon oäkta sonen sonen Lars Algot och tre
år senare Karl Rudolf. Dottern Anna Charlotta föddes 1889. Kristina
och hennes barn upptogs i husförhörslängdenbland Kalls sockens
fattighjon.
1890 greps Kristina för lösdriveri och dömdes till 3 månaders
fängelse. Hon var då 34 år och åtföljdesav sitt yngsta barn. Hon återvände sedan till Kall, där hon 1892 födde oäkta dottern Annette Erika
och 1895 Ester Kristina. De stod fortfarande skrivna bland fattighjonen
och barnen omhändertogs sedan på olika håll inom Kall och Undersåkerområdet.

Kommentar till personbeskrivningarna
Bakom dessa knapphändiga levnadsbeskrivningar döljer sig tragiska
kvinnoöden. De flesta av kvinnorna föddes till ett liv i utslagning. De
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drev omkring i utkanten av samhället där svårigheterna att hitta
försörjningbanade väg förbrottslighet. Endast två av de tio kvinnorna
gifte sig och de barn som föddes var i de flesta fall oäkta.
Brottsligheten bland dessa kvinnor skiljer sig från den i gruppen
bamamörderskor med Hera. Här döms man försmärre brott och sitter
korta perioder i fängelse. Återfallenär dock vanliga och många döms
till fängelse flera gånger.

Sammanfattning
Sambandet kvinnor och brott har, genom sin låga andel av den totala
brottsligheten, varit föremålförstudier bland många forskare. I den här
lokala studien, förlagd till Jämtlands län, har kvinnor som inskrevs vid
Jemtlands länscellfängelseåren 1880-1890 fått stå som studieobjekt.
Tyngdpunkten har legat på barnamordsbrottet och dess utövare, mot
vilka en grupp dömda för övriga brott utgjort en jämförelsegrund.
Kvinnornas liv har följts före och efter straffet, för att på så sätt ge en
uppfattning om samhällets syn på och behandling av den brottsdömda
kvinnan.
I 1800-talets bondesamhälle levde kvinnan i en beroendeställning till
mannen, då en ensamstående kvinna hade svårt att försörjasig själv.
An svårare blev situationen om hon födde oäkta barn som ökade
försörjningsbördan.Dessutom fördömdekyrkan alla utomäktenskapliga
förbindelser och ville lägga skam och vanära över både moder och
barn. I Jonas Frykmans avhandling Horan i bondesamhället studerades
en del gammalkyrkliga områden i bl a Götaland, där fördömandetav
den ogifta modern var starkt. Hon benämndes hora och förtjänadeen
undanskymd plats i samhället.
Ann-Sofie Kälvemark kom sedan med andra slutsatser i sin studie
Hotet mot familjen. I hennes analyser framkom nämligen stora
regionala skillnader. Just Götaland uppvisade låga tal av utomäktenskaplig fruktsamhet. I de inre delarna av Norrland, Härjedalen, Jämtland, Gästrikland och Hälsingland var talen till en början låga, men
ökade starkt mot slutet av 1800-talet. Detta kan sägas stämma ganska
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bra in på min undersökning, där antalet utomäktenskapliga barn var
påfallande högt bland de kvinnor jag studerade. I bl. a. Jämtland var det
alltså inte i samma utsträckning en social katastrof att föda ett oäkta
barn, som i den region Jonas Frykman studerat.
I de två undersökningsgmppema som här har följts fanns 20 kvinnliga livsöden, alla med det gemensamma att de blivit inskrivna vid
Jemtlands länscellfängelse under åren 1880-1890. Slutsatserna från
denna undersökning görs med reservationen att relativt få personer
studerats. I den första gruppen följdes alla som dömts eller åtalats för
barnamord, fosters läggande ålönn eller fosterfördrivning. Bland dessa
tio kvinnor fanns ingen som varit straffad förut och ingen av dem kom
heller att straffas någon mer gång i livet. Deras brott var ett resultat av
den situation de hamnat i, ur vilken de inte såg någon annan utväg.
Bamamordsbrotten tycks ha begåtts inom den egna regionen. Sex av
de tio kvinnorna som dömdes för bamamordsbrott var bonde- eller
torpardöttrar, medan övriga fäder var benämnda som arbetare,
arrendator och inhysesman. En kvinna var antecknad som oäkta. De
vistades under sin uppväxt i hemmet, som de i regel lämnade efter
konfirmationen, och sökte sedan tjänst som piga, inte alltför långt
hemifrån.
Det var i dessa lägen de oftast hamnade i ett oönskathavandeskap.
Många födde ett eller ett par oäkta bam, som de lyckades försörja,
ibland med hjälp av föräldrareller andra släktingar. Det verkar som om
kvinnorna miste sina anställningar i och med havandeskapet, men
många fick ändånya arbeten efter barnets födsel. Det visar att de inte
var oönskade på arbetsmarhiaden.
Till slut nåddes dock den punkt där ännu ett oäkta barn syntes vara
ett oövervinnerligt problem. De hade ibland fått äktenskapslöftefrån
barnafadern, vilket var av stor betydelse för en ogift mor. Om detta
löfte sedan drogs tillbaka förändradeshela situationen förkvinnan. Hon
böljade hoppas på missfall, men fann såsmåningomsin enda utväg i att
döda barnet vid födseln. Vid samtliga bamamordsfall tycks födslarna
ha skett ganska snabbt och tyst, med relativt lindriga värkar. Detta kan
eventuellt vara en effekt av att man aldrig accepterat sitt havandeskap.
Barnet dödades oftast genom dränkning eller kvävning, och liket
gömdes sedan undan eller brändes.
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De havande kvinnorna var påpassade och i omgivningen förelågoftast
misstankar om när födseln skulle ske. Därföreftersändes länsmannen
omgående när det märktes att födseln ägt rum. Efter en omfattande
rannsakningsprocess föll domen. Bland kvinnorna i undersökningen
dömdes sex stycken för strafftider på mellan 4-8 år. En misstänkt
frikändes, två dömdes för fosters läggande å lönn till 2 resp. 8
månaders straffarbete och en dömdes förfosterfördrivning till l år och
6 månaders straffarbete. Medelåldern i gruppen var, vid tiden för
domen, 27 år.
Efter avtjänade strafftider återvände de flesta till sina hemtrakter
igen. Det är viktigt att notera, eftersom de alltså kunde komma hem
och leva vidare, trots sitt brott. Hälften av kvinnorna gifte sig så
småningom, vUket tydde på att de fortfarande accepterades.
I Ensamma med skammen, en studie om bamamörderskor gjord av
Marja Taussi Sjöberg och Britt Bjömfot, fanns en del slutsatser som
jag ville jämföramina egna resultat med. Deras undersökning gällde
Västernorrland och var visserligen av mer omfattande karaktär. Trots
detta fann jag att mycket stämde överens med de förhållandenjag
funnit förJämtlands län, bl a att kvinnorna kom från en ordinär del av
landsbygdsbefolkningen. Att de begick barnamord berodde på att de
råkat i ett oönskathavandeskap. Många var redan ensamstående mödrar sedan tidigare, vilket gjorde att bördan nu blev alltför tung. Taussi
Sjöberg och Bjömfot fann också en relativt högmedelålder bland de
bamamordsdömdakvinnorna, 28 år. Medelåldern i min bamamordskohort var 27 år vid tiden för häktandet, vUket kan sägas stämma
överens.
I gmppen övrigabrottslingar märktes en tydlig skillnad, då många
av kvinnorna tidigt märktes av utslagning. I flera fall var de uppväxta
i fattigdom med flera syskon och en ensamstående mor. Ett par av
kvinnorna var uppväxta utan familj eller fast hemvist. De flesta av
dessa kvinnor kom att hamna i fängelse flera gånger. Brotten var
försvarslöshet,lösdriveri, stöld, snatteri, utskänkningsbrott samt olaga
handel. Alla dessa brott kännetecknades av utslagning eller av en
ensamstående kvinnas försöktill försörjning.
I sitt framtida liv var flera av kvinnorna svåra att följa, då de kringflyttade utan fast punkt i tillvaron. Två stycken klarade sig bra då de
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från början inte var utslagna i samma grad. De gifte sig och kom att
föra ett normalt liv. Trots att fattigdom kunde råda även bland de
kvinnor som dömdes förbamamordsbrott, så hade de ändåen stabilare
bakgmnd än gruppen övriga brottslingar, där utslagningssymtomen var
mycket tydliga.
De kvinnor som studerats i denna undersökning har hela tiden klassats
som brottslingar. Själv har jag kommit till den uppfattningen att dessa
kvinnor blev offer för sin egen livssituation. Tyngdpunkten i den här
studien har varit att studera bamamörderskorna, vilka p.g.a. samhällets
värderingar hamnade i en sits ur vUken de själva inte fann någon annan
utväg. Lagen var inte utformad för att vara dessa nödställdatill hjälp,
utan skapade en bottenlös ångest för den kvinna som ensam skulle
hantera sitt problem. Inga straff kunde avskräcka från möjligheten att
undkomma, när skammen och det obannhärtiga fattigdomshotet stod
för dörren.
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NÄRBARNMORSKAN KOM TILL BYN
Inger Hultgren

Barnmorskan ären av de absolut tidigaste yrkeskvinnorna i landet. Hennes arbete krävde stor handlingskraft samt förmågaatt
fatta självständiga beslut när liv stod på spel. Samtidigt var
barnmorskan under låmg tid bristfälligt utbildad och mycket lågt
betald. Socknarna, och så småningom kommunerna, var dessutom föga intresserade av att anställa och bekosta utbildade
barnmorskor.
Trots att barnmorskorna betytt mycket för samhället finns
det inte särskilt mycket skrivet om dem. Kvinnornas historia och
inte minst deras insatser inom arbetslivet har inte redovisats i
den omfattning de förtjänatAtt barnmorskorna haft en undanskymd roll i historieskrivningen handlar förstås också om att
historien under lång tid skrivits av män om män, och framförallt
handlat om den politiska historien. De stora sociala frågorna har
mer eller mindre överlämnatsåt tidens glömska.
Under de allra senaste åren har emellertid barnmorskorna ägnats en
viss uppmärksamhet. De hittills publicerade verken har företrädesvis
handlat om enskilda barnmorskors insatser och vedermödor samt
förlossningskonstens utveckling. I denna artikel har däremot intresset
främst inriktats på frågan, hur befolkningen reagerade inför kravet att
anlita, anställa och avlöna examinerade barnmorskor. Geografiskt har
studien begränsats till Jämtlands län. Den tidsperiod som främst behandlas sträcker sig från 1600-talets senaste år fram till mitten av
1900-talet.
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I regel är det de självlärdakvinnorna som benämns jordemor, hjäipgumma, ijusmor och ackuschörska medan begreppet barnmorska
främst står för de professionella yrkesutövarna. Ibland har dock de
olika benämningarna utan någon som helst systematik använts in i
modern tid, inte bara av befolkningen utan också av myndigheterna.
De källor, som främst kommit til! användning, utgörs av tidigare
publicerad litteratur, reglementen, kungliga brev och skrivelser,
landshövdingeberättelser,sockenstämmoprotokoll, bygdekrönilcor och
årsböcker,samtliga under åren 1888 till 1960 utgivna exemplar av
Barnmorskeförbundets tidskrift Jordemodern samt Jämtlands läns
Bammorskeförenings protokoll från hela den aktuella tidsperioden.
Genomgången av Jordemodern har gett en mycket god uppfattning om hur barnmorskorna själva, med rätt eller orätt, såg på sm
situation. Sockenstämmoprotokollen har bidragit med ett värdefullt
kunskapstillskott när det gällt att ta reda på hur socknens politiker
reagerade på de centrala myndigheternas nya krav, men också vad
gäller deras sätt att bemöta och behandla sina barnmorskor. Krönikor
och årsböckerhar i flera fall utgjort ett bra komplement till de ibland
ganska kortfattade och formella protokollen, medan landshövdingeberättelserna skildrat hur verksamheten bedrivits dels av enskilda
barnmorskor, dels av kåren som helhet.

Allt ifrån historiens begynnelse tycks det ha funnits kvimior som
varit särskilt intresserade och kunniga, när det gällt att hjälpa till vid
förlossningar. De har kallats hjälpgummor, jordgummor, jordemödrar
och ackuschörskor etc. I Norrland var Ijusmödrar en vanligt förekommande benämning. Salomon Jönsson, Valmåsa, sade till exempel
om jordemödrarna: "Ja, de va gamle lortiga käringa som kunne gå.
De kallades 'lösmora'. "1 Med detta uttalande råkade han ~ förmodligen utan att själv veta om det - beröra två av de största problemen
barnmorskorna haft att brottas med. För det första, att vem som helst
ända fram till 1800-talets början tUläts utöva yrket oavsett kunslcaper.
För det andra, att jordemödrarna av ekonomiska skäl ofta tvingades
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Barnmorskan Karin Rislund, 1910-tal. Foto: Nils Thomasson, Jämtlands
läns museum.
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fortsätta med arbetet, långt efter det att de erforderliga fysiska och
psykiska förutsättningarnagått förlorade.
Jordgumman var ej utsedd eller anställd av någon. Oftast var det
en självlärdklok gumma som ansågs ha någon speciell talang, till
exempel förmåganatt stävja blod eller bota sjukdomar. Ofta ägde hon
goda kunskaper om läkemedelsväxter.2 Ibland tillskrevs hon också
vissa negativa egenskaper, såsom benägenheten att utöva svartkonster
för att på så sätt beslå folk med sjukdomar.
Enligt J.E. Carlsson, Måberget, var det i forna dagar ont om
barnmorskor i Härjedalen. Men varje by hade en eller flera mer eller
mindre händiga jordgummor. Dessa kände till allehanda konster och
besvärjelser, bland annat att "i svåra fall lägga barnaföderskan på
"3
golvet och rulla och pressa henne; de for ganska hårdhäntfram
Under antiken och romartiden hade jordemödrarna uppenbarligen ett
mycket gott anseende. Samtidigt fanns det läkare, som var både intresserade och kunniga inom obstetrikens domäner. Men läkarkårens
engagemang tycks påtagligt ha svalnat under medeltiden. Till stor del
kan detta ha berott på kyrkans negativa syn på kvinnan, tillsammans
med dess uppfattning att männen av sedlighetsskäl ej borde deltaga
vid förlossningar. Därmed blev handhavandet av bamsbörden uteslutände ett kvinnogöra, och obstetriken en vetenskap som ej intresserade läkarna i någon nämnvärd grad. De tillkallades visserligen i
livshotande situationer, men någon förlossningskonst i högre mening
kunde givetvis inte utvecklas utifrån sporadiska ingripanden i samband med ononnalt förlöpandeförlossningar.
Följden blev, att utvecklingen inom området under medeltiden
stagnerade och till och med tog några steg tillbaka. En del metoder,
som varit kända under antiken, till exempel s.k. vändning på fot,
glömdes sålunda bort och började inte på nytt praktiseras förräni
början av den nyare tiden.4
När förlossningskonsten hänvisades till kvinnornas sfär, sjönk
dess status alltmer.5 Jordemödrarnas sociala anseende minskade, och
kåren som helhet hamnade, främst under 1500- och 1600-talen, i
vanrykte på grund av att vissa av dess medlemmar ägnade sig åt
fosterfördrivning, farliga kvacksalverimetoder samt inte minst åt ett
utbrett alkoholmissbruk.6 När barnmorskeutbildningen i slutet av
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Enligt traditionen uppvaktades en nybliven mor av "grötkäringar".Längre
tillbaka i tiden hölls "kvinnogillen" för de kvinnor som hjälpt till vid förlossningen. Foto: Torgny Svensson, Jämtlands läns museum.
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1600-talet böljade ventileras i vårt land fanns därförnykterhetsaspekten med på dagordningen.7 Att tvätta bort den negativa stämpeln
skulle sedan komma att kosta decennier av mödosamt arbete.
Humvida barnmorskornas alkoholmissbruk var mer omfattande än
den övriga befolkningens må vara osagt. Faktum är emellertid, att
alkoholen i samband med förlossningar användes både som desinfektions-, avslappnings- och bedövningsmedel samt i fattiga familjer
även som betalning förfullgjort arbete. Till detta kom, att konvenansen från 1500-talet och en bit in på 1800-talet föreskrev, att bamsängskvinnan skulle hålla en tacksägelsefest, ett "kvinnogille", för de
kvinnor som hjälpt till vid förlossningen - tillställningar som inte
sällan urartade till rena fyllefesterna.
Under sin resa i Jämtland 1749 konstaterade Johan Otto Hagström, att det egentligen borde finnas ungefär 10 000 människor i
landskapet. Att så ej var fallet förklarade han med orden: "Af brist på
förståndigabarnamorskor dör årligen en myckenhet barn, då mod rårna sielfa genom en vårdslös hantering oftast sätta lifvet till;
bränvinet är den endaste läkedom och tröst, med hvilken en våndande barnaföderska skal styrka sina krafter, och forthjelpa barnet til
verlden: ... det är nästan ett under, at se en bondehustru, utan tilsats
af bränvin, föda sitt barn. "9
Så sent som på 1890-talet ställdes i Jordemodern frågan, hur det
kunde komma sig att yrket i så hög grad ringaktades. Frågeställaren
kom fram till slutsatsen att det förmodligen berodde på den korta
utbildningen, men framförallt på en del barnmorskors oanständiga
uppträdande, bland annat deras omåttliga supande och medverkan vid
illegala aborter.10 Här kan inflikas kommentaren att den utbildade
bammorskekåren naturligtvis kunde ha ett intresse av att svartmåla de
outbildade jordemödrarna, som de ju i viss mån konkurrerade med.

