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1 Inledning       
Barnmorskans arbetsuppgifter har i vårt land sedan flera hundra år varit professionali-

serade, och därmed omgärdade av regler och kontroll. Att hjälpa barn till världen har 

kvinnor gjort sedan tidernas begynnelse, men delar av den kunskap, som tusentals år av 

barnafödande som förr fanns att tillgå, tycks i dag vara bortglömd. I Jordemor – Barn-

morskor och barnaföderskor i Sverige (1981) kallar Pia Höjeberg barnmorskan, eller 

jordegumman, för världens äldsta kvinnoyrke, och hon menar, utan att göra anspråk på 

vetenskaplighet, att förlossningskonstens utveckling under århundradena varit dold för 

den manligt dominerande läkarvetenskapen.1  

     Tiden före 1800-talet krävde att barnmorskan, eller jordemodern, antingen var gift 

eller änka. Lisa Öberg, som i sin avhandling Barnmorskan och läkaren (1996) behand-

lar svensk förlossningsvård under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, beskriver i första 

kapitlet två förlossningar, den ena från början av perioden (1869) och den andra i slutet 

(1920). Den senare förlossningen skedde på barnbördshuset Pro Patria i Stockholm, 

men Öbergs slutsats om barnmorskornas erfarenheter och civilstånd hålls i en sådan 

allmän ton, att den kan antas gälla för landet i stort. Idealet var att barnmorskorna på 

barnbördshusen från början av 1900-talet skulle vara ogifta, och Öberg menar också att 

det inte längre ansågs nödvändigt att själv ha fött barn. Hon säger: ”För första gången i 

historien förlöstes barnaföderskor av kvinnor som saknade egen erfarenhet av födslo-

smärta och moderslycka.”2  

     Ur detta påstående växer frågorna fram, särskilt den om barnmorskorna bakåt i tiden 

i allmänhet också var mödrar. Mycket av forskningen kring barnmorskor behandlar av 

naturliga skäl Stockholmsförhållanden, och i viss mån Göteborg, eftersom det var där 

examinerade och organiserade barnmorskor först uppträdde. Därför är det värdefullt att 

närmare studera förhållandena i landsorten, för att utröna om barnmorskorna där ut-

gjordes av en homogen grupp, med i stort sett liknande livserfarenheter, som Öberg 

tycks göra gällande 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för barnmorskornas 

livs/arbetsvillkor i Falu provinsialläkardistrikt år 1897, med utgångspunkt i huruvida 

                                                 
1 Höjeberg, Pia, Jordemor - Barnmorskor och barnaföderskor i Sverige, Stockholm, 1981, s. 17. 
2 Öberg, Lisa, Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870 – 1920, 
Stockholm, 1996, s. 17. 
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de själva var mödrar eller ej, samt deras civilstånd.3 I undersökningen har följande frå-

gor ställts: 

1: var barnmorskorna mödrar/barnlösa? 

2: var barnmorskorna gifta/ogifta? 

3: hur gamla var de? 

4: var barnmorskorna från orten? 

5: vilka var anställnings/arbetsförhållandena (lön och förmåner, arbetsbörda, 

arbets/boendeområdet i stad eller på landsbygd, och hur länge stannade de på sin 

tjänst)?    

 

1.2 Metod och material  

Undersökningen består av två delar, där samtliga barnmorskor i provinsialläkardistrik-

tet utreds i del I, utifrån frågorna 1-4 ovan. Ett mindre antal barnmorskor ur distriktet, 

samt ytterligare en utomstående, är sedan föremål för undersökning i del II, utifrån 

fråga 5 ovan. 

Öberg (1996) behandlar perioden 1870-1920 och uttalar sig om barnmorskornas 

bristande erfarenhet av moderskap för den senare perioden. På så sätt, menar jag, ger 

hon en bild av barnmorskornas erfarenhet för den tidigare perioden också. Jag avser 

undersöka tiden 1870-1897, för att se om de antaganden jag funnit i tidigare forskning, 

angående barnmorskornas livssituation på landsbygden stämmer, antingen mer eller 

mindre, eller om en annan bild växer fram. 

    De barnmorskor som valts ut i min undersökning ingick, med ett undantag, i Falu 

Provinsialläkardistrikt år 1897. Provinsialläkarna ansvarade förr över ett antal socknar, 

vilka bildade distriktet, och de ålades att årligen lämna en årsberättelse till Medicinal-

styrelsen. År 1897 tjänar alltså som hållpunkt när barnmorskornas civilstånd och even-

tuella moderskap samt födelseort ska undersökas. Efter denna undersökning begränsas, 

p.g.a. tidsskäl, den djupare granskningen till sex barnmorskor, som representerar såväl 

stad och landsbygd, som olika anställningsförhållanden. En av dessa barnmorskor stod 

inte under provinsialläkarens översyn. Hon arbetade i Falun redan under 1870-talet, 

men lön och anställningsförhållanden för den tiden är okända. Av det kan man dra slut-

                                                 
3 År 1773 delades landet upp i 32 distrikt, som var och ett tilldelades en för hälsotillståndet ansvarig provinsial-
läkare, vilken ålades att från denna tidpunkt rapportera till Collegium medicum om bl.a. barnmorskornas före-
havanden. Se vidare i Eriksson, Tommy, Eggerud, Inga, Barnmorskor: Ett historiskt perspektiv med sörm-
ländskt fokus, Landstinget Sörmland, Skriftserie nr. 7, Nyköping, 1991 s. 130. 
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satsen att hon var privatpraktiserande. För att täcka in fler anställningsförhållanden 

(arbets- och/eller löneförmånsgivare) är denna barnmorska invald i gruppen av sex, 

eftersom hon från början av 1880-talet var anställd av ett privat bolag i Falu stad.4 Jag 

har valt att få med minst tre olika livsmiljöer d.v.s. en by i skogs- eller jordbruksbygd, 

ett par industri/bruksorter samt en landsortsstad. Följande orter är valda: Bjursås, 

Grycksbo, Falun, Korsnäs samt Hosjö. 

     Otryckt källmaterial är husförhörslängder, barnmorskedagböcker, elevmatriklar, 

kommunalstämmoprotokoll och originalbrev. Husförhörslängder, födelse- och död-

böcker och liknande är i form av microfiché, och alltså direkt kopia av originalet. De 

handskrivna originalförlagorna kan i viss mån utgöra rum för felläsning, och ibland 

saknas vissa uppgifter i en förlaga som  återfinns i en annan. Barnmorskedagböckerna 

är handskrivna originalhandlingar, som barnmorskorna lämnat till ansvarig provinsial-

läkare.  

     Övriga källor är tryckt material  samt avskrifter. Exempel på tryckt material är pro-

vinsialläkarrapporter, dels i form av fysiskt material och dels som elektroniskt material 

i Medicinalhistorisk databas. Ytterligare material i tryckt form är Stora Kopparbergs 

läns kalendrar. I ovan beskrivna tryckta material kan trovärdigheten ifrågasättas, och 

det gäller särskilt kalendrarna, där såväl uppgiftslämnare som författare är okända. Av-

skrifter av brev och examensbevis kan innehålla sådana felaktiga uppgifter, som den 

mänskliga faktorn kan åstadkomma, och det berör kanske inte själva innehållet i ett 

dokument. Å andra sidan kan  en felaktig siffra ge en helt annan bild än vad som avses, 

när t.ex. en tidsangivelse är viktig.  

     De frågor som ställs till källmaterialet, vad gäller de sex barnmorskorna i den 

grundligare delen av undersökningen, kan av tidsskäl inte förväntas besvaras i lika hög 

grad för var och en av dem, vilket beror på källmaterialets beskaffenhet. Exempelvis 

har inte alla barnmorskors dagböcker lokaliserats inom rimlig tid, eller allas löneupp-

gifter införts där andra funnits o.s.v.   

 

                                                 
4 Belägg för detta se under punkt 4.3.4 i Undersökning del II. 
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2 Tidigare forskning 
Lisa Öbergs avhandling Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk 

förlossningsvård 1870-1920 (1996) undersöker hur de fyra aktörerna staten, 

läkarkåren, barnmorskorna samt barnaföderskorna interagerar på förlossningsvårdsare-

nan, och hur man kan förstå dess förändringsprocess. Öberg konstaterar att man mot 

slutet av 1800-talet kan se barnmorskan, som tidigare fungerat som en fri profession, 

inordnad i en byråkrati ledd av män, och underordnad dessa liksom sämre betald. Vid 

hennes undersökningsperiod var barnmorskeyrket omgärdat av regler och förordningar, 

och sedan länge rådde förbud att utöva yrket av icke utbildade. Öberg går igenom såväl 

barnmorskornas förhållande till vetenskapen och utbildningen samt deras syn och krav 

på sig själva och varandra, som deras livs- och arbetsvillkor. Stockholmsbarnmorskor-

nas löner, arbetsbörda, civilstånd m.m., jämförs med landsortsbarnmorskorna, och hon 

konstaterar att den stora skillnaden, särskilt vad gäller erfarenheten av egna förloss-

ningar, blir särskilt tydlig vid slutet av 1800- talet. Öberg menar att landsortsbarn-

morskan fortfarande oftast var gift med egna barn, eller ogift med barn, medan Stock-

holms framväxande bestånd av barnbördshus, som endast anställde ogifta kvinnor utan 

barn, genererade barnmorskor som saknade egna födsloerfarenheter.        

     I Christina Romlids avhandling Makt, motstånd och förändring (1998) undersöker 

hon hur medicinvetenskapen institutionaliserats, sett genom barnmorskeväsendets ut-

veckling åren 1663-1908. Romlid ger en grundlig genomgång av bl.a. barnmorskornas 

yrkessituation genom århundradena. Förlossningsvården var vid slutet av 1800-talet 

fortfarande småskalig d.v.s. hemförlossningar var vanligast, men bara några decennier 

senare var förhållandet nära nog det motsatta. Romlid behandlar huvudsakligen utveck-

lingen fram till denna tidpunkt (alltså sent 1800-tal) men hon betonar att hennes fram-

ställning inte handlar om huruvida utvecklingen varit bra eller dålig, utan den vill låta 

de människor som berördes av förändringen få göra sina röster hörda. Romlids avhand-

ling analyserar förlossningsvårdens förändring med hjälp av en maktbasteori (lanserad 

av ekonomhistorikern Anita Göransson) som fokuserar på manligheten och dess krav, 

och därför uppehåller hon sig inte i någon större utsträckning vid barnmorskornas spe-

cifika levnadsförhållanden. 

     Det gör däremot Pia Höjebergs i Jordemor – Barnmorskor och barnaföderskor i 

Sverige (1981). Hon ger i sin första del en historik över barnmorskornas arbetsvillkor 

genom århundradena, och i andra delen kommer barnmorskorna själva till tals genom 
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tidningen Jordemoderns insändare och debattartiklar, samt genom författarens egna 

intervjuer. Höjeberg menar att barnmorskornas goda anseende under 1500- och 1600-

talen  berodde på att barnmorskan, eller jordgumman,   alltid var gift eller änka och 

oftast hade egen erfarenhet av att föda barn. Hon ansågs som en klok och erfaren kvin-

na. Under 1800-talet, däremot, tenderade allt fler, som sökte sig till barnmorskeläroan-

stalterna, att oftare vara ogifta och barnlösa samt ha ett enkelt ursprung. Detta skulle, 

menar Höjeberg, vara omständigheter som drog ner barnmorskornas anseende.  

