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Intervjuare:
Perchild, var är du född någonstans?
P .J

Jag är född på Solö, mamma ärvde den gården där och de kom ifrån Yxlö .
Pappa var Yxlöbo och de hade gård tillsammans där, pappa och farbror. Sen
sålde de den gården och pappa och mamma fick Solö. Vi är fem syskon födda
på Solö . Sen sålde de gården på Solö och så köpte pappa Slottstorp utav
mammas bröder och det var 1907 och där har jag två yngre systrar som är
födda. Den ena är död och den andra lever.
Och så gick jag i skolan i Brosta i samma skola som mamma har gått i. Det
var ju ganska lång skolväg, men det var ju ingenting mot vad mina syskon
hade, som gick ifrån Solö och till Grovsta, fram och tillbaka, och det var ju
mer än dubbelt så långt. Jag började skolan när jag var sex år. Jag tjatade och
bråkade att jag ville gå för att jag hade en kusin vid Penningby, de hade affär
där, och hon skulle börja skolan. Hon var åtta år, två år äldre, och jag ville
gå i sällskap med henne. Och jag fick ju tillstånd och gå och börja skolan.
Men det var nog lite lång väg för en sexårig att gå varenda dag, så hade jag
en äldre syster, som skulle ligga så länge som möjligt på morgnarna och
innan jag fick upp henne och sen vart det fart med långa benet före och
sprang och jag fick kuta efter och smågrina, för jag ville ju hinna med, men
hon tog ingen hänsyn, hon skulle inte komma för sent till skolan. Att jag hade
fått gått och väntat hemma på henne, för att få upp henne, det brydde hon sig
inte om.
Nu när jag hade kommit i skolan började man fundera på vad man skulle
bli.
Jag gick i småskolan för Wallerstedt, hon gifte sig sedan och fick heta
Persson och hon dog nu i sommar (1972), till midsommar, och då hade
hon varit i Länna sedan 1902, så hon kom till Grovsta skola samma år som
jag blev född. Hon var förfårligt snäll och rar. Hon fick ju i alla fall fylla
nittio år innan hon gick bort nu.

I

Hon bodde kvar i Länna då?

P.J

Ja. Hon var kurskamrat med Ester Johansson, som valt Mjölnarström. Vi
hade
två skolsalar i Grovsta skola. Småskolan var på övre botten och folkskolan
var nere och där nere bodde läraren och på övre botten bodde lärarinnan och
så bodde barnmorskan där uppe. Och det kanske gjorde att man kom i lite
kontakt med barnmorskor, på sätt och vis, och att hon kom hem när syskon
föddes och att man såg henne varje dag i skolan. Den första barnmorskan hon
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hette fru Andersson och de flyttade sen till Hammarby och sen kom Ragnhild
Segersten efter och hon var ju Lännaflicka och född på Högmarsö och hennes
första tjänst så var det där. Och sen så kom hon att bo här på Ljusterö och
tick vikariera för mig fast jag var skolflicka när hon började. Det är ganska
underligt. Och då började man prata om vad man skulle bli . Jag fick ju hålla
på med ungar jämt, för jag hade ju fYra mindre syskon och det där blev väl
att man blev en sån där barnflicka och fick komma bort och se till barn. Jag
minns att när jag gick de sista åren i skolan, så var jag vid Tranvik och var
barnflicka och sen var jag på Köpmanholm en sommar och var barnflicka och
så var jag i Norrtälje, tillbaka i samma familj när de fick en pojke till, innan
jag skulle gå och läsa och det gjorde jag när jag var tolv år. Det här var på
sommaren då man fick vara borta då. Och då tänkte jag först, ja, jag ska nog
bli barnsköterska. Men jag hade en bekant, som var barnsköterska, som kom
och hälsade på hos oss och så berättade hon hur jobbigt det var. De skulle ju
sköta ungar, de skulle laga mat och de skulle vara som husa i familjen
samtidigt och var barnen sjuka så fick de ju passa dem. Det där avskräckte
lite granna, att inte kunna få sova på nätterna något vidare. Nej, då slog jag
om tanken, nej, jag ska nog lära mig till barnmorska. Lära mig till någonting,
det hade liksom gått in i medvetandet, att det skulle jag göra. Och så växte
den där tanken då och så sa man väl det att jag ska bli barnmorska. Och när
man kom upp i tonårena och lite äldre, sen började de och fråga : "När ska du
åka iväg och bli barnmorska då?" Ja, jag hade väl nästan börjat slagit det ur
hågen förstås . Men det där låg och gnagde på en. "Jag hinner väl," sa jag,"
jag kan inte åka hemifrån." Jag tyckte att jag skulle hjälpa mamma också.
Men när jag var ungefar tjugotre år, så sa mamma: "Ja, tänker du bli barnmorska, så får du väl fara hemifrån i alla fall, för då kan du väl inte gå här
hemma, jag klarar mig väl alltid", sa mamma. "Om du ska tänka att du ska
lära något, så är det på tiden" . Så flyttade jag in till Norrtälje, en av mina
systrar var sköterska där, och där var elevåret ett år och då fick man betala
nittio kronor för att få gå där och jobba ett helt år och några pengar fick man
inte och sen måste man ju skaffa kläder för man måste ju ha uniformer,
klänningar och förkläden och så fick man jobba ett helt år där då.

I.

Hur gammal var du då?

P.J

Då var jag tjugotre år. Och så gickjag ut elevåret Det var ju slitigt där också,
det var ett förskräckligt springande. Det är inte som nu, patienterna får gå
upp. Efter en operation fick de fick ju ligga. En blindtarm låg i åtta dagar
och en galla den låg i fjorton dagar innan den fick gå upp och sköta sig på
toaletten. Så man fick ju bära tvättvatten och så var det lavemang varannan
dag och det skulle bäras ut, för folk fick ju inte ligga med några stoppade
magar, som de gör nu inte, så de kan spricka. Nej, magarna sköttes de. Men
det var ju ett väldigt arbete för eleverna, förfarligt. Vi började klockan sex
om morgnarna och sen så slutade vi klockan åtta på kvällarna och så hade
vi två timmar på dagen ledigt och sen kunde vi ha varannan söndagseftermiddag, som vi kunde vara lediga.

I.

Inte en hel söndag en gång?

P .J

Nej, jag kan inte minnas riktig om vi hade någon hel söndag, jag tror inte att
vi hade det för jag vet att jag var hemma en gång och måste åka tillbaka in
till söndag eftermiddag och då var det storbrand vid Addarsnäs och jag kunde
inte åka dit och titta, som de andra gjorde, för jag måste börja jobba klockan
två på eftermiddagen. Vi hade aldrig en hel söndag. Då brann ju ladugården
ner vid Addarsnäs och massor av djur brann inne. Och därför så har jag det
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liksom i minnet att jag måste åka in till eftermiddagen. Sen gick jag där
och när jag hade gått ut så fick jag vikariera . Först kom jag bort och var
privatsköterska och det glömmer jag aldrig bort. De ringde från lasarettet
och fundera om jag kunde ta och sköta en gammal tant som var åttio år
och hon var mor till en lärarinna i Söderbykarl, i skolan alldeles där Karls
kyrkoruin är, där var jag. Och jag kom dit på kvällen, hon var en väldigt fin
liten gumma, alldeles vitt hår. Vi åt middag och så la hon sig uppe. Det var
en säng, dottern ville att hon skulle ligga i en stor fin "Imperialsäng", men
hon hade fatt lite på hjärnan utav åldern, så hon trodde att den var förgiftad,
hon skulle inte ligga i den, men vi övertalade henne, för vi tyckte att hon
skulle ligga där och jag låg i en vanlig stålbottensäng bredvid, för jag skulle
passa henne. Vi hade legat kanske en timme ungefär, så vaknade hon till och
for upp ur sängen och kom till min säng och verkade alldeles ifrån sig. Jag
fick knacka i golvet så dottern kom upp och vi fick upp henne så hon inte
ramlade på golvet och hon dog samma kväll . Hon fick en hjärtattack och dog
helt tvärt, samma kväll. Om det var att hon vart så orolig och ligga i den där
sängen, så det vart inte länge av med den privatvården för mig, utan jag åkte
hem.
Sen gick jag i Norrtälje och vikarierade och sen skulle jag söka in på Södra
BB, för det var ju läroanstalten för oss här. Då får man söka in ena året,
skicka in ansökningar på hösten och sen fick man då vänta och se om man
vart antagen som provelev, den kom året därpå och som provelev kom jag in
i januari och när jag hade gått en provmånad, då tyckte jag att jag hade fatt
nog av Södra BB, för jag hoppades innerligt, inom mig själv, att jag aldrig
skulle bli antagen, för så gräsligt var det, så det kan man inte tala om. Man
var så slut när kvällen kom, fötter och ben så svullna, det var något förfårligt
jobbigt. Jag gick och hoppades hela sommaren att jag inte skulle bli antagen.
Men på hösten kom det ett brev och i det stod det att jag var antagen som
barnmorskeelev och skulle börja den 4 eller 5 januari året därpå. Det vart
1929 då. Det går inte så fort och komma in. Under hela året så tog de in fyra
och fem elever varje månad, som gick provelever, så det var inte undra på att
det kunde vara billigt och ligga på sjukhus, när det inte betalades ett enda öre.
Vi fick jobba den där månaden gratis och inget betalt, ingen. Och så höll t det
på år efter år, därför var det så billigt och vara sjuk på den tiden, det kostade
dem ju ingenting. Och sen hade de eleverna i två år, som inte kostade dem ett
dugg. Vi hade inget betalt under de två år som vi gick där och fick göra allt
slitgöra då, alltihop . Och vi fick betala femtio kronor i månaden för maten för
eleverna hade eget kök. Det blev sexhundra kronor för två år som vi fick
betala ut till mat och sen så skulle vi köpa väska när vi var färdiga och om vi
nu råkade få examen. Det var inte hundraprocentigt säkert det heller. Och den
gick ungefår lös på över trehundra kronor. Det fick vi kosta på oss själva och
väska måste vi ha. Och sen skulle vi ha en utrustning, som när jag hittade
listan
en dag och tittade på den, det var inte litet det. Uniformen, svart klänning och
kapott och kappa måste vi ha, tolv par strumpor och sex par byxor och sex
underkjolar och tolv klänningar och tjugofyra vita förkläden skulle vi ha.