Staten och kyrkan griper in
Karl XI insåg hur illa det stod till inom obstetriken, och såg omedelbart till att staten och kyrkan skaffade sig ett fastare grepp över jord53

gummornas verksamhet. När Collegium Medicum - första medicinalstyrelsen och läkarsällskapet - bildades 1663, fick det därföri
uppdrag att också hålla uppsikt över barnmorskorna i Stockholm, för
att bland annat kontrollera att dessa var "av Stads physico examinerade". Samtidigt ställde man för första gången speciella krav på de
blivande barnmorskorna. För att få utöva yrket måste de vara "Gudfruktige, Ahrlige, Nychtre och i sådana beställningar wäl förfarne ...
förståndiga... och ärbara". Ärbarvar vid denna tid detsamma som
gift. Nyordningen innebar vidare att läkarna i fortsättnmgen skulle
fungera som jordgummomas huvudmän.
Utbildningen skulle i fortsättningen bestå av en tvååriglärlingstid
hos en erfaren jordgumma. Vad barnmorskan främst behövde lära sig
var att väl förståundersökningen, med skicklighet hjälpa fram barnets
huvud, uthämta efterbörden samt vända illa liggande foster - och i
nödfall även ett rätt liggande foster - för att därefter dra ut barnet.12
Gesällprovet utgjordes av kravet att kunna klara av en speciellt svår
förlossning.
År1686 infördes även i kyrkolagen vissa bestämmelser. Bland
annat skulle barnmorskorna undervisas i förrättandetav nöddop, vii ket i sin tur ledde till krav på goda kristendomskunskaper. Avsikten
var givetvis främst att barnet ej skulle avlida odöpt. Dessutom såg
kyrkan med starkt ogillande på alla de folkliga föreställningarsom
omgav förlossningen och det nyfödda barnet.
Barnmorskorna ålades också rapportskyldighet i fråga om oäkta
barns födelse och barnafaderns namn, samt tvånget att vittna om
iakttagelser vid misstänkta barnamord. Böter stipulerades ifall bammorskan ej genast infann sig hos barnaföderskan eller för snart avlägsnade sig därifrån, samt om hon glömde ta med sig lavemangssprutan eller katetem.
Klockaren fick samtidigt i uppdrag att hålla noggrann uppsikt
över barnmorskorna och att upprätta en längd över de i församlingen
verksamma jordemödrarna. I staden skulle barnmorskorna antas av
magistraten och ute på landsbygden av kyrkoherden samt kyrkornas
föreståndareoch sexmän, dvs. de män som av sockenstämman utsetts
att bland annat svara för ordningen och tukten i församlingen.
År1688 skärptes kraven på utbildningen, i fortsättningen måste
den blivande barnmorskan även avlägga en ed inför stadsläkaren.
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Eden föreskrev att barnmorskan alltid måste vara tillgänglig. Dessutom skulle hon inhämta nödvändigakunskaper i förlossningskonsten
hos stadsläkaren eller en förfaren barnmorska, närvara vid dissektioner av kvinnokroppen, lova att vid svåra förlossningar tillkalla läkare
samt att aldrig befrämja missfall.13 Först år 1887 togs yrkeseden bort.
I de bestämmelser som 1698 upphöjdes till lag, sades det: "Att ingen \
sig för barnmorska skall törasutgifva, mycket mindre sådant embete\
idka, som icke av stadsphysicus är examinerad vorden ... och sedan}
sin ed aflägger .../.../Ingen förutom ofvannämnda gummor skall un-,
derstå sig ... att sig som barnmorska låta tinga och bruka att hustrur
förlösavid 20 daler S:mts böter ... eller corporligt straff om hon ej
orkar bota."
Dämied hade kraven på arbetstagaren ökat påtagligt, däremot inte
på arbetsgivaren. Fortfarande fanns det ingen av stat eller kommun
garanterad lön, uppdragstaxa eller reseersättning. Barnmorskan fick
med andra ord hålla tillgodo med vad den hjälpsökandekunde eller
ville betala.

Första statliga utbildningen och reglementet
När Johan von Hoom (1662-1724), "Den svenska förlossningskonstens fader", 1697 skrev Den svenska välöfvadeJordgumman, en bok
som sedan användes i hela Europa under drygt hundra år, berodde
detta i hög grad på hans hätska inställning till jordgummoma. Enligt
von Hooms uppfattning, hade deras anseende sjunkit katastrofalt och
befann sig nu på den absoluta bottennivån. "Det är tyvärr", sade han,
"uti ett så ringa värde kommit att det nästan hålles
för det föraktligaste." I hans ögon var många barnmorskor totalt okunniga, oseriösa
och dekadenta. "Det vigtiga embetet har förfallit uti många samvetslösa fyllkärringars händer, som mera betiente, ja misshandlade
deras nästa för et stycke bröds shil, och at de måtte allestädes få
vara med Fingren uti Fatet och med Näsan uti kannan, än att hielpa
en uti Döds-ångestsväfvande Hustru uti dess svåra Barnafänge.
Eftersom han, i egenskap av stadsläkare i Stockholm, hade till
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uppgift att examinera barnmorskorna, hade han gott om tillfällen att
bedöma deras yrkesskicklighet. Han fann då till sin stora förfäran,att
endast två av de åttio i storstaden verksamma jordemödrarna kunde
anses vara nöjalctigt kompetenta, varför han omedelbart bestämde sig
för att införa en kostnadsfri privatundervisning. Samtidigt försökte
han få till stånd en statlig barnmorskeutbildning och ett särskilt reglemente för barnmorskorna.
Men det dröjde ända til! 1711, innan hans strävan resulterade i
Reglemente och Förordning för Jordgummorne i Stockholm. Som
framgår av namnet gällde detta bara huvudstadens barnmorskor.17
Reglementet mnehöll bland annat bestämmelsen, att barnmorskorna
inte annat än i nödfall fick använda "instrumenter ock järnvärcktyg". Om tång behövde komma till användning måste läkare tillkallas.
Det var säkerligen inte främst tvivel på barmiiorskornas förmågasom
motiverade förbudet, snarare torde det ha handlat om pengar. Instrumentförlossnmgarna var nämligen ur ekonomisk synpunkt betydligt
lönsammare än de vanliga okomplicerade, varför det fanns alla skäl
för huvudmännen, läkarna, att reservera dem för den egna penningpungen.13
Trots att von Hoom .inte rönte särskilt stor uppmuntran för sin
barnmorskeundervisning fortsatte han, och den 9 maj 1712 svor den
förstakullen yrkeseden. Samtidigt blev de medlemmar i det nyinrättade bammorskeskrået i Stockholm. Via annonser i pressen inbjöd
samtidigt Collegium Medicum 1724 på von Hooms initiativ landets
socknar och städer att sända bammorskelärlmgar till Stockholm, mot
att församlmgarna själva stod för kostnaderna. Men motståndet ute i
bygderna var svårt att övervinna.

LaiiidsfeövdIiageE iiiiigriper
Allmogen kunde eller ville helt enkelt inte - framför allt av kostnadsskäl - förstå,varför systemet med grannkvinnor och kloka gummor, som alltid fungerat så bra, ej längre kunde duga. Bönderna betonade också, att de inte kunna undvara hustmma i lantbruket.19 Så
smånmgom kände sig därförlandshövdingen i Västernorrland tvingad
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att påpeka fördem:
"Inrättningen till antagande av skickliga och
förståndiga
Socken-Barnmorskor, bidrager ofelbart till Människo-släktetsconsensation och tillväxt. Att vinna detta, har jag gjort Allmogen tjänliga
föreställningar därom, och på Lands-Tinget i Medelpad år 1763
vunnit deras Allmänna bifall, så att nästan var socken i Medelpads
Fögderi, nu har sin egen Barnmorska ... Till vinnande av lika nyttig
Inrättning uti Jämtland och Ångermanland, lämnade väl Allmogen
sitt bifall... men verkställigheten har hittills ännu icke gått för sig, av
den orsak, att Allmogen icke till Sundsvall insänt de kvinnor, som
skola undervisas.
1771 konstaterade den nye landshövdingen, att hans företrädare "sökt ^
förmåAllmogen i Länet at i hwarje Socken antaga Barnmorskor, som
blifvit dertil underwiste. Denna ... nyttiga författning hafver på et och
annat ställe ... kommit til wärkstälighet; Men icke dess mindre nödgas man ofta ärfara ringa böjelse hos dem at betjena sig av desse \|
Personer förrut och innan det lihiar til mera osäker och wääelig
utgång för Barneföderskan sielf. "^

När David Schultz (1732 - 1823) anställdes som infomiator för
barnmorskorna år 1761 innebar detta - i och med att han erhöll professors rang - ett stort lyft i fråga om såvälförlossningskonsten som
barnmorskornas status. Han lyckades också 1777 få till stånd ett
bammorskereglemente som, till skillnad från det föregående, gällde
hela riket - således inte enbart Stockholm. I och med detta stärktes
kontrollen över barnmorskorna ytterligare. Samtidigt fastställdes underyisningstiden till en eller ett par terminer allt efter lärlingarnas
"mer eller mindre lätta begrepp". I fortsättningen skulle all utbildning äga mm i Stockholm och nu - i motsats till föreskrifterna i
1711 års reglemente - fick barnmorskorna inte längre efterforska
faderns namn. Jordgummoma förbjödsvidare att överhuvud taget

57

tillgripa "skarpa instrument". Däremot fick de fortfarande använda
sig av förlossningstången.
Men reglementet innehöll även för barnmorskorna positiva nyheter; den för dem viktigaste nyheten var bestämmelsen, att de städer
och orter som önskade anställa en barnmorska, måste meddela detta
till Sundhetskollegiet (som 1813 trätt i Collegium Medicums ställe)
och samtidigt lämna uppgift om bland annat lönevillkoren.24 Höga
böterfastslogs dessutom fördem som ej anlitade "edsvuren och pri vilegierad barnmorska".
1711 års förbud för oexaminerade jordemödrar att arbeta som
barnmorskor kompletterades alltså nu med ett motsvarande förbud för
arbetsgivaren att å sin sida anlita icke professionell arbetskraft. Därmed hade ett av de allra största hindren för bammorskeväsendets
fortsatta utveckling undanröjts. Yrket blev också i och med detta
mycket populärare, med resultat att rekryteringen avsevärt underlättades.26

Nu blev således landsortsbefolkningen absolut tvungen att skicka
sina hjälpgummor till Stockholm för utbildning, något som starkt
ogillades. Sockenmännen klagade bittert över kostnaderna och gick så
snart de kunde till motangrepp. Och redan året därpå - vid 1778 års
riksdag - lyckades bönderna mycket riktigt i sin strävan att få para"Allmogen må vid Barnförlossgrafen ändrad. Nu hette det i stället:
ningar nyttja den, till vilken den har förtroende, oaktadt densamma ej
är Edswuren och priviligierad Jordegumma m.m." Samtidigt övertog
provinsialläkarna ansvaret för utbildningen och examinationsverksamheten.

Samma år som de nya bestämmelserna trädde i kraft, föreslog
man vid en sockenstämma i Brunflo att Britta Gustafsson skulle genomgå utbildningen i Stockholm.28 Saken diskuterades sedan inte
vidare, förmodligen därföratt hon nu kunde utbildas på hemmaplan.
Bestämmelsen att examinerad barnmorska ej längre behövde anlitas innebar ett fruktansvärt dråpslag mot såväl barnmorskeyrkets
fortsatta utveckling som mot dess utövare. Förlossningsvårdenhämmades förlång tid framöver, vilket bland annat framgår av en rapport
så sent som 1894 från Hede socken, där det sades: "En rask gubbe är
Hans Ingebriktson ... Gubben som är 80 år sköter ... ensam hushåll
och ladugård ... samt tillverkar s j älf ost och smör till både hushåll
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och afsalu. Som något ovanligt kan nämnas att han är byns enda och
alltid anlitade - barnmorska. "29

Barnmorskebrist
I början av 1800-talet hade antalet utbildade barnmorskor svårt att
hålla jämn takt med den kraftiga befolkningsutvecklingen. Det årliga
tillskottet uppgick endast till tio barnmorskor. Situationen förvärrades
ytterligare av att flertalet nyutexaminerade barnmorskor föredrog att
stanna kvar i Stockholm. Kvalitén på de utbildade kom därförsnart
att variera högst avsevärt, eftersom i princip vem som helst nu kunde
få en elevplats. Den stora bristen på kvalificerade förlossningsbiträden fick till följd, att de verksamma utsattes för kännbara påfrestningar. Yrkeskårens villkor försämrades.I sin dagliga gärning möttes
de boklärda barnmorskorna dessutom av misstro och fick finna sig i
att stå tillbaka förde självlärda.!
Att bristen på barnmorskor ledde till minskade rekryteringskrav,
bekräftas i viss mån av vad som hände när Carl XIV Johan på sin
väg till Norge färdades genom Jämtland. Nära riksgränsen "framträdde ... en säregen skara svenska undersåtar tillhörande den s.k.
mongoliska folkracen d.v.s. lappar. Deras anförare och skollärare
Kreutz var av samma stam. Emellertid presenterade nämnde Kreutz
sin dotter för konungen ... och att lappen aldrig vill göra något för
intet, det visste ... nog konungen ... äfensom att nomadfolket ... kunde
behöfva en examinerad barnmorska. Och hvem kunde vara mer
lämplig därtill än fröken Kreutz, hon hinde ju utan afsaknad dela
folkets levnadsvanor - spänna skida påfot och ränna undan björnen
och kanske slå ihjäl vargen med skidstafven, om det gällde ... och
inte behöfvde hon bäfva för den intensiva röken i kåtan, ty surögd
var hon tillräckligt."
Fröken Kreutz genomgick så småningom barnmorskeutbildningen i
Stockholm och försöktesedan uppehålla sig i fjällen men misslyckades "ty någon lön åt henne blef icke anslagen vare sig av konungen
eller vandringsfolket, hvilket ... fann det mera fördelaktigt att vid
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förtviflade fall söka hjälp hos den bofasta befolkningens barnmorskor." Till slut hamnade hon i Brunflo. Författaren till artikeln säger
sig ha träffat på henne där och tillade: "Jag får tillstå, att jag som
barn blef skrämd för långt mindre hexlika figurer ..." En studiekamrät till artikelförfattaren berättade senare, att "Kreutza i Brunflo söp,
så hon blef tokig och dog på lasarettet i Östersund.
Bilden som målas upp är i sanning färgstark, men de utpräglat
rasistiska inslagen i berättelsen, tillsammans med det faktum att det
var barnmorskorna, en part i målet, som återgav den, innebär nog att
skildringen börtas med en rejäl nypa salt.

men folket spjärnar emot
Den omfattande barnmorskebristen i kombination med befolkningsstatistikens siffror beträffande barnadödligheten m.m., samt missförhållandena inom förlossningsverksamheten, föranledde Kungl.
Maj: t att 1811 tillsätta en medicinalkommitté. Samtidigt startade
myndigheterna en intensiv kampanj för att förmåförsamlingarna att
anställa examinerade barnmorskor. Dessa påtryckningar fortsatte sedan i stort sett under hela 1800-talet.
Bland annat påpekade Kungl. Maj :t, i en skrivelse till landskontoret i mars 1812, att bristen på kunniga jordgummor ej sällan förorsakat både mödrarnas och deras fosters för tidiga död. Myndigheten
uppmanades därföratt, i samråd med prästerskapet och läkarna, söka
förmåde församlingar som saknade en skicklig och behörig jordgumma, att allt efter storlek och folkmängd förse sig med en eller
flera sådana, samt att snarast anställa en ny, så snart någon bammorska avled.
Eftersom många församlingar sade sig vara väl medvetna om
nyttan av att ha en behörig barnmorska men tyvärr icke ansåg sig ha
råd att bekosta utbildningen för en sådan, återkom Kungl. Maj :t redan
i december samma år med upplysningen, att den totala utgiften härför
faktiskt bara uppgick till 5 riksdaler 40 skilling banco. Elevens resor
och uppehälle tillkom visserligen, men med tanke på nyttan av att ha
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en utbildad barnmorska kunde man inte hålla med socknarna om att
det hela blev fördyrt.34
Det var, som framgått, främst genom länsstyrelserna Sundhetskollegiet drev sin kampanj - ej via läkarna. Om detta berodde på större
tilltro till myndigheternas intresse och effektivitet eller vetskapen om
deras - i jämförelsemed de fåtaliga läkarna - betydligt bättre överblick, är svårt att säga. Faktum är emellertid, att Jämtlands län inte
fick sin första provinsialläkare (Per Rissler i Östersund)förränjust
detta år - 1812. Sedan installerades en i Sveg 1823 och ytterligare en
i Undersåker 1854.35
Bönderna och sockenstämmorna lät sig emellertid inte övertygas.
Gamla seder och bmk var uppenbarligen djupt rotade och förändringsviljan till synes minimal. Varför ådra sig kostnader för en helt
ny yrkeskategori, som aldrig tidigare hade behövts? Och varför skulle
det plötsligt behövas en boklärd person, när jordgummorna under alla
år skött det hela så bra? Dessutom skulle förmodligen många sockenbor hysa större förtroende för bygdens traditionella hjälpgumma,
och därföravstå från att anlita den nya barnmorskan. För övrigt hade
man helt enkelt inte råd. Barnmorskans lön skulle kanske heller inte
räcka till, varför risken var stor, att hon skulle bli en ytterligare belastning författigvården.
*