     Höjeberg  och Öberg  är mer subjektiva i sin beskrivning av utvecklingen och häv-

dar att förlossningsvården, genom att den institutionaliserats, fjärmat barnmorskan och 

barnaföderskan från varandra. Höjeberg, som nogsamt poängterar vikten av att utnyttja 

modern teknik och andra medicinska framsteg, menar att med det traditionella barn-

morskeyrkets tillbakagång, försvinner också de nedärvda kunskaperna.5 Öberg  är inne 

på samma linje, men betonar istället maktordningen och barnmorskans handlingsut-

rymme. I takt med att förlossningsvården flyttade in på institutionerna, miste barn-

morskan sin förhandlingsposition bl.a. vad gällde lön. Både barnmorskan och barnafö-

derskan förlorade på det, menar Öberg, och då inte endast i ekonomiskt hänseende.6  

     Lena Milton undersöker i sin avhandling Folkhemmets barnmorskor (2001) barn-

morskornas yrkesmässiga ställning i samhället och i förhållande till andra yrkesgrupper 

under mellan- och efterkrigstid. Hon beskriver barnmorskeyrkets förhållande till bl. a. 

läkarnas som bättre fungerande, än vad Öberg menar gällde för förra sekelskiftet, och 

Milton tillskriver den positiva förändringen sin undersökningsperiods allmänna politis-

ka anda av kompromiss och samverkan. Milton behandlar i viss mån barnmorskornas 

villkor under 1800-talet, och hon tar bl.a. upp diskussionerna som barnmorskorna själ-

va förde, när de slutit sig samman i lokalföreningar och riksförbund. Dessa diskussio-

ner, betonar Milton, som handlade om dryckenskap, sedeslöshet m.m. inom kåren, för-

des i huvudsak i Stockholm, där ju alla barnmorskor som inte var anställda på barn-

bördshusen, var privatpraktiserande. I övriga landet var förhållandet det motsatta, me-

nar Milton, där barnmorskorna i allmänhet var offentligt anställda.  

     En helt annan syn på hur och till vad barnmorskans status förändrats genom sekler-

na, ger Tommy Eriksson uttryck för i inledningen av hans och Inga Eggeruds bok 

Barnmorskor: Ett historiskt perspektiv med sörmländskt fokus (1991). Eriksson beskri-

                                                 
5 Höjeberg, 1981, s. 246. 
6 Öberg, 1996, s. 303. 
 

 6



ver Sörmlands distriktbarnmorskeväsende under åren 1919-1960, och Eggerud skildrar 

några sörmländska sockenbarnmorskors liv. Eriksson menar att barnmorskeyrket hade 

låg status ända fram till slutet av 1800-talet, då man kunde hävda sig bättre genom or-

ganiseringen på riksplanet (jämför med Höjeberg ovan). Den svenska barnmorskekåren 

hade dåligt rykte redan under 1500- och 1600-talen, säger Eriksson, som menar att det 

ska ha berott på det omåttliga supandet samt livsfarliga kvacksalverimetoder vid för-

lossningsbädden.7 Eriksson tycks förbise vilka som en gång satt dessa rykten på pränt. 

Höjeberg påminner om hur det var: ”Det är inte lätt att återerövra historien och gången 

tid. Historien är skriven av män, inte av och om kvinnor.”8 Eriksson menar vidare att 

när förlossningskonsten mot slutet av 1800-talet gick mot att bli en del av läkarveten-

skapen, höjdes barnmorskeyrkets status väsentligt.9 Det är inte riktigt så som bl.a. Hö-

jeberg och Öberg uppfattat utvecklingen, men Eriksson medger till slut att: ”Även om 

denna utveckling hade mycket gott med sig innebar den också att mycken folklig läke-

konst och visdom gick förlorad.”10  

     Eggeruds bidrag i boken är intressant för denna undersökning, och då särskilt i en 

komparativ mening. Hon berättar om några sörmländska barnmorskors öden under 

1800- och tidigt 1900-tal, så som de träder fram ur kyrko- socken- och kommunal-

stämmornas protokoll, samt i tidningsnotiser och insändare i barnmorskeorganisatio-

nens egen tidning Jordemodern, som utkom år 1888. Eggerud hänvisar till 1856 års 

barnmorskereglemente, som hon menar till största delen var utformat med skyldigheter 

och ansvarsbestämmelser för barnmorskan. Med tiden skulle kraven på barnmorskan 

snarare skärpas, menar Eggerud, och inte bara vad gäller utbildning. Barnmorskelär-

lingarna skulle vara mellan 20 och 35 år samt vara friska och starka. Sockenstämmorna 

såg helst att barnmorskan var gift med en småbonde, hantverkare eller klockare. 

     I samlingsvolymen Svenska barnmorskor (1940) medverkar en mängd barnmorskor 

under  professor Birger Lundqvists redaktion, och verket ger utförliga översikter över 

såväl barnmorskeyrkets historia, som landets alla barnmorskeföreningar. Lundqvist 

beskriver utförligt utvecklingen av barnmorskeväsendet, särskilt vad gäller utbildning-

en. Boken innehåller också utdrag ur första allmänna barnmorskemötet i Stockholm, 

där deltagarna bl.a. diskuterade hur man skulle ställa sig till de barnmorskor och elever 

som förde ett sedeslöst liv. Ordföranden meddelade inställningen som medicinalstyrel-
                                                 
7 Eriksson/Eggerud, 1991, s.20. 
8 Höjeberg, 1981, s.246. 
9 Eriksson/Eggerud, 1991, s.21. 
10 Ibid, s. 27. 
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sens chef hade i saken: ”[…]inga andra fordringar rätteligen kunde ställas på kvinnor 

än på män.”11 Vidare antyddes att många prästbetyg säkerligen inte var ”äkta”, och att 

osedliga kvinnor därför blev antagna till utbildningen. En fröken Qvarzell menade att 

de män som intygade barnmorskeaspiranternas fläckfria vandel, säkerligen stundtals 

var de som kränkt de unga kvinnorna. Ordföranden avslutade diskussionen med att slå 

fast att kvinnor med oäkta barn inte borde bli antagna till läroanstalten, och elev som 

upptäcktes vara gravid omedelbart skulle relegeras.  

     Det finns också detaljstudier av barnmorskornas villkor, och här bidrar två opubli-

cerade uppsatser på B- och C-nivå till att ytterligare nyansera bilden. Karin Haglund 

har i sin B-uppsats Barnmorskor – utbildning och utbildningsintresse 1872-1876 

(1993) undersökt vilka som sökte sig till utbildningsanstalterna i Stockholm, Göteborg 

och Lund. Undersökningen omfattar såväl en kartläggning av de sökandes civilstånd, 

yrkestitel/benämning, hemort och vart de sökte, som en jämförelse av antal sökande till 

de tre utbildningsanstalterna samt upptagningsområde. Haglund konstaterar att sökande 

till Stockholm i de flesta fall var ogifta bond- eller hantverkardöttrar eller pigor. Dess-

utom kom de från hela landet, med tonvikt på de östra och norra landsdelarna. Till ut-

bildningsanstalterna i Göteborg och Lund sökte man nästan uteslutande från närliggan-

de län. Vad gäller civilstånd för dem som sökte till Göteborg och Lund var fler gifta än 

ogifta, men det är beräknat på ett bristfälligt underlag påpekar Haglund, och man kan 

därför inte jämföra med Stockholm på den punkten. 

     Redan verksamma barnmorskor är föremål för undersökning i Anna Brismarks C-

uppsats Barnmorskornas lönevillkor under 1860-talet (1992). Hennes ansats att försö-

ka ge en bild av barnmorskornas lönevillkor resulterar i att flera bilder framträder, vil-

ket också gör hennes framställning särskilt intressant. Lönerna, som utbetalades i kon-

tanter, ”in natura” eller en kombination av dessa, varierade på flera sätt. Brismark har 

urskilt regionala skillnader i utbetalningsform, där kontantlönen dominerade i skogslän 

i Norrland samt Värmland, och naturalöner dominerade i jordbrukslän som Uppsala, 

Malmöhus och Kristianstad. Kopparbergs län var ytterligare ett exempel på kontantlö-

nedominans, och i en jämförelse av barnmorskornas medelinkomster låg detta län på 

den övre skalan. Högst medelinkomst hade barnmorskorna i Värmland och därefter 

kom Norrbottens- Västerbottens- samt Västernorrlands län, och som god trea kom allt-

så Kopparbergs län.  

                                                 
11Lundqvist, Birger (red.), Svenska barnmorskor. Stockholm, 1940, 
 s. T 156 (textdel). 
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3 Bakgrund 
3.1 Barnmorskeyrket 

Tiden före 1600-talet ställdes inte några krav alls på barnmorskan, eller jordegumman, 

vare sig det gällde hennes utbildning eller personliga egenskaper. Dock var hon alltid 

gift eller änka.12  

     Röster för en reglerad barnmorskeutbildning började höras (sent 1600-tal) och en 

namnkunnig person, läkaren Urban Hiärne, var tongivande. Han propagerade, enligt en 

medicinvetenskaplig linje, för utbildning inom förlossningskonsten, för att stävja den 

höga dödligheten bland mödrar och barn.13

     Kyrkans behov att kontrollera befolkningen, och utöva kyrkotukt, resulterade i en 

rad bestämmelser för barnmorskorna i 1686 års kyrkolag. Där anges till exempel att 

”Till Barnemoderskor eller Jordegummor, skola Gudfruchtige, Ährlige, Nychtre, och i 

sådana beställningar wäl förfarne qwinnor antagas och förordnas[…]uti theras Chris-

tendom förhöras, och undervisas huru Nöd-Dop skal förrättas[…].” För kyrkans del var 

det viktigare att få de oäkta barnen registrerade, än att säkra kvaliteten på jordegum-

mornas yrkesutövning.14  

     Andra forskare pekar också på kyrkans kontrollbehov av barnmorskorna, men häv-

dar att de förordningar som utfärdades till följd av kyrkolagen, var ganska tandlösa. I 

Stockholms magistrats förordning av 1686 lades ansvaret av utbildning och övervak-

ning av barnmorskorna på stadsläkaren, och i Medicinalförordningen av 1688 fanns 

bl.a. tilläggen, att endast de kvinnor som examinerats och svurit eden, skulle tillåtas 

utöva barnmorskeyrket. Man menar att det rent praktiskt måste ha varit omöjligt för 

stadsläkarna att fullfölja sina åligganden, då det vid sekelskiftet 1600 endast fanns så-

dana i ett fåtal städer (varav Falun var en), och det i hela landet fanns 23 medicinare.15

     Läkaren Johan von Hoorn skulle komma att driva frågan om utbildning i en aggres-

sivare ton än tidigare Urban Hiärne. von Hoorn, som arbetade för egen vinnings skull 

(han argumenterade ivrigt för en avlönad barnmorskelärartjänst) kom att bestämma 

senare tiders syn på barnmorskorna, innan dessa inordnades under medicinvetenska-