I.

Det var inte lite utrustning det där?

P .J

Nej, det var inte så lite att skaffa. Men man fick ju hemstickade strumpor, så
de höll ju. Det var inte till och springa och köpa då. På sommaren var det lite
varmt med de där strumporna, men så fick man ju alltid någon drickspeng
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utav någon tant, för att pengar hemifrån det kunde man ju inte få, man var ju
glad om föräldrarna kunde hjälpa en, så att man kunde ta lån, och då kunde
man få någon krona ibland och då fick vi reda på att i Gamla stan, fanns det
en åttioåttaöresbasar och de sålde såna här felaktiga silkesstrumpor som var
knutiga och lite ojämna och då kunde man få köpa ett par strumpor för
åttioåtta öre där, så man klarade sig fram .
Vi började i alla fall 1929 och vårat arbetsschema det var, att när man kom
in som yngre elev, så skulle man ju följa äldre för det mesta. Man vart
skötare eller följde med och bäddade på avdelningarna och då var det en
äldre med och man fick följa med "spolarn," det kallades för "spolare," den
skötte om sköljningen om morgnarna. Patienterna fick ju inte gå upp och
sköta sig och då så hade man lavemangskannan med en sån där glaspip på
och en massa vatten ur vattenledningskranarna och spolade patienten och
så lägga rena dukar i sängen och sedan fick man ju vara med barnskötaren,
man fick följa med en äldre elev när hon skötte barnen. Man fick inte mata
dem och linda dem, för det gjorde den äldre eleven, men den yngre eleven,
den skulle ta upp ungarna och linda upp dem och göra barnet klart, så att
den äldre hade bara att ta och plaska av den. Sen fick man då lägga på
ytterbindan, men man fick inte röra navel eller byta några sådana kompresser,
det fick vi inte göra första året. Arbetena böts var fjortonde dag och ibland så
kom man ner i badet och då fick man lära sig raka med rakkniv, för då hade
vi rakknivar. Och det var synd om patienterna ibland, för de vart då skurna
ibland, förskräckligt . Det var olika på anlag och en del kunde raka väldigt
fint, men en del halka av och knivarna var slöa och patienten trilskades. Det
var nog inte roligt och vara patient åt okunniga elever. Ja, och så skulle ju
magen skötas nere i badet också, om det alls hanns, så att det inte var någon
störtförlossning, för då fick det gå som det gick då. Och sedan tillsammans
med arbetet så hade vi ju praktisk undervisning vissa eftermiddagar i veckan
som barnmorskorna undervisade oss hur man skulle göra och hur arbetet
skulle gå, första tiden, första halvåret var det praktisk undervisning. Men
samtidigt med våra arbetsdagar så hade vi våra lektioner. Vi hade ingen
avdelad tid för att läsa läxor eller studera, det fick vi göra på fritiden och den
var mest på natten den. Var vi lediga, som man kunde vara om man nu följde
med "spolarn" t. ex. eller barnbadaren på morgnarna, då skulle vi liksom vara
lediga på dagen och arbeta igen på eftermiddagen, men då skulle vi vara med
på ronderna på förlossningen och där kunde man få stå och hänga både en
och två timmar innan professorn kom på rond, han kanske höll på och
operera på Sophiahemmet, för han var kirurg.
I.
P.J

Vem var det som var då?
Det var professor Bolin som ledde då och hade de äldre eleverna och det var
för honom de äldre eleverna fick ronda på förlossningen och då skulle de
yngre eleverna hänga med som en svans och lära sig och höra. Och där kunde
man få stå och hänga i korridoren så att benen var som klubbor på en, så trött,
och ingenting och sitta på, hängde sig på fönstrena. Och så skulle man niga
tusen gånger om dagen för alla som kom och gick och knäna vart som nötta.
Sen var det ju lektioner. De yngre eleverna hade sina lektioner för läraren
varannan dag, men de skulle också gå ner och höra på de äldres lektion och
·även tvärt om. När man var äldre läste man ju likadant och då kan man räkna
ut hur mycket fritid det var. Och lektionstimmen den var en timma. Första
året då hade vi professor Lundqvist. Han dog nu i år (1972) och begravdes i
september. Han var bra och han var duktig och lära, men han var ganska så
spydig, när det föll honom in, men han hade en förfårlig säker blick. Han
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kände igen oss och visste att vi hade varit hans elever när vi kom igen efter
tjugo år. Han tog inte fel. Han tog flera elever åt gången när han förhörde,
han hade inte bara en, utan han kunde fråga undan för undan och
det var ju mänskligt. Men professor Bolin, när vi fick honom andra året, för
att Lundqvist vart professor i Göteborg, han var docent då, när vi gick för
honom, och då fick man sitta på stolen, kallades det för, man fick ta fram en
stol bredvid skrivbordet där han satt, på sidan om honom, och där satt han
och där satt eleven och där fladdra förklädet och fingrarna på eleven och
varenda elev satt med hjärtat i halsgropen och knäna skakande. Det fanns
ingen elev som kunde sitta still utav spänning och rädsla, för att han var
väldigt sträng. Och han körde hela timman med en elev, kunde inte den svara
då, så slängde han ut en fråga till den andra raden som satt och lyssnade, så
man var aldrig säker att man inte skulle råka på en slängfråga, som vi kalla 't
för. Jag hade väldig osmak, för att han tyckte det var så roligt och sitta och
hacka på mitt namn. Han satt alltid och sa: "Ska vi fråga," sa han, och så
förde han med fingret utmed listan där han hade våra namn, "om jag skulle
fråga den där fröken P-Perchild Andersson," sa han. Det gick knappast någon
gång, när man var nere i lärosalen, att man inte åkte dit. Jag och ett par
flickor till, vi var alldeles olyckliga, det var inte roligt och heta Perchild då
inte, så det där hade han roligt åt. Så fanns det kamrater, som inte fick en
enda slängfråga på hela året och inte satt på stolen mer än en gång och sen
fanns det kamrater som satt fyra, fem gånger, så det var ingen rättvisa i
förhörsledningen på det sättet inte, väldigt orättvist.

I.

Skulle de andra bara vara åhörare då?

P .J

Nej, de skulle svara på frågorna i stället. Och ibland hade man ju hunnit läst
på läxan, ibland hade man inte, ibland hade man varit på förlossningen så
man hade inte varit på lektionen före och då visste man inte vad de hade talat
om. Så det var ju inte så förskräckligt lätt och kunna allting inte och sen ska
de sätta betyget efter sånt. Det var väldigt orättvist.

I.

Hade eleverna nattjänstgöring också?

P.J

Ja. När vi skulle vara på förlossningen, då började vi halv fem på
eftermiddagen och så gick vi runt till nästa dag till halv fem i ett sträck och
det fanns gånger och dagar när vi aldrig hannt gå ner i matsalen och få en
matbit, utan man gick där tvättad och så fick man gå in i teköket och fråga
om de ville stoppa någonting i mun på en när man var som värst hungrig.

I.

Kunde ni vara steriltvättade då, så ni fick inte ta i någonting?