Helt resultatlösa blev dock inte Sundhetskollegiets påstötningar.Frösön anställde sålunda en barnmorska vid namn Granér år 18123,
medan man i Sunne bestämde sig för att "före nästa vinter" skaffa
och "till undervisning vid Barnsängshuset i Stockholm" sända någon
välkänd och villig person.37 Bodums sockenmän slog dock dövörat
till, med motiveringen att "i händelse en Jordegumma skulle anordnas i Sohien, ingen skulle tillita henne". Man trodde sig icke "nu
mera vara i behof af en jordegumma än tillförene". Dessutom miss tänkte sockenmännen, att den föreslagna avlöningen, en kanna kom
av röken, ej skulle förslåtill barnmorskans underhåll, varför hon
kunde tänkas bli "än en fattig, soknen till tyngd" ^
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Sockenmännen i Brunflo föreslogs 1813 gå Kungl. Maj :t till mötes i
dess "landsfaderliga och välgörandeomsorg ... och detta så mycket
hellre som till Östersundnyligen uppflyttat en Madam Sellstedt som
blivit av provinsialläkaren i Sundsvall undervisad". Hon hade, sades
det, "erbjudit sig att till Barnmorska här i Socknen blifva antagen".
Församlingsledamötemaförklarade sig villiga att tillmötesgåönskemålet "serdeles för deras hustrur och barn nyttiga hänseende" men
beklagade, "att de på grund av att det gångna årets missväxt försatt
dem i tryckande omständigheter inte såg någon möjlighet att bevilja
någon viss årlig lön ... utan ville vänta tills lyckligare omständigheter
det tillät". Men de lovade "att ej underlåta att anlita den föreslagna
personen mot erläggande av särskild betalning från dem som henne
behövde".39
Åretdärpå läste prästen upp den ovannämnda skrivelsen från
Kungl. Maj :t innehållande redogörelsen för utbildningskostnaderna,
och uppmanade sockenmännen att uppfylla sin plikt som undersåtar
och "ömsinte män och fäder". Pastorn hoppades att sockenmännen
skulle antaga förslaget från landshövding Wasell och anställa den i
Östersund verksamma guldsmedshustrun Brita Christina Sellstedt.
Sockenmännen var dock inte lika angelägna som prästen om att
snabbt få tag på en barnmorska, utan bestämde sig efter en häftig
diskusssion för att i stället anställa organisten Lidins hustru, sedan
hon examinerats av provinsialläkaren, eftersom hon så framgångsrikt
anlitats i sådana ärenden.40
Äveni Oviken var barnmorskefrågan svår att lösa. Redan vid
biskopsvisitationen 1811 hade det gjorts allvarliga uppmaningar om
nödvändighetenatt utse en barnmorska. Men när prosten med anledning av Sundhetskollegiets påstötningar1812 uppmanade sockenstämman att "utvälja en till detta yrke tjenlig Quinna i den snart
orkeslösa Maria Olofsdotters ställe", hände tydligen ingenting.42 Frågan togs utan resultat åter igen upp vid biskopsvisitationen 1816 och
prostvisitationen 1820. Slutligen befallde Landshövdingen att en
barnmorska skulle utses. Därmed antogs en kvinna vid namn Margaretha Norman.
Redan en månad efter det att kontraktet undertecknats, besvärade
hon sig emellertid över att sockenmännen vägrade att erkänna och
löna henne som barnmorska. Sockenmännen svarade att de ej ville
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delta i "ofvannemndä Lön, förnämligastaf orsak att de ansågo den samma för dryg".43
I Offerdal ville man inte byta ut organisten Anders Malmström,
som ofta biträtt och visat "i Accoucheurs konsten mycken stor skicklighet och kunnighet". Man ville undersöka om inte organisten istället
kunde examineras.44 Problemet förefaller ha löst sig, genom att man
1827 lyckades utverka en friplats åt Hedvig Margareta Rickman vid
utbildningsanstalten i Stockholm.

tö

7 bammorskelådanförvarades all utrustning som barnmorskan kunde tänkas
behöva; tång, nagelsax, bröstsug, lavemangsskål, värmeapparat, febertermometer m.m. Denna låda användes av barnmorskan Ingeborg Lif, Näskott,
under åren 1860-1891. Foto: Birgit Jansson, Jämtlands läns museum.
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Här framträder en mer positiv syn på hjälpgummorna än den som
tidigare presenterats. Att allmogen så gärna ville behålla sina hjälpgummor måste väl ändåinnebära, att majoriteten av hjälpgummorna
var ansvarskännande, kunniga och ordentliga. Förklaringen till att två
så vitt skilda bilder målas upp kan vara, att de åtgärdermyndigheterna vidtagit under 1700-talet nu böljade ge positiva resultat. Bland
annat tenderade seden att bjuda på kvinnogille att ebba ut här i början av 1800-talet, efter starka påtryckningar från Sundhetskollegiet
samt under inflytande av utbildade barnmorskor, och inte minst efter
en allmän standardhöjning i fråga om bildningsnivån i landet.
A andra sidan kunde fortfarande vem som helst etablera sig som
barnmorska. Avsaknaden av någon som helst ålders- eller sjukpension bidrog också tydligen till, att även behöriga barnmorskor tvingades fortsätta sin yrkesverksamhet långt utöver vad som kunde anses
vara lämpligt, alltsammans fakta som bidrog till bammorskekårens i
viss mån kvardröjande låga status och dåliga rykte, samtidigt som de
gav läkarkårenoch de behöriga barnmorskorna bärkraftiga argument
i kampen mot vad de uppfattade som ett otillbörligt intrång i deras
egna gebit.
En annan möjlig tolkning är, att sockenmännen frestades att
överdriva hjälpgummornas förträfflighet,i sin strävan att slippa ifrån
de ökade utgifter utbildningen och anställandet av en barnmorska till
fast lön med nödvändighetmedförde. Många socknar var utan tvivel
fattiga. A andra sidan blev sockenmännen avsevärt villigare att följa
Sundhetskollegiets rekommendationer, sedan de examinerade bammorskorna fått tillstånd att använda skarpa instrument med resultat,
att skillnaden mellan de obehöriga och de behöriga barnmorskornas
möjlighet att effektivt hjälpa till framträdde allt tydligare. Men som
så ofta är fallet ligger förmodligen sanningen någonstans mittemellan.
Böndernas oförmågaatt inse nyttan av en behörig barnmorska, tillsammans med deras månande om socknens ekonomi samt brister i
det sociala trygghetssystemet, förklarar kanske allmogens konservativa inställning såvälsom de skilda uppfattningarna rörande bammorskomas handel och vandel.
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Kraven skärps
1819 kom ett reglemente som på nytt fråntog provinsialläkarna rätten
att utbilda och examinera barnmorskor. All undervisning måste åter
ske vid erkända läroanstalter. Samtidigt fördubblades utbildningstiden
från tre till sex månader. Stränga straff infördes också för den som
anlitade en icke examinerad barnmorska. Vidare fick i fortsättningen
även ogifta kvinnor ägna sig åt yrket, och vem som helst kunde utan sockenstämmans medgivande - söka sig till utbildningen. Men
eftersom barnmorskorna rekryterades från "vanligt folk", var många
fortfarande för sin utbildning och försörjningberoende av församlingen.48

På professor Pehr Gustaf Cederschiölds (1782-1848) initiativ systematiserades nu utbildningen, samtidigt som den innehållsmässigt
kompletterades. Utöver tidigare krav skulle barnmorskorna kunna
undersöka kvinnorna och sköta dem efter förlossningen, "sätta klistir"
(lavemang), göra insprutningar i livmodern och slidan, katetrisera
(tömma urinblåsan), sätta blodiglar, koppa, öppna åder samt vaccinera
mot smittkoppor. De nya kraven kan sägas ha inneburit en kollision
mellan två kulturer, i och med att den nya yrkeskåren förväntades
överta gamla metoder, till exempel åderlåtningen, från de tidigare
hjälpgummorna.
Som ett led i strävan att eliminera bammorskebristen lyckades
Cederschiöld 1822 också utverka kostnadsfri utbildning för tolv elever per år. Eftersom förbudet från år 1777 att använda "instrumenter
och järnvärcktyg" hade visat sig ställa till med ytterst svåra problem
ute i glesbygderna, främst på grund av de långa avstånden och den
blygsamma läkartätheten,bestämdes det dessutom 1829 på hans inrådan, att barnmorskorna efter en tre månaders påbyggnadskurs skulle
få använda instrument - även skarpa sådana.
Detta var en fullständigt unik bestämmelse, som inte tillämpades
i något annat land och dessutom innebar ett påtagligt brott mot ett
urgammalt manligt monopol. Tillståndet gällde emellertid bara under
förutsättningatt kvinnan och barnet svävade i fara. Innan ingreppet
gjordes, måste vidare en erfaren barnmorska rådfrågas och sedan
skulle förlossningen äga mm i närvaro av två vittnen. Efteråt var
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barnmorskan skyldig att utan dröjsmål lämna provinsialläkaren en
fyllig redogörelse för händelseförloppet.

Sundhetskollegiet tappar tålamodet
1822 ansåg tydligen Sundhetskollegiet det vara hög tid att på nytt via
skrivelser till landshövdingarna sätta press på sockenstämmorna.
Landshövdingarna uppmanades bland annat att inkomma med uppgifter om befintliga examinerade barnmorskor i länet, deras stationeringsort och löneförmånersamt platser i behov av en barnmorska.52
Ett halvt år senare återkom Sundhetskollegiet och vädjade om
landshövdingarnas medverkan i anslutning till en annons i Post &
Inrikes tidningar angående antagandet av bannorskelärlingar vid
undervisningsverket i Stockholm.
Men åtgärderna tycks inte ha lett till något nämnvärt resultat.
1830 begärde därförSundhetskollegiet åter igen in samma uppgifter
som tidigare, men nu ville man också veta, humvida tillgången på
barnmorskor motsvarade behovet, samt om antalet totalt sett till eller avtagit. Men främst av allt ville man ta reda på, om åtgärderna
föratt öka antalet skickliga barnmorskor gett resultat. Sundhetskollegiet skulle i slutet av varje år sända in sådana uppgifter till Kungl.
Maj :t.54
Men sockenmännen stod på sig. I Härjedalen, till exempel, diskuterade man 1830 anställandet av en barnmorska men konstaterade,
att man ju faktiskt redan hade en - om ock obehörig - sådan. Man
sade sig även i fortsättningen vilja anlita landbohustmn Sigrid Ersdotter i Prästgården "hällst en flerårig erfarenhet visat att hon är till
detta yrke fullt skicklig"55
Fem år senare var det därfördags igen för Sundhetskollegiet att på
nytt ryta till och ta befallningshavama ordentligt i örat. Rapporterna
ansågs vara ofullständiga. Landshövdingarna hade alltför slentrianmässigt nöjt sig med konstaterandet "ingen förändring". Bland annat
hade fler barnmorskor tillkommit än vad som framgick av de inlämnade uppgifterna. Nu ville därförkollegiet - utöver de examine66
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rade barnmorskornas antal - också ha uppgift om deras namn.
Men i Lit lät man sig inte bevekas i första taget. Vid 1836 års
biskopsvisitation uppmanades sockenstämman att anskaffa en examinerad barnmorska. Socknen följde ej uppmaningen, vilket resulterade
i att kravet återkom i samband med flera efterföljande visitationer.
I Ragunda, däremot, var man mera lyhörd. I pastoratet fanns det
1836 överhuvud taget ingen examinerad barnmorska. Dorotea Högbom, drängen Per Pehrssons i Gisselgård hustru, tillfrågades därför
om hon var villig att genomgå utbildningen i Stockholm. Kostnaden
förresan, 50 Rdr banko, avsåg man att finansiera genom att varje rök
ålades betala 8 skilling banco. Vidare enades sockenmännen om att i
"djupaste ödmjukhet" anhålla om en fri lärlingsplats vid Bambördsinrättningen i Stockholm. Beviljades ej detta, förklarade sig pastoratsåborna villiga att bekosta fru Högbergs uppehälle och andra hennes
nödiga utgifter.58

1850-talet - en vändpunkt
Myndigheterna förtröttadesinte utan arbetade oförtrutet vidare med
målsättningenatt försökahäva bristen på barnmorskor. Ett led i denna strävan utgjorde 1840 års reglemente, som visserligen innehöll
rigorösa skyldigheter för barnmorskorna - till exempel böter om de
utan att meddela sin avsikt lämnade hemmet, icke genast infann sig
hos barnaföderskan eller avvek från barnsängen för tidigt - men också några mycket betydelsefulla förmåner. Främst bland dessa var
kanske rätten att kräva ett anställningskontrakt innehållande bland
annat lönevillkoren och uppgift om förlossningstaxan, samt föreskriften att barnmorskan ej kunde avskedas utan Sundhetskollegiets medgivande. Barnmorskorna fick nu även rätt att kräva fri skjuts till och
från förrättningsställetsamt mat under sin vistelse där.59
Men när sockenstämmorna i Rödönoch Näskott 1844 enades om
att sända skomakarehustmn Ingeborg Pehrsdotter i Smedsåsen till
Stockholm, förväntademan sig likväl, att hon efter avlagd examen
skulle arbeta gratis så länge den gamla barnmorskan, Greta Jonsdotter, levde och verkade. Greta hade efterträtt sin mor Anna Maria
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Gilljam, dotter till fältskären vid regementet och i Husa. Hon hade
tjänstgjort i hela 40 år och erhöll därför Patriotiska Sällskapets
medalj, en ära som också vederfors Greta vid hennes avgång. Detta,
att döttrarna till barnmorskor valde samma yrke, var förövrigt mycket vanligt förekommande. 1848 beslöt sockenstämman - trots sitt
tidigare beslut - att Ingeborg Pehrsdotter skulle få 8 skilling banco
per rök fram till dess att Greta i Trollsåsen avled, vilket inträffade
först 1861.60
Emellertid verkar det som om man ute i socknarna nu började bli
mera lyhörd inför Sundhetskollegiets önskemåloch ihärdiga påtryckningar. Under 1850- och 1860-talen inträffade nämligen en påtaglig
ökning av antalet examinerade barnmorskor i vårt län, trots att bammorskeutbildningen 1856 förlängdesfrån sex till nio månader, och att
man året därpådessutom bestämde, att kommunerna i fortsättningen
även skulle svara förkostnaden försjälva undervisningen vid utbildningsanstalterna. Samtidigt var förmodligen denna utgiftsökning den
främsta orsaken till att - fortfarande 1890 - endast 70% av förlossningarna ute på landsbygden sköttes av examinerade barnmorskor trots att alla former av kvacksalveri var strängeligen förbjudna.61
För fjällområden, som exempelvis Alanäs, Frostvikens och Kalls
socknar, var det av förståeligaskäl svårt att få tag på behöriga bammorskor. A andra sidan verkar det inte som om sockenmännen alltid
gjorde sitt bästa. Provinsialläkaren i Mörsil meddelade till exempel
1856, att han förgävesstött på pastorsämbetet om att utlysa tjänsten i
Kall. Tre år senare påpekade provinsialläkaren i Östersundsdistrikt,
att endast de nordligaste socknarna såsom Alanäs och Frostviken
saknade banimorskor, "ehuru de visserligen på sådana ställen skulle
uträtta mycket gott1162 1861 återkom han med en önskan att Alanäset,
Hotagen och Frostviken, vilka ännu saknade barnmorskor, skaffade
sig sådana.63 1873 hade Frostviken äntligen tillmötesgåttönskemålet
och anslagit en "god lön" till en barnmorska samt utannonserat tjänsten; samtidigt sade man sig ämna försökagöra allt för att få en barnmorska även till Alanäs. Men alanäsboma sade sig inte vilja anslå
några medel förett sådant ändamål.
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Samarbete och konkurrens
För att i någon mån reducera kostnaderna anställde ibland två eller
flera socknar en gemensam barnmorska, men ofta tycks man snart
nog ha börjat tvista angående utnyttjandet av hennes tjänster. Sålunda
försökteexempelvis Frösönoch Sunne av och till samsas om en
barnmorska, men det hela strandade ofta på att man inte kunde enas
om på vilken sida av sundet hon skulle vara stationerad.
När Offerdal, Alsen och Mattmar i början av 1840-talet stod utan
barnmorska, beslöt man att skaffa sig en gemensam sådan - dock på
villkor, att hon så vitt möjligt bodde mitt i pastoratet.65 Planerna
tycks emellertid inte ha förverkligats förrän 1846 i och med att
Christina Lindblad anställdes.66 Hon sade redan året därpå upp sig,
efter det att Asele erbjudit henne bättre lönevillkor. Kontrakt skrevs
då med Margareta Berglöf. Hennes resa från södra Sverige bekostades via en frivillig insamling. Inte heller hon stannade någon längre
tid utan begärde två år senare avsked och efterträddes 1851 av Hellen
Malmberg. Denna avgick i sin tur redan 1854 på grund av sjukdom
och ersattes av Margreta Hambraeus, som bara tycks ha stannat i fyra
år och efterträtts av Helena Kindlund.68
Hade kanske distriktet i sparsamhetens namn blivit för stort, med
påföljd att arbetet blev alltför betungande? Faktum är nämligen, att
sådana här täta byten var högst ovanliga. Utmärkande förbarnmorskorna var tvärtom, att de stannade mycket länge på en och samma
plats - ofta hela sin yrkesverksamma tid. Fru Dahlén i Borgvattnet
hade exempelvis tjänstgjort på samma ställe i femtio år, när hon 1921
"överlämnadestafetten" till Brita Björk.69
Bodum och Fjällsjösamsades fr.o.m. 1850 om en barnmorska,
men elva år senare var konkurrensen så besvärande att Bodum yrkade
på att få anställa en egen. Detta möttes av protester från såvälfjällsj öborna som barnmorskan, vars inkomster i så fall skulle minska
betydligt. Hon tog till och med det drastiska steget att stämma Bodums socken, som samtidigt låg i tvist med Fjällsjörörande den andel man hade i sockenstugan, i vilken bammorskebostaden var inrymd. Historien slutade med, att Bodum 1866 inrättade en egen
tjänst, vilken sedan fanns kvar till 1954.
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Håsjö och Hällesjö avbröt 1860 sitt samarbete71 och i Mörsil bestämde man sig 1890 för att efter "långvariga stridigheter och h-okdragning med Undersåkers kommun om den gemensamma barnmorskan" äntligen bilda ett eget bammorskedistrikt.72
En bidragande orsak till svårigheterna att komma överens var tro ligtvis den begränsade framkomligheten på skogsstigar och vägar,
som ledde till att långt ifrån alla kunde få hjälp av barnmorskan. En
kvinna i Ragunda socken födde 19 barn utan hennes hjälp. I stället
tvingades mannen rycka in. Brita Pålsson, Kakuåsen, berättade att
det vid föreståendeförlossningar bar iväg till Hammerdal, två och en
halv mil bort, där det då - i slutet av 1800-talet - fanns en bammorska. Om hon var upptagen, fortsattes färden till Laxsjö - en lika
lång sträcka. Totalt kunde det bli fråga om att färdas tio mil efter
häst.74
•r,

