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 Anne-Marie Lundgren blev den första att 
gestalta Hilda Andersson, Barnmorskan  
på Skansen, den 30 september 2017. Ett 
uppdrag som ledde till många möten och 
samtal.

Den första besökaren i statarstugan var 
en kvinna som fött sina två barn hemma, 
barnen var nu i tjugoårsåldern. Det blev ett 
bra möte med en intressant diskussion om 
hemförlossning.

En irländsk kvinna berättade om sin för-
lossning då hon förlöstes med kejsarsnitt 
då hon var gravid med tvillingar. Hon 
tänkte sig in i situationen att hon skulle ha 
varit kvinnan som levde i statarstugan – 
hur hade det gått då…

Ett par i 70-årsåldern ställde frågor om 
barnmorskan, om utbildning, om var jag 
verkade, hur mitt uppdrag såg ut och vilket 
årtionde jag föreställde. Många intresse-
rade sig för instrumenten som jag dukat 
upp på slagbordet framför fönstret.

En man blev väldigt tagen då stugan  
var ”som att kliva in mormors stuga” med 
spisen och möblerna. Han berättade att 
hans mormor flyttade till sin stuga under  
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sommaren och att hon hade med sig korna 
som fick gå i skogen under dagarna för att 
komma hem till kvällen för att mjölkas.                        
Han hade som barn vistats i stugan tillsam-
mans med sin mormor och ”det var ingen 
dans på rosor att bo och leva så”. När hans 
mormor gick bort på 1970-talet så släpades 
alla möbler och tillhörigheter ut och elda-
des upp! ”Och tänk, idag skulle de kunna 
hamna på ett museum”.

Mannens mor var född 1911 i en by nära 
nuvarande Arlanda. Modern var yngst i  
en stor syskonskara och när det var dags för 
mormodern att föda kallade man inte på 
barnmorskan utan på en gumma som bru-
kade hjälpa till vid förlossningar. Gumman 
gick under namnet döv-Emma.             

Varför kallade man inte på barnmorskan? 
Fanns det inte barnmorskor överallt? Hur 
länge förlöste ”gummor”?

Det kändes lite extra att vara den första 
Barnmorskan på Skansen och på vägen 
mötte jag en barnfamilj som menade att 
det var bra att veta att jag var barnmorska. 
Att det kändes tryggt utifall att det skulle 
behövas…
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Se er omkring, här levde en familj  
med fem barn. Hur många sängar finns 
det? Hur tror ni att de sov? Var ska 
man lägga det nya barnet? Kanske det 
får bli i en byrålåda som man bäddar 
till den nyfödda?

Det kändes lite extra att  
vara den första Barnmorskan 

på Skansen och på vägen mötte jag  
en barnfamilj som menade att det  
var bra att veta att jag var barnmorska. 
Att det kändes tryggt utifall att det 
skulle behövas…