P .J

Nej, vi fick inte vara steriltvättade och det kunde vara så mycket patienter,
så att man hannt inte komma emellan, utan man kunde ha två tre patienter åt
gången, som man skulle sköta, och då kunde man bli så hungrig ibland så att
man var tvungen och gå ut och få någonting för att tugga. Sen skulle vi gå av
halv fem på eftermiddagen, men hade vi då att patienten inte var fårdig
riktigt, fick man vara kvar tills patienten var färdig, för det mesta, om hon låg
nära till förlossningen och så skulle man skriva. Det var inte bara och göra en
utfrågning och sen låta det vara, nej, det skulle skrivas långa journaler och
dem skulle man kunna utantill sen om det var en storrond och professorn
kom och då frågade han, när han kom: "Vad har fröken här då?"sa han, och
då skulle jag kunna patienten utantill, precis när hon kom in på klockslag och
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hur gammal hon var och vilken ordning det var hon skulle föda om hon
var ett- eller tvåföderska eller mer och så skulle man veta fosterläget och
när värkarna började och när vattnet gick och var förlossningen klar när
hon kom, så skulle man klara hela efterbördsskiftet och allting skulle man
kunna utantill, så det skulle man också hinna lära sig under tiden man hade
en massa andra patienter. Det är inte undra på om man hade luckor i hjärnan
när man kom ut, för jag hade väldigt svårt och hålla fast namn, och det har
jag fortfarande . Jag tappar bort namn och det fick man utav nattvaket. Och
det var fjorton dagar i taget som vi gick så där. Och så nästa dag då skulle vi
vara ledig, men inte fick vi sova, vi måste ju gå upp och gå på våra lektioner,
både yngre och äldre. Det vart inte många lediga timmar inte och sen fick
man försöka då, sno sig till och läsa läxan, så att man visste någonting till
nästa dag. Och på det där sättet gick vi runt i två år och semester hade jag tre
dagar på två år. Man ska egentligen inte tala om det, men det skadar inte att
de kan förstå hur det var på våran tid, när vi skulle gå ut. Jag får säga att jag
är glad att det har ändrat sig så. F ör det hände en gång, första semestertiden
började i regel på påsken, och det här var andra året vi hade fått Bolin, och
det var lektion och helgen hade gått över och så hade han en elev som inte
kunde frågan, så satt han och letade och råkade till att få tag på en som var
på semester, hon var uppifrån Luleå, och de gjorde så att de här flickorna
som var från övre Norrland, fick åka så många som kunde över själva
påskhelgen för att de skulle hinna hem och hinna tillbaka, för det gick ju åt
flera dagar och resa ju, med tåget, och hon hade väl kanske kommit hem, jag
vet inte, men hon hade inte kommit ner på lektion i alla fall och hon kanske
inte var hemma heller, och då frågade han efter henne, hon hette fröken
Edström." Ja," sa en utav barn- morskorna, " var är hon då," sa han, "hon är
inte här?" "Neej, neej, hon är på semester," svarade de. De var lite hariga
förr, barnmorskorna också, en del. "Semester den här tiden?" "Ja, vi brukar
låta norrlandsflickorna åka tidigare. "Han var på väldigt dåligt humör den
där dagen, väldigt dåligt humör, det hade väl gått emot honom på något vis.
"Står det någonstans i stadgarna att barn-morskeeleverna ska ha semester?"
sa han. "Neej," sa väl fröken Erup, "det kan jag inte veta." "Ja, ni ska se
efter," sa han "och är det så att det inte finns några stadgar på det, så ska de
banne mig inte ha någon semester," sa han och slog näven i bordet. Ja, det
fanns inga stadgar att vi skulle ha någon semester och det vart slut med
semestern det. Och det vart ju ett förskräckligt gny, när vi gick ifrån
lärosalen, utav de yngre eleverna. De hade ju gått bara några månader och
skulle få gå två år och inte få kunna komma hem en dag. Fröken Erup hade
ju de yngre eleverna, så hon kände lite för dem, men för oss kände hon
ingenting, men för sina elever hade hon ju känsla och de böna och bad att
hon skulle fråga om inte de kunde få fara hem på sommaren på semester. Ja,
hon gick väl till Bolin när han vart lite lugnare och fick utverkat så att de fick
semester, men vi, de äldre eleverna, som skulle flytta på hösten, vi fick ingen
semester mer. Så tre dagar var jag hemma, det var allt vad jag hade på två år
det, ledigt. Så gick det till.
1930 sedan, den 30 november, en disig och mulen och regnig dag, så var det
examen med svartsoppa och gås och tända ljus och svartklädda allvarliga
utgråtna elever, magra och såg ut som hundra år. Vi hade ju inte haft något
roligt under vårat sista år, för att våran lärarinna blev flyttad och vi fick andra
och så fick vi byta lärare, så vi hade ovanligt besvärligt. Och så kuggade de
fyra utav våran grupp och en utav de yngre så att det vart fem elever som
gick och då kunde vi inte ha någon glädjefest. Vi gick inte ut på stan, som de
brukar göra annars och gå på teater eller ha något trevligt. Vi kunde inte. Och
ingen sa ett enda ord till tröst, det var den sorgligaste begravning jag har varit
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på, för det kändes som en begravningsmiddag bara för att de hade kuggat så
många.
I.

Fick de gå om kursen då?

PJ

De tick gä o m kursen i ett halvt år eller fyra månader blev det. De började
sedan l juli för att det var läxledigt över midsommar, men sen fick de
komma tillbaka då, så fyra månader fick de läsa om. Och då var jag in och
träffade en del utav de här kamraterna. En del skämdes att fara hem, så de
gick kvar och jobbade som biträden på sjukhuset för de låtsades att de var
färdiga, för de ville inte komma hem och bli driftkucku . Men så frågade jag
hur det kändes och komma tillbaka. "Du kan inte tro vad vi tycker det är
roligt att gå här, för nu har vi vilat ut och nu orkar vi fatta saker och ting på
ett helt annat sätt, för hjärnan har fått vila, för förut var den så tom, så att det
ville inte sitta något kvar, utav allt vak." Det där omänskliga, så var det och
gå på Södra BB på den tiden. Men efter tio år när jag kom in och repeterade,
då hade de gjort om det här, då hade de lagt upp teoretiskt undervisning för
sig och de hade inget nattvak, utan de fick börja klockan halv sju på
förlossningen på morgonen. De andra på avdelningarna fick nog börja lite
före, men de som gick på förlossningen behövde aldrig gå på nattvak mera
utan de fick sova och de sov ju ut som unga människor ska göra. De var inte
utvakade och utslitna, men de klagade ändå. Och då kunde vi som var tio år
äldre tala om hur vi hade haft det. Då kunde de ha kunnat klaga, men vi
vågade inte klaga, då hade vi fått sluta, då hade vi fått kicken. Det var bara
till och finna sig det. Det var så bara.
Så gick jag kvar i december månad, det fick vi göra, en del, och jobba, men
då fick vi betalt, då fick jag tjäna hundra kronor på drygt en månad. Jag kom
hem den 5 januari. I fem veckor ungefår fick vi jobba och då fick vi ett
papper på att vi hade arbetat på Södra BB. När jag hade varit hemma några
dagar, så ringde de om att jag skulle komma och vikariera i Södertälje en
vecka, och då for jag dit och gjorde det. Barnmorskan där kände jag sen
Norrtäljetiden och hon hade blivit sjuk. Så det var första kontakten när man
kom ut som ensammen och det gick ju bra, för man var ju inkörd i
sjukhusrutinen, så det gick ju fint. Sen kom jag hem igen och sedan så fick
jag telefon ifrån landstinget, som undrade om jag kunde åka till RaslagsKulla, Riala, och vikariera för att Viktoria Österman där, hon måste åka hem
för hennes mor hade fått hjärnblödning, och då komjag till Roslags-Kulla
och bodde där i Tingshuset.

I

I Riala?

P.J

J a, i Riala och där var jag till l juli 1931 , då kom jag hit till Ljusterö första
gången och vikarierade för Tyra Hammarströ m, och på det sättet kom jag i
kontakt med Ljusterö, annars hade jag väl aldrig kommit hit. Det tror jag inte
att jag hade gjort.

I.

Hur tog du dig hit då?

P.J

Ja, det gick ju båtar. Man kunde ju åka med Waxholmsbåten emellan
bryggorna på den tiden. Och den gick ju de första årena, sen gick det ju inte.
Och första förlossningen jag hade i Riala, det var uppe i Allemora och det var
i en sån här låg kökssoffa.

l Jonsson, P. Roslagssrunl.
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l.

Var det första gången du var ensam ute')

PJ

Ja, det var första gången jag var ensam ute . Jag höll på och pysslade med
patienten och svårt var det, tur att man var så liten som man var, så man inte
hade en sån lång rygg, för det var inte roligt och förlösa i kökssofforna inte,
för de var så låga, så säger hon så här, patienten : "Är det inte Perchild?" sa
hon . "Jo," sa jag. "Känner du inte igen mig?" "Nej, det gör jag inte."
"Kommer du inte ihåg, du var ju ute hos Frisk när jag tjäna där." Då hade vi
varit ungdoms amrater en sommar och den första jag fick, så var det henne.
Det är ganska lustigt och därför har jag inte glömt bort det. Sen hade jag
några förlossningar i Riala och däribland hade jag en ung flicka och då kom
de och hämtade mig med en kärra en morgon och flickan var väl inte sexton
år och hon låg i farstukammaren och hade fött barnet och mamman hade
navlat av och tagit dän det, så att jag fick ta vara på resten. Men det tråkiga
för modern och fadern var att hon erkände aldrig att hon var med barn. Hon
nekade hela tiden, men mamman misstänkte ju, hon såg ju att hon var större
och kraftigare och en morgon då fick hon ju höra att hon var dålig, så hon var
in och frågade hur det var med henne. "Nej, det var inget fel," sa hon. Men
hon kunde väl ändå inte föda alldeles ensam utan att det blev något ljud . När
mamman kom in då hade hon fött barnet där och då fick ju hon bråttom och
navla av det, för hon var rädd att flickan skulle göra barnet någonting, så hon
vågade inte låta det ligga kvar där. Det var synd om henne och jag frågade
om hon inte hade haft svårt. "N eej då," sa hon, " det hade gått bra." "Varför
sa du inget." "Nej", sa hon, "jag vågade inte." Men det var synd om både
flickan och föräldrarna. Det har ju gått några år sedan 1931, så jag antar att
barnet är gift nu .
Det var en flicka hon fick, men jag har inte träffat henne sedan dess.
En mörk natt, så kom det en hästskjuts och knackade på, de gjorde ju så då,
när de inte kunde ringa, och då skulle jag åka med ner till Mälby gård till en
statfamilj . Och det är ju någonting utav det mest bedrövliga man kunde tänka
sig att det existerade. Jag trodde inte att det existerade så sent som på 30talet, att det var så ursett som det var. Jag trodde aldrig att jag skulle uppleva
det som barnmorska. De hade bara en säng och de hade flera barn och hade
en stor pojke på femton år, den hade jag sett ibland gått upp till affären, han
såg inte ut som om han var riktigt normal, och det fanns ingenting, det fanns
bara en järngryta och det fanns ingen balja. Tur att man hade lite fart med sig
själv så man kunde klara sig. Jag gjorde i ordning och väntade där, men det
var dåliga värkar och det blev ingen ordning på det och så småningom så
upphörde värkarna och det blev ingen förlossning utan det var väl bara ett
sånt här skrämskott. Men jag har tänkt på det, hur eländigt det var, hade en
enda gryta de kunde laga mat i och den diskade de väl i och den använde de
väl till allting. Men i alla fall, patienten blev ju fårdig till slut, men då hade
jag ju talat om att det var så dåligt. Jag tyckte inte att jag kunde ha en
förlossning hemma där utan vi ordnade så att hon fick en ambulans och fick
åka in och föda på Mörby lasarett sedan, för att man kunde inte ha det
hemma. Det var verkligt ynkligt, det var det. Så kom jag över hit till Ljusterö
och fick trevliga grannar och trivdes väldigt bra, det gjorde jag.