Barnmorskan Ulla Byströmmed nyföttbarn, i lärarinnebostadeni Öhns
skola 1933. Till höger Elsa Nordlund. Foto: Bengta Nordlund-Öjebom,
Jämtlands läns museum.
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Samma anledning låg tydligen bakom sockenmännens ofta uttalade
motstånd mot att bidra till barnmorskans avlöning. Hackåsboma sade
sig 1823 absolut inte vilja medverka i avlönandet av Ovikens bammorska, Margaretha Norman. De ålades då att förse sig med en egen
sådan samt att bidraga till Margaretha Normans lön, till dess att så
skett. Svaret blev, att då hon "svårligen och ofta omöjligen kan såväl
för det långa avståndet som för den äfventyrliga Storsjöns skull, be gagnas vid Barnförlossningar i Hackas, så ansågo Sockenmännen det
icke vara svarande mot ändamåletatt densamma ... antaga". De ville
heUre dela barnmorska med Näs och slippa avlöna Nomian, eftersom
de ej använt henne och ej heller kunde göra detta. Senare meddelades det att Margaretha Norman på egen bekostnad utbildat sig och
sedan anställts i Oviken "men det oaktadt ... vägrar Hackas ... att
anta och avlöna henne... 'n
Nils Nilsson i Olden önskade å sin och grannarnas vägnar slippa
betala någon lön till barnmorskan; däremot kunde man tänka sig att
ståför resekostnaderna då hon kallades till en förrättning.I detta fall
handlade det om fem mils resa till Olden och fyra mil till Rönnen.77
Jöns Jönsson från Gärdnäsavsade sig å egna och gärdnäsfolketsvägnar förgäves allt deltagande i avlönandet av barnmorskan och alla
därmed förknippade kostnader. För att komma till Gärdnäs måste
barnmorskan åka båt i drygt fem mil. Erik Albano i Hölje, slutligen,
måste begära hjälp av sockenstämman för att få byamännen i Nyby
att betala sin del av barnmorskans lön.79

Ett nytt århundrade med ett nytt tänkesätt
Förbarnmorskorna kom 1900-talets första hälft att innebära en radikal framgång. Många länge eftersträvade må! , tillsammans med sådana de inte ens vågat drömma om, gick plötsligt i uppfyllelse.
1904 tillerkändes de kommunalt anställda barnmorskorna hundra
kronor per år i pension från femtiofem års ålder. I ett nytt reglemente
1907 föreskrevs bland annat obligatoriska repetitionskurser.80 Bammorskoma hade då redan sedan 1885 på eget inititativ och egen bekostnad samlats regelbundet i Stockholm för att skaffa sig kunskaper
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inom det aseptiska området. 1898 beslöt emellertid staten ge bidrag
till denna verksamhet.81 Detta fick till resultat att Jämtlands läns
landsting under åren 1899-1901 årligen anslog 550 kronor försådan
kursverksamhet.
1908 blev slutligen kommunerna ålagda att anställa en bammorska med en minimilön av 350 kronor per år jämte fri bostad och fritt
bränsle.
1919 indelades länen i bammorskedistrUct med en bammorskestyrelse, vilket innebar att barnmorskorna till sin stora förtret plötsligt
upptäckte sig ha tre huvudmän - landstinget, staten och kommunen.
Nu "befriades" de också från ansvaret att använda skarpa instrument.
Förlossningstångenfick dock användas även i fortsättningen.83
1921 och 1931 kom så två av barnmorskorna mycket efterlängtade reformer, nämligen utbildningstidens förlängningtill två år (inkl.
tre månaders instmmentutbildning) respektive införandet av bruttolön
i stället förersättning in natura.
År1944 fick barnmorskorna tillstånd att efter utbildnmg i narkosgivning ge lustgas och utmstades samtidigt med den för ändamålet nödvändigaapparaturen.84 Den 30 juni 1953 trädde så en ny
stadga i kraft, mnebärande att det i fortsättningen krävdes två års
sjuksköterskeskola för att bli behörig att söka till bammorskeutbildnmgen.
Antalet hemförlossningar minskade i accelererande tempo under
1900-talets första hälft. Som exempel kan nämnas, att de under femårsperioden 1948-53 minskade från 1524 till 579. Distriktsbammorskoma fick därigenom successivt allt mindre att göra, men måste på
grund av de stora avstånden ändåfinnas kvar. Problemet löstes genom att de ålades fler uppgifter inom den förebyggande vården.
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BARNMORSKORNAS VARDAG
Konsten att finna den rätta
När en blivande barnmorska under första hälften av 1800-talet skulle
utses, diskuterade sockenstämman först ärendet. Om inget godtagbart
förslag framlades, utannonserades sedan tjänsten från predikstolen
och i yttersta nödfall i pressen. I Hammerdal beslöt man sig sålunda
1843 för att fråga korpralen Grels Banks dotter, pigan Eva Lovisa
Bank, om hon ville åka och utbilda sig i Stockholm. Om ej, skulle
tjänsten utannonseras från predikstolen, och ifall detta inte gav något
resultat, också i pressen.86
När så en lämplig kvinna hittats, vände man sig inte till henne
själv, eftersom hon oftast var omyndig, utan det var hennes far eller
make, som hade att ta ställning till frågan. Mannens förmyndarskap
gällde i alla sammanhang. Till exempel så måste barnmorskan Margaretha Berglöf, Offerdal, först förmåmannen att via sin namnunderskrift lämna sitt samtycke, innan hon ansåg sig kunna lämna in sin
avskedsansökan.87
När socknen behövde en barnmorska visades det sällan något
intresse från storbönderna och deras hustrur och döttrar. Yrkets låga
status, tillsammans med de urusla arbets- och lönevillkoren, kanske
var tillräckligt avskräckande. Kvinnorna bland torpama, småbönderna
och hantverkarna visade däremot större intresse. Myndigheternas
inställning framgick av uttalandet: // ... anseende 14 det klockare hustrur i allmänhet äro tjenliga att härtill övertalas".
Till storböndernas försvar bör dock framhållas, att deras hustrur
hade en så viktig funktion på gården att deras arbetskraft oftast inte
kunde undvaras. För torpare, småböndersamt småhantverkare utan
lärlingar och gesäller däremot, var det kanske många gånger inte bara
lockande utan rent utav nödvändigtatt skaffa sig någon form av extra
inkomster.
I samband med tillsättningsärendena utsatte sockenstämmorna
ofta barnmorskorna för en synnerligen ingående granskning och
auktoritär behandling. Så till exempel, antecknades det, när en tjänst
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1848 tillsattes i Brunflo och Marieby, att "Vid beviljandet af denna
lön fastade likväl församlingarnes ledamöter följande oeftergifliga
villkor: l:o skiljer sig Barnmorskan Krysii vid sin man, numera fästningsfånge ,..".90
Men valet av Madame Krysii utföll tydligen ändå inte till full
belåtenhet. Sex år senare avskedades hon nämligen, eftersom hon då man kommit föratt hämta henne till en förlossning varit av starka
drycker så överlastad "att hon icke mägktat medfölja". Man kunde
mte betjäna sig av eller överlåtaansvar åt en person, "hvilken om ock
nykter vid afhemtandet kan der tillfälle till berusning skulle gifvas då
den afgörande stunden kommer vara i ett mer eller mindre oredigt
sinnestilstånd. "91

Den nyblivna mamman Märit Svensson med dottern Hillevi, den 3 juli 1917.
Foto: Nils Svensson, Jämtlands läns museum.
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Kämpar i det tysta
Något bekvämt liv erbjöds barnmorskorna förvisso inte. I ur och
skur, när som helst på dygnet, måste de vara beredda att, oavsett
väglaget och situationen i det egna hemmet, ge sig iväg ut på förrättningar. I anställningskontrakten fanns visserligen rättigheten att fordra
skjuts inskriven. Men vad hjälpte det i väglöstland...
Under ofta mycket primitiva förhållanden gällde det sedan att
förlösakvinnan - vanligtvis utan att ha någon att rådgöramed i kritiska situationer. Och detta mot en erbarmerligt låg ersättning.
Greta Jörgensen var gift och hade tre flickor. Hon skilde sig emellertid och avlade därefter bammorskeexamen i Göteborg. När hon kom
till Fyras 1914, hade just världskriget med dess dyrtider drabbat landet. Hon fick därförsvårt att försörjasig och barnen på avlöningen
bestående av 550 kronor per år plus 2 kronor för varje förlossning.
Ett kilo smör kostade vid det laget tjugo kronor; fläsket nio och ullen
tio kronor kilot. Årshyranuppgick till 160 kronor. Dessutom måste
hon själv betala veden samt antiseptiska medel och bomull, vilken
just då kostade 27 kronor kilot.
Men hon var inte den som var radios. Dels vävde och virkade
hon och sålde alstren, dels födde hon upp en gris. Men allra mest
anmärkningsvärtvar att hon köpte sig en bil av märket Hudson och
anställde en chaufför för att sedan bedriva taxirörelse. Men när hon
själv skulle ut på förrättningarfick bilen stå; då fick hästskjutsen
minsann duga.
Ofta kunde dock inte ens hästen ta sig fram. Vid sådana tillfällen
tvingades hon vandra fram på skogsstigar, ro över sjöar och gå över
dåliga isar. En gång var isen så förrädisk,att hon försäkerhets skull
sköt en planka framför sig för att ha något att klamra sig fast vid,
ifall isen plötsligt skulle brista. Lyckligtvis höll den, men hon blev
dyvåt om fötterna och tvingades sedan gå omkring i blöta skor och
strumpor hela dagen, eftersom familjen inte hade några extra par att
låna ut.
Det var emellertid inte det enda som familjen saknade. I hemmet
fanns i stort sett ingenting. När Greta efter fullgjort uppdrag skulle
åka därifrån,och mannen i huset tog fram en sliten portmonnä inne76

hållande en tia, förmåddehon därförinte avkräva honom något arvode, utan uppmanade honom att i stället köpa mat för pengarna.
Greta Jörgensen berättade också att hon förlösten tattarkvinna på
en höskulle, samt med eldskenet som enda belysning tångförlösten
samekvinna i en lappkåta en natt i mars månad, då det var trettiosex
grader kallt. Under sina sjutton år i socknen hade hon aldrig haft
någon semester, därföratt hon helt enkelt inte hade råd att betala en
vikarie. När hon 1919 fick påöktmed 150 kronor och två år senare
med 200 kronor, bestämdes det att de tvåhundra kronorna skulle utbetalas i två omgångar - hälften till midsommar och resten i samband
med julen. Man befarade helt enkelt att hon annars skulle bli alltför
slösaktig! 3
Hilda Jönsson i Håsjöberättade att barnmorskan, som bodde i en
avlägsen skogsby, sent en höstdag hämtades i en "kabriolet". Gubben
sprang bredvid, och färden gick i en så hiskelig fart att hjulet plötsligt tornade emot en trädrot varpå vagnen välte, med påföljdatt bammorskan flög långt in i skogen föratt slutligen hamna under en gran.
Men det var bara att kravla sig upp och fortsätta färden.94
J.A. Sandbergs mor var barnmorska i Oviken i 52 år. Under alla
dessa år färdades hon aldrig i bil utan med häst och vagn i ur och
skur. Förlossningen tvingades hon ofta klara av i närvaro av allt
gårdsfolket, i det enda mm man under vintrarna ansåg sig ha råd att
värma upp. Från de bättre bemedlade hemmen såg hon alltid till att
få med sig sänglinne för att ge åt de fattiga. Bamsängskvinnan låg
nämligen ofta med ett fåiskinn över sig på en s.k. sängbleja, ett
stycke kläde lagt direkt på halmen.95

Barnmorskan som sjukvårdare
Barnmorskan var länge den enda sjukvårdskunniga personen ute i
bygderna. Därförförväntadeshon, mer eller mindre mot sin vilja,
axla ansvaret för sjuk- och olycksfallsvården, vaccinationer samt
skötseln av apoteket.
Om Maria Broström, Ringvattnet sades det att hon tog hand om
alla skavanker, sålde huvudvärkstabletter och sydde ihop sår.96 Fru
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Dahlén i Borgvattnet fungerade som läkare och sjukvårdare i största
allmänhet. "Orubbligt lugn och rökande sin cigarr eller pipa skötte
hon sina uppdrag. '/9?
I Häggenåsvar barnmorskan Anna Sefastson en av de mest anlitade när någon ville ha tänder utdragna. Hon hade till och med anskaffat modem specialutrustning för ändamålet.9 Om Greta Jonsdotter i Trollsåsen, Nälden berättades att hon var duktig i yrket och
ofta fick tjänstgörasom läkare.9 Vidare rapporterades från Offerdal
att sjukvården fram till 1909 huvudsakligen ombesörjdes av barnmorskoma Barbro i Rösta och Kristina i Tångeråsen.100
Den tidigare omnämnda Greta Jörgensen, som tjänstgjorde i
Hammerdal 1914-31, måste ofta ägna sig åt regelrätt sjukvård. Vid
ett tillfälle hjälpte hon en skogsarbetare, när han huggit sig så illa i
vaden att muskeh till och med trängde fram. Hon lyckades lägga den
tillrätta och sydde sedan ihop såret.101
Johanna Bovall (g. Hedén), landets genom tiderna kanske mest berömda barnmorska, var anställd vid Gustafs- och Carlbergs kopparverk i Husa under åren 1858 till 1867, där hon utöverförlossningarna
även hade hand om apoteket, sjukvården och första hjälpen vid
olycksfall i gruvan. Hon ansvarade också för förlossningarna i Fröå
och Sååi Are och betjänade således ett ovanligt stort distrikt. Eftersom hon ansåg sig sakna tillräckliga kunskaper för att tillfredsställande kunna klara av sjuk- och olycksfallsvården, utbildade hon sig
1863 till fältskär - ett ovanligt djärvt initiativ med tanke på yrkets
genuint manliga karaktär.
Åren1867-77 innehade hon sedan en statlig tjänst som instruktionsbammorska vid barnmorskeläroverket i Göteborg. 1885 grundade hon Göteborgs barnmorskesällskap. Åretdärpåarrangerade det
förstabammorskemöteti Stockholm, varvid Allmänna Svenska Bammorskeförbundet bildades, och hon själv utsågs till dess första ordförande. Dessutom deltog hon 1888 vid bildandet av förbundets månatliga tidskrift Jordemodern och blev snart dess flitigaste medarbetare.
Hennes allt överskuggande målsättningvar höjandet av bammorskekåren ekonomiskt, socialt och intellektuellt. Som ett led i denna
kamp delgav hon via tidskriften sina kollegor kunskaper och erfarenheter under mbriken Bref till Syster Stork samt i cirka hundratalet
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uppsatser. Genom att systematisera sina iakttagelser anses hon i allra
högsta grad ha bidragit till förlossningskonstens utveckling. Men
tyvärr gick det mesta av vad hon nedtecknat förlorat, när hennes hem
plötsligt brann ned.103
Men trots hennes omvittnade duglighet ogillade provinsialläkaren
i allra högsta grad hennes intrång på läkekonstens område. Sitt stora
missnöje gav han uttryck för med bland annat följande ord: "Barnmorskorna såsom sådana, sköta sin tjenst oklanderligt, men deras
oaflåtliga straffande att utöfva läkekonsten i allmänhet har, i san ning, icke något gott med sig", och fortsatte med att poängtera att
Johanna Marianne Bovall, Kall, framförallt utmärkte sig som kvacksalverska.104
Förhållandetatt barnmorskorna ofta hellre kallade på fältskären
än på läkaren när något gick på tok, var givetvis inte heller ägnat att
minska läkarnas uritation. I detta sammanhang börman dock hålla i
minnet, att det inte bara var läkare, som saknades ute i bygderna,
utan även telefoner och övriga kommunikationsmedel.
Men barnmorskorna försvarades också, och hyllades för sina
sjukvårdande insatser. Provinsialläkaren i Östersundrapporterade till
exempel vid ett flertal tillfällen apropå barnmorskorna, att "de är
mycket anlitade ... utöver förlossningarna för mindre sjukdomsfall
och förtjänaberöm för sin nit och påpasslighet"105

Kampen om reviren
Ävenmellan barnmorskorna och sjuksköterskorna uppstod det rivalitet. 1851 hade man börjat utbilda sjuksköterskor vid Ersta Diakonissanstalt. Tidigare hade patienterna vårdats av oskolad personal.
Florence Nightingales insatser under Krimkriget (1853-56) bidrog
sannolikt till ett ökat sjukvårdsintresse men främst kanske till den
intensiva utvecklingen inom läkekonsten under 1800-talets senare
hälft.w Det var framförallt inom kirurgin de stora framstegen noterades, sedan eter och kloroform 1846-47 tagits i bruk som narkosmedel och möjliggjort omfattande ingrepp.
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I Jämtlands läns landsting väcktes 1895 en motion om anställandet av
en sjuksköterska inom vart och ett av länets ordinarie och extra ordinarie provinsialläkardistrikt.108
Ett av de största tvisteämnena mellan barnmorskorna och
sjuksköterskorna utgjorde spädbamsvården, vilken genom 1856 års
reglemente blivit en viktig del i barnmorskeutbildningen, men som
sjuksköterskorna vid sin entré i arbetslivet gjorde anspråk på att få ta
hand om.109
Att sjuksköterskorna hade bättre löner och arbetsvillkor samt
åtnjöthögre status än barnmorskorna gjorde inte saken bättre. Skillnåden i status berodde förmodligen på att barnmorskorna i stor utsträckning rekryterades från den sociala skalans nedre hälft, medan
sjuksköterskorna som regel hörde hemma på den övre. Sjuksköterskorna hade också ofta gått i flickskolan, under det att barnmorskorna
fått hålla tillgodo med folkskolan. De var heller inte lika beroende av
arbetet för sin försörjning.Dessutom sammanföll sjuksköterskornas
sociala bakgrund i stort sett med läkarnas, något som avsevärt torde
ha ökat förståelsenoch underlättat samarbetet dem emellan. I Jordemodern sades det: "Många anse, och däribland ej minst läkare, att
det skulle vara en stor fördel, om i barnmorskeskolan intoges mera
allmänt elever från de 'bildade klasserna, ståndspersonernas klass',
qvinnor med dessa klassers underbyggnad i studier och sociala vanor //
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En annan grupp barnmorskorna måste försvara sig emot ända
fram till början av 1900-talet var, som framgått ovan, de självlärda
hjälpgummorna. Barnmorskorna var medvetna om att de ofta sågs
som en reserv. "Nöden måste vara stor, innan man tillgriper den
sista utvägen att anlita frun", konstaterade de.111 Så sent som 1902
väcktes åtal mot änkan Lisbet Andersdotter, Hammerdal, och hustmn
Brita Olsson, Korsmyrbränna, Häggenås,sedan de biträtt vid en förlossning i Kilen, och varit vållande till bamsängsfeber, av vilken
bondhustrun Gunilla Olofsdotter avlidit. Den avlidnas man och svärmoder hade uppmanat de två hjälpgummorna att hjälpa till vid förlossningen. De båda kvinnorna hade tidigare biträtt vid "50 och 100
dylika förrättningar", och skulle förmodligen komma att ställas till
ansvar "såsom genom oförstånd vållande till hustru Olofssons
död".^
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Något som i hög grad bidrog till att bromsa hjälpgummornas framfart
var bestämmelsen att barnmorskan var berättigad till ersättning för
varje förlossning, oavsett om hon själv eller en hjälpgumma hade
anlitats.113 Margaretha Berglöfs i Offerdal kontrakt innehöll exempelvis klausulen, att hon skulle ha 8 skilling banco för varje barn som
föddes utan att hon varit närvarande.11 Och i Alanäs, Frostviken samt
Ström föreskrevs det 1879 att barnmorskan skulle ha femtio öre när
ett barn föddes utan hennes biträde, och en krona och femtio öre ifall
hon kallades till förlossningen.1 Fru Göhle, Rörösjön,hann sällan
fram i tid när det rörde sig om längre avstånd. En hjälpkvinna ryckte
då in, men fru Göhle skulle ändå ha sina två kronor ("bammorskeslanten") i ersättning.1
Ofta försvarade dock barnmorskorna hjälpgummorna. Bland annat
sades det: "De gör ofta ett gott arbete när ingen barnmorska finns
till hands. Skulden borde läggas på de styrande männen. ... det vore
hvarje äkta mans plikt och skyldighet ... att verka för, att dugliga och
anständiga barnmorskor blifva placerade och lönade. ...De aflöna
gärna djurläkare, men sina egna hustrur lämna de åt sitt öde ... (ägde blott kvinnan beslutanderätt i kommunala saker, så vore förmodligen ingen kommun i närvarande stund utan examinerad barnmorska).