                                                 
12 Lundqvist, 1940, s. T 11ff (textdel). 
13 Romlid, Christina,Makt, motstånd och förändring – Vårdens historia speglad genom det svenska barmorske-
väsendet 1663-1908, Stockholm, 1998, s. 48ff. 
14 Citatet från Lundqvist, 1940, s. T 25 (textdel). 
15 Romlid, 1998, s. 50f. 
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pen.16  von Hoorn skrev i sin första barnmorskelärobok Den Swenska Wälöfwade Jor-

degumman (1697) att barnmorskeyrket ”nu förfallit uti många Samvetslösa Fyllkiä-

ringars händer[…]med Fingren uti Fatet och med Näsan uti Kannan[…].”17

     von Hoorn arbetade oförtrutet vidare på att erhålla en avlönad barnmorskelärar-

tjänst. År 1711 stadfästes Stockholms första barnmorskereglemente, som bl. a. innehöll 

stadgar om att examinerade barnmorskor skulle vara ”gudfruktiga, fridälskande, sedli-

ga, skickliga och nyktra ”’matronor’”. Sökande till barnmorskeutbildningen skulle visa 

gott intyg från domkapitlet om sin härkomst, kristendomskunskap och vandel, samt av 

stadsläkaren utfärdat intyg om sin goda kroppsliga och andliga beskaffenhet. Dotter till 

en barnmorska hade dessutom företräde. Den tvååriga utbildningen var ännu i stort sett 

utformad som lärlingsutbildning, med examination efter två år inför Collegium medi-

cum, samt edsvärande inför magistraten.18 År 1723 inrättades en statligt avlönad barn-

morskelärartjänst, som följaktligen gick till von Hoorn. Utbildningen omformades efter 

dennes direktiv, att ske på bestämda tider och genom särskild undervisning under 8-12 

veckor, fördelade på två terminer.19  

     År 1752 inrättades landets första sjukhus, Serafimerlasarettet i Stockholm, där ett 

rum med två platser uppläts till ”barnsängshustrur, som äro fattige[…]efwen lösa 

qwinnfolk, som äro hafwande[…].” Sverige hade fått sin första barnbördsklinik, och 

det var här man tänkte att de blivande barnmorskorna skulle få sin kliniska undervis-

ning. Resultatet blev att eleverna fick mycket ringa praktisk undervisning, åtminstone 

på utbildningsanstalten, eftersom de flesta förlossningar skedde i hemmen. Av den 

anledningen tillkom Stockholms Allmänna barnbördshus 1775, vilket skapade utrym-

me för ett nytt barnmorskereglemente 1777,  som kunde gälla för hela landet.20  

     En del hävdar att det nya reglementet av år 1777 var ett utslag av Collegium medi-

cums behov av kontroll över barnmorskutbildningen. Flera landshövdingar, läkare och 

barnmorskor från andra delar av riket erbjöd sig att anordna lokala utbildningar men 

                                                 
16 Ett exempel på det är Tommy Eriksson, se under punkt 2 Tidigare forskning. 
17 Citatet ur Romlid, 1998, s. 55. 
18 Den första organiserade sammanslutningen av universitetsutbildade läkare var Collegium medicum, vilken 
tillkom efter Kungl. Maj:t privilegiebrev av år 1663. Privilegiet stadgade att kollegiet bl.a. skulle övervaka 
barnmorskornas yrkesutövning, moral och personliga egenskaper. Från slutet av 1700-talet överlät Kungl. Maj:t 
kontrollen över hela medicinalverket åt kollegiet, som då fick en överordnad position inom hälso- sjuk- och 
förlossningsvården. Se vidare Romlid, 1998, sidorna 42f, 50f samt 85. 
19 Romlid, 1998, s. 58ff. 
20 Citatet ur Lundkvist, 1940, s. T 51ff (textdel). 
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fick avslag, och det visar på, att kollegiet prioriterade examinationsrätten före utbildade 

barnmorskor i hela landet.21

     Andra framför liknande tankegångar, och säger att innehållet i 1777 års reglemente 

innebar inte bara en stagnering i utvecklingen, utan också en tillbakagång, p.g.a. stri-

digheterna mellan sockenmännen och staten. De många reglerna, t.ex. att oexaminera-

de barnmorskor ej fick utöva yrket, samt att rätten att vid nödfall få använda förloss-

ningsinstrument ströks, medförde att läkare, barnmorskor och allmänheten anmälde 

varandra.22

     Riksdagens sekreta utskott föreslog år 1772 inrättandet av en professur i förloss-

ningskonsten, för de folkrika södra delarna av riket. Ständerna biföll förslaget, och år 

1778 tillsattes en avlönad barnmorskelärare i Skåne, med professors namn samt under-

visnings- och examinationsrätt. Fram till år 1820 lär 433 barnmorskor ha examinerats 

där.23

     Men om läget på barnmorskefronten såg skapligt ut för södra Sverige, var det desto 

dystrare på andra håll. Införandet av § 9 i 1777 års barnmorskereglemente, som förbjöd 

oexaminerade barnmorskor att utöva yrket, väckte sådan ilska i bondeståndet, att man 

tvingades ta bort den ett år senare. Under 1800-talets första decennier höjdes röster för 

att återinföra den för bondebefolkningen så förhatliga nionde paragrafen, vilket också 

skedde i 1819 års barnmorskereglemente. Det nya reglementet föreskrev också utvid-

gad utbildning för de blivande barnmorskorna av hälsoförebyggande karaktär, såsom 

vaccination, åderlåtning, koppning samt tillredning av lavemang och bad.24

     År 1822 tillträdde Pehr Gustaf Cederschjöld som professor i obstetrik och barnmor-

skelärare vid Stockholms BB. Sundhets-Collegium (som ombildats 1813 från Collegi-

um medicum) oroade sig i en skrivelse till Kungl. Maj:t att det i landets västra delar var 

så mycket högre barnsängsdödlighet än i övriga landet, vilket enligt kollegiet orsaka-

des av bristen på utbildade barnmorskor. Denna brist i sin tur berodde bl.a. på den fat-

tiga bakgrund de flesta barnmorskelärlingar kom ifrån, samt de usla villkor de sedan 

tvingades arbeta under. En förändring måste komma till stånd, om ansökningarna till 

utbildningen skulle öka. Cederschjöld inkom då, i anledning av dessa problem, med ett 

förslag om åtgärder såsom frilärlingssystem, statligt avlönade barnmorsketjänster och 

                                                 
21 Romlid, 1998,  s. 108ff. 
22 Höjeberg, 1981, s. 75. 
23 Romlid, 1998, s. 110f. 
24 Ibid, s. 191ff. 
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förbättringar i utbildningen. Han  utgav dessutom en lärobok, Handbok för barn-

morskor 1822.25

     P.G. Cederschjölds strävanden att förbättra barnmorskeutbildningen syntes inte 

minst i hans lärobok, som innehöll, förutom att den var betydligt mer omfattande på 

det teoretiska planet än tidigare läroböcker, ett kapitel om förlossningsinstrument. Det 

var synnerligen uppseendeväckande vid denna tid, och det står klart att Cederschjöld 

söker motivera sig; han försöker förklara vikten av att barnmorskorna känner till för-

lossningsinstrumenten, för att i rättan tid kunna kalla på hjälp.26

     Utbildningsanstalten tog allvarligt på statens målsättning att fylla hela rikets behov 

av utbildade barnmorskor, och man såg helst att de sökande var självständiga till sin 

personlighet, samt från den trakt de skulle arbeta i.27 Målet med utbildningen var att väl 

utbildade yrkeskvinnor skulle verka i sin hembygd. I den andan infördes instrumentex-

amen 1829, och den första som examinerades i denna färdighet samma år,  var arbets-

karlsänkan Anna Svensson från Dala Järna. Hon hade tretton mil till närmaste läkare, 

nämligen den som var boende i Hedemora.28    

     Rekryteringen till utbildningen ökade något under de kommande decennierna, men 

instrumenträtten krävde sådana förändringar i undervisningen av barnmorskorna, att ett 

nytt reglemente utfärdades för desamma år 1840. Där återfanns den sedan länge bort-

tagna regeln att elev skulle vara kallad av församlingen, men nu gällde det endast fri-

lärlingar. Särskilt viktiga var emellertid de nya bestämmelserna att barnmorskorna 

skulle åtnjuta fri skjuts till och från förrättningar, samt att de ej kunde dömas för för-

sumlighet i arbetet utan Sundhetskollegiums yttrande i saken.29  

     Kollegiet insåg dock med tiden att utbildningen måste utvidgas till fler orter, om 

landets behov av utbildade barnmorskor skulle fyllas. Därför började man intressera sig 

för Göteborg, där det redan fanns en väl fungerande och växande obstretisk verksamhet 

vid Sahlgrenska sjukhuset. Efter flera års förhandlingar med Göteborgs stad, inrättades 

barnmorskeundervisning där år 1856, vilket också innebar att ett nytt reglemente utfär-

dades samma år.30     

     Reglementet 1856, som kom att gälla till1907, föreskrev att den sökande, som mås-

te vara mellan 20 och 35 år,  skulle lämna intyg från församlingens pastor på sin goda 
                                                 
25 Lundqvist, 1940, s. T 98f (textdel) . 
26 Romlid, 1998, s. 208. 
27 Öberg, 1996, s. 216. 
28 Ibid, s. 211. 
29 Lundqvist, 1940, s. T 100ff (textdel). 
30 Ibid, s. T 114 (textdel). 
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fattningsförmåga, samt acceptabla kunskaper i kristendomskunskap, räkning, läsning 

och skrivning. Ett läkarintyg om den sökandes goda hälsa krävdes också, samt intyg 

från två manliga välsedda sockenmedlemmar, att den sökande hade medel att försörja 

sig under utbildningen.31 Av forskningen framkommer att det nya reglementet utfor-

mades i en negativ riktning. Vissa förmåner, som fria skjutsar och fri  mat vid förrätt-

ningar, var borttagna, medan barnmorskornas ansvarsbestämmelser utökats. Kontrollen 

stramades m.a.o. åt.32 Reglementet gav inga särskilda direktiv huruvida det var lämp-

ligt för barnmorskor att ha oäkta barn, men i kapitlet om ansvarsbestämmelser står un-

der § 38: ”För förnyadt fylleri och sedeslöshet till laga answar fälld Barnmorska eger 

Sundhets-Collegium att tills widare från yrkets utöfning skilja.”33  

     Somliga menar att antagningsgrunderna till utbildningen under senare delen av 

1800-talet var något luddiga, och att läroanstalterna i Lund och Göteborg var oense 

med den i Stockholm. Den senare ansåg att man inte nödvändigtvis måste rata tröga 

landsortsflickor, utan även de gick att lära barnmorskekonsten med rätt undervisning. 

Överlag ansåg lärarna i Stockholm att elever från landsbygden var bäst lämpade till 

barnmorskeutbildningen.34 Det finns dessutom de som hävdar att barnmorska har varit 

synonymt med bondflicka, där fadern under 1800-talet i allmänhet var småbonde, tor-

pare eller statare.35 Andra pekar på barnmorskornas egna krav, så som de framställdes i 

”Jordemodern”, för att söka höja barnmorskornas anseende. I insändare och debattar-

tiklar krävdes bättre kontroll av de sökandes vandel. Det förekom också välmenande 

insändare, där man rekommenderade barnmorskorna att förr välja att förbli ogifta, än 

att ta en dålig man; giftermålet resulterade ju oftast i barn, varför barnmorskan, om hon 

fått en lat och kanske elak make, skulle dras med en trefaldig arbetsbörda – som yrkes-

arbetande, maka och mor.36

     Medicinalstyrelsen kom med ett förordnande 1881, där barnmorskorna blev skyldi-

ga att föra dagbok över sitt arbete, både vad gällde själva förlossningen och allt det 

efterarbete det medförde av skötsel av mor och barn.37  

     Vid slutet av 1800-talet var landets kommuner skyldiga att hålla sina anställda 

barnmorskor med bostad och vedbrand. Bostaden skulle bestå av minst ett rum och kök 

                                                 
31 Öberg, 1996, s. 214f. 
32 Lundqvist, 1940, s. T 123 (texdel). Se även Eriksson/Eggerud, 1991. 
33 Citatet ur Lundqvist, 1940, s. T 122 (textdel), min kursiv. 
34 Öberg, 1996, s. 215ff. 
35 Milton, 2001, s. 27. 
36 Höjeberg, 1981, s. 149ff. 
37 Lundqvist, 1940, s. T 126 (textdel). 
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med därtill hörande uthus och planteringsland.38 Inte förrän 1908 lagstadgades om en 

minimilön om 300 kr per år, utöver naturaförmånerna.39  

 

3.2 Löner och arbetsbörda under senare delen av 1800-talet 

I Stockholm var de privatpraktiserande barnmorskornas sysselsättningsgrad som högst 

år 1885, med i genomsnitt 33 förlossningar per år. År 1870 var antalet barnmorskor i 

huvudstaden 130, och vid sekelskiftet hade de ökat till 200. 