I.

Hur långt vikariat var det?

P.J

Det var en månad . Det var egentligen bara fjorton dagar, men hon hade tagit
tjänstledigt också. Jag trivdes väldigt bra. Jag hade en förlossning på Linanäs,
hos Sundbergs där, så jag har ett barn som är fött -31 här också. Och sen åkte
jag härifrån och så kom jag upp till Örnsköldsvik, på vikariat. Jag hade en
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kollega där och hon skrev och undrade om jag inte kunde komma upp och
vikariera där en månad. Och då for jag upp till Örnsköldsvik och var där uppe
en månad på BB där. Och det var ju första kontakten med övre Norrland och
det var ju väldigt tjusigt och väldigt gott kamratskap och mycket trevligt,
mycket förlossningar. Många omföderskor, tio- elva- och tolvföderskor. Jag
ko mmer särskilt ihåg en, hon var tjugonio år och fick nionde barnet och då
kommer jag ihåg att doktorn sa, tittade på journalen och sa: "Tjugonio, ja,
men jag trodde att det var trettionio," sa han, för det tyckte han passade bättre
in på hennes utseende, men det var det inte och i regel hade det inte varit
någon mens emellan utan de kom så tätt, barna. Det kallades för Norrlands
barnkammare, den här Örnsköldsviktrakten. Det var hemskt mycket barn som
föddes då. Så då var jag där en månad och sen for jag därifrån och tog litet
ledigt och var ute på Åboland och hälsade på en bekant en månad, sen var det
till att åka hem. Så var jag hemma lite.
Så ringde de ifrån landstinget igen och undrade om jag ville åka och vikariera
på Gräddö, för Gerda Karlsson, som sen kom till Norrtälje. På Gräddö var jag
i tre månader och under tiden så kom det in en annons att den här tjänsten på
Ljusterö var ledig för då hade Tyra sökt härifrån och hon kom till Svartsö, det
nyöppnade förlossningshemmet på Svartsö. Hon var därifrån. Och då sökte
jag hit och då var det Blidö barnmorska, fru Walltorp, ochjag som var
sökande. Jag fick den tack vare att jag inte hade någon familj, för att
bostaden var ju för liten, så hon hade väl heller aldrig tagit det om hon kom
hit, den här dåliga, usla bostaden som var här, den hade hon ju aldrig tagit.
De hade fin bostad på Blidö. Jag fick rekommendationer utav Arvid och
doktor Wik kände mig ju sen förut, när jag var i Kulla, och på det sättet kom
jag hit och hamnade här, och inte trodde jag att jag skulle sitta här hela mitt
liv, men jag trivdes med skärgårdsbefolkningen.
I.

Vilket år var det?

P .J

J ag kom hit den 4 april 193 2, en snöslaskig hemsk dag, någonting alldeles
gräsligt var vädret.

I.

Kom du med båten till Mörtsunda då?

P .J

Ja, jag kom med båten till Mörtsunda och Waldemar hämtade mig och då
hade han skjutsat den andra som var här och vikarierade emellan. Hon hette
också Andersson och var ifrån Huddinge, då åkte hon hem och då kom jag
hit, så det var ju varmt i bostaden här. Och den lilla flyttningenjag hade den
hämtade Östergården och de hade göra nästan en och en halv timma ifrån
Mörtsunda och köra hit upp, så hemsk var landsvägen, för det hade
snöslungat så förskräckligt så hjulen inte hade kunde gå runt, för de hade inte
tagit släde, utan de hade tagit vagn. Ja, det var ett gräsligt väder, det glömmer
jag aldrig bort. Och första patienten, som jag fick här, var dagen efter.

I.

Dagen efter som du kom?

P .J

Ja, dagen efter det att jag kom och det var Britta Karlsson ifrån Nolsjö.
Men hon kom inte för att hon var med barn, utan hon kom hit för att få en
omläggning, för hon hade varit hos doktor Grapengiesser, som väl var här då,
och han hade skickat henne till mig så att jag skulle sköta det där sedan. Det
var första kontakten det. Första förlossningen, det blev på Sundsholmen hos
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fru Nilsson, då hon fick sin andra tlicka och den andra förlo ssningen var Kurt
i Teknan och han är född vid halv fem och den tredje var Viran i Sundvik
som är född halv elva ungefär, samma dag, och det var den Il maj , samma
dag som pappa tyllde år, så därför kommer jag ihåg det. Sen tror jag att det
var den 23 maj som jag var till Sund bergs, då kom Britta Sundberg, deras
sista barn.
L

Det var när jag gick i skolan. Ester var stor, så att vi trodde att hon skulle få
tvillingar.

P.J

De där små är nu över femtio år. Ja, tiden går. Jag kommer inte ihåg allihopa,
men jag kan berätta hur det var första julen, den var rätt så spännande. Jag
gick och väntade att jag skulle komma ut på Ingmarsö. Jag hade varit ut där
tre veckor före jul och det var en sån här onödig utryckning, det blev
ingenting. Men så sa jag: "Nu blir det nog på själva julafton", för jag var
inställd på att jag skulle få åka dit på julafton och det fick jag också göra,
men det kom annat emellan först då. Julafton var på lördagen, på fredag
eftermiddag mellan två och tre så stod jag och tittade ut genom fönstret och
då kom det en sån här vinkelaxelkärra skramlande på vägen ifrån Sundvik
och jag undrade vart den där ska köra. Han svängde ner här och stannade
utanför grinden och band hästen och så kom det in en karl och frågade om
fröken kunde följa med för att de väntade barn. Han hade en flicka och hon
var inte bra, men hon skulle egentligen inte vara färdig, men hon hade i alla
fall värkar. Det var bara att slänga på sig lite det och ta väskan och hoppa upp
i kärran och skaka iväg till Skärdala, för därifrån kom skjutsen. Och när jag
kom dit så frågade jag ut, och då var hon sexton år, hon hade nog inte fyllt
sjutton, och stor och kraftig var hon, men hon skulle inte ha förrän i nästa
månad, men igår hade hon varit in till Allmänna BB på en undersökning, så
jag visste inte av att hon fanns, det fick man inte veta alla gånger inte. Och
där hade de gått in och gjort en undersökning och rubbat, så att när hon åkte
därifrån sedan, så hade vattnet börjat gått. De kallade ingenting förrän hon
började få ont. Och jag tänkte så här: "Det var väl förfårligt vad hon är stor
till och ha en månad kvar", hon såg fullgången ut, men vi gjorde i ordning
och hon låg i köket i kökssoffan, knallade upp och ner emellanåt mellan
värkarna. Hennes pappa var omgift och hade en liten på ett år. Jag säger det
här inom parentes för det kommer in i bilden igen. Då strax före sex, så
knackade det på dörren, jaha, då står en karl med lykta i handen, det var
mörkt på julen, och det var "Erik på Berget", som de sa, Erik Johansson, och
såg väldigt olycklig ut och sa: "Ingeborg har blivit sjuk, hur ska jag göra?"
"Ja, vet du vad," sa jag, "jag kan inte gå ifrån här, det går inte." "Ja, hur ska
jag göra," sa han." Ja, du ska göra så här," sa jag, "du åker hem och så ringer
du över till Roslags-Kulla till Ester Törnberg," för hon vikarierade där då,
"och så ber du henne att hon är beredd på och åka över om det är
nödvändigt." "Ja, men om hon inte vill åka?" "Då så ska du hälsa henne och
säga, om hon nekar, att då ringer du ringer till provinsialläkaren, så vågar hon
inte neka," sa jag. Ja, Erik han fickju bråttom hem och for iväg och ringde
till Roslags-Kulla och Ester var inte glad, hon ville inte åka. "Ja, jag får väl
ringa till provinsialläkaren," hade Erik sagt. "Ja, jag kommer väl då," sa hon,
"bara jag kan komma över med någon båt." Erik stackarn, han fick ju springa
ner till Lervik och till Einar för att få båt och Einar hade tagit snurran ur
båten och han fick ju sätta dit den, för det måste ju gå undan om de skulle
hinna, det var klart, men jag sa till Erik också, "att är jag fårdig här före åtta,
mellan åtta och nio och det inte är någon brådska, så kommer jag", för det var
ganska nära till förlossning, "och säg till på telefonväxeln att de svarar om
jag ringer ifrån Åsättra" . Och det gjorde Erik, så på telefonväxeln var de ju