"^

Ingeborg Höglund, Strömsund framhöll att det fanns gott om
hjälpkvinnor ute i byarna - "renliga, lugna, fina". Hennes mans farmor hade tagit hand om cirka 80 förlossningar.118 Stina Stolth, Norderåsen kunde för sin del berätta, att det omkring 1885 inte fanns
någon barnmorska i byn, men att "SalmenErsa-Imbar" och "Lundström-Marit" skötte tjänsten och senare lejdes av barnmorskan, då
denna själv inte hade tid.
Det stora avgörandet i kampen mellan barnmorskorna och hjälpgummorna kom, som tidigare nämnts, i och med att de förstnämnda
tilläts använda instrument, eftersom skillnaden i fråga om graden av
professionalism då framträdde så klart och tydligt. Samtidigt var, som
också tidigare framgått, tillståndet för barnmorskorna att använda
skarpa instrument ytterligare en faktor ägnad att skärpa konkurrensen
mellan läkarna och barnmorskorna.
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Fotografens egen son. Stig Skogman, född 1910. Foto: Amalie Huczkowski,
Jämtlands läns museum.

Tång och skarpa instrument
Påbyggnadskursen i mstrumentutbildning innebar givetvis ytterligare
utgifter försocknen. I början var sockenmännen därförtämligen ointresserade. När Eva Lovisa Bank, Hammerdal undrade om det ansågs
värdefullt att hon genomgick instmmentutbildningen fick hon först
svaret, att hon i så fall på egen hand fick stå för kostnaderna samt att
inköpet av instrument fick anstå till dess att hon själv hade råd därmed. Redan vid nästa sockenstämma hade emellertid ledamöterna
ändrat uppfattning, och bestämde sig för att lämna ett förskott för
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inköp av instrument, "vilka som församlingens tillhörighet sedan
skulle få begagnas av henne, vårdas och underhållas"}
Kommunernas behov av instmmentbehöriga barnmorskor ökade
emellertid snabbt, och fick till följd att barnmorskor utan denna examen hänvisades till vikariat eller till praktik i staden, där det alltid
fanns läkare att tillgå.121
Så småningom minskade successivt antalet av barnmorskor utförda operationer. Barnmorskan Elna Melander, Hotagen, utförde dock
en operation med lycklig utgång så sent som den 17 april 1959.122
Som tidigare nämnts, var beslutet att i nödsituatioer tillgripa
skarpa instrument kringgärdat av ganska ngorösa bestämmelser. Eva
Sundqvist, Hammerdal, tillfrågades exempelvis, om hon verkligen
försökttillkalla läkare eller rådgjort med en barnmorska, innan hon
använde sig av dem. Provinsialläkaren påpekade samtidigt, att hennes
beskrivning överförlossningens förlopp var alltförofullständig, eftersom hon inte nämnt något om humvida fostret varit vid liv, när
styckningen av det påbörjades.123
Christina Kindlunds instrumentförlossning i Storåbränna 1877
"minst
godkändes dock utan vidare på grund av avståndet till läkaren:
5 mil dels gång - rodd el. klövjevägfrån Föllinge kyrka", varifrån
avståndet till Östersundsedan var sju mil. "Eventuellt bud skulle
därförha kunnat komma åter med läkare först efter 3 å 4 dagar.
Däremot anmodade Kungl. Medicinalstyrelsen 1912 provinsialläkaren i Undersåker att göra barnmorskan i Offerdal, Hilma Holm,
uppmärksam på "att i detta fall läkare bort rådfrågassamt att ut dragning med därav föranledd blödning icke bort göras omedelbart
efter vändningen". Den gången avled barnaföderskan.125
Det bör dock nämnas, att provinsialläkarna ytterst sällan hade
något att anmärka på barnmorskornas sätt att hantera de skarpa instrumenten. Men när det gällde barnmorskan Kristina Olsson, Brunflo, tycks utan minsta tvekan grava anklagelser ha varit på sin plats.
Hon dömdes den 19 febmari 1885 att för vårdslöshetoch oskicklighet i tjänsteutövningenmista bammorskebefattningen i ett år samt
att bota 10 kronor för förseelse mot bammorskereglementet. Vidare
ålades hon att bota 100 kronor för vållande till annans död och som
ersättning till statsverket för dess kostnader i samband med obduktionen av hustru Söderberg.
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Kristina Olsson hade anlagt tång, trots att det ej var av nöden påkallat. Sedan hade hon utan giltigt skäl avlägsnat sig från barnsängskvinnan och stannat i granngården i två timmar. Först sedan hon
ytterligare en gång försöktanvända tången, tillkallades barnmorskan
i Sundsjö, Brita Svensson.126
Det finns också skräckexempel där avsaknaden av förlossnmgstång orsakat barnet stor skada. Vid ett tillfälle drogs barnet fram med
hjälp av betsmankroken; eftersom den placerades i ögonvrånpå barnet förlorade detta sitt ena ögat och skadades även på andra sätt. Mor
och barn överlevde trots allt och den nyfödde var inte värre däran, än
att han så smånmgom utbildade sig till lärare.

Skyldighet att föra dagbok
Från och med år 1881 ingick det i barnmorskornas förpliktelser att
föra dagbok (journal) med en redogörelse för samtliga verkställda
förlossningar. Dagboken innehöll uppgifter om exempelvis värkarnas
början, vägavståndet mellan barnmorskans stationeringsort och barnaföderskan, förlossningsförloppet,barnets kön och vikt samt temperaturkurva.
När dagboken var fullskriven eller då barnmorskan tog avsked,
flyttade eller avled, skulle boken överlämnasför arkivering till vederbörande läkare, vilken dessutom vid vilken tidpunkt som helst
kunde kräva att få ta del av den. Barnmorskan måste också årligen i
januari månad inför provinsialläkaren visa upp ett summariskt utdrag
ur boken.
Augusta Skogh hade tydligen svårt att hålla reda på dagboken.
Först kunde hon inte sända in den till provinsialläkaren på grund av
"smittan vi har", sedan hade hon tappat bort den, varför
provinsialläkaren anmodades ge henne en reprimand.128
Samtidigt med kravet att föra dagbok infördes nya hygieniska
regler, med motiveringen att förbättradhygien under perioden 187787 resulterat i en minskning av dödligheten vid Stockholms bambördshus från 4,2 % till 0,32 % Bland annat måste barnmorskorna i
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fortsättningen använda borste, tvål- eller såpvatten samt utspädd
karbolsyra.29

Hellre en lön att leva på än medalj
Fick då dessa - Sveriges första offentliganställda kvinnor - en lön,
som motsvarade deras bundenhet, uppoffringar och umbäranden?
Knappast! För dem gällde nog i högsta grad orden "hellre en lön att
leva på än medalj". Men i realiteten fick de flesta klara sig utan båda
delarna.
Provinsialläkaren i Mörsil påpekade 1860, att "Catharina Pehrsdotter, fattig på allt utom barn (7 st.), visat så sällsynt stor människokärlek och uppoffring i sitt yrke, varför hon borde kunna få någon
statlig utmärkelse likaväl som mången vaccinatör eller vaccinatris
som fått en sådan oförtjänt"13
Överenskommelsenmellan kyrkorådet i Åreförsamling och Anna
Henriksdotter i Stalltjämstugan av den 25 november 1849, utgör ett
typiskt exempel på hur barnmorskans kontrakt med socknen ofta
kunde se ut. Anna skulle i årlig lön ha en kappe kom av varje hemmansägare eller brukare samt en halv kappe av torpama, med undantag av dem som åtnjötavkortning av kronoavgiften. Vid kallelse hade
hon rätt till skjuts fram och tillbaka till förrättningsställetsamt kostnadsfritt underhåll under vistelsen där.
Den blygsamma lönen skulle emellertid inte bara räcka till bammorskans försörjningutan också till sådana saker som behövdes vid
förlossningarna, t.ex. karbololja och karbolsyra.132 Tydligen skulle
den också användas för mköp av vaccineringsinstrument, eftersom
"Kongl. Maj: t såsom be provinsialläkaren i Mörsil rapporterade att
löning för vaccinationens främjande tilldelat barnmorskan Maria
Edbladett bestick ympningsinstrumenter". Till att börja med betalade barnmorskorna även den egna utbildningen inom det aseptiska
området.134
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För sina insatser som barnmorska skulle Anna Henriksdotter i
Stalltjämsstugan, Are ha en särskild ersättning:
förförlossning, "vare sig långsam eller häftig", naturlig eller
konstig, av en
*
torpare eller fattig hemmansbrukare, 16 skilling banco
*
vanlig hemmansägare, dubbelt eller 32 skilling banco
*
förmögenbonde eller ståndsperson, fyrdubbelt emot en
torpare eller 1.16 skilling banco
då barnmorskans biträde påkallades utom tillfälle av
förlossninghade hon rätt att få
'''
fören åderlåtningeller sättande av blodiglar, minst 4 skilling
banco
*
förett lavemang eller en katetisering, minst 6 sk.banco
*
föriordningsättande av utfallen eller eljest ur sitt läge rubbad
livmoder, minst 12 skilling banco
*
föruppsättande eller uttagande av ring, minst 8 sk. banco
*
för vården av blodstörtningeller annan åkomma, utan
förlossningsarbete,som fordrade långvarigare biträde, för
varje dag, minst 8 skilling banco
Dessa arvoden gällde lika förbönder och torpare. Viten skulle
avdragas från den årliga lönen for följande förseelser ( föratt i
stället tillfalla församlingens fattiga):
*
lämnar hemmet utan att meddela var hon kan träffas,
motsvarande minsta förlossningsarvodet
*
utan giltigt hinder inte infinner sig på vederbörligkallelse till
sjuk, dubbelt mot vad hon skulle fått, om hon infunnit sig
*
i otid överger bamsängskvinnan olovandes, dubbla
förlossningsarvodet
*
underlåter att till barnaföderskan ta med lavemangsspmta
med krokigt röroch kateter, halvt förlossningsarvode.1 l
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I slutet av 1800-talet konstaterade barnmorskorna att genomsnittslönen uppgick till 270 kronor per år, vilket i realiteten innebar
att de, enligt den tidens mått, tillhörde kategorin fattiga. Att de trots
allt klarade sitt uppehälle berodde på biinkomster och den eventuelle
makens arbete.1 De kommuner som haft en barnmorska länge betalade minst. Där var lönen oförändradsedan 50 år tillbaka.13
De norrländska barnmorskorna fick successivt något mer betalt än
sina sydsvenska kollegor, tack vare ett extra bidrag till ödemarksbarnmorskorna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Dessutom betalade staten avlöningen till reservbammorskor inom dessa
områden samt lämnade bidrag till barnmorskornas flyttningskostnader.137

Omkring år 1900 ålades kommunerna att hålla barnmorskan med en
"tjänlig bostad", vanned bland annat avsågs minst ett mm och kök,
uthus, planteringsland och fritt bränsle.138Jämtlands läns bammorskeförening nedlade sedan ett intensivt arbete på att åstadkomma en
utökning till två rum, fria möbler till mottagningsrummet samt fritt
lyse m.m.139
Att utrymmesbristen ibland kunde medföra problem, framgår av
att provinsialläkaren nödgades döma ut förlossningsmmmet i Rätan,
eftersom inga förlossningsoperationer kunde utföras där; ibland
tvingades barnmorskan till och med ta hand om patienterna i den
egna sängkammaren.
1908 blev slutligen kommunerna ålagda att anställa en bammorska med en minunilön av 350 kronor per år jämte fri bostad och fritt
bränsle. Utöver grundlönen tillkom en fastställd ersättning för varje
förlossning.
När Kerstin Hesselgren höll sitt jungfrutal i riksdagen 1922
handlade detta bland annat om en löneförhöjningförbarnmorskorna
med femtio kronor. Förslaget gick igenom, vilket innebar att lönen
kom att uppgå till cirka l 500 kronor per år.141
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Fler skyldigheter än rättigheter
I princip avkrävdes barnmorskorna en form av ständig jourtjänst. De
fick inte lämna hemmet utan att meddela vart de tog vägen. I fråga
om längre tids frånvaro måste de dessutom först begära tillstånd.
Margaretha Berglöf, Offerdal, fick sålunda inte lämna hemmet utan
att ha meddelat detta i kyrkan föregåendesöndag. Om så ej skedde,
förlorade hon en summa motsvarande minsta förlossningsarvodet.142
Barnmorskorna måste också alltid hjälpa till, oavsett om de fick betält eller mte. Om ej, bestraffades de med böter eller fängelse.143
Att de inte fick ut sin berättigade ersättning tillhörde ingalunda
ovanligheten. Men än värre var kanske, att barnmorskans lön inte
ansågs vara hennes egna pengar utan oftast makens, förmyndarens,
egendom. Som exempel kan nämnas, att när Sara Albano, Ut, inte i
vederbörligordning erhållit sin bammorskelön, frågade hennes man torparen Erik Albano i Hölje - sockenstämman, hur han skulle bära
sig åt för att få ut den. Stämman hänvisade Albano till den lagliga
vägen, ifall någon "förvägradehonom hans(\) rättigheter"144
Barnmorskornas anställningsvillkor lämnade även i övrigt mycket
att önska. Enligt Helena Kindlunds i Offerdal kontrakt måste hon
förbinda sig att aldrig söka någon annan tjänst "... utan att likväl
sochien förpliktigade sig att behålla henne längre än hon kunde
sköta sin tjänst".
De, enligt sockenmännen, mycket betungande utläggen för utbildningen och avlönandet av barnmorskan, ledde till att hon företrädesvis hämtades från den egna socknen, och hårt bands vid löftet
att återkomma efter examen samt att då endast åtaga sig förrättningar
inom socknens gränser. Madame Granér, Frösön,avskedades 1821
efter nio års tjänstgöringdärföratt hon vid två tillfällen biträtt vid
förlossningar utanför socknens gränser.14 Eva Bank, Hammerdal,
sändes till utbildningen i Stockholm med det uttryckliga förbehållet,
att hon efter examen inte fick ta tjänst i någon annan socken utan
sockenmännens samtycke.
Sade barnmorskan upp sig, tvingades hon ofta betala tillbaka
utbildningskostnaderna. Femton år efter det att Dorotea Högbom
1837 tillträtt tjänsten i Ragunda tingslag, lämnade hon utan vidare sin
plats och for till Sollefteå, med motiveringen att hon var missnöjd
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med lönen. Så småningom återkom hon, och frågade humvida pastoråtet på nytt ville anta henne, och framställde i samband därmed nya
löneanspråk. Yrkandet avslogs emellertid, eftersom hon dels lämnat
sin tjänst, dels fått sin utbildning betald. Hon efterträddes av Julia
Viklund, vilken snart nog krävde att få byta ut varje kappe kom mot
16 skilling. Men ledamöterna från Stugun protesterade och sade sig
bara kunna gå med på 12 skilling per kappe.147
1840 kom sockenmännen i Alsen, Mattmar och Offerdal fram till
att Hedvig Rickman inte kunde "göra dem någon tjenst wid barnförlossningar". De önskade därförsäga upp henne, främst eftersom
"pastor Anders Byström och Capiten Fjellström till biträde vid sina
Fruars nedkomst icke kallat Hedda, utan Barnmorskan Greta från
Trollsåsen", något som till fullo ansågs bevisa Rickmans oskicklighet. Efter att under ett par år ha utsatts för påtryckningar sade
Hedvig Rickman slutligen upp sig, men först sedan hon fått löfte om
att slippa betala tillbaka socknens kostnader förhennes utbildning.148
När Sara Albano, Ut, begärde löneförhöjningoch framhöll att
hon, ifall hennes anhållan ej beviljades, ämnade söka en ny plats, fick
hon till svar att det kunde gå för sig, så snart man fått tag på en ersättare och Sara å sin sida återbetalat socknens utlägg förutbildningen.u Drygt tre år senare hörde man sig för hos "Kongl. Bef.Hafvande" angående lämpliga åtgärderför att få Sara Albano att stanna
på sin plats till dess att man skaffat en ny barnmorska.150 Fjorton
dagar därefter meddelade emellertid Sara Albano, att hon inlett förhandlingar med Alsens socken och var beredd att ta den tjänsten,
såvida hon inte fick ett lönetilläggi form av l lisspund hårdvallshö
på röken. Sockenmännen gick med på hennes begäran, bland annat
på grund av hennes omvittnade skicklighet i yrket och goda vitsord
från provinsialläkaren i Alsen, samt det faktum att tillsättandet av en
ny barnmorska skulle bli alltför kostsamt. Hon tog då tillfället i akt
och anhöll om att få utvidga sitt arbetsfält till att omfatta även Kyrkås socken. Detta beviljades på villkor att - om två kallelser kom
samtidigt - den från Ut först skulle hörsammas och åtlydas.
När Alsens socken 1860 ämnade sända en elev till Stockholm,
som efter återkomsten förväntadestjänstgörai Alsen och Mattmar,
anmälde Helena Kindlund, Offerdal, sitt intresse. Men eftersom hon
var född utanför pastoratet, var man rädd att hon inte skulle stanna
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någon längre tid och utsåg i stället Karin Malsdotter. Om det visade
sig, att Karin fick en friplats vid barnmorskeutbildningen i Stockholm
skulle hon få låna 100 riksdaler - om ej, 200 riksdaler. Summan
skulle avbetalas med en femtedel under vart och ett av de följande
fem åren. Lämnade hon befattningen medan hon fortfarande var
"tjenstbar", måste hon dock omedelbart återbetala den resterande
summan. 152