     En undersökning av Stockholmsbarnmorskorna av år 1888 visar att årsinkomsten 

låg på 300 kr per år, och där alltså de flesta betecknades som fattiga. En senare under-

sökning på 1890-talet visar på en medelinkomst på 500 kr per år.40  Enligt en under-

sökning år 1891 låg Dalarna i lönetoppen för de kommunala barnmorskelönerna, med 

en medelinkomst på 350 kr om året.41  

 

3.3 Falutrakten under senare delen av 1800-talet  

Bjursås var förr en isolerad och svåråtkomlig trakt med sin kuperade terräng, och är 

ännu idag en utpräglad skogsbygd. Socknen utgjordes av gårdar med stora avstånd 

emellan. Kyrkbyn var bebyggd på samma sätt, men där var gårdarna mer samlade, och 

där fanns också kyrkan med sockenstuga samt skolhus Det var svårt med transporter, 

och den gamla vägen till Falun var mycket dålig. Inte förrän 1875 började den nya vä-

gen byggas, och den utgick från Bergsgården. Kontakterna med grannsocknen Leksand 

var av gammalt datum, och sockengränsen var länge oklar.42

     Grycksbo dominerades under 1800-talet av Grycksbo pappersbruk, som grundades 

1740.43 Bruket hade under 1800-talets senare hälft, både kvinnor och barn anställda, 

men med betydligt lägre lön än männen, vilka kring 1880-talet kunde tjäna 10-15 öre i 

timmen. Anställda på pappersbruket hade fri bostad och ved, odlingsmark, möjlighet 

till kreaturshållning samt fri fiskerätt.44  

     Hosjö och Korsnäs var under 1800-talets senare hälft ett av Sveriges största såg-

verksdistrikt med insjöläge. Korsnäs sågverk byggdes 1858, och efter en utbyggnad 

1888 blev det störst i landet. Dessutom fanns flera ångsågar vid Runns norra strand, 

                                                 
38 Eriksson, 1991, s. 138 samt Höjeberg 1981, s.152. 
39 Romlid, 1998, s. 263. 
40 Öberg, 1996,  s. 119ff. 
41 Lundqvist, 1940, s. T. 126 (textdel). 
42 Sundström, Kjell, Falubygden berättar. Falun, 1998, s. 82. 
43 Ibid s. 138. 
44 Raattamaa, Ulla, Wijk, Carin, Grycksbo från forntid till nutid. Falun, 1996, s. 6 
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samt en del massaspel där olika firmor lyfte upp timmer, för vidare transport på järn-

väg. Det stora antalet arbetskarlar utan familjer utgjorde i mångas ögon ett störande 

moment, då de på fridagarna uppehöll sig i trakten, ofta överförfriskade, efter att ha 

besökt någon av de många ölkrogarna där.45  

     Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet, var det lika vanligt i Falun att man 

använde de äldre gårdsnumren, som gatunamnen. Kvarteren i de centrala delarna 

namnsattes däremot inte förrän 1920. Norra Kyrkbacken var området ovanför Koppar-

bergs kyrka, och var en av de stadsdelar som tidigast bebyggts. Den delen av Falun låg 

på 1800-talet utanför stadskärnan, och bebyggelsen bestod mest av små stugor.46

     Västra Falun var dels namn på stadsdelen, liksom den utgjordes av kvarteren Gamla 

Herrgården, och Elsborg. 47 Området hade sedan sekler karaktär av gruvarbetarstads-

del, och var till stora delar mycket tätbebyggd, och som följd av det, överbefolkad. De 

flesta hus i den trakten var små stugor i timmer, som oftast bara innehöll ett rum med 

eldstad.48

    

 

                                                 
45 Sundström, 1998, s. 139ff. 
46 Hemström, Elisabet, Gatunamn och kvartersnamn i Falu innerstad. Falu kulturnämnds skriftserie 16, Falun, 
1991, sidorna 3 och 12.  
47 Ibid, s. 51 samt omslagbild. 
48 Rogström, Göran, Stadsdelen Gamla Herrgården. Falu kulturnämnds skriftserie 24, Falun, 2001, s. 9. 
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4 Undersökning  
4.1 Barnmorskornas civilstånd, ev. moderskap, ålder samt ursprung (del I) 

Denna första del utreder huruvida barnmorskorna i Falu Landsdistrikt år 1897 var 

mödrar/barnlösa, gifta/ogifta, hur gamla de var, och om de kom från orten eller ej. I 

provinsialläkare P. Åkerbergs årsberättelse för 1897 uppges barnmorskornas antal vara 

fjorton, varav en icke var instrumentberättigad. Följande församlingar ingick i distrik-

tet: Aspeboda, Sundborn (två barnmorskor), Torsång, Wika, Hosjö, Kopparbergs (tre 

barnmorskor fördelade i Grycksbo, Falun samt Korsnäs), Gustafs, Silfberg (två barn-

morskor varav en i Ulfshyttan) och Bjursås (två barnmorskor).49

 

Tabell 1: Barnmorskornas civilstånd, ev. moderskap, ålder samt ursprung              

Församling från orten egna barn    gift             änka          under 40 

Aspeboda nej nej nej …… ja 

Bjursås nej ja nej …… nej 

Bjursås nej nej nej …… ja 

Gustafs nej ja ja …… ja 

Hosjö nej nej nej …… ja 

Grycksbo ja ja ja … nej 

Falun nej nej nej …… nej 

Korsnäs nej nej ……

…. 

ja nej 

Silfberg nej ja ……

…. 

ja nej 

Silfberg uppgift 

saknas 

nej nej …… ja 

Sundborn nej ja ja …… nej 

Sundborn uppgift 

saknas 

nej nej …… nej 

Torsång nej nej nej …… ja 

Wika nej nej nej …… nej 
Källa: Se noterna 50-64 på sidorna 17 och 18. 

                                                 
49 Årsberättelser från provinsialläkare 1897, Falun , Medicinalstyrelsen, Medicinalhistorisk databas, 2005-03-03 
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4.1.1 Förtydligande av tabell samt källhänvisningar 

Barnmorskan i Aspeboda föddes 1859 i Tromsö i Norge. Närmast kom hon från St. 

Klara församling i Stockholm, och hon var både barnlös och ogift. Dock förändrades 

hennes liv, åtminstone vad gällde civilstånd; i slutet av året gifte hon sig och flyttade 

till Surahammar.50

     I Bjursås fanns två barnmorskor, varav endast den ena var instrumentberättigad. 

Hon föddes år 1869 i Ramsberg i Örebro församling, och var varken gift eller hade 

barn.51 Den andra föddes 1844 i Leksand, och var den enda av landsdistriktets barn-

morskor som ej var instrumentberättigad. Hon var också ogift och skulle så förbli, men 

gav inte desto mindre liv åt tre pojkar, varav två dog redan 1876.52

     I Gustafs arbetade en barnmorska som var gift med en fjärdingsman och hemmans-

ägare, och var också mor till en dotter som föddes 1896. Denna barnmorska var född 

1869 i Våmhus.53

     I Hosjö var barnmorskan varken gift eller hade barn. Hon föddes 1861 i Kristine-

hamn, varifrån hon flyttade till Hosjö 1892.54

     Kopparbergs församling innefattade så skilda orter som Grycksbo, Falun och 

Korsnäs, och dessa hade varsin anställd barnmorska. Faluns barnmorska var född 1843 

i Säby socken i Jönköpings län, och kom till Falun från Stockholm redan år 1870. Hon 

var varken gift eller hade barn.55  

     Inte heller Korsnäs barnmorska hade barn eller var från orten, men hade däremot 

varit gift, och var nu änka. Hon föddes 1851 i Venjan.56

     Den tredje av distriktets barnmorskor i Kopparbergs församling, och som bodde och 

arbetade i Grycksbo,  skilde sig på alla punkter från de övriga. Hon föddes i september 

1847, av allt att döma i Aspeboda, eftersom hennes mor flyttade därifrån till Grycksbo 

i slutet av november 1847, då hon själv alltså var endast två månader gammal. Modern 

dog åtta år senare.57 Eftersom barnmorskan kom till Grycksbo redan som spädbarn, 

anser jag att man kan säga att hon var från orten. Hon gick på Grycksbo Bruksskola 

mellan sex och tolv års ålder.58 År 1897 var hon gift och mor till fem barn. I äktenska-

                                                 
50 Aspeboda församlingsbok 1896-1905. 
51 Församlingsbok Bjursås 1900. 
52 Husförhörsböcker för Bjursås 1887-1896 och 1867-1877 samt Bjursås döda 1867-1876. 
53 Församlingsbok för Gustafs 1900. 
54 Husförhörsbok för Sandviken i Hosjö Nr. 3 åren 1891-1895. 
55 Husförhörsbok för Kopparbergs församling 1885-1894. 
56 Husförhörslängd Kopparbergs län 1880-1890 samt Födelse och dopbok Venjan 1828-1851. 
57 Husförhörslängd 1847-1856, Falun St. Kopparberg. 
58 Barnmorskeläroanstalten, Elevmatriklar 1868-1886, Stockholms Stadsarkiv.  
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pet, som ingicks 1880,  medförde hon sina två oäkta döttrar, båda födda på 1870-talet. 

Hon födde sedan ytterligare tre barn inom äktenskapet.59

     I Silfberg verkade en barnmorska som var änka och mor till en son. Hon föddes 

1845 i Hedemora.60 Socknens andra barnmorska, som bodde i Ulfshyttan, föddes 1861 

men födelseort okänd. Hon var varken mor eller gift, och hon dog i maginflammation 

endast 39 år gammal.61  

     I Sundborn fanns två barnmorskor som inte bara skilde sig åt vad gällde civilstånd 

och ev. moderskap, utan också åldersmässigt. Den ena var född 1852 i Torshälla, var 

gift och mor till inte mindre än fem barn. Hon hade fött sju barn, men två av dessa var 

döda år 1897. Den andra barnmorskan  var många år äldre, född 1828 med födelseort 

okänd, och måste ansetts som en gammal kvinna. Hon var ogift och barnlös.62

      Torsångs barnmorska föddes 1869 i St. Skedvi, och var visserligen både barnlös 

och ogift år 1897, men bara några år senare ingick hon äktenskap med en slaktare, och 

födde en son.63

     Wikas barnmorska var också född i St. Skedvi men långt tidigare, år 1842. Hon var 

både ogift och barnlös.64      

 

4.2 Sammanfattning av undersökning del I 

Av dessa fjorton barnmorskor var år 1897 alltså de flesta ogifta utan barn.. Resultatet 

är i ett par avseenden missvisande, eftersom förhållandena för två av barnmorskorna 

förändrades inom ett par år, då båda hade gift sig och åtminstone en blivit mor. Dess-

utom var tre andra i gruppen ogifta-barnlösa barnmorskor så pass unga (28-36 år) att de 

senare mycket väl både kan ha gift sig och fått barn, med ett undantag: barnmorskan i 

Hosjö, 36-åriga Emma Kristina Wahlström, förblev sannolikt ”ungmö”. Hon var ordfö-

rande i Dalarnas barnmorskeförening 1909-1911, och upptecknaren av föreningens 

historik, Hanna Björkman, titulerade henne då som fröken.65

     Resterande av de åtta barnmorskorna  förblev antagligen ogifta, och i varje fall sä-

kerligen barnlösa, eftersom de var mellan 54 och 69 år. Dessa barnmorskor var inte 

ovanligt gamla, utan medelåldern bland dem var ganska hög i distriktet. Sex barn-

                                                 
59 Husförhörslängd 1866-1886, Falun St. Kopparberg. 
60 Församlingsbok för Silfberg 1900. 
61 Död- och begravningsbok för Silfbergs församling år 1900. 
62 Husförhörsbok för Sundborns församling 1886-1895. 
63 Församlingsbok för Torsång 1900 samt Födda St. Skedvi 1865-1870. 
64 Församlingsbok för St. Skedvi 1910. 
65 Lundqvist, 1940, s. T. 249 (textdel). 
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morskor var under 40 år och åtta låg över den gränsen, och inte mindre än sex var 50 år 

och äldre. Vad gäller ursprung visar det sig att de allra flesta kom från andra orter än 

den de arbetade i, och vissa kom relativt långväga ifrån.  