Il

beredda att svara. Och tio minuter efter det att Erik hade gått så föddes det ett
barn, hon hade tvillingar, och tio minuter efter det kom andra barnet. Så hade
Erik kommit lite senare så hade han sluppit sprungit ner till Lervik och den
där båten och Ingeborg hade inget bråttom. I alla fall, när det var färdigt
sedan, det var små tvillingar, de vägde l, 5 och l, 6 kg. En ko m med sätet och
den andra kom med huvudet. Och det var ju till att göra i ordning de där små
stackarna och jag visste att jag skulle iväg och jag sa till flickan och till
modern där, "att om inte barna orkar att dra på henne, för de måste ha vätska,
ni kan ju ge dem lite sockervatten," sa jag, "men jag vet ju inte när jag
kommer igen." Jag visste ju inte för jag väntade ju Ingmarsö också. Hon
ammade den här mamman, sin flicka, som var ett år, "så lägg till barna hos
er," sa jag, "så de får lite vätska där, så kanske de klarar av det." Och det
hade hon gjort, för med detsamma är det ju inte så mycket mjölk hos en sån
där ung förstföderska. Första tvillingen som föddes, den som kom med säte
och största var det också, den dog på natten . Den kved hela tiden, och när de
ligger och kvider så där, så brukar det inte bli någonting med dem.
Jag kommer till Ingeborg och jag hannt ju gott och väl och när klockan var
fem över tolv, så fick Ingeborg Eva och allting gick ju normalt och Ester
Törnberg behövde inte komma. Och när vi plockade i ordning och gjorde
färdigt då och när jag höll på och torkade instrumentena och skulle lägga ner
dem i väskan och det hade gått runt två timmar, då säger Erik så här: "Nu kan
gärna logmarsöborna få komma om de vill för mig," sa han. "Ja," sa jag, "du
tänker på dig, men du tänker inte på mig," sa jag. Och jag hade inte mer än
hunnit satt mig förrän det knackade på dörren och in stiger Waldemar och
säger: "Hör du, de har ringt ifrån Ingmarsö och de vill att du ska ringa dit."
"Jaha," sa jag, "nu är det väl dags och åka dit." Jag gjorde färdigt väskan och
tog med grejorna och så gickjag till Waldemars och ringde. Ja, då hade Ester
Andersson där ute börjat sätta igång.

I.

Var det julnatten det här?

P .J

Ja, då hade det blivit julafton, för Eva är född på julafton. Och då åkte de upp
med den där stora båten de hade på Ingmarsö, de hade en stor passagerarbåt
där, en stor pråm, den seglade de in med och hämtade mig med vid
stenbryggan vid Noret, men jag var tvungen och gå in här hemma först och
plocka med mig lite mera förband och så var jag tvungen att byta alla kläder
jag hade. Jag var så genomsvettig så det rann av mig. Jag vågade inte sitta på
sjön genomvåt. Så åkte jag ut till Ingmarsö och kom dit när klockan var halv
fem ungefär, men Ester hade inga vidare värkar, långt emellan värkarna, oj,
det var förskräckligt och jag tänkte: "Hur ska det här bli nu då, ska det bli en
sån här utdragen förlossning, så att man kanske inte kan vara hemma." tjugo
minuter, en halvtimma mellan varje värk, men hur det var så knallade det väl
ändå på och pojken kom ungefär kvart i nio och allt gick bra. Och då satt jag
på Ingmarsö och därifrån kunde jag inte åka då meddetsamma för jag måste
ju sköta om, så då var jag kvar på Ingmarsö, men jag kunde inte komma
därifrån förrän annandagen, för då hade det lagt is, så då kunde vi inte gå ut
med båten, utan jag fick åka med Östanåbåten, Waxholmsbåten, till
Hummelmora och där hämtade de mig sedan, så att jag kom hem här. Så var
jag ner till Skärdala och tittade till och då var ena barnet dött och det var
ingen fara med det lilla barnet och modern ammade och det klarade sig. En
månad efter sedan så fick hon bröstböld för barnet orkade väl inte äta ur och
då måste vi åka in till Mörby med henne. De skötte ju om bröstbölden och
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barnet var med och hon behövde aldrig komma tillbaka fastän barnet var så
pass litet. Det växte upp och är stor och gift nu .
Jag hade inte varit hemma länge här förrän det kom bud efter mig att jag
skulle åka ner till Väsby, till Stenvillan. Det var en statfamilj där, en
lagårdskarl, som väntade. Ja, jag tyckte det var bedrövlit,rt på Mälby, men det
var lite äldre människor ändå, men det här var unga människor, han tjugosex
och hon tjugofyra, och de hade två små barn. Men det var det värsta jag hade
tänkt mig, alltså unga människor, det fanns ingenting, jag säger rent ut,
ingenting. Det fanns inte en barnskjorta, hon hade sytt något och hon höll på
och sy ihop någonting. "Det är ingen ide att du gör det där färdigt, för det är
för litet, det går inte," sa jag, "det passar till en docka, det är ingen ide." Det
fanns inte en trasa, det fanns ingenting. Men det vart inte förlossning på
natten, utan jag kunde åka hem på morgonen. Och det var ju då tur det, så att
jag hannt tigga ihop lite grejor. Jag fick barnkläder utav Ingeborg och jag fick
skjortor utav Signe Lundqvist och jag fick några lakan och lite handdukar, så
jag hade och reda mig med första dagen jag kom dit, för att jag kom tillbaka
sen efter två dagar ungefår och så blev det väl allvar av och hon fick föda
barnet. Men då var de så glada när jag kom med grejorna och sa: "Det blir
bra det här, den här skjortan kan han ha," sa hon. Han hade troligen bara den
skjortan, och i sängen, det fanns ingenting och ligga på, det var bara något
lump, gått ner till fru Spångberg, det hade grannen gjort där och hade fått en
madrass utav henne eller ett bolster, som vi hade i sängen, men kudden,
fyllningen, den hade hon väl tvättat någon gång och inte sytt ihop och det var
sådant där flock
och det hade åkit ut i sängen alltihopa. Ja, ingen kan tro det. Det fanns inte en
kaffesked. Nu känner ingen till dem något vidare här, så jag kan tala om det,
men så kunde det vara. Jag trodde aldrig, aldrig att det kunde vara så, att
unga människor kunde ha det så. När han arbetade i lagår' n och hon gick ner
tilllagår' n om morgnarna och den där lilla ungen, den vart väl så lagom
skött. Sen samlade vi ihop lite mera här och Greta i Nolvik var med mig ner
och vi tvättade och gjorde i ordning de andra barnen, då hade Greta kläder
efter sina barn, hon hade så gräsligt söta ungar. Sen ringde hon till mig efter
ett tag och ville att jag skulle ordna så att doktorn kom dit för hon var inte bra
och jag ringde till doktor Grapengiesser och han kom dit och fick se hur det
såg ut och kyrkoherde Gordon var ner och skulle döpa det där barnet, det var
fyra månader, och han sa att det är så magert, så att det ser ut som om det
skulle vara nyfött. Då hade barnet inte fått något vidare mat heller och doktor
Grapengiesser kom dit och jag fick ovett av Spångberg förstås, han ringde till
mig och frågade vad jag hade blandat mig i. Jag hade inte blandat mig i
något, jag hade ringt som hon hade bett, hon hade bett mig skicka efter
doktorn och det kunde inte jag neka och hjälpa henne. De trodde ju att hon
hade någon sjukdom, men det hade hon inte. Men det blev vällite ordning
där, och sen kom Hälsovårdsnämnden dit och tittade efter och det var
någonting förskräckligt där. Hon gick ifrån barna, den lilla låg uppe på byrån
och flickan, som var två år, hon gick i sängen och däri lämnade hon alltihop,
i den där sängen och lilla pojken satt på golvet och han var tre år ungefår och
jag vet inte om han kunde tala, för han sa ingenting när vi var där. Jag vet
inte hur det var med honom, men det var ju någonting förskräckligt i sängen,
för att när gubbarna, Hälsovårdsnämnden, tittade efter där, jag var ju inte
med i någon nämnd på den tiden, då kröp ju masken i sängen där, för det var
någonting alldeles gräsligt, de måste ju ut och spy. Ja, man kan inte tro det,
men det är sant. Sen flyttade de härifrån i alla fall och allt det där som vi hade
tiggt ihop och ett täcke, allt det där, det hade hon lagt i blöt då, för att
ungarna hade väl spytt på täcket och förstört det förstås, och innan hon
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f1yttade så tömde hon ut alltihopa på backen, sa de andra. Där åkte alltihopa
det man hade tiggt ihop. Då hade hon inte iddes tvätta upp grejorna, utan lagt
det i blöt och så låg det där och ruttnade och så stjälpte hon ur alltihop, då
hade hon inget mera när hon flyttade än vad hon hade tidigare. Sen flyttade
hon till Bro och då var hon med barn igen, så jag ringde till barnmorskan i
Bro att hon tog kontakt med henne och då hade de varit på socialvården när
de kom dit. Sen vet jag inte hur det har gått för dem. Den lilla pojken dog ju
när de var här för att han hade fått tag på en lutpulverburk och haft ut och
hade fått stora brännsår i stjärten och då hade sjuksköterskan varit dit och
tittat på pojken och han hade fått stora sår, så han klarade inte upp det. Så
bedrövligt var det.
Ja, det var de första åren det där och sen har man ju gjort resor ut i
skärgården. Jag kommer ihåg en gång så kom de och hämtade mig till
Finnhamn, de fick barn förr i världen ute på öarna, och de var upp här och
hämtade mig, de kom med släde. Det är inte så nära och åka hästskjuts ut till
Finnhamn inte och det blåste upp snöstorm och det var så kallt, det piskade
och sved i ansiktet och det vart så tjockt så man var rädd att de skulle köra
vilse mellan holmarna.
I

Åkte ni ut på sjön här nere?