Obekväma orkeslösa barnmorskor
Kommunerna ville varken betala någon pension till barnmorskan på
ålderdomen eller låta henne bli en belastning författigvården.153 Men
slutresulatet blev ändå ofta att många barnmorskor tvingades tillbringa sina sista dagar på det förhatliga fattighuset.154
Kommunens rädsla för nya utgifter bidrog också till att de enskilda barnmorskorna och yrkeskåren som helhet försattes i en fruktansvärt svår situation. Följden blev nämligen, som inledningsvis
nämndes, att barnmorskorna ofta tvingades arbeta kvar långt in på
ålderns höst, trots att deras fysiska och psykiska krafter inte längre
räckte till, eller att de av ekonomiska skäl i allra sämsta fall ägnade
sig åt illegal abortverksamhet.
I Sunne konstaterade sockenmännen 1859, att barnmorskan
Krorsby under sina bättre dagar varit socknarna till tjänst och nytta,
men nu blivit dels alltför ålderstigen och orkeslös, dels i total avsaknåd av tillgångar samt möjligheter att livnära sig och få en kristlig
omvårdnad. Johan Bellman i Bällsta erbjöd sig då att under ett års tid
ge henne föda, kläder och skötsel. För detta skulle han få 9 tunnor
kom, vari Krorsbys bammorskelön även skulle anses ingå.
Det fanns dock exempel på att kommunerna tog väl hand om sina
barnmorskor, när dessa inte längre orkade med tjänstgöringen.Ingeborg Lif, Näskott, fick sålunda en årlig gratifLkation på 40 kronor
under återstoden av sin levnad.156 Men tyvärr tycks detta ha varit
tämligen sällsynt. När barnmorskornas fackförbund, omedelbart efter
starten 1888, inledde kampen för en årlig pension var det därförmed
orden: "I landsorten äro de ... lemnade åt sitt öde, då de ej längre
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orka sitta på skjutskärran ... Endast några få kommuner äro nog
barmhertiga att gifva sin gamla orkeslösabarnmorska tak öfver hufvudet. "157
Inte förrän1904 lyckades barnmorskorna genomdriva sina krav. De
kommunalt anställda barnmorskorna tillerkändes därvid en pension
bestående av 100 kronor per år från 55 års ålder.158 Att åldersgränsen
sattes så pass lågt, skedde ingalunda av hänsyn till de fysiskt och
psykiskt tungt belastade barnmorskorna. Kvinnornas pensionsålder
var vid denna tid genomgående lägre än männens. Den tidiga
pensionsavgången kunde sedan av arbetsgivaren användas som slagträ
i kommande löneförhandlingar. Därför fortsatte barnmorskorna
kampen. Men det kom att dröja ända till 1950, innan de äntligen
lyckades få pensionsåldern höjd till 60 år.

Jämtlands läns barnmorskeförening
Den 19 januari 1888 betraktas som den jämtländskabammorskeföreningens födelsedatum. Initiativet togs av Karin Matsson, Alsen, medan MathUda Borgström, Östersund, blev dess första ordförande.
Föreningens målsättning var kort och gott "kårens höjande". Fyra
sammanträden skulle hållas per år i samband med Januari-, Gregoriioch Höstmarknaden respektive Missionsmötena.
När det följande år var dags att betala medlemsavgifterna kom
det märkligt nog inte in några, eftersom - föratt nämna några exempel - en barnmorska inte fick vara med längre försin man, en annan
menade att hennes barn inte fick nytta av medlemsskapet vid hennes
död och en tredje inte ansåg sig komma att behöva något stöd från
kassan. Efter ett års tynande tillvaro lades därförföreningen ned, för
att 1896 på nytt vakna till liv.160
Förmodligen var inte barnmorskorna så ointresserade som en
ytlig betraktelse kan ge vid handen. Anledningen var snarare kvinnornas underordnade ställning, starka bundenhet vid hemmet, dåliga
ekonomi, långa resor och inte minst den ständiga jourtjänsten.
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Vid varje sammankomst höll någon av läkarna föredrag kring ett
aktuellt ämne som ett led i barnmorskornas fortbildning. I övrigt
behandlades traditionella fackföreningsfrågor.

^^%'-;^
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Jämtlands läns Barnmorskeföreningsamlad till möte i Hammerdal den 18
augusti 1928. Foto: Jonas Ridderberg, Jämtlands läns museum.

Sammanfattning
Barnmorskorna förväntadesvara ständigt beredda att rycka ut, oegennyttigt uppoffra sig, hysa medkänsla och visa prov på stor handlingskraft samt förmågaatt fatta självständigabeslut i kritiska situationer. Samtidigt var de föga betrodda. Paradoxalt nog, behandlades
de i stället synnerligen auktoritärt av myndigheterna och arbetsgivarna. Läkarna, de närmaste huvudmännen, kyrkan och sockenstämmorna övervakade dem strängt, krävde in rapporter och kritiserade ofta
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hårt eller straffade den stackars barnmorska som någon gång råkade
andra sidan fick de också ofta erfara att
fatta ett felaktigt beslut. Å
deras insatser i högsta grad uppskattades.
Barnmorskorna valdes i stor utsträckning ut i stället för att själva få
välja yrke och blev sedan - om inte kommunalt "livegna" - så åtminstone någonting åt det hållet. De kunde endast med svårighet få
ledigt eller flytta på sig. Deras inkomst av tjänstgöringenvar ända in
på 1900-talet så låg att det ej gick att leva på den. Möjligheten till
extrainkomster eller förhållandetatt det fanns en make, som kunde
svara förmerparten av familjens försörjningvar en absolut förutsättning. Och vad värre var - barnmorskorna ansågs inte ens själva äga
eller kunna anförtros handhavandet av de surt förvärvadeslantarna.
Där det inte fanns någon make beredd att ta hand om pengarna, hände det att sockenmännen portionerade ut dem i omgångar under året
för att på så sätt förhindra, att de förbrukades i alltför snabb takt.
Bygdens folk inte bara önskade utan krävde ofta, att bammorskorna även skulle åta sig sådana uppgifter som låg utanför den
egentliga yrkesrollen. Samtidigt tryckte en del läkare och sjuksköterskor på föratt tvärtom få dem att upphöramed all sådan verksamhet.
I denna situation - pressade mellan två sköldar som de var - måste
barnmorskorna många gånger ha känt sig otillräckliga, tvehågsna eller
orättvist behandlade.
Barnmorskorna tvingades också arbeta hårt under många decennier föratt hävda yrkets professionalism och därmed höja dess status.
Tillståndet att få använda instrument blev tillsammans med den successiva förlängningenav utbildningstiden de faktorer som slutligen
ledde till framgång. Men kronan på verket måste ha varit att genomgången sjuksköterskeskola slutligen blev ett krav förvidareutbildning
till barnmorska
Lika svårt som det var förbarnmorskorna att övertyga allmänheten om värdet av att anlita den examinerade barnmorskan, lika svårt
var det förSundhetskollegiet att inför politikerna bevisa, hur nödvändigt det var att socknarna anställde en behörig kraft. Ävenom man
inte helt kan blunda för att krig, epidemier och missväxtårkrävde sin
tribut, kan man inte undgå att inta en kritisk hållning gentemot den
senfärdighet socknarna visade inför denna förkvinnorna så angelägna
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fråga. Men kanske ligger förklaringen just i detta faktum - att det
hela tiden handlade om en "typisk kvinnofråga".

Noter
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jönsson, Salomon, Valmåsa: OMEA, Seder och bmk 571:57.
Höjeberg, P.: Jordemor, s. 17ff.
Carlsson, J.E.: OMEA, Seder och bruk 1426:47.
Fåhréus,R.: Läkekonstens historia del II, s. 52f.
Ibid. s. 38.
Eriksson, T.: Barnmorskor. Ett historiskt perspektiv med sömiländskt fokus, s. 20.
A.a. s. 26.
Höjeberg, P.: Jordemor, s. 34f.
Hagström, J.O.: Jemtlands oeconomisca beskrifaing, s. 94.
Jordemodern 1890/2-3, s. 43ff.
Eriksson, T., Eggerud, I.: Barnmorskor, s. 124.
Höjeberg, P.: Jordemor s. 66.
Eriksson, T., Eggerud, I.: Barnmorskor, s. 124f.
Jordemodern 1903/6, s. 103f.
Haeger, K.: Kejsarsnitt och klädeshandel, s. 27.
Jordemodern 1889/6, s. 118.
Lundqvist, B.: Medicinalväsendet i Sverige 1813-1962, s. 646.
Höjeberg, P.: Jordemor, s. 44.
Eriksson, T., Eggerud, I.: Barnmorskor, s. 130.
Landshövdingeberättelsen,Västemorrlands län, 1769.
Landshövdingeberättelsen,Västemorrlands län, 1771, s. 58.
Jordemodern 1933/1, s. 5ff.
Höjeberg, P.: Jordemor, s. 75.
94

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Lundqvist, B.: Medicinalväsendet i Sverige 1813-1962, s. 646.
Jordemodern 1959/9, s. 459.
Erup, E.: Barnmorskorna och förlossningsvården. Antologin
Kvinnor i fosterländsk gärning, s. 138.
Kungl. Bref 3/4 1780.
Sockenstämmoprotokoll, Brunflo, 14/6 1778.
Jordemodern 1894/1, s. 86.
Lundqvist, B.: Medicinalväsendet i Sverige 1813-1962, s. 646.
Eriksson, T.: Barnmorskor, s. 131.
Jordemodern 1890/2-3, s. 43ff.
Kungl. Maj:t Nådiga Bref 10/3 1812.
Kungl. Maj:t Nådiga Bref 16/12 1812.
Engman, S.: Läkekonst och kvacksalveri ett konfliktområde, s.ll.
Swedmark, P.: Blad ur Frösöhistoria, s. 319.
Sockenstämmoprotokoll, Sunne, 9/8 1812.
Hallström, S.E.: Bodum vår socken, s. 226f.
Sockenstämmoprotokoll, Brunflo, 16/5 1813.
Sockenstämmoprotokoll, Brunflo, 26/12 1814.
Sockenstämmoprotokoll, Oviken, 17/11 1823.
Sockenstämmoprotokoll, Oviken, 10/5 1812.
Sockenstämmoprotokoll, Oviken, 12/10 och 14/10 1823.
Sockenstämmoprotokoll, Offerdal, 2/8 1812.
Sockenstämmoprotokoll, Offerdal, 2/3 1828.
Eriksson, T.: Barnmorskor.
Lundqvist, B.: Medicinalväsendet i Sverige 1813-1962, s. 645ff.
Höjeberg, P.: Jordemor, s. 90.
Jordemodern 1958/1, s. lOff.
Lundqvist, B.: Bammorskeväsendet, s. 647.
Höjeberg, P.: Jordemor, s. 93.
Skrivelse från Sundhetskollegiet ang. "behöriga barnmorskors
placering i länet, 27/6 1822.
Skrivelse till landshövdingen från Sundhetskollegiet, 4/11 1822.
Brevdiarium 1820-1830, brev från Sundhetskollegiet, 18/6 1830.
Eriksson, N.E., red.: Härdalsboken 1982, s. 42ff.
Brev från Sundhetskollegiet, 2/2 1835.
Lits hembygdsföreningsskriftserie I, s. 88f.
Gällstämmoprotokoll,Ragunda, 18/9 1836.
Eriksson, T., Eggemd, I.: Barnmorskor, s. 132f.
95

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Staverfeldt, L.: Näskott, s. 166.
Eriksson, T., Eggerud, I.: Barnmorskor, s. 133ff.
Provinsialläkarens i Östersundberättelse, 1859.
Provinsialläkarens i Östersundberättelse, 1861.
Provinsialläkarens i Ström berättelse, 1873.
Sockenstämmoprotokoll, Offerdal, 8/5 1842.
Sockenstämmoprotokoll, Offerdal, 13/12 1846.
Sockenstämmoprotokoll, Offerdal, 6/2 1848 och 9/2 1851.
Sockenstämmoprotokoll, Offerdal, 29/10 1854, 27/9 1857, 31/1
1858 och 9/12 1860.
Nybygget Fullen - Fullsjö bys historia från 1755 och framåt, s.
117.
Hallström, S.E.: Bodum vår socken, s. 226f.
Noréus, Hammarberg, Ohlsson: Håsjösockens historia, s. 91.
Forsbergsson, Lémon: Mörsils sockenkrönikadel 2, s. 29.
Andersson, A.: Seder och bmk kring 1890-talet i Ragunda
tingslag, s. 50.
Pålsson, Brita: OMEA, Seder och Bruk.
Sockenstämmoprotokoll, Oviken, 12/10 1823.
Sockenstämmoprotokoll, Oviken, 17/11 1823.
Sockenstämmoprotokoll, Offerdal, 23/4 1832.
Sockenstämmoprotokoll, Ström, 29/7 1860.
Sockenstämmoprotokoll, Ut, 23/1 1859.
Eriksson, T., Eggerud, I.: Barnmorskor, s. 143.
Eriksson, T., Eggerud, I.: Barnmorskor, s. 133ff.
Provinsialläkarens i Mörsil kungörelse och cirkulär 1852-1929,
28/2 1899.
Eriksson, T., Eggerud, I.: Barnmorskor, s. 142f.
Lundqvist, B.: Medicinalväsendet i Sverige 1813-1962, s. 650f.
Jordemodern 1955/6, s. 285.
Andersson, A., s. 26.
Sockenstämmoprotokoll, Offerdal, 4/7 1850.
Eriksson, T., Eggerud, I.: Barnmorskor, s. 327.
Kungl. Maj:ts Nådiga Bref 10/3 1812.
Sockenstämmoprotokoll, Brunflo, 7/5 1848.
Sockenstämmoprotokoll, Brunflo, 21/5 1854.
Jörgensen, Greta, Östersund:OMEA, Seder och bruk.
Jörgensen, Greta, Östersund:OMEA, Seder och bruk.
96

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Jönsson, Hilda, Håsjö:OMEA, Kultur i vården.
Sandberg, J.A., Haraby: OMEA, Seder och bruk.
Norberg, Jenny, Norberg, Salomon: OMEA, Kultur i vården.
Nybygget Fullsjön, s. 116f.
Litsboken 1966, s. 20.
Staverfeldt, L.: Näskott, s. 166.
En bok om Offerdal del II, s. 328.
Jörgensen, Greta, Östersund:OMEA, Seder och bruk.
Jerlov: Barnmorskeanstalten i Göteborg 1856-1956,s. 185ff.
Jordemodern 1930/2, s. 48.
Provinsialläkarens i Mörsil kungörelseroch cirkulär, 1861.
Provinsialläkarens i Östersundsdistrikt berättelse, 1868.
Nordendal, K.: Sjuksköterskeväsendeti Sverige. Antologin Kvinnor i fosterländsk gärning, s. 121f.
Eriksson, T., Eggerud, I.: Barnmorskor, s. 133.
Provinsialläkarens i Mörsil kungörelser och cirkulär, 1852-1929,
18/3 1896.
Jordemodern 1950/6, s. 226.
Jordemodern 1889/4, s. 64.
Jordemodern 1888/3, s. 46f.
Jordemodern 1902/9, s. 189.
Jordemodern 1894/1, s. 15.
Sockenstämmoprotokoll, Offerdal, 6/2 1848.
Provinsialläkarens i Ström berättelse, 1879.
Jönsson, Joel, Vigge: OMEA, Kultur i vården.
Jordemodern 1894/1, s. 84.
Höglund, Ingeborg, Strömsund: OMEA, Vård i Strömsund.
Stolth, Stina, Norderåsen: OMEA, Seder och bruk.
Sockenstämmoprotokoll, Hammerdal, 29/1 1843, 5/11 1843, 1/2
1846 och 1/6 1846.
Jordemodern 1889/4, s. 62ff.
Jordemodern 1959/8, s. 398.
Provinsialläkarens i Ström berättelse, 22/7 1874.
Provinsialläkarens i Östersundberättelse, 1877.
Provinsialläkarens i Mörsil kungörelseroch cirkulär, 6/11 1910.
Jordemodern 1895/4, s. 80.
Olsson, Lovisa, Åsarna:OMEA, Seder och bruk.
Provinsialläkarens i Mörsil inkomna skrivelser, 1913 och 1915.
97

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Eriksson, T., Eggerud, I.: Barnmorskor, s. 137.
Provinsialläkarens i Mörsil berättelse, 1860.
Sockenstämmoprotokoll, Åre,2/11 1849.
Jordemodern 1889/3, s. 54.
Provinsialläkarens i Mörsil kungörelser och cirkulär 1882-1929,
18/2 1858.
Eriksson, T., Eggerud, I.: Barnmorskor, s. 138.
Jordemodern 1889/6, s. 29ff.
Jordemodern 1889/4, s. 66.
Jordemodern 1926/7, s. 141.
Eriksson, T., Eggerud, I.: Barnmorskor, s. 138.
Jämtlands läns bammorskeförenings protokoll 6/9 1922, 14/3
1925.
Jordemodern 1951/3, s. 108f.
Erup, E.: Barnmorskorna och förlossningsvården. Antologin
Kvinnor i fosterländsk gärning, s. 139.
Sockenstämmoprotokoll, Offerdal, 6/2 1848.
Jordemodern 1889/6, s. 31.
Sockenstämmoprotokoll, Lit, 23/1 1859.
Sockenstämmoprotokoll, Offerdal, 27/1 1861.
Swedmark, P.: Blad ur Frösöhistoria, s. 319.
Sockenstämmoprotokoll, Ragunda, 19/9 1836 samt Andersson,
A.: Seder och bruk kring 1890-talet i Ragunda tingslag, s. 26.
Sockenstämmoprotokoll, Offerdal, 17/5 1840.
Sockenstämmoprotokoll, Lit, 12/2 1856.
Sockenstämmoprotokoll, Lit, 3/6 1860.
Sockenstämmoprotokoll, Lit, 17/6 1860.
Sockenstämmoprotokoll, Alsen, 12/8 1860.
Jordemodern 1889/4, s. 64.
Jordemodern 1903/6, s. 103f.
Sockenstämmoprotokoll, Sunne, 8/5 1859.
Sockenstämmoprotokoll,Näskott,17/11 1889.
Jordemodern 1888/1, s. 13.
Höjeberg, P.: Jordemor, s. 138.
Hultgren, I.: Kvinnors organisation och samhällets beslutsprocess,
s. 100.
Jordemodern 1986/4, s. 74f.
98

KÄLLOROCH BEARBETNINGAR
Otryckta källor:
Landsarkivet i Östersund
Kyrkoarkiv från Jämtlands län:
Sockenstämmoprotokollför Alsen, Brunflo, Hammerdal, Ut, Myssjö,Näskon, Offerdal, Oviken, Ragunda, Ström och Sunne församlingar.