 

4.3  Barnmorskornas livs- och arbetsvillkor (del II) 

I undersökningens deskriptiva andra del skall en mindre grupp barnmorskors arbets-

förhållanden studeras, dels vid en given tidpunkt, d.v.s år 1897, vad gäller deras lön, 

förmåner och arbetsbörda, och dels över tid och i relation till deras livsvillkor så som 

de framkommit i undersökningens första del. Av distriktets barnmorskor är fem utval-

da, vilka skall representera boende- och arbetsmiljö i såväl stads- och bruksmiljö som 

på ren landsbygd. Till dessa är ytterligare en vald, för att representera en annan anställ-

ningsform i Falun. Barnmorskorna är namngivna med hela namnet första gången, och 

därefter med initialen i ena förnamnet samt efternamn. 

 

4.3.1  Maria Wilhelmina Bergstrand i Bjursås, hade år 1897 som årlig lön 200 kr, samt 

husrum och vedbrand. Utöver detta ägde hon rätt att erhålla 1 kr för varje förlossning.66 

Hon står som boende i Skolgården i husförhörsboken för Bjursås åren 1887-1896, och 

förmodligen bodde hon där även 1897. Bjursås hade två barnmorskor år 1897, och en 

anledning till denna relativt höga barnmorsketäthet kanske var att den ”gamla” barn-

morskan, M. Bergstrand, saknade instrumentexamen.      

     M. Bergstrand bodde i Skolhuset redan under 1870-talet, och som grannar hade hon 

skollärarinnan samt folkskoleläraren med familj.67 Då Skolhuset var en flerfamiljsbo-

stad, kanske hon hade hjälp av grannarna, då hon begav sig iväg på tjänsteförrättning? 

Hon var ju ensamstående mor under många år, åtminstone var hon ogift och de tre bar-

nen oäkta.  

     När M. Bergstrand flyttade till Bjursås 1868, medförde hon sin oäkta son, som var 

född 1864 i Leksand. Två år senare,1870, födde hon ytterligare en oäkta son, som 

skrevs in med efternamnet Lindberg. Denne flyttade till Falun som artonåring. Tredje 

oäkta sonen föddes 1874 i Bjursås. Den äldsta och den yngsta sonen dog med endast 

några veckors mellanrum: den lilla tvååringen dog av bröstsjukdom i maj 1876 i Bjur-

sås, och tolvåringen dog av skarlakansfeber i juni 1876 i Leksand. 

                                                 
66 Årsberättelser från provinsialläkare 1897, Falun, Medicinalstyrelsen, Medicinalhistorisk databas.  
67 Husförhörsbok för Bjursås 1867-1877. 
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     M. Bergstrands tre år yngre bror, bokbindaren Bror Gustaf Bergstrand, flyttade från 

Leksand till Bjursås i slutet av oktober 1886. Vid det här laget levde ju endast en av 

sönerna, och han var drygt sexton år då morbrodern kom ditflyttande. Ville denne lära 

systersonen ett yrke? Det kan tyckas att flytten hade med systersonen att göra, eftersom 

när denne flyttat till Falun, återvände morbrodern endast några månader senare till 

Leksand.68 Sonen Lindberg som flyttade till Falun, arbetade där som lärling, och bodde 

på Öfre Åsen kvarter 6 gård 14. Han flyttade till Stockholm 23/11 1892.69  

     M. Bergstrand måste ha utbildat sig till barnmorska någon gång efter 1865, och in-

nan hon flyttade till Bjursås. Vid sin första sons födelse 1864, var hon skriven som 

piga.70        Efter år 1910 arbetade M. Bergstrand inte längre som barnmorska, och hon 

bodde då i Sockenstugan71  Då hon dog av hjärtfel och ålderdomssvaghet i mars 1922, 

bodde hon i Kyrkskolan, och ingen läkare kallades till dödsbädden.72  

 

4.3.2. Kristina Sofia Johansson i Falun hade år 1897 400 kr årligen samt husrum och 

ved. Hennes inkomst låg vid denna tid i överkant bland distriktets barnmorskor, och 

endast Korsnäs barnmorska tjänade mer.73 Men K. Johansson hade fått kämpa för sina 

rättigheter. I slutet av år1869 bestämde kommunalstämman i Kopparbergs socken att 

anställa en ny barnmorska stationerad i Falun, då den verksamma blivit för gammal att 

orka med sitt arbete. Stämman fastställde också lönen för den nya barnmorskan: ”lön i 

ett för allt af 125 R årligen samt serskild betalning för hvarje förlossning af den som 

ålitar henne och som kunna betala, hvilken ersättning dock ej må understiga En R 

50[…].”74  

     I början av år 1870 sökte K. Johansson den utannonserade barnmorsketjänsten i 

Falun. Hennes ansökan, som är daterad till den 9:e februari, innehåller också upplys-

ning om att hon när som helst kan tillträda platsen. Därefter följde en intensiv brevväx-

ling mellan henne och Kommunalnämnden. Den 4:e april skriver hon och tackar för 

brev från den 31:a mars, men vill ha svar på frågor av löneförmånskaraktär. Den lön 

som erbjudits räcker inte, menar hon, såvida inte husrum och vedbrand ingår. Dessut-

                                                 
68 Husförhörsböcker för Bjursås åren 1867-1877 och 1887-1896 samt Bjursås Döda 1867-1876. 
69 Falu Kristine Afflyttade 1892. 
70 Leksand Födda 1864-1865. 
71 Bjursås Församlingsbok 1910. 
72 Kopparbergs län Döda 1922.  
73 Årsberättelser från provinsialläkare, 1897, Falun, Medicinalstyrelsen, Medicinalhistorisk databas. 
74 Kommunalstämmoprotokoll den 7 november 1869, F IV: 1A, Hälsovårdsnämnden 1858-1916, Falu kommuns 
centralarkiv. 
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om hoppas hon att församlingen håller med instrument, eftersom de är dyra i inköp. 

Hon påpekar att hon varit okunnig om lönen tills nu, eftersom hon inte läst den tidning 

där den annonserats. Den 10: april svarar Kommunalnämnden bl.a. att socknen inte 

håller varken husrum eller vedbrand, men instrument kanske kan anordnas. K. Johans-

son svarar omgående fyra dagar senare, och är nu villig att godta villkoren. Hon lovar 

resa till Falun så fort sjöfarten tillåter. Hon skriver igen den 10:e maj, och tackar ordfö-

randen för brev av den 20: april och säger att hon tänkt resa samma dag, men blivit 

förhindrad av en sjuk fru som först måste skötas om. Nu lovar hon att resa den 20:e 

maj, och ber ursäkt för dröjsmålet.75 Flera andra äldre barnmorskor, varav en del gifta, 

med mer eller mindre erfarenhet och mycket goda vitsord, både från utbildningen och 

den socken de arbetat i, sökte tjänsten som K. Johansson fick. Efter brev från några av 

de sökande (inklusive K. Johansson) till kommunalstyrelsen, där de förstnämnda frå-

gade om lön, husrum och vedbrand, tycks det som att K. Johansson fick tjänsten, där-

för att hon till slut godtog lönevillkoren.76

     Knappt tio år senare var hennes lön mer än dubbelt så hög, d.v.s. 300 kr per år, men 

husrum och vedbrand ingick fortfarande inte.77 År 1882 skrev K. Johansson till kom-

munalnämnden och begärde högre lön i form av kontant ersättning för husrum och ved. 

Denna ersättning ansåg hon skulle uppgå till 100 kr om året. Hon påpekade också att 

”Barnmorskorna i so[c]knarna hafva samma lön som jag och dertill husrum och 

ved[…].”78

     Vid kommunalstämman med Kopparbergs socken den 21 december 1882 bestäm-

des att barnmorskan K. Johansson skulle få lönen höjd med 100 kronor som ersättning 

för husrum och ved. Den nya lönen skulle gälla från årsskiftet.79 Från  1883 till 1897 

hade alltså hennes lönevillkor ytterligare förbättrats, i det att husrum och ved numera 

tillkom på lönen. K. Johansson fick dock återigen anledning att kämpa för sin rätt; i ett 

odaterat brev till ordföranden i Kopparbergs sockens kommunalnämnd skriver hon: 
 Med anledning af skrifvelsen den 26 dennes får jag härmed vördsamt meddela[…]så vill 

jag ingalunda[…]undandraga mig att biträda vid förlossningar äfven å Helsingberg och 

                                                 
75 Brev från Kristina Johansson till kommunalnämndens ordförande under våren 1870, Hälsovårdsnämnden 
1858-1916, Falu kommuns centralarkiv. 
76 Brev från sökande till kommunalnämnden angående den aktuella tjänsten, samt förteckning över sökande till 
barnmorsketjänsten år 1870, Hälsovårdsnämnden 1858-1916, Falu kommuns centralarkiv. 
77 Stora kopparbergs läns adresskalender för år 1879, Dalasamlingens arkiv.  
78 Brev från Kristina Johansson till Kopparbergs sockens kommunalnämnd, Hälsovårdsnämnden 1858-1916, 
Falu kommuns centralarkiv 
79 Under § 15 ur Protokoll hållet vid ordinarie kommunalstämman med Kopparbergs socken uti sockenstugan d. 
21 december 1882, A1:2, Falu kommuns centralarkiv. 
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Helsingstrand; att mina tillgångar ej tillåta mig att afstå från en gång mig beviljade löne-

förmåner; att, ehuru jag villigt erkänner, att Korsnäs´ barnmorska, såsom närboende, helt 

naturligt i de flesta fall blir kallad till hjälp vid ofvan angivna ställen[…]inom socknen 

dessförutom finnas en ovanligt stor mängd fattiga, som behöfva min hjälp, och från hvilka 

ingen ersättning är att påräkna, hvarföre jag vågar hoppas, att ingen för närvarande kan 

anse, att de redan mig beviljade löneförmåner äro i förhållande till arbetet för höga;[…]80

Det framgår som sagt inte vilket år hon skrev brevet, men en gissning är att det tillkom 

efter löneförhöjningen årsskiftet 1882-83. Vad låg bakom detta? Varför måste K. Jo-

hansson försvara sin lön?  

     År 1897 förlöste K. Johansson 69 mödrar, varav en med tång, biträdd av doktor 

Söderbaum. I de flesta fall gick allt bra, bara en kvinna blev sängliggande en tid, med 

blodpropp i bägge benen. Ett barn dog efter en timme, men det var ofullgånget. Barn-

morskan antecknade i sin dagbok att barnet var ”missbildat, näsan liknade en fågel-

näb[b] med en öp[p]ning 6 fingrar 6 tår på varje fot.”81 K. Johansson utförde sin sista 

förlossning under ett par dagar i maj 1913. Hon var då 70 år gammal, och hade betjänat 

stadens barnaföderskor i 43 år.82

 

4.3.3 Christina Charlotta Hedberg i Grycksbo, tjänade 120 kronor år 1897, och hade 

husrum och vedbrand fritt. Hennes lön låg lägst bland distriktets barnmorskor.83 År 

1897 var C. Hedbergs fem barn så gott som vuxna, där den yngsta var tolv år och den 

äldsta tjugofyra. Hon behövde alltså inte stanna hemma för att sköta småbarn, åtmin-

stone inte sina egna.  

