
JORDMOR JENNY SLETSJøE.

Minner fra noe som hendte for mer enn 78 år siden.

Om ettermiddagen den 22. f ebruar L937 gikk to småjenter veien fra Østbystranda
oppover mot Østby. Det var min søster Martha som var seks år og jeg som var fire år.

Vi skulle til onkel Boe og familien hans og være der en stund om ettermiddagen. Vi

ventet på en lillebror, og i dag var tiden kommet da mor trodde han ville komme. Min
yngste søster, Edith som var to år, skulle være hjemme sammen med mor og en

barne-pike som bodde hos oss. Barne-piken hadde søkt sykepleien, og nå trengte hun
praksis i stell av spedbarn. Far var på hvalfangst, så det var bra at mor hadde denne

barnepiken boende hos oss.

Da Martha og jeg var kommet midt oppe i Boe-bakken, møtte vi ei høy dame som bar

en slags koffert-veske. Hun stoppet og spurte om vi visste om dette var rett vei til
Johan Nilsen. Martha svarte at det var det og la til at det er hjemme hos oss. Da var
det jeg som tok ordet og spurte: Er det du som kommer med den lille broren vår? Ja,

svarte hun. Å, kan vi ikke få lov til å se på han, sa jeg. Nei, sier hun, det er altfor kaldt.

Dere får være oppe på Østby en stund, og så kommer noen og henter dere så dere
kan komme hjem og få se den lille broren deres. Ja, det var kaldt, så hun måtte
skynde seg videre sa hun. Vi var snart framme på Østby, og de tok vel i mot oss.

Gudrun stelte mat til oss og lekte med oss, men vi ventet hele tiden spent på å få

komme hjem igjen. Så endelig kommer barnepiken, Ingrid, og henter oss. Ingrid er

søsteren til Gudruh, oB nå forteller hun at alt er bra med den lille broren vår. Klærne

kom på i en fart, og veien hjem gikk så fort som små bein kunne klare det. Hjemme

var både nabokona, Magna og tante Laura, søsteren til mor. Jordmoren, Jenny

Sletsjøe, hadde gått hjem. Tante Laura var barselspleierske så det ble vel hun som

skulle lære opp Ingrid. Endelig fikk vi komme bort til senga til mor. Der på puta

sammen med mor lå en skjønn liten gutt og småsov. Jeg ser ennå for meg det lille
hodet med mye sort hår. Det virket så fredelig og godt alt sammen. Vi tre jentene
fikk beskjed om å være stille og ikke prate høyt, og det klarte vi ganske bra. Dagene

gikk, og snart satt lillebroren vår på mors fang og ble vasket og stelt. Det var koselig å

se på. Våren kom, og far kom hjem fra hvalfangst. Tradisjonen tro, var han innom
baker lvar Halvorsen og kj6pte en stor pose wienerbrød og hadde med hjem. Han var
stolt og glad for den lille sønnen, Odd Emil, og hadde tanker og planer om mye han

skulle lære han når han ble stor. Men stor ble aldri Odd Emil. Da far hadde reist på

hvalfangst igjen og vi hadde nådd november, ble lillegutten syk og døde bare ni

måneder gammel. Han var ofte i tankene våre i tiden etterpå, og når jeg i dag ser

kong Harald på T.V., blir jeg minnet om Odd Emil som ble født dagen etter kongen.
@stbystranda ijuni 2OI5. Ruth Klokkerhaug.



Undertegnede

som ifølge høieste bemyndigelse har avholdt

Jormor-Eksamen"

Gj ør vitterligt:

, 0r bleven undervist i føclselsvidenskapen ved

Jormorskolen i Kristiania 0g derefter den 30te april nl 2 overhørt i denne

viclenskap og alt det, sorn angaar en jormors plikter hos frugtsommelige, barselkvinder

og nyfødte barn. Ved prøven har hun faat følgentle karakterer:

Den nrundtlige prøve , / 7l- 4

Den praktiske prø\re:

Fremgang 0g forhold
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llun har derefter mottat dette iærebrev, sonr if'ølge Lov om Jormødre

19rle deceinber 1898 gir hende ret til at drive næring som jormot i Norge.
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Jenny Sletsjøe var distriktsjordmor i Tjølling i 35 år
* Jordmoryrket kurue til sine

tider være meget hardt. Jeg måt-
te ut i all slags vær og til alle døg-
nets tider. Men hadde en først
valgt dette yrket, så måtte en tåle
det. Sine lyse sider hadde dpt da
også. Spesielt moro var det nrir
fødselen Sikk gpdt og gleden i
hjemmet var stor. Da kjente jeg
en varm og usigelig glede jeg og-
så.

Det er ttdligere distriktsjord-
mor i Tjølling, Jenny Sletsjøe,
som sier dette t en samtale med
Østiands-Posten. I dag runder
Jenny Sletsjøe de 8b år. F'remde-
les er hun sprek og åLndsfrisk - ja
hun kunne sikkert greid jobben
sin på en utmerket rnåte fremde-
les. Men i 1959 siuttet hun. Da
hadde hun vært jordmor i bb år.
Selv om hun hovedsakelig hadde
sitt område i TjøIling, praktiserte
hun også i.perioder på Sentralsy-
kehuset i Tønsberg og r,'ed Larvik
Sykehus.

I den første tiden Jennl- S1*tsjøe
praktiserte Jordrnoryrkel, .,'ar
selvsagt ikk€ biler tilgjengelig
når hun ble kalt til et trjen: ;:r-or
en fødsel var nærforeståence. :ra
måtte hun bruke hest. Og speeiei:
en gsng ble det dramatisk. Det
var om vinteren og: snøen lavel
ned. FlutseUg glkk hele bunnen ur
av sleden og snøen hopet seg over
lordmora. Heldigvis gikk det bra
ilen gangen