Jämtlands länsstyrelses landskanslis arkiv:
Diarier, resolutionsprotokoll, in- och utgående brev till och firån
Kungl. Majt, centrala och lokala myndigheter.
Provinsialläkarnas i Mörsils, Ströms och Östersundsdistrikt: Inkomna skrivelser och cirkulär, årsberättelserm.m.
Föreninsarkivet i Jämtlands län
Jämtlands län Bammorskeförening: Protokoll.
Jämtlands läns Museum
Uppteckningar och intervjuer. OMEA:
Seder och bmk: Carlsson, J.E. Jönsson, Hilda, Jönsson, Salomon,
Olsson, Lovisa, Pålsson, Brita, Sandberg, J.A., Stolth, Stina.
Kultur i vården: Höglund, Ingeborg, Jönsson, Joel, Jörgensen, Greta.

Perodika
Jordemodern, Svenska Bammorskeförbundets tidskrift; 1888, 1889,
1890, 1894, 1895, 1896, 1902, 1903, 1926, 1930, 1933, 1939,
1950, 1951,1955,1958, 1959.

99

Bearbetningar
Andersson, Anton: Seder och bruk kring 1890-talet i Ragunda
tingslag. Östersund1959.
Burman, Fåle: Anteckningar om Jemtland.
En bok om Offerdal: Del 2, Kulturlivet.
Engman, Sam: Läkekonst och kvacksalveri: ett konfliktområde. Strömsund 1990.
Ericsson, N-E, red.: Härdalsboken 1982.
Eriksson,Tommy, Eggemd, Inga: Barnmorskor. Ett historiskt perspektiv med sömiländsktfokus. Tommy Eriksson (del l), Inga Eggerud
(del 2) Nyköping 1991.
Forsbergsson A., Lemon, E.: Mörsils sockenkrönikadel 2.
Fåhraeus, Robin: Läkekonstens historia: en översikt. Serie: Vår tids
medicin. Stockholm 1944 (l), 1946 (2).
Haeger, Knut: Kejsarsnitt & klädeshandel. Stockholm 1971.
Kvinnor i fosterländsk gärning. Antologi: Erup E.: Barnmorskorna och
förlossningsvården.Nordendahl K.: Sj uksköterskeväsendet i Sverige. Stockholm 1943.
Hagström, J.O.: Jemtlands oeconomisca beskrifning.
Hallström, Sven E.: Bodum vår socken. Bodum 1968.
En beskrivning av Hede socken förr och nu: Nr 10 Helg och Högtid.
Hede Hembygdsförening.
Hultgren, Inger: Kvinnors organisation och samhällets beslutsprocess:
Fredrika Bremerförbundet och HusmodersförbundetHem och Samhälle på riksplanet och lokalt i Jämtlands län 1925-1975. Umeå
1982.
Höjeberg, Pia: Jordemor: Barnmorskor och barnaföderskor i Sverige.
Stockholm 1991.
Jerlov, Emil: Barnmorskeanstalten i Göteborg 1856-1956. Göteborg
1957.
Lits hembygdsföreningsskriftserie: Nr I, 1947.
Litsboken 1966.
Lundqvist, B.: Medicinalväsendet i Sverige 1813-1962. Utgiven med
anledning av Kungl. Medicinalstyrelsens 300-årsjubileum under
red. av Wolfram Kock. Stockholm 1963.
Lundqvist, B.: Bammorskeväsendet.
Noréus, H., Hammarberg, E., Ohlsson, O.: Håsjösockens historia.
100

Nybygget Fullen. Fullsjö bys historia från 1755 och framåt.
Staverfeldt, L.: Näskott.
Swedmark, Per: Blad ur Frösöhistoria. Östersund1955.

101

är följeren berättelse om 1950-talets distriktsvård i en av
våra glesbygdskommuner. Den ingår i samlingen av ca 300
levnadshistoriska texter inom projektet "Skriv, kvinna,
skriv". Föreningsarkivet i Jämtlands län drev insamlingen under
1992 och 1993 och materialet finns nu, med några få undantag,
tillgängligt för forsknmg. Här finns en guldgmva för alla med
intresse av 1900-talets jämtländskakvinnohistoria.
I boken Livstycken som utkom i november 1993 publicerades
ett urval av 43 berättelser. Här har vi utnyttjat möjligheten att utge
ytterligare en av de levnadsberättelser som blev insända till oss.
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DISTRIKTSSKÖTERSKAI HOTAGS
FJÄLLEN
Anna Lisa Larsson

Uppbrottet
Som nybliven sjuksköterska på 40-talet, arbetade jag på sjukhus i
tätort ett par år. Jag stortrivdes med arbetet, omgivningen och kamratema då ödet i form av en man och barn inföll. Vi fick båda arbete
och bostad i Häggsjövik,en liten fjällby i Hotagen. Min man skulle
få sitt stora fritidsintresse av jakt och fiske uppfyllt. Men jag? Jo, jag
ville fortsätta mitt yrkesliv och vidareutbilda mig till distrLktssköterska. Därförbeslöt vi oss för att bryta upp från vår ganska bekväma
och invanda miljö.
Lastbilen med vårt bohag körde i förväg.Vi kom efter i lånad bil.
Min man satt vid ratten, och själv satt jag bredvid med vår 8 månader
gamla dotter i knät. Min mor satt i baksätet, hon skulle vara vår
barnvakt och hjälp en tid framöver. Bredvid sig hade hon fågelburen
med kanariefåglarna och en kartong med krukväxter, väl övertäckt
med yllefiltar. Det var minus 27 grader kallt.
Vi hade 25 mil framföross. Vägen blev allt smalare och krokigare, och allt efter som timmarna gick blev det allt längre mellan byarna. Det var mörkt och dystert i vinterkvällen. Sent omsider nådde vi
den lilla fjällbyn och stugan vi skulle bo i. Hyresvärden såg bekymrad ut. Vattenledningen och den vedeldade värmepannan i köket hade
sprängts sönder av is och kyla. Innertaket av papp i rummet hade
samlat upp läckaget på övre våningen och hängde som en stor bukt103
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ande, sprickfärdig bubbla över oss. Gudskelov att elektricitet var indraget för några år sedan i denna by. Hoplånade element kunde värma upp ett rum i förstahand.
Att komma från ett välfungerande samhälle till en glesbygd var
för mig ett uppbrott som väckte många olika känslor. Jag ställdes
inför krav och uppgifter att uppfylla och lösa på bästa möjliga sätt.
Det blev fem lärorika år förmig i detta ödemarksdistrikt. Jag fick
också en god inblick i hur utomordentligt bra fjällboma och "glesingama" klarar av sina problem i livets olika situationer.

Distriktsköterskans vardag på 50-talet
Det var innan hemsamariter, undersköterskor i öppen vård och nattpatruller i hemsjukvården var etablerade. Sjuka, gamla och orkeslösa
vårdbehövandefanns även då men det fanns inte plats för dem på
sjukhus; långvårds-och rehabiliteringskliniker fanns inte. Ibland hade
den vårdbehövandesina närmaste omkring sig som kunde ge en hjälpande hand och som kände ett naturligt ansvar försina släktingar.
Distriktssköterskan hade många gånger att handleda dessa. Häri
ingick att visa hur en sjuksäng bäddades, hur helavtvättning gick till,
hur liggsår förebyggdes, hur höglägefören andfådd patient ordnades,
rådgivning angående mat och dryck osv. Det blev en nära relation till
patienten och hans familj, en trygghet för dem att veta att distriktssköterskanfanns tillgänglig för telefonkontakt och hembesök alla tider
på dygnet.
Vi fick också chansen till en naturlig kontakt med alla familjemedlemmarna, även skolbarnen och de mindre barnen. I våra arbetsuppgifter ingick också skolhälsovårdoch barnavård. Det blev naturligt
att ge råd i förbyggande hälsovård.Att bamvågen var med i bilen var
självklart. Det var oftast lättare förmig att besöka barnen än tvärtom,
när jag ändåhade vägarna förbi.
På grund av de långa avstånden inom distriktet hade man upprättat provisoriska lokaler ute i bygderna, där provinsialläkaren kunde
hålla mottagning. Till dessa kombinerade barnavårds- och mödravårdsmottagare ordnades gruppresor från byarna mnt omkring. Un105

dersökningar, vägningar och vaccinationer utfördes och även bammorskan deltog. Dessa mottagningar ute i byarna anordnades varannan månad och ofta på lördag, söndag och måndag. Kompledigheter förekom sällan.
Förutom hälsovårdsarbetet fanns det tid för dispensärspatienter
och "vanliga" patienter. Blodprover, blodtryckskontroller, omläggningar, öronspolningar och till och med tandutdragningar förekom.
Akuta sjukbesök i hemmen fick ofta avklaras på kvällstid.

Första heSIkoptertiiren
Jag hade just tillträtt tjänsten som distriktssköterska då det tidigt på
pingstdagens morgon kom ett telefonsamtal från Johan i Höberg. Han
bodde på ett ensligt kronotorp, beläget på en fjällsluttning vid norska
gränsfjällen, väg saknades. Han hade haft ont i magen och mått illa i
flera timmar och ville ha hjälp. Jag kände Johan sedan ett tidigare
hembesök, när hans hustru hastigt avlidit i hemmet, och jag förstod
att det var allvarligt och brådskande innan han kallade på hjälp.
Jag packade besöksväskanoch mstade mig för en fjällvandring på
några timmar. Men först en 2 mils bilresa till "Här slutar allmän väg".
Här väntade två karlar med en liten motorbåt, som skulle ta mig över
sjön. Johan hade bett dem följa mig som vägvisare. Det var en upptrampad gångstig, fläckvis med snö och åar och bäckar som flödade.
De visade mig på färska björnspår. Björnen hade gått undan, men
tydligen vaknat ur vintersömnen. De bar min väska, vandringen gick
lätt uppför och jag kunde hålla jämna steg med mina följeslagare på
den tio km långa stigen.
Johan och hans familj hade bott och odlat upp detta torp i många
år. De sex barnen var utflugna, men Johan bodde kvar. Det andra
torpet var öde.
Johan låg blek och plågad i sin kökssoffa. Jag undersökte honom
och försökteställa diagnos. För att få hjälp ringde jag till jourhavande
provinsialläkare, 15 mil bort, och redogjorde för mina iakttagelser och
misstankar om blindtarmsinflammation. Jag framhärdade, att Johan
måste till sjukhus för operation. Men hur få ner honom till bilväg för
106

'!s\

Anna Lisa och Johan i Höberg är på väg in i helikoptern för sjuktransport
till lasarettet i Östersund.Fotot i författarens ägo.

107

vidare transport till sjukhus? Helikopter hade på prov stationerats i
Östersundhelt nyligen. Efter mycket resonerande med bl.a. överläkaren på sjukhuset, skulle den få anlitas.
Jag satt med en liten karta framför mig och försökteförklara för
flygkaptenen var jag befann mig. Jag skulle lägga ut ett lakan på
gården, där jag trodde det skulle gå bra att landa. Efter 45 minuter
kom den stora myggan seglande, följande vattendragen, kretsande mnt
en stund och satte sig ner. Det var en stark känsla.
Båren bars in och vi bäddade ner Johan. Men inte utan protester.
- Int' had j e tänkt opp i luften, när j e ske härifrån.
Vi såg oss dock ingen annan råd och han gav snabbt med sig.
När vi lyft och kommit ovanför trädtopparna, reste sig Johan för att
från ovan se de hjortronmyrar och fiskevatten, som han så många
gånger besökt och burit tunga bördor från. Resan in till sjukhuset tog
35 minuter och ett sådant mottagande vi fick! Där stod personal ute
på gården med rullbår. Läkare kom gående för att undersöka och
beordrade omedelbar operation. Akut appendicit. Det kändes bra för
mig, jag hade gissat rätt.
Nu var det pingstdag och vackert väder. Stadsborna hade tagit på
sig söndagsstassen och promenerade på stadens gator. Där stod jag i
stövlar och distriktssköterskeuniform. På tomma bakgator smög jag
iväg till en faster, där jag kunde gömma mig till dess postbussen hem
avgick.
Ett par veckor gick och ett telefonsamtal kom.
- Tack försist, de va bra j e kom iväg så fort, annars vejt ma inf hur
de gått.
- Men var är Du nu?
- I Höberg förståss.
Så gott som nyopererad, hade han gått den långa vägen hem. Min
beundran och uppskattning förfjällbomas förmågaatt klara sig i alla
situationer förstärktesytterligare.
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Den sista resan
I mitten av 50-talet fick jag uppleva ett sjukdomsfall som gjorde ett
djupt intryck på mig. Kommunalnämndens ordförande gforde mig
sällskap föratt visa vägen till ett ensligt beläget skogshemman, 7 km
från alhnän väg. Det var en vacker försommardag, skogen genljöd av
fågelsång, bäckarna ännu fyllda av vårvatten, och vi höll på att gå
förbi den lilla grå stugan, den fallfärdiga ladugården och den av stora
skifferblock byggda källaren, som låg uppe på en höjd, skymd av
granskog.
Ordföranden hade fått veta att det började bli svårt förOlaus och
Märta i Skogberget att klara sig själva däruppe och nu skulle vi lista
ut hur det bäst skulle lösas. Mannen var 84 år, en storväxt och kraftfull arbetskarl tidigare, hustrun 38 år yngre, liten och förtorkad men god och glad. En son fanns i äktenskapet, 26 år, sällan hemma.
Vi möttes på farstubron av getter och höns som gick ut och m i
stugan. Den bestod av ett enda mm, ett ödsligt kökmed vattenhinken
på en paU innanför dörren, en kommod med tvättfat, en rätt stor vedspis i ena hörnet, ett skåp, ett matbord med trasig gammal vaxduk,
kökssoffa och några pinnstolar. Ingen diskbänk, ingen arbetsbänk,
inga tapeter eller målarfärgpå väggarna. Rester av korkmatta på golvet. Telefon och elektricitet saknades. Det var den enklaste bostad jag
vant inne i.
Där satt Olaus i en amerikansk gungstol. Han hade hjärtsvikt och
hosta, svårt att andas, svullna fötteroch ben. Säkerligen var det flera
år sedan han kunde bidraga med fiske och villebråd till försörjningen.
En ko, några getter och höns fanns på gården och var nog ett bra
tillskott till livets nödtorft. Sonen ja, han var inte intresserad av denna livssituation och hade heller ingen förmågaatt bidraga till försörjningen. Några veckors skogsarbete gav litet fickpengar, annars levde
familjen på 84-åringens ålderspension.
Jag var ung och oerfaren och uppfattade situationen som omöjlig.
Hur skulle man klara omvårdnaden om Olaus i denna misär? Jag
förde ett allvarligt samtal med Olaus att möjlighet till vård på ålderdomshem eller annan boendeform i tätort kunde erbjudas, om han så
önskade. Ett mngande nej! blev svaret. Jag respekterade och lovade
göra allt jag kunde för att hjälpa dem.
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En gång i veckan vandrade jag därfördit hela sommaren. Min ryggsäck var packad med förbandsmateriel, handdukar, tvättlappar, tvål
o.dyl. Jag måste ta med allt som jag behövde för att nödtorftigt sköta
hans läckande bensår och kropp. Bl. a. rev jag upp gamla bomullslakan till breda bindor. Cellstoff och dylikt fanns inte. Provinsialläkaren, annars ovillig att skriva ut medicin till patienter han inte träffat,
ordinerade hjärtmedicin och urindrivande. Jag fick dosera sprutor och
tabletter som jag ansåg att patienten behövde. Det gick bra så till vida
att Olaus fick lättare att andas, hostan lugnade sig och sömnen blev
bättre. Nackdelen för vårdaren var den stora vätskemängdsom lämnade kroppen, delvis genom hans sönderspruckna ben. Jag lärde Märta hur hon skulle byta förband varje dag, och en dag i veckan kom
jag upp för att tillsammans göra en grundligare omvårdnad. Han fick
också urindrivande injektioner.
Sommaren gick. Olaus var nöjd att bo kvar hemma, men jag
märkte att krafterna avtog. Han hade inte kunnat ligga i sin säng på
flera veckor. Men den amerikanska gungstolen välsignade jag verkligen - han satt skönt i den. Hur hade den kommit dit, undrade jag
många gånger.
Att sköta en sjuk under så enkla förhållandenvar krävande. När
jag öppnade dörren möttes jag av en rännil, som sökt sig från hans
läckande ben ut över det mot dörren lutande golvet. Att höns och
getter gick ut och in under de varma sommardagarna bidrog till den
förtätadeluften. Jag har svårt för dofter sedan dess. Men även det
obligatoriska kaffet och hembakta våffloma som bjöds, var en prövning. Jag ändrade raskt på rutinerna. En medhavd kaffetermos och
mina hembakta bullar bjöd jag Märta på ute i gröngräset,sedan jag
först matat Olaus inne i köket, i den amerikanska gungstolen.
Den ambitiöse unge prästen i socknen ville göra mig sällskap för
att träffa sina avsides boende sockenbor. Den gången tog jag extra
mycket packning i min ryggsäck och han hjälpte mig bära den. Jag
hade hoppats att han skulle stödja Olaus medan jag tvättade och skötte hans såriga rygg och säte. Men då jag såg hur han alltmer bleknade
fick han gå ut efter frisk luft, tills det hela var överstökat.Han läste
en berättelse och sjöng en psalm och innan vi bröt upp bjöds vi på
kaffe och ny gräddade våfflor!
Jag förberedde Märta på att Olaus snart skulle lämna oss. Det
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hade hon förståttoch ville veta hur hon då skulle göra. Enkelt och
naturligt samtalade vi om detta. En dag fick jag sorgebudet. Jag fick
veta när vi skulle gå upp med kistan, hämta honom och föra honom
till bårhuset i kyrkbyn. Det var med en viss bävan jag gav mig av på
det uppdraget. Vi skulle träffas vid Valsjön, där en motorbåt med
efterföljande pråm skulle frakta oss och kistan över sjön. Sedan hade
vi bara 5 km att gå. Jag kom i tid till mötesplatsen och där stod 25
man, som tagit ledigt från sina arbeten, för att hjälpa till. Efter båtturen vandrade vi uppför den nästan igenväxta stigen. En av karlarna
hade förtänksamttagit med sig en yxa för att röja upp så att fyra
man, bärande kistan mellan sig, kunde ta sig fram på den smala och
steniga stigen.
Det förväntadesav mig att svepa och lägga Olaus i kistan. Det
hade jag aldrig gjort förut. En av männen i följet, en tulltjänsteman
med viss sjukvårdsutbildning, och som jag trodde skulle vara mig till
hjälp, fick del av min oro.
- Mae hjälps at, du o je. De kan inf gå jära på så mång vis.
När vi kom fram till stugan hade ytterligare fem man mött upp,
gående 7 km från andra hållet. Sedan jag skött om Olaus en sista
gång, lagt honom tillrätta i kistan och samtalat med Märta en stund,
gav vi oss av.
Tänk vilken uppslutning, när det verkligen behövs! Karlarna,
starka, och kraftfulla skogsarbetare och bönder, turades om att bära.
Det var en stor upplevelse att komma ner till båtlänningen vid den
spegelblanka sjön. En klar, vindstilla höstdag med de vackraste färger
en fjällby kan bjuda på. De trettio karlarna med blottade huvuden,
och jag tror med en tår i ögonvrån,gjorde Olaus sin sista tjänst och
tog ett högtidligt farväl vid det lilla båthuset nere vid kyrkan.