     C. Hedberg födde två oäkta barn vid mitten av 1870-talet, den ena i april 1873 och 

den andra i mars 1876.84 Mellan födslarna utbildade hon sig till barnmorska. Hon var 

elev på egen bekostnad vid Stockholms Barnmorskeläroanstalt, där hon tog examen 

med instrumenträtt 9/2 1875, och med betyg Berömlig.85 Föräldrarna var döda sedan 

länge. C. Hedberg blev moderlös redan vid åtta års ålder, och fadern, daglönaren Dani-

el Zetterström, dog då hon var arton. Hennes två systrar, som var två respektive fem år 

yngre, kanske hjälpte henne då hon själv blev mor, så som hon kanske tagit sig an dem, 

då de som små flickor blev ensamma med fadern? C. Hedberg tycks ha återvänt till 

                                                 
80 Brev från Kristina Johansson till ordföranden i Kopparbergs sockens kommunalnämnd, Hälsovårdsnämnden 
1858-1916, Falu kommuns centralarkiv. 
81 Barnmorskejournaler 1881-1905, D1:2, Länsarkivet Håksberg.  
82 Barnmorskedagböcker, Falu stad Hälsovårdsnämnden, D III:6, Falu kommuns centralarkiv. 
83 Provinsialläkarrapporter 1897, Falun, Medicinalstyrelsen, Medicinalhistorisk databas. 
84 Husförhörlängd 1866-1886, Falun, St Kopparberg. 
85 Barnmorskeläroanstalten, Elevmatriklar 1868-1886, Stockholms Stadsarkiv.  
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Grycksbo efter utbildningen, eftersom hennes andra oäkta barn föddes där drygt ett år 

senare. Hon var inte ensam mor särskilt länge. År 1880 gifte hon sig med den femton 

år äldre pappersarbetaren Carl Gustaf Hedberg, och tillsammans fick de tre barn.86

      År 1897 förlöste C. Hedberg 47 kvinnor och i samtliga fall avlöpte allt väl, även 

om det vid fem tillfällen krävdes handens införande i livmodern vid uttagande av efter-

börd.87 Hon fungerade även som vaccinatris, enligt en registrering av vaccinerade barn 

av år 1877.88  

      Mot slutet av sitt yrkesverksamma liv, då hon var sextiosex år, fick C. Hedberg 

kritik för att hon inte skötte sitt arbete till belåtenhet. I en skrivelse till Kommunal-

nämnden önskar en E. W. Norberg att Charlotta Hedberg entledigas från sin tjänst som 

barnmorska, då hon p.g.a. sin höga ålder sannolikt inte kan tillgodogöra sig den veten-

skapliga utvecklingen inom förlossningskonsten. Norberg, som tidigare fått avslag på 

samma begäran, anhåller nu om att Kommunalnämnden gör en grundlig undersökning 

av nämnda barnmorskas yrkeskunskaper.89  

     Vem var E. W. Norberg och vad hade C. Hedberg gjort som förorsakade denna an-

mälan? I en avskrift ur Tidning för Falu län och stad den 6 april 1911, står antecknat 

om ett avlidet gossebarn som blev en månad och elva dagar gammalt. Fadern var pap-

persarbetare i Grycksbo och hette Erik Wilhelm Norberg.90 Var det han som önskade 

byta ut barnmorskan i Grycksbo, och hade C. Hedberg förlöst den lille gossen? 

C. Hedberg arbetade som barnmorska i Grycksbo ännu 1916, enligt ett dödsbevis för 

ett tre dagar gammalt gossebarn, hon utfärdat i slutet av juli samma år.91  

 

4.3.4 Maria Wilhelmina Bodén i Falun är den av barnmorskorna som inte ingick i Falu 

Provinsialläkardistrikt, och uppgifter om hennes löner och förmåner har inte heller in-

förts i Stora Kopparbergs adresskalendrar. Det är oklart när hon flyttade till Falun, men 

hon blev änka redan 1868, då hon var tjugoåtta år gammal. Under många år bodde hon 

i Westra Falun, kvarter 32, gård 3.92  År 1878 fanns M. Bodén med bland Faluns 

                                                 
86 Husförhörslängder 1847-1856 och 1866-1886, Falun St Kopparberg. 
87 Barnmorskejournaler 1881-1950, Dagbok för 1896-1899, Länsarkivet Håksberg.  
88 Handskrivet vaccinationsintyg, undertecknat av Charlotta Hedberg, Hälsovårdsnämnden 1858-1916, Falu 
kommuns centralarkiv. 
89 Brev från E. W. Norberg till Kommunalnämnden daterat 3 mars 1913, Hälsovårdsnämnden 1858-1916, Falu 
kommuns centralarkiv. 
90 Biografika ur Falu-pressen 1786-1945, Helmer Lagergrenssamlingen, Dalasamlingens arkiv. 
91 Handskrivet dödsbevis daterat 28 juli 1916, undertecknat av Charlotta Hedberg, Hälsovårdsnämnden 1858-
1916, Falu kommuns centralarkiv. 
92 Husförhörslängd Falu Kristine 1884-1893. 
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barnmorskor, och arbetade av allt att döma privat. Hon är antecknad som ”tjenstf.”, 

men det finns ingen uppgift om vem som betalade hennes lön. För samma år är Stora 

Kopparbergs Bergslags barnmorsketjänst utlyst som vakant. Barnmorskor i Falu stad 

kunde för övrigt bl.a. avlönas av staden och Kopparbergs församling. År 1882 och 

1889 fick M. Bodén sin lön av Bergslaget, och det är troligt att hon från åtminstone 

början av 1880-talet avlönades av detta bolag.93  

     Varken lön eller eventuella förmåner finns nedtecknade för M. Bodén, och det kan 

tyckas som om hon hade svårt att klara sig. I september år 1887 inkom en motion till 

Stadsfullmäktige i Falun, om en gratifikation om 150 kr åt barnmorskan Maria Bodén.  

Motionen remitterades till Fattigvårdsstyrelsen för utlåtande, och tillstyrktes där. En 

månad senare biföll Fullmäktige motionen.94  

     Som tidigare nämnts saknas M. Bodéns löneuppgifter för år 1897, men hennes ar-

betsbörda var jämförelsevis hög; i sin dagbok har hon antecknat inte mindre än 108 

förlossningar, där åtta barn redan var födda vid hennes ankomst. Arbetsåret 1897 blev 

mer dramatiskt för M. Bodén än för de andra tre barnmorskorna, vilkas dagböcker lo-

kaliserats. Det kanske inte är så märkligt med tanke på att ju fler förlossningar som 

utfördes, desto större var risken att stöta på komplikationer.  

     Inte mindre än fem barn var dödfödda, varav tre var ofullgångna foster. En förloss-

ning utfördes med skarpa instrument, d.v.s. fostret styckades inne i livmodern för att 

kunna tas ut. Vid denna förlossning närvarade tf. förste provinsialläkare P. Åkerberg, 

bitr. provinsialläkare C. A. Carlsson samt stads- och fängelseläkaren S. F. Psilander, 

vilket säger en del om hur allvarligt man såg på dylika förlossningar. Det säger också 

något om läkartätheten i staden Falun. I övrigt utförde M. Bodén tre handgreppsför-

lossningar, där doktor Carlsson närvarade vid en, samt två tångförlossningar, varav en i 

närvaro av doktor Åkerberg. Två mödrar dog och två blev långvarigt sjuka.95  

 

4.3.5  Maria Theorina Lundholm i Korsnäs hade år 1897, förutom husrum och ved som 

hon av allt att döma erhöll av Korsnäs AB, 500 kronor i årslön.96 Denna jämförelsevis 

höga lön samt förmånerna, hade hon haft i många år. Redan i 1879 års adresskalender 

står hon antecknad med denna årslön samt förmåner. Även St. Kopparbergs två andra 

                                                 
93 Adresskalender för Stora kopparbergs län åren 1878, 1882 och 1889, Dalasamlingens arkiv. 
94 Sakregister till Stadsfullmäktiges i Falun protokoll 1863-1895, Falun, 1896, s. 9, Dalasamlingens 
arkiv. 
95 Barnmorskejournaler 1881-1905, Dagbok för 1895-97, Länsarkivet Håksberg. 
96 Provinsialläkarrapporter 1897, Falun, Medicinalstyrelsen, Medicinalhistorisk databas. 
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barnmorskor, K. Johansson och C. Zetterström (som var ogift då) finns med, och den 

förstnämnda hade 300 kronor i årslön utan förmåner, och den andra fick 100 kronor om 

året samt husrum och ved av Grycksbo bruk.97  

     T. Lundholm fungerade även som vaccinatris sedan 1879, med ett arvode av 25 öre 

per vaccinerat barn, och vad därtill av arbete och tid fordrades. Åren gick, och när inte 

arvodet höjdes, fann T. Lundholm för gott att skriva till kommunalnämnden och klaga. 

I juni 1895 skrev hon: 
Enligt protokollsutdrag af 1879 års ko[m]munalstämmo beslut  var arvodet då bestämt till 

25 öre för hvarje barn, men under årens lopp har va[cc]inationsbe[s]vären så ökat och svå-

righeten att kontrollera upptager så mycken tid, att jag nu anser mig hafva skäl till denna 

min underdåniga begäran. Dessutom får jag underdånigast omnämna att ej någon av om-

kringliggande kom[m]uner har så lågt va[cc]inations arvode som vid Korsnäs.98

 

Hon var född och uppvuxen i Venjan, där fadern var skollärare.99 Han hette Theodard 

Lundholm.100 Endast femton år gammal deltog T. Lundholm under fyra veckor i läro-

övningar vid Småskolelärare Seminariet i Mora. Hon fick bra betyg, och examen be-

stod både av en teoretisk och en praktisk del. Något oklart tycks det vara angående 

hennes första anställning, då examensbetyget är daterat 15 november 1866, medan 

hennes anställning som lärarinna i Venjan började redan 4 oktober samma år. Kanske 

hon anställdes ”på papperet” i väntan på att komma in på utbildningen, och möjligtvis 

var det så att hennes far skolläraren var drivande? 

     Hon arbetade i nästan två år på en av församlingens större småskolor, innan hon 

sökte sig vidare. I ett rekommendationsbrev av pastor Magn. Erlandsson daterat 12 

november 1868, meddelades att T. Lundholm ”hvilken här under nära tvenne års tid 

varit anställd såsom lärarinna[…]rekommenderas derföre till det bästa, då hon nu är 

emnad att söka enahanda tjenst på annat håll.” Hösten 1871 intygade återigen pastor 

Erlandsson att ”jungfrun” Theorina Lundholm ”härstädes” skött sin lärarinnetjänst till 

full belåtenhet, och tillade att hon dessutom, under ett års tid, spelat orgeln i kyrkan till 

församlingen glädje. Sökte hon någon annan tjänst? Kanske hon bara bytte till närmas-

te skola?    