P .J

Ja, ut från Noret, rätt ut på Finnhamn över Jolpan och jag hade ju heller
aldrig undersökt henne. De kom ju aldrig till en på kontroll, det var någon
enstaka. Man vet ju ingenting hur man har det när man kommer ut och då står
man där ute alldeles ensam i snöstormen. Det känns nog det. Jag tror inte det
är många, som kan egentligen, sätta sig in i vad det vill säga att ha så stort
ansvar. Och det där begrep man inte själv när man for iväg och skulle lära sig
till barnmorska, vilket ansvar det kom på en. Man hade bara tanken att man
skulle bli något. Men det gick i alla fall bra och det var ju bara fotogenlampor
och det var ju svårt och se och det fanns inte elektriskt på Ljusterö när jag
kom hit. Det kom inte förrän 193 6 och det var ju bara här några stycken runt
omkring som tog det. När det fanns en strumplampa då var man ju lycklig,
för då var det ju ljust, men det var inte överallt det heller. En sån där
tiolinjeslampa och några ljusstumpar, så det var inte så gott alla gånger och
se, men förlossningen gick ju bra, det gjorde den. Det vart lite blödning, men
det var inget värre än att man kunde klara av sen. Blödningarna är ju
egentligen de värsta, om förlossningen inte går som den ska och barnet dör,
så lever ju modern, men är det blödning, då är det modern man är rädd för.
Det är ju det allvarligaste. När kvinnan fått barnet, "o, vad det är skönt, nu är
det färdigt," säger hon. Ja, det tycker hon, men när jag har fått ut placentan
då, "o, vad skönt nu hoppas jag att det reder upp sig, nu är det färdigt." Då
först, efter två timmar och kanske lite till, för man kan få sen blödning också.
Jag kommer ihåg på ett ställe jag var, det var en normal förlossning ochjag
gjorde alltid så för säkerhets skull att jag satt och passade vid modern. Jag
släppte henne inte gärna, jag satt nästan kvar en timma och jag kände ofta
och var det minsta tecken på blödning, så fick jag sitta och passa, så jag
visste var jag hade den. Och det här hade varit en liten blödning, men inte så
farligt och jag hade suttit och passat henne länge, så att jag tyckte väl att vi
skulle kunna ta en kopp kaffe i alla fall, så gick jag och drack kaffet, men jag
kände mig inte så säker, så jag gick tillbaka igen, när jag druckit ur
kaffekoppen och så kände jag efter, för jag var orolig över att hon sov. Hon
fick en stor blödning och då hade det gått över en timma, så man kunde aldrig
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vara säker de första timmarna inte. Men det hände ingenting, det gick ju bra.
En gång kommer jag ihåg, jag hade haft en förlossning, och jag fick en
ganska stor blödning på en gång och jag skulle ha hjälp för att patienten
började gäspa, som det gör om det rinner av lite blod och då ska man ju
försöka få tillbaka så mycket blod som möjligt till huvudet, så att de inte
svimmar och så sa jag till hjälpen att, "nu kan ni hjälpa mig och lyfta lite på
sängfötterna här, så att jag får sätta under någonting så vi får upp fotändan."
Ja, de skulle hämta lite grejor, ett par pallar, men de dök iväg ut och när jag
tittade till, var jag ensam. Ja, vad skulle jag göra. Jag fick ju släppa patienten
och ta den risken att det fick bli vad det blev där, men upp med fotändan det
måste jag ju, så jag fick själv klara av det där, alltihopa, för de där hjälparna,
de höll på och svimma de, så att man fick alltid räkna med, att man kan inte
lita på, att ha så god hjälp även om man får hjälp. Man fick klara sig själv.
Sen en gång var jag ute på Edö, stockholmsfrun, som inte hade hunnit iväg
och hon bodde i en sommarstuga och trångt och dant var det i rummet där
och inget vidare praktiskt alls, så det var inte precis lämpligt den här gången,
men jag undersökte henne och hon var väldigt kraftig och jag tänkte att det
verkade som om det skulle finnas två. Och jag tänkte att jag skulle kunna
göra som man ska, få upp dem på ett bord och klara av det på det sättet, men
det gick inte och så tänkte jag att det är inte så roligt och stå här ensam om
det trasslar till sig och på sommaren så brukar det ju finnas läkare ute och de
sa: "Vi har en doktor här bredvid." "Ja, kanske vi kan ringa till honom och
fråga om han vill komma fram" , sa jag, "om jag behöver någon hjälp ." Jag
tänkte så här, "om det hänger upp sig, så har man en människa som inte
svimmar." Och vi väntade, de ringde: "Nja, nja, han skulle väl komma," men
det kom aldrig någon doktor. Och sen fick jag höra att de hade haft kräftskiva
kvällen före eller på samma kväll kanske det var, så troligen var det det som
gjorde att han inte ville komma. Men det klarade sig, de fick två flickor och
det gick ju bra, men man fick ta det i sängen som det var och det kunde vara
marigt nog det. Jag fick få upp henne och fick under ett bäcken och så
försöka få upp sätet. När det är ett säte som kommer, så ska man ju kunna
böja ner kroppen och det är inte så lätt i en säng, men det går. Patienten
klarade av det fint.
Det hände ingenting med själva förlossningarna, var de långsamma, utdragna
förlossningar, förstföderskor och så, då försökte man ju komma in med dem,
så att man inte skulle stå och behöva lägga en "tång" ensam, när man hade
dålig hjälp, om det gick, annars så fick det väl knalla iväg och det kom ändå,
men hade man möjligheter, eller misstänkte kanske, att det var något
missförhållande mellan huvud och bäcken, man kunde ju i alla fall avgöra det
om det stod länge och inte kom någonstans, och då misstänkte man ju alltid
att det var någon förträngning, och då kunde man ju åka in med dem.
I.

Ja, men det fanns ju inga möjligheter annat än med ångbåten och åka in?

P.J

Nej , de fick ta båten, eller om det var så att man kunde få en motorbåt, om
det
var på sommaren.

I.

Men annars när båten hade gått sex på morgonen, sen var det ju ingen tur
förrän nästa morgon?

P.J

Nej, det fanns inget annat än en motorbåt, men när det inte var öppet, när det
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låg, då fanns det ingenting annat än att vänta då. Och få ut flyg, flyg fanns
inte första åren jag var här. Det kom sedan, så ordnade de ett flygplan här,
Röda Korset, och vi fick ett flygplan ut i skärgården, och då kände man sig
lycklig, salig kan man säga. Men vi hade ju en möjlighet och det var att vi
kunde ringa till Kronan och rekvirera militärtlyget, om det var nödvändigt,
men det kunde gå ner på vattnet, men om det var is så måste den vara nio tum
tjock för annars kunde de inte landa, för det höll inte, så det måste man veta
att det var. Jag hade ju inte bara förlossningspatienter, för jag skötte ju om
sjukvården också.

I.

Det var du ensam om här då?

P .J

Ja, det gick in i arbetet här att jag skulle sköta det. Jag hade ersättning av
kommunen, de betalade lite mera för att man skulle åtaga sig att man skötte
sjukvården och det var ju många sådana fall som man måste iväg med. På
vintern fick man ju bära båren och gå på stege över isrännan och släpa över
till fastlandssidan. Och det fanns inga sjukbårar här utan det fick vi väl sedan
genom Anna Fris-Österman, hon kom med i fullmäktige, och ordnade så att
vi då fick tre sjukbårar, en till Ingmarsö och två här, och då tyckte man ju att
det var underbart, för att det var ju mycket behändigare än de här stora
stålbottensängarna.

I.

Fick man använda dem?

P .J

Ja, och dem fick man sätta tvärs över båten då och sitta och hålla i när man
guppa iväg över till Mörtsunda eller någon annan brygga.

I.

Var det Anna Fris, som startade Rödakorsavdelningen här? Hon var lärarinna
i Östra Lagnö skola.

P .J

Ja, det var Anna Fris som startade den, det var det. Och det kan man säga att
det var ju bra gjort och den har ju hållit sig hela tiden och vi har haft glädje
av den också. Hon var ju driftig, Anna Fris, och duktig. Henne saknar man
väldigt. Jag kommer ihåg en dag här på Ljusterö, som jag tyckte var den
svåraste utav alla och det var inte en förlossning, utan det var en patient som
hade tagit för mycket tabletter. Och jag fick sitta ifrån morgon till kväll innan
vi kom utav ön. Vi gjorde alla försök, ringde till Kronan för att få en kronbåt,
den fanns inte, den kunde inte gå i isen. Det gick inte och komma över sjön,
för det var en och en halv meter snö och stöp, det gick inte att köra med häst,
kunde inte komma ut till båtrännan. Vi ringde till helikoptern och de skulle
försöka gå ut och de kom ut, men de kom ner på fel ställe och de sa att de
kunde ta sig härifrån, men de kunde inte ta patienten. De ringde, de såg inte
elden, de kom ner på fel ställe. Ja, då hade vi och göra, sitta hela dagen och
inte veta hur det skulle gå, inte förrän på blindturen på lördagskvällen sedan,
kunde vi komma iväg med patienten. Då kände jag att jag satt i skärgården.
Det var lika svårt som att sitta uppe i Lapplands fjäll.