Ill

SYSTRARNA INOM IOGT
Karin Andersson

IOGT - en fast punkt i tillvaron
Den absolutistiska nykterhetsrörelsen vann mycket stor anslutning i
Jämtlands län. Ar 1910 var inte mindre än 13% av länets befolkning
organiserade nykterister. De allra flesta tillhörde IOGT1
Nykterhetsrörelsen var vid denna tid den överlägsetstörsta folkrörelsen i Jämtland. Frikyrkan var svag, och fackföreningar och arbetarkommuner fanns endast i Östersundoch i Jämtlands få industriorter.
Här bryter Jämtland mot den allmänna folkrörelsetrenden där
frikyrko- och nykterhetsrörelsen har samma utbredningsområde.
Nykterhetsrörelsen har blivit starkast i de bygder som genomgått
stora ekonomiska och sociala förändringar,t.ex. socknar som industrialiserats och fått stor inflyttning och folkökning. Samtidigt har nyare tolkningar visat att nykterhetsrörelsen också tidigt vann stor anslutning i rent agrara områden, dominerade av självägandebönder.3
Länets första lOGT-loge, m-211 Fjällrosen, instiftades den 12 augusti
1882 i Östersund. Godtemplarrörelsen spred sig snabbt i staden trots
hårt motstånd hos de som hade ekonomiska intressen i handelsstaden
Östersund. I slutet av 1883 fanns det inte mindre än 8 loger med
tillsammans 700 medlemmar i Östersund.5Detta motsvarar nära 20%
av invånarantalet!
Logen var mer än bara en folklig protest mot superiet. Den blev
även en viktig form av social gemenskap där bl.a. de demokratiska
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arbetsformerna kändes tilltalande, då de flesta medlemmarna var
utestängda från samhällsinflytande.
I praktiken kom dock de tyngre posterna i logerna att förbehållas
ett litet hängivet skikt av "supergodtemplare", som styrde och ställde
år efter år. Fördem blev logen en språngbrädafören samhällskarriär.
De som inte tillhörde detta elitskikt kunde ändåfinna sig tillrätta i
logerna.
Män och kvinnor var medlemmar på lika villkor (åtminstone formellt) och logen blev en egen liten värld, skild från den utanför. I
denna lilla värld tilläts nyinflyttade bygga upp ett socialt nätverk.6

Godtemplarna breder ut sig
Hösten 1882 genomförde IOGT ett omfattande försökatt sprida
budskapet ute i de jämtländska bygderna. Den första logen utanför
Östersundblev Facklan i Lockne. Tidigt ute var också logen 284
Riksgränsen, instiftad i Undersåker den 2 december 1882. Samma dag
grundades den första logen i Krokom, 285 Decemberblomman.
Dessa pionjärföreningarlåg i stationssamhällena längs tvärbanan.
Det dröjde dock inte länge förränloger hade bildadts ute på den övriga landsbygden. Vid slutet av april 1883 var 106 loger verksamma i
Jämtands län. I augusti samma år, ett år efter Fjällrosens bildande,
hade antalet ökat till 112, med totalt 7000 medlemmar. Våren 1884
fanns minst en loge i varje socken; i en del socknar fanns loger i flera
byar.
Antalet logemedlemmar kan verka stort, men då måste man räkna
med att många uteslöts eller lämnade föreningarna. Genomströmningen var stor. En del sökte sig kanske till logen för att gå sin nyfikenhet
stillad och lämnade sen gemenskapen. Andra hämtades bokstavligen
in från gatan i enlighet med räddningsideologin. Ett stort antal medlemmar uteslöts pga löftesbrott eller bristande medlemsbetalning.
Andra kanske flyttade, gick in i en annan loge eller in i en annan
orden. Men det lilla och hängivna skiktet i varje loge kom att stå för
kontinuiteten.
Nykterhetsrörelsen hade sin starkaste ställning i Storsj obygden, dvs
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området runt Storsjön, då speciellt norr och nordväst om Östersund.
År1910 var nykterhetsrörelsen som starkast, nationellt och i Jämtlands län.7

"Kvinnor förförbud" i
Jämtlands län
- om Förbudsomröstningen1922
Den 17-18 april 1922 hölls en konferens förkvinnor i Jämtlands län
angående den kommande Förbudsomröstningen. Omröstningen gällde
ett totalt förbud förmsdrycker som skulle ersätta det s.k. Brattsystemet.9 De politiska partierna i landet var splittrade i denna fråga, men
Liberala Samlingspartiet var det parti som drev msdrycksfrågan hårdast.10

Frågor som tidpunkten för omröstningen och om kvinnors röster
skulle väga lika tungt som männens, fördröjdefolkomröstningen.
Just frågan om kvinnornas röster skulle väga lika tungt som männens
skapade stor debatt och ledde till ett stort motstånd från kvinnorna,
eftersom de tyckte att de skulle ha samma möjlighet som männen att
rösta, då det var de som fick stå ut med supenet i hemmen. De
livliga diskussionerna i riksdagen ledde till slut att omröstningen kom
till stånd, med lika rösträttförkvinnor och män.13
Under kvinnokonferensen i april 1922 togs det då olösta problemet
om rösträttenupp, och det skapade en stor debatt bland lOGT-logernas representanter:
"Vi måste möta upp så många kvinnor att det kommer att väga
tungt i vågskålen/... /Medlet att nå nykterheten är att arbeta, arbeta
och åter arbeta." och "Om de vid omröstningen undervärdera våra
röster, såhinna de det inte vid riksdagsmannaval, utan då rösta på
förbuds vänliga riksdagsmän." var några av rösterna som hördes.
Ävenen man, som deltog i mötet, yttrade sig i denna fråga och
uttryckte sitt ogillande förriksdagsmännens beteende.
Resultatet av konferensen blev att det skulle bildas kvinnoföreningar i bygderna som skulle sprida information om Förbudsomröstningen och försökaövertala kvmnoma att rösta.
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Tre kvinnor på väg till förbudsomröstningen1922. De gick till fots från
Norderåsen till Häggenåsdär röstningenskulle ske. Foto: Jämtlands läns
museum.

Logen Sjöblomman ä Bergsviken
Logen 462 Sjöblomman av IOGT bildades våren 1883. Sjöblomman
blev en av åtta lOGT-loger som bildades i Bergs socken under detta
år. Av dem är det endast två som överlevt sitt hundraårsjubileum,
däribland Sjöblomman.15 Föreningen var verksam fram till 1990.
Logen Sjöblomman hade till en början ungefär ett möte i veckan och
varje möte inleddes och avslutades med bön och sång.16 Under de
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första fem åren dominerades logens möten av frågor som hade med
uppbyggnaden av föreningen att göra. Det var allt ifrån kommittér
som skulle bildas, till hur man skulle locka folk att bli medlemmar i
logen.17
Efter de förstanågot besvärliga åren visar logeprotokollen att mötena blev mer strukturerade och de fasta punkterna blev fler. En stor
del av mötena ägnades åt sång och s.k. föreläsningarsom logemedlemmarna höll, mest om lokala företeelser. Vissa möten var inriktade
enbart på logens bröder eller systrar (benämning på logens män och
kvrnnor) och under dessa Brödernas eller Systrarnas aftnar lades tonvikten på att alla skulle få sina speciella intressen tillgodosedda.
Logens verksamhet var uppdelade i kvartal och vid varje kvartals
början valdes nya tjänstemänoch verksamheten beskrevs i detaljerade kvartalsrapporter där medlemsantal och inkomster resp. utgifter
togs upp. Tjänstemännenvaldes av logemedlemmama genom slutna
omröstningar. Varje kvartal valdes även finans-, logerums-, besöksoch sjukvårdskommittéersom skulle sörja för just de områdena inom
logen. Andra, tillfälliga, kommittéer bildades vid t.ex. startandet av
föreningar, inför fester o.dyl. I de ordinarie kommittéerna dominerade
männen finanskommittén och kvinnorna logerums- och sjukvårdskommittén.
Logen Sjöblommans första 60 år är mycket bra beskrivna i mötesprotokoll, medlemsmatriklar och kvartalsrapporter. Därefter blir dessa
bristfälliga, men vissa drag kan man urskilja; verksamheten minskar
och färre tjänstemänblir valda (endast de viktigaste posterna besätts).

Logen Sjöblomman hade sedan starten 1883 fram till 1940-talet
omkring 60-70 medlemmar. Under de fyra första åren är männen i
majoritet, ibland dubbelt så många som kvinnorna. Därefter ökar de
kvinnliga medlemmarna i antal för att i böljan av 1900-talet vara på
samma nivå som männen.
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När man läser mötesprotokollen från Sjöblomman framgår det klart
vilka frågor män respektive kvinnor drev. Till en början kretsade
männens frågor mest kring själva msdrycksproblemet och hur logen
skulle verka för att bekämpa msdryckerna.19 En konkret fråga av
denna karaktär är huruvida apotekaren skulle få sälja "droppar" som
innehöll alkohol. Logemedlemmama fann att det inte fanns någon
kommunal lag som hade satt upp några regler förhur mycket apotekaren skulle få sälja till en person per gång och satte upp logeregler
som skulle skickas till medicinalstyrelsen. I detta sammanhang utsågs
en gmpp män att köpa droppar av ovannämnde person som "bevis".
Under samma möte bestämde kvinnorna i logen att de skulle bilda
en syförening.. Ävenhär utsågs en kommitté som skulle sätta igång
verksamheten, den bestod enbart av kvinnor.
Dessa två exempel bör dock ej ses som typiska exempel för hur
kvinnor och män arbetade i logen. Senare visar det sig att kvinnorna
arbetar minst lika hårt som männen för att få slut på alkoholproblemen. De var bland annat aktiva när det gällde att värva nya medlemmar. Kvinnorna arbetar mer från botten och uppåt, medan männen
däremot angriper problemen på ett mer abstrakt plan.
Männen tycks också vilja nå snabba lösningar i större utsträckning
än kvinnorna. Dessa frågors karaktär visar prov på detta: "Ska kaffe
förbjudas när det kan ha en skadlig inverkan på människorna? Ar
arbete ett nödvändigtont för en viss klass?lal En man hävdar vid ett
möte att "de rättvisa och humanitära reformerna gå allt för sakta
framåt i våra dagar ... alla nykterhetsmän skulle arbeta för att nykterhetspolitikens reformer skulle bli snara. "22
De typiska kvinnofrågorna karakteriseras av att de hade en mer humanitär inriktning. Syföreningen, som tidigare nämnts, arbetade t.ex.
föratt sy kläder åt fattiga barn inför julen. Värvning av medlemmar
och viljan att logemötena skulle ha hög medlemsnärvaro, låg nära
hjärtat förmånga av logens kvinnor.
Fyra systrar ombeddes att ställa varsin fråga under ett möte. Varför
det skulle vara just kvinnor framgår inte av mötesprotokollet, men
man kan ana att det var logens vilja att kvinnofrågor skulle framläggas. Eftersom det bara var tre kvinnor som hade någon fråga, tilläts
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en man ställa en fråga under signaturen Stor-Brita. De tre kvinnornas
frågor löd som följer: "Hvarför få vi aldrig något Godtemplarbröllöp?", "Hvilka fördelar har kvinnan af att vara godtemplare?" (dessa
frågor besvarades ej) samt "Behöfver man vara en sann kristen, för
att vara en sann nykterhetsvän?" Denna fråga krävde långa diskus sioner, möte efter möte, och svaret blev till slut nej. Stor-Britas rätt
typiska mansfråga löd: "Böra vi G.T. besöka Teatraliska föreställningar och inverka de gott eller dåligt på vårt sedliga lif?" Logens
medlemmar kom fram till att vissa föreställningarkunde vara omoraliska fast inget förbud fastslogs.

I nykterhetslogerna var män och kvinnor, åtminstone formellt sett, medlemmar på lika villkor. Många kvinnor anslötsig till logerna och successivt fick
man också besätta de olika förtroendeposterna. Här ser vi styrelsen för en
nykterhetsloge i Hoting på 1910-talet. Foto: Jämtlands läns museum.
118

Frågor som berör kvinnans ställning och utsatthet togs upp på logen
Sjöblommans möten. "Har logen tillräckligt med kvinnor?" och "Vem
i familjen lider mest där det dricks alkohol?" var två sådana frågor26
Dessa frågor diskuterades livligt, utan att logen kom fram till något
konkret men att frågorna skapade en sån stor debatt, tyder på att meningama var delade och att ämnet var omstritt. På samma sätt diskuterades vid ett möte "Kvinnans ställning inom Godtemplarorden",
Själva diskussionen redovisas inte men frågeställningeni sig tyder på
att kvinnans ställning faktiskt påverkades av nykterhetsrörelsen och
dess föreningar.

Sammanfattning
Logen 462 Sjöblomman i Bergsviken, Bergs kommun, hade ett medlemsgenomsnitt på ca 60 medlemmar under den tid, 1883-1956, som
verksamheten är dokumenterad. Könen var någorlunda lika representerade under hela perioden. Kvinnorna visade sig förasina speciella
frågor i logen, åtminstone under de första 60 åren. Frågorna var humänt inriktade och berörde ofta medlemsvärvning och kvinnans ställning. Dessa vann, ofta, gehör hos männen i logen. Männen i sin tur
drev mer konkreta frågor, om t.ex. förbud och restriktioner förlogens
medlemmar och befolkningen i bygden.
Kvinnorna tycks ha arbetat från botten och uppåt föratt nå en lösning på det sättet, medan männen i sin tur angrep problemen på ett
högre plan och ville nå snabbare lösningar. Kvinnorna innehade få
eller inga tjänstemannaposter i de kvartalsrapporter jag har behandlat
under logens första år. Därefter blir det fler och fler kvinnliga tjänsteman, men inte förrän 1939 innbehar en kvinna posten som Loge
Templar, den högsta posten inom logen.
Kvinnornas ställning inom logen har förändratsigenom åren. Från
att från börjanbara ha varit "kaffekokerskor", blev kvinnorna en viktig resurs i nykterhetsarbetet. Efter 1920-talet var det inte självklart
att kvinnorna endast skulle vara goda logemedlemmar utan det blev
mer och mer de som satte upp villkoren.
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