                                                 
97 Kopparbergs läns kalender år 1879, Dalasamlingens arkiv. 
98 Brev från Theorina Lundholm till Kommunalnämnden daterat 14 juni 1895, Hälsovårdsnämnden i Falu stad, 
Falu kommuns centralarkiv.  
99 Husförhörslängd Kopparbergs län 1880-1890 samt Födelse och dopbok Venjan 1828-1851. 
100 Adresskalender för St. Kopparbergs län 1871, Dalasamlingens arkiv. 
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     Det ser ut som om T. Lundholm gick i uppbrottstankar långt innan hon sökte till 

barnmorskeutbildningen, med tanke på de intyg hon skaffat redan från 1868. Försom-

maren 1872 var det i alla fall dags att realisera barnmorskedrömmarna, och T. 

Lundholms far verkade vara pådrivande, eller åtminstone behjälplig. Den 5 maj 1872 

föredrogs på kommunalstämman i Venjan att skolläraren Theodard Lundholms dotter 

”vore hugad lära sig Barnmorskekonsten” och önskade församlingens medverkan till 

att hon måtte erhålla en frilärlingsplats vid barnmorskeanstalten i Stockholm. Stäm-

man, som konstaterade att socknens barnmorsketjänst f.n. var ledig, gav sitt bifall till 

framställningen, med förbehållet att ”församlingen i sin medellöshet icke kunde för-

binda sig till bekostandet hvarken af hennes resa till och från Stockholm eller till hen-

nes uppehälle under lärotiden.” Förlossningsinstrument för socknens räkning, fanns 

dock sedan tidigare. T. Lundholm behövde av allt att döma inte oroa sig för kostnader-

na; hennes far intygade i juli 1872 att han tog på sig fulla ansvaret för dotterns utgifter i 

samband med resor och uppehälle under studietiden. Den 18 juli samma år intygade 

ordföranden i Venjans kommunalnämnd att, om Theorina Lundholm antogs som frilär-

ling, skulle hon efter utbildningen erhålla tjänsten som socknens barnmorska.101

     Förmodligen blev hon antagen hösten 1872, med tanke på utbildningstiden. Den då 

ogifta T. Lundholm tog barnmorskeexamen med instrumenträtt den 9 augusti 1873 i 

Stockholm, med betyget Utmärkt. Drygt tjugo år senare återvände hon för en kurs i 

antiseptik under tiden 19-28 augusti 1895.102

   T. Lundholm var som tidigare nämnts engagerad i barnmorskornas yrkesvillkor, och 

den 23 juli 1887 var hon med och bildade Falu barnmorskeförening, som inom kort 

bytte namn till Dalarnas barnmorskeförening. På detta första möte, där tolv barn-

morskor från Falutrakten hade samlats, valdes hon till ordförande, vilken post hon in-

nehade till 1905, samt till ombud vid det Andra Förbundsmötet som skulle hållas i 

Stockholm 1 augusti samma år.103 Det måste ha gått undan eftersom det bara var en 

vecka mellan första sammankomsten i Falun och T. Lundholms resa till Stockholm. På 

det andra förbundsmötet diskuterades främst pensionsfrågan. Också på det tredje för-

bundsmötet, som hölls i Örebro 1893, var T. Lundholm närvarande. Då stod utbild-

ningen högst på dagordningen. På det mötet bildades även en centralkommitté, där T. 

Lundholm ingick i en skara av åtta barnmorskor. Denna kommitté var fröet till den 
                                                 
101 Samtliga dokument som nämns i texten mellan not 100 och 101 har samma ursprung, nämligen Elevansök-
ningar 1859-1899, Stockholms Stadsarkiv. 
102 Elevmatriklar 1868-1886, Stockholms Stadsarkiv. 
103 Lundqvist, 1940, sidorna T 174, T248 (textdel). 
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senare förbundsstyrelsen.104Bland övriga i kommittén fanns initiativtagaren till Stock-

holms barnmorskeförening, fröken Hanna Qvarzell.105 Hon var en av dem som uttalade 

sig så kategoriskt om ogifta mödrar under det första allmänna barnmorskemötet 

1886.106 Under det mötet ventilerades olika åsikter om bl. a. ogifta mödrar borde anta-

gas till barnmorskeutbildningen. Fröken Qvarzell menade att den som en gång fallit, 

bevisligen förde ett oanständigt liv, och borde för alltid utestängas från barnmorskeyr-

ket.107 Resonerade T. Lundqvist och fröken Qvarzell kring dessa frågor någon gång?  

 

4.3.6  Emma Kristina Wahlström i Hosjö hade 300 kronor i årslön 1897 samt husrum 

och ved.108 E. Wahlström är den mest anonyma av barnmorskorna i denna andra del av 

undersökningen, d.v.s. hon har inte dykt upp i källorna i samma utsträckning som de 

andra. Förmodligen är det faktum att hon kom till Falun och Hosjö så sent som 1892, 

den bästa förklaringen till hennes ”osynlighet”. Vistelseorten närmast före var Kristi-

nehamn, där hon också var född.109   

     Hon sökte till Barnmorskeutbildningen i Stockholm i januari 1890, och var vid den-

na tidpunkt sjuksköterska vid Epidemiska sjukhuset i Kristinehamn, och ogift enligt 

intyg från pastorsämbetet i Kristinehamn. Hennes möjlighet att med egna medel klara 

uppehället i Stockholm intygades av handlande J. O. Pettersson och källarmästare C. 

A. Mådsten. Till ansökan bifogades läkarintyg som vittnade om att hon ”befunnits 

hava god kroppsbyggnad, vara frisk och färdig samt således också utan tecken från 

smittosam sjukdom.”110  

     E. Wahlström var medlem i Dalarnas barnmorskeförening, dock oklart från när, och 

hon var dess ordförande under åren 1909-1911.111  

     År  1897 ansvarade E. Wahlström vid 62 förlossningar, varav en med tång och där 

doktor C. Pettersson bistod. Hon förlöste alltså nästan lika många kvinnor som K. Jo-

hansson, men fick betydligt lägre lön. Hon arbetade ännu 1915, enligt ett utfärdat 

dödsbevis för ett gossebarn.112

                                                 
104 Ibid, s. T 174 (textdel). 
105 Ibid, s. T 288 (textdel) 
106 Se vidare under punkt 2 Tidigare forskning. 
107 Lundqvist, 1940, s. T 163 (textdel). 
108 Provinsialläkarrapporter 1897, Falun, Medicinalstyrelsen, Medicinalhistorisk databas. 
109 Husförhörsbok för Sandviken i Hosjö Nr 3 Åren 1891-1895. 
110 Barnmorskeläroanstalten, Ansökningar 1859-1899, Stockholms Stadsarkiv. 
111 Lundqvist, 1940, s. T249 (textdel). 
112 Handskrivet dödsbevis daterat 24/8 1915, Hälsovårdsnämnden Falun 1858-1916, Falu kommuns centralar-
kiv. 
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4.4 Sammanfattning av undersökning del II 

Dessa sex barnmorskors livsvillkor såg, i allt väsentligt, mycket olika ut. Ett par hade 

barn, och dessutom erfarenhet av att vara ogifta mödrar. Där fanns barnlösa änkor och 

slutligen ett par som var ogifta utan barn, och som skulle så förbli. Vidare tycks barn-

morskorna tjänat mer i Falun, Korsnäs och Hosjö än övriga, åtminstone var kontantlö-

nen högre. 

     En annan skillnad som visat sig vad gäller ovanstående orter är, att barnmorskorna i 

Bjursås och Grycksbo inte bara var flerbarnsmödrar, utan också fött oäkta barn. Barn-

morskan i Grycksbo hade till och med erfarenhet av att vara ogift mor, sedan gifta sig 

och därefter få ytterligare barn, nu inom äktenskapet.  

     Slutligen kan konstateras att barnmorskorna i Bjursås och Grycksbo på ytterligare 

en punkt skilde sig från övriga, i det att de härstammade från orten. Barnmorskan i 

Grycksbo kom dit som spädbarn, och vad gäller den i Bjursås, kan hon mycket väl 

vuxit upp i relativ närhet, då Leksand var dess grannsocken. De andra fyra barn-

morskorna kom alla långväga ifrån. 
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5 Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit tudelat; dels att kartlägga samtliga barnmorskor i 

Falu provinsialläkardistrikt år 1897, utifrån frågor om civilstånd, ev. mödraskap, ålder 

samt om de var födda och/eller uppväxta på orten eller ej, och dels undersöka 

livs/arbetsvillkoren för en mindre grupp av distriktets barnmorskor både för år 1897 

och över tid.113  

     Syftets första del har uppnåtts, och frågorna har besvarats. Resultatet visar att de 

flesta barnmorskor i distriktet var ogifta utan barn. Källmaterialet har i det här fallet 

fungerat tillfredsställande, och dess tillförlitlighet får anses som hög. I övrigt visar re-

sultatet att flertalet barnmorskor var över 40 år, och  födda eller uppväxta på annan ort 

än den de bodde i år 1897.  

     Syftets andra del har delvis uppnåtts, men resultatet som helhet visar att 

livs/arbetsvillkoren för den mindre gruppen barnmorskor var mycket olika. Källmateri-

alet, som varit betydligt mer omfattande än för del I, har i det här fallet inte varit allt-

igenom tillfredsställande och/eller tillförlitligt  

     I det följande kommer jag att resonera kring undersökningens resultat; vad som 

framkommit, vad som brister, och vad man skulle kunna forska vidare kring. Resultatet 

ställs också i relation till tidigare forskning, och diskussionen som förs är tematisk, och 

utgår ifrån syftets fem frågeställningar. Undersökningen, som består av två delar, har 

försökt svara på ett antal frågor, där den sista frågan utreds i undersökningens andra 

del, och alltså ställs till det mindre antalet barnmorskor. Det innebär att diskussionen 

också behandlar teman som inte förekommer i undersökningens första del. 

 

5.1 Var barnmorskorna gifta eller ogifta? 

Som framkommit under punkt 4.1 var inte mindre än nio av fjorton barnmorskor ogifta 

år 1897. Öberg jämför civilståndet för styrelsemedlemmarna i Stockholms barnmor-

skeförening (bildades 1886) med barnmorskekåren som helhet, och menar att föränd-

ringarna i styrelsen från starten och framåt, liknar den för kåren. Tendensen var, menar 

Öberg, att landets barnmorskor, som tidigare varit gifta eller änkor, efter sekelskiftet 

var och förblev ogifta.114 Om man ser bakåt i tiden, i de fall tidpunkt för anställning i 

distriktet är kända, hade fyra barnmorskor varit ogifta i decennier före 1897. Ytterliga-

re fyra, med okänt anställningsdatum, förstärker bilden av att flertalet barnmorskor var 
                                                 
113 Dessa frågor är numrerade 1-4, se under punkt 1.1 Syfte och frågeställningar. 
114 Öberg, 1996, s. 122. 
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ogifta många år före sekelskiftet. Haglund visar i sin undersökning, att de flesta som 

sökte till barnmorskeutbildningen i Stockholm under 1870-talet var ogifta. Hon visar 

vidare att flertalet sökande dit kom från Västmanlands län, därefter i turordning Stock-

holms stad, Jämtlands- Gävleborgs- och Kopparbergs län.115 Det ger en nyansering av 

landsortsbarnmorskan, menar jag, som också kunde vara en ogift kvinna utan barn. 

 

5.2 Var barnmorskorna mödrar eller barnlösa? 

Resultatet visar också här en avvikelse från Öbergs hypotes (se inledningen). Nio 

barnmorskor saknade egen erfarenhet av barnafödande år 1897, och till dessa kan till-

fogas den barnlösa M. Bodén, vilken inte ingick i distriktet. Vidare ser man, liksom 

under punkt 5.1 att flera var barnlösa också bakåt i tiden. De flesta barnmorskorna i 

undersökningen var alltså barnlösa. 