I.

Fastän det bara var några mil ifrån stan?

P .J

Ja, vi kom ingenstans, luften var precis som mjölk, vi kunde inte skilja
konturerna alls. Jag kommer inte ihåg om helikoptern tog sig in själva
tillbaka till Bromma. De såg ju ingenting.
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En gång på en utav öarna i skärgården här, förlossningen gick bra, det var
tredje gången jag var där, men varje gång hade placentan inte viijat löst sig,
tick vänta länge och den här gången ville den inte släppa alls. Ingen blödning
och ingen värk, så att den skulle komma och jag väntade en halvtimma och
jag väntade en timma och jag kände efter, nej, den satt fast, jag väntade en
och en halv timma och det började dra sig åt två timmar och längre vågade
jag inte vänta. "Nej", tänkte jag, "inte kanjag ställa mig här, om jag kan
komma härifrån så ska jag försöka." Jag ville inte gärna göra inre lösning
själv, för jag visste ju att hjälpen var så dålig, så att jag ringde i alla fall och
tänkte att jag skulle få ut flyget. Då tänkte jag att då skulle jag få använda
vårat flygplan. Då hade de inget flygplan. "Var är det då?" Det fickjag inte
veta. Jag fick veta efteråt att de hade lånat ut det till Norrland . Ja, då ringde
vi till Ostermans, jag talade med dem på sjukhuset på Mörby. "Ja", sa de, "du
får ta det själv då, på egen risk i så fall" . "Ja, det tror jag att jag vågar göra,
patienten har inte blött ett enda dugg", sa jag, "och det går på tio minuter och
sen ambulansen, så är hon inne" . "Det är mindre risk det än att om jag står
och gör en "inre" här och det händer någonting," sa jag. Då ordnade vi, och
jag hade bra hjälp på Ingmarsö, på växeln, de var alltid tjänstvilliga och vi
hade ordnat så att de skulle komma från Bromma och medan de säger att nu
är de ute och de ska strax starta, fick jag höra patienten börja fånga in
lustgasapparaten och så hörde jag att hon hade värkar och då sa jag till dem
på växeln: "Vänta ett tag för att jag ska se hur det ser ut här, det kanske
kommer ändå, jag kanske har tur. Och jag var och kände efter ordentligt och
det var kraftiga värkar och placentan kom, så vi behövde inte åka, så vi
kunde säga återbud, men då hade de hunnit åka ut till Bromma. Så att man
har haft lite tur också, väldig tur många gånger, men man får inte tappa
kontrollen och man får inte bli förskräckt och handla hastigt utan man får lov
och tänka och ta det lugnt och man får väga för och emot om man vågar eller
inte vågar.
Så var det en annan rolig historia. Det var också en sån här som placenta inte
gick och var snabb förlossning och blödde på en gång, en liter, och
efterbörden kom inte och då ringde jag och tänkte att jag skulle få hjälp ifrån
Vaxholm, för att den läkaren hade blivit tilldelad en del utav Ljusterö i sitt
distrikt. Jag fick besked: "Nä, syster jag kan inte komma, för jag står just
fårdig och ska fara på sjukbesök till Möja." Det var viktigare det än att
komma och hjälpa mig och vi skulle hjälpts åt och lösa placentan. "Syster får
försöka ta sig in till sjukhuset," sa han. "Ja," sa jag, "det får jag väl göra då,
men jag trodde doktorn skulle kunna hjälpa mig den här gången." Nehä, han
skulle till Möja. Så ringde vi och fick ut ett flygplan och det tar ju tid innan
det kommer och en annan var ju orolig att det skulle hända något också, att
hon skulle blöda för mycket, men hon mådde inget illa eller så. I alla fall så
kom väl flyget då. Vi bar ombord henne och under tiden så hörde jag medan
vi åkte in att hon hade värkar, men jag visste inte hur mycket hon blödde, det
kunde jag inte veta och jag var ju väldigt orolig att hon skulle sätta igång och
börja blöda igen, för att en liter före och sen igen kanske, kan ju bli lite för
mycket. Men vi kom in till Allmänna BB och kandidaterna tog emot och de
var
ju ivriga och de lag upp henne på båren och så upp på avdelningen. Och så
var de färdiga då och skulle ta in henne på rummet, då kom det en
barnmorska, det var en äldre kamrat till mig, och hon var väldigt fin av sig,
hon hade ett sånt där fint sätt, det är lite olika på människor. "Nej, men," sa
hon, " har ni inte bytt på patienten där nere i badet?" Näe," sa kandidaten.
"Ja, men det här är en ren avdelning, då får ni dra ner henne igen." Och då
stod en annan och var livrädd att hon skulle ha blött så mycket. Jodå, då fick
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de dra ner na · till badet och sätta på na ' skjorta och komma upp me' na ' igen.
Vad hade det gjort om de hade satt på henne skjortan i korridoren då. Så
smutsig var hon väl inte för att jag kom in me ' na'? Nej , det glömmer jag
aldrig bort . Men de behövde inte göra något ingrepp för värkarna hade löst
det och de kunde krama ut den och sen fick hon blodöverföring och det var
det jag visste att hon behövde ha, så att hon klarade av det.
I.

Jag kommer ihåg att du var veterinär också?

P.J

Ja, veterinär, ja, det har jag varit. Ja, veterinär fickjag vara. Jag fick ge
grisarna sprutor för svinsjukan. Jag kommer ihåg en gång, jag var till
Rundström och Sigvard kom upp och skulle hjälpa och hålla i grisen, det var
Gunnars gris, stor kraftig gris och jag höll t i huvudet. Man skulle ge det uppe
i manken uppe i det tjocka där, där skulle jag hugga i spetsen. Jag undrade
hur det här skulle gå, men i alla fall, så höll de väl grisen och jag klämde i
den där grova spetsen först, tryckte in den först då och grisen skrek och levde
alldeles gräsligt för sprutspetsen satt ju kvar då, sen så lugnade vi väl ner
grisen lite grand så att jag kunde föra över sprutan och trycka in det där och
rycka dän den, men vilket skrik och liv i svinstian. En gång så ringde de från
Rundströms och frågade om jag kunde gipsa ett ben på en getabock som de
hade. Han hade brutit benet och de hade ringt till Veterinärhögskolan och de
hade sagt att det var ingen ide, det var bara till och slakta. Men de trodde att
jag kunde allting. Ja, jag hade ju gått på operation i Norrtälje, så man hade
alltid nytta av det man hade lärt och där fick man lära sig göra gipsbindor.
Annars hade jag nog inte vetat hur jag skulle ha gjort det, men på den tiden
gjordes gipsbindorna, allting gjordes på sjukhus då, och jag tog med mig en
gasbinda, gick till Perssons och köpte gips, för det fanns i affären på den
tiden, och så gick jag ner till Rundströms och så gjorde jag ett par spjälor, för
att det var ganska högt upp på benet, det där brottet och så hade jag lite varmt
vatten som jag la de där gipsbindorna i för det skulle man blöta upp i varmt
vatten och så spjälorna, dem hade jag lindat ordentligt så att de inte skulle
skava och så gick vi ut i kätten och la ikull getabocken och Gustav och
Gunnar de höll i och jag drog ut benet för att det skulle komma riktigt och la
på spjälorna och så lade vi på gipsförbandet ordentligt, kraftigt ordentligt
gipsförband och sen fick Gunnar och Gustav bytas om och vakta tills det där
torkade, annars hade han kunnat bryta av det. "När gipset torkat." sa jag, "så
får det vara i tre veckor, ni kan säga till om ni vill, så ska jag hjälpa er att ta
bort det." Men det stod inte på länge förrän bocken hoppade på tre ben först i
början, men sen vänjde han sig vid det där och när tre veckor hade gått, då
hade Gustav och Gunnar tagit av det där själva. De hade haft väldigt göra, för
det var så hårt. Den getbocken sålde de till Skansen sen.

I.

Den blev återställd i alla fall?

PJ

Jajamensan. Jag gipsade ben på får som hörde till Mörtsunda också. De hade
dem ute på Långholmen, det var så mycket råtthål där, så de bröt av bena. Jag
gipsa flera stycken där. De klarade sig.

I.

Hur var det med ögonlocket på en fölunge vid Åsättra?

P.J

Det har jag glömt det.

I.

Den hade rivit upp sig på någonting?

l Jonsson, P. Roslagssaml.

18

PJ

Jaha, det har du nog rätt i, men det har jag glömt. Men jag sydde ihop ett föl
vid Gärdsvik och sydde så fint, han hade rivit upp ett sår i bakdelen och
grabbarna höll i och jag sydde ihop, tio stygn och det började läka så fint.
Men vet du hur det gick?

I.

Nej

PJ

Det började klia när det läkte, så han satt baken till emot spiltan, fölungen,
och gnuggade så att han spräckte upp det. Sen hade grabbarna talat med
veterinären och då hade han sagt att vi skulle ha lagt på gummislang uppepå
för att huden på fölet eller hästen är så tunn, den håller inte. Och hade vi då
lagt och sytt igenom en gummislang, då hade han inte fått ut trådarna, men
det hade ju läkt ihop en del, men han spräckte upp det. Sen har jag inte
behövt sytt någon häst, men skulle jag göra det en gång till, då visste jag hur
jag skulle göra.
Ja, så har tiden gått här i skärgården och det gick ju bra att få barn utan
smärtstillande medel, men 1946 eller -4 7, då fick jag åka in och gå en
lustgaskurs, då hade de kommit på att man kunde använda lustgas och då fick
vi lära oss det och lära oss att ge lustgas och så fick man ut lustgasapparat
och tuber till det. Och det får jag säga att det hade jag väldig nytta av, men
man skulle inte börja ge lustgasen för tidigt, för att då när det vart dags, så
kanske patienten började må illa och inte kunde ta den när det var som värst,
utan de fick väl plågas lite tills man ansåg att det skulle börja närma sig och
värkarna blev som värst och sen var det ju bra om de gick sönder och de
kunde ta lustgas när man sydde, så kände de ju inte det så mycket, så att det
tyckte jag var väldigt bra. Och när vi var in och repeterade andra gången, då
hade de börjat med mödragymnastik och då så fick vi lära oss det och
avslappningsteknik och det kan jag kanske nästan säga att det var tilllika stor
nytta som lustgasen, om man hade tid och lära patienten ordentligt och
patienten var lugn, inte hysterisk och nervös, då går det ju inte. Men jag
tyckte nog att de hade väldig nytta utav att de kunde slappna av, för att då
spänner man inte musklerna när man slappnar, men det är inte så lätt, det
måste man lära sig, för det är inte så lätt när man har ont, då spänner man sig
och värre ont gör det. Och på det sättet fick så man väl förnya sig. Tre gånger
var jag in på repetionsövning. Första gången var det på Södra BB och de
andra gångerna var det på Södersjukhuset. Så 1960 var jag inne sista gången
där och tre år efter sedan, så skulle jag ju vara fårdig då.
Ja, årena har gått och barna har blivit stora och man har fått förlöst sina
"egna", som man säger, igen. Man har ju tyckt att det har varit roligt och följa
med dem och se hur det går för dem. Det har man inte kommit ifrån, utan
man har liksom en del i de där, som man har tagit emot. Man har väl alltid
kramat dem och pussat dem första gången innan mamma hunnit gjort det. De
här trehundra barnen kanske, som jag har här, lite mer, dem har man alltid
fått pussa först, när man då har tvättat dem, och de är rena och fina då, har
man inte kunnat låta bli och givit dem en liten kyss på kinden eller pannan
eller någon annanstans, i stjärten också. De har ju varit så mjuka och gulliga.
Det finns egentligen ingenting som är så rart som ett alldeles nyfött barn, när
man har fått tvätta det och gjort i ordning det och ingenting är så roligt som
att få lägga det till modern och det som är än roligare, att varit bara
barnmorska ute, det är att syskonen har fått varit med. Och när man var hos
Tyra Brottman, hon fick ju många barn, men var enda gång så väntade
barnskaran i köket och fick komma in och se på den där lilla nyfödda, och
lika strålande var ögonen för var gång hos ungarna. Det var ingen som sa att
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det var för mycket barn. Allihopa ville hålla i den nyfödda, allihopa skulle
krama lite granna, så att den där sammansvetsningen som blev när de får ha
förlossningarna i hemmena, mellan barn och föräldrar kan de aldrig, tror jag,
aldrig få på ett sjukhus. Den där första kontakten den kan de aldrig, och en
barnmorska på ett BB kan aldrig få uppleva det, som en distriktsbarnmorska
har fått upplevt. Nu är visserligen mannen med och sitter hos hustrun, men
familjen för övrigt får ju inte vara med . De får inte stå utanför dörren och
vänta för att fråga : "Är det färdigt snart, är det färdigt snart, får vi komma in
snart, tant Perchild?" Ja, så lät det många gånger. Det är sånt där som gör att
man kan orka och sitta ganska ensam nu, avkopplad ifrån yrket, för det var
svårt och lämna. Men minnena som man har utav, man kan komma ihåg
nästan alla förlossningar, och har man nu sina gamla böcker kvar, så kommer
man ihåg precis på pricken hur det har varit.

I.

Har du alla dina journaler och titta i?

P .J

Ja, jag har så gott som alla mina journaler kvar och var jag ska göra av dem
sen, det vet jag inte, för att det som hör till landstinget, det har jag lämnat
varje år till doktor Wik, provinsialläkaren, han samlade upp dem. Och han
visste inte heller riktigt var han skulle göra av dem. Jag vet inte var de
arkiveras någonstans, men jag skulle tro att de finns, för att de kan ju gå
tillbaka, det kan ju bli så att de forskar, släktforskningar eller andra
forskningar om arvsanlag eller annat, så kan de gå tillbaka i böckerna och
därför så finns de nog förvarade någonstans, men var, det kan jag inte säga.
Men jag har ju mina här och det är jag glad för, men dem jag hade uppe i
Örnsköldsvik, dem har jag ju inte förstås, utan det här är ifrån Riala, Kulla,
Ljusterö och Gräddö .

I.

Och det är dina egna dubbletter som du har fört?

P.J

Ja, det är mina egna dubbletter, för att om jag hade lämnat ifrån mig
journalerna, sen kunde kanske jag inte komma ihåg "hur hade den där
patienten förra gången", men hade jag journalboken kvar, då kunde jag ju se:
"Var hon långsam eller var det blödningar", då hade jag absolut uppskrivet
och kunde gå tillbaka i journalboken och se om det hade varit några
komplikationer eller någonting. Så därför var det ett väldigt stöd att få ha
dem. Och jag vet ju inte om alla har några dubbletter, det kanske de inte har,
men jag hade väldigt stöd av dem, jag tyckte att jag behövde ha dem här i
skärgår' n, så att jag skulle veta när man gav sig ut, när man var så isolerad
som man var, för att nog kände man att man var på en ö, så nog gick det en
stilla bön för var gång man knallade iväg ut att allting måtte gå bra. Om jag
säger så här, så är man nog ganska glad att man var uppfostrad i en kristen
tro, så att man kunde skicka iväg en bön, om man inte var fritänkare, men då
tror jag inte att jag skulle vara barnmorska, jag tror inte det, jag tror inte att
jag skulle vågat då. Nu är det väl så att vi tror så mycket som vi inte vet om
det är riktigt, det vet vi ju, men om man tror, det är ju tron som hjälper
människorna att klara av många situationer och det gjorde väl att man heller
aldrig var riktigt rädd någon gång. Nej, det var man inte. Man kunde vara
orolig, men riktigt rädd var jag aldrig någon gång, nej, jag var inte rädd, utan
jag litade på att jag har nog hjälp om jag inte har någon doktor, jag har nog
hjälpen ovanför här, han hjälper mig nog att klara av det. Men det är inte
många som tror det, att när man knallar iväg ut, att man går med en bön
innanför när man bär iväg med väskan, men det tror jag att varenda
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barnmorska, som jobbar ute med eget ansvar, gör. Man känner det stora
ansvaret och man tycker liksom att man behöver ha lite hjälp och var ska man
ta den ifrån. Jag har ju haft doktor över hit ett par gånger, men vi har aldrig
behövt lagt en "tång", en lite äldre och förstföderskor, förlossningar som har
varit lite utdragna, men det har gått med press. Jag tror det var två gånger på
trettiotre år, som jag har kallat över hit, ja. Och då får man ju säga att det har
varit bra och det har aldrig varit några febrar eller någonting. Men det är inte
länge sen som jag hade en släkting nu som hade fått barnsängsfeber på
Danderyds BB .
I.

Det trodde jag inte förekom nu längre?

P.J

Jo då, en kusin till Göte. Hon var så förskräckligt sjuk. De hade talat om sen
efteråt att det var det. Hade det inte funnits penicillin, då hade hon inte levat
nu. Hon hade nära fyrtiotvå graders feber och frossbrytningar i flera dagar
och det är inte vanligt, men då är de så rädda att vi här, det går inte och ha en
förlossning ute på landet snart, för det är ingen ide. Det är bara så att
patienterna, har man en patient, jag har bara den, jag går inte från den ena till
den andra och kan smitta ner någon och patienten, den är van vid sina baciller
som hon har och man går inte och gör onödiga undersökningar heller utan
man väntar och ser. Man gör ju inga inre undersökningar, bara i yttersta
nödfall och då behövde man inte riskera att man förde upp någonting.
Och årena gick och det har väl varit en och annan sak, som har egentligen
inte med förlossningen och göra, som kan vara tråkigheter, men det har inte
hört till själva förlossningen, utan det har kommit efteråt.

I.

Du fick ta del i så mycket också, som rörde sig omkring?

P.J

Ja, visst fick man det, man fick åka och fara och man fick cykla och cykla
och cykla och cykla. Man fick bara lämna och gå. Man skulle sätta sig ner
och börja äta, så ringde telefon: "Kan du komma, den har huggit sig, den har
skurit sig." Då var det bara och lägga ifrån sig kniv och gaffel och ta cykeln
och sticka iväg.

I.

Ja, det minns jag när du kom farande.

Perchild A gifte sig med Göte J. då hon var i femtioårsåldern.