   

5.3 Hur gamla var de? 

 Resultatet visar att nio barnmorskor, inklusive M. Bodén, var över 40 år, vilket ger en 

bild av distriktsbarnmorskan som en äldre kvinna. Eftersom sex av dem år 1897 var 

äldre än 50 år, utgjordes barnmorskorna redan decenniet före, av flera som var äldre än 

40 år.  Enligt Eriksson var de flesta barnmorskor vid sekelskiftet unga och ogifta.116 

Barnmorskorna i Falu Landsdistrikt av år 1897 tycks i det hänseendet utgjorts av en 

mer komplex grupp.  

 

5.4 Var de födda eller uppväxta på orten? 

Här visar resultatet att inte mindre än elva barnmorskor var födda/uppväxta på andra 

orter, än den de bodde i år 1897. Av dessa kan man, om man vill, räkna bort fyra 

(barnmorskorna i Bjursås, Silfberg, Torsång och Wika) som kom från orter i närheten. 

Här kan man se, menar jag, att teori och praktik inte riktigt gått hand i hand. Verklighe-

ten är ju som oftast mer komplicerad än planen för densamma. Statens önskan att ut-

bildade barnmorskor skulle återvända till sin hemort, tycks ha kommit på skam.117      

De flesta hade sökt sig till distriktet från Stockholm av skäl man förstås bara kan spe-

kulera kring. Konkurrensen var kanske hög på utbildningsorten, och hemsocknen var 

                                                 
115 Haglund, Karin, Barnmorskor – Utbildning och utbildningsintresse 1872-1876 (opublicerad B-uppsats), 
Uppsala, 1994, s. 7 och 14. 
116 Eriksson/Eggerud, 1991, s. 138. 
117 Se bl.a. Öberg, 1996, s. 216. 
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nog inte alltid den som erbjöd de bästa lönevillkoren. Kvinnor i giftasålder kanske såg 

en flytt som chans till nya bekantskaper och i förlängningen även till giftermål. 

     Det måste ha haft stor betydelse för barnmorskan om hon var uppväxt på orten där 

hon arbetade. I de fall hon själv måste ta sig till och från en förlossning, underlättade 

det naturligtvis om hon kände till trakten och dess invånare. För den som fick oäkta 

barn, var det antagligen livsavgörande att ha sin familj på nära håll. Exempel på detta 

är M. Bergstrand och C. Hedberg, där åtminstone den senare återvände till hemorten 

efter utbildningen. C. Hedberg måste ha fått god hjälp och uppbackning hemifrån, med 

tanke på att hon vid tiden för sin utbildning hade  en ettårig dotter. Hon hade säkert ett 

fungerande socialt nätverk, och förblev heller inte ogift särskilt länge. 

     M. Bergstrand, som födde en son i Bjursås med efternamnet Lindberg, kanske inte 

stod alldeles ”ensam” trots allt. Hon kan ha kommit från någon by i närheten, och haft 

en slags förankring i trakten (åtminstone blev hon gravid strax efter flytten dit). Det 

måste ändå ha varit mycket svårt för M. Bergstrand att både arbeta och sköta om bar-

nen. Varför fick endast den ene av hennes Bjursåsfödda söner ett annat namn? Hade de 

inte samma pappa? Det verkar också som om den son hon hade med sig till Bjursås 

flyttade tillbaks till Leksand, eftersom han dog där. Han kanske inte alls bodde länge i 

Bjursås, och hade möjlighet att bo hos släktingar i Leksand, kanske hos sin morbror. 

Vem hjälpte henne med första barnet, då hon utbildade sig? Kanske hade hon både mor 

och far som ställde upp?       

 

5.5 Vilka var anställnings/arbetsförhållandena? 

5.5.1 Löner och förmåner  

Lönerna för barnmorskorna i undersökningens andra del, varierade år 1897 mellan 

120-500 kronor per år. Samtliga åtnjöt fritt husrum och ved.118 Endast en barnmorska 

av dessa,  står som berättigad till ersättning per förlossning; M. Bergstrand i Bjursås 

erhöll 1 krona per förlossning.119 Källan till dessa uppgifter måste ifrågasättas, efter-

som K. Johansson i sitt brev till kommunalstämman år 1882, påpekar att de flesta fa-

miljer hon bistår är för fattiga för att kunna betala avgift.120  Av allt att döma tog barn-

morskorna i allmänhet avgift per förlossning, och i de fall familjerna var för fattiga, 

kunde socknen eller fattigkassan rycka in. Brismark hävdar att inkomsterna per för-

                                                 
118 Bergslagets barnmorska saknar löneuppgifter. 
119 Provinsialläkarrapporter 1897, Falun, Medicinalstyrelsen, Medicinalhistorisk databas. 
120 Se vidare under punkt 4.3.2. 
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lossning var nog så betydelsefulla för helhetslönen, och att barnmorskor med få för-

lossningar hade svårt att klara sig. Av den anledningen, menar Brismark, var det viktigt 

att grundlönen inte sattes för lågt.121  

     Lönerna bestod både av kontanter och naturaförmåner, och om förmånerna var rik-

liga, kunde kontantlönen sättas lägre. Det var kanske anledningen till C. Hedbergs låga 

lön – hennes make, som var pappersarbetare och förmodligen anställd på bruket, åtnjöt 

antagligen dess löneförmåner. En annan förklaring till den låga lönen kan vara det fak-

tum att hon var gift, och alltså inte var ensam om försörjningen. Å andra sidan fanns 

fler gifta barnmorskor i distriktet, som också hade barn.122   

      M. Bergstrands lön måste anses som mycket låg och hon var ju dessutom ogift, och 

måste av allt att döma försörja sig själv. Var  hennes brist på instrumentexamen orsak 

till den låga lönen? Brismark menar att det i avgifterna för enskilda förlossningar, före-

kom stora skillnader mellan ”vanliga” och de utförda med instrument.123

     Försörjningsbördan skilde sig alltså åt, liksom löner och förmåner, men något sam-

band mellan dessa två faktorer går inte att se. Den barnlösa barnmorskan i Korsnäs 

hade högst lön, och det är uppenbart att försörjningsbördan inte var grund för lönesätt-

ningen. E. Wahlström i Hosjö tjänade ett par hundra kronor mindre än barnmorskan i 

Korsnäs, och det ser lite märkligt ut eftersom deras arbetsområde gränsade till var-

andra. De borde ibland ha blivit tvungna att hjälpa födande kvinnor på varandras do-

mäner. Var arbetet så mycket mer betungande vid Korsnäs, att det rättfärdigade den 

högre lönen?  

     Eftersom uppgifter saknas om antal förlossningar för denna barnmorska, blir speku-

lationer om varför lönerna var så olika, vanskliga. Likväl uppstår frågor kring detta. På 

samma sätt kan man se att avsaknaden av löneuppgifter för Bergslagets barnmorska, 

gör att diskussioner kring arbetsbörda och löner blir en aning osäkra.  

 

5.5.2 Arbetsbörda 

Av de sex barnmorskorna är antalet utförda förlossningar år 1897 endast kända för fyra 

av dem. Detta gör naturligtvis att resultatet är osäkert. Av dem där uppgifter finns, va-

rierar antalet förlossningar mellan 47-108. Variationen var alltså betydande, men be-

                                                 
121 Brismark, Anna, Barnmorskornas lönevillkor under 1860-talet (opublicerad C-uppsats), Uppsala, 1992, s.29. 
122 Se under punkt 4 Undersökning del I, tabell. 
123 Brismark, 1992, s. 27. 
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folkningsunderlaget spelade naturligtvis in. Det bodde säkert många fler barnaföders-

kor i Västra Falun än i Grycksbo. 

     Anledningarna till gratifikationen till M. Bodén kan vara flera, men det är svårt att 

förbise fattigdomsaspekten, eftersom Fattigvårdsstyrelsen var inblandad.124 Kanske var 

det också så att M. Bodén var en mycket hårt arbetande kvinna, med ovanligt hög ar-

betsbörda i den överbefolkade gruvarbetarstadsdelen, som ju västra Falun var, och att 

man ville premiera hennes flit? 

      T. Lundholm i Korsnäs beklagade ju sig över arbetet som vaccinatris, och det kan-

ske blev för mycket ihop med barnmorskesysslan. Det finns å andra sidan mycket som 

pekar på att hon var en kvinna som var intresserad av barnmorskornas situation, och 

engagerade sig för deras rättigheter. Hon blir ju dessutom omnämnd i K. Johanssons 

brev.125 Det leder onekligen  till funderingen om det var T. Lundholm som klagade på 

sin kollegas höga lön i förhållande till arbetsbörda.?  

 

5.5.3 Boende/arbetsområde 

Barnmorskornas boendemiljö bör väl också ha inverkat på deras livsvillkor. En brist är, 

vad gäller resonemanget om boendet, att endast barnmorskornas bostadsorter, och i ett 

par fall stadsdelar, är kända. Diskussioner kring hur deras boendemiljö påverkade livs-

villkoren, blir därmed alltigenom ovederhäftiga och spekulativa. 

Boende på landet bör rimligtvis ha inneburit större möjlighet till naturahushållning 

(odling m.m.) än stadsboende. För familjer knutna till Grycksbo pappersbruk var ju 

sådan möjlighet till hushållning dessutom en löneförmån. Också Hosjö och Korsnäs 

bestod på 1800-talet av såväl industriområden inklusive områden med arbetarbostäder, 

som landsbygd.  Vad gäller M. Bodéns arbetsområde, som sannolikt var i trakten där 

hon bodde, var arbetsförhållandena kanske inte de allra bästa, i de trångbodda små stu-

gorna.  

 

                                                 
124 Se vidare under punkt 4.3.4. 
125 Se vidare under punkt 4.3.2. 
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5.5.4 Hur länge stannade de på sin tjänst? 

De sex barnmorskorna stannade överlag mycket länge på sina tjänster, och åtminstone 

fyra tjänstgjorde i drygt fyrtio år. Det finns inga tecken på att de någonsin sökte sig 

andra platser. De flesta arbetade också långt upp i åldern, varför det finns anledning att 

tro att de inte levde särskilt länge efter avslutat förvärvsarbete. 

 

5.6 Vidare forskning 

Det vore intressant med en grundligare undersökning av barnmorskornas lönevillkor, 

och det är önskvärt att få bättre kunskap om lönesättningen, eftersom kontantlönerna i 

distriktet var så varierande. Även en utredning om arbetsbördan, som ju inte bara be-

stod av rent förlossningshjälpsarbete, kan vara av intresse. Det framgår ju inte riktigt i 

källorna hur många av barnmorskorna som också fungerade som vaccinatriser, men 

skyddskoppningen tycks ju ha varit ett ansträngande och tidsödande arbete. Det skulle 

vara intressant att få en klarare bild av hur det arbetet såg ut, och hur stora inkomsterna 

för denna syssla kunde bli. 

     Vidare skulle en undersökning av lokalhistorisk karaktär kunna ge svar på frågor 

om bostadsförhållanden m.m. Vilka var bevekelsegrunderna för att erhålla husrum och 

vedbrand fritt, innan kommunerna blev skyldiga att hålla med denna förmån?    

     En helt annan vinkling skulle en undersökning rörande barnmorskor med oäkta barn 

få (här finns ju två, och det kanske fanns fler?). Redan i slutet av 1860-talet levde och 

arbetade ju en ogift mor i Bjursås. Hur såg samhället på henne? I samband med detta 

vore det också intressant att ta reda på vilka barnmorskor som ingick i Falu Barnmor-

skeförening från starten 1887, och vad man diskuterade på sina möten. Vilka var krite-

rierna för att bli invald i föreningen, och vilka var strävandena för bättre villkor för 

barnmorskorna, förutom frågorna om utbildningen och pensionen? 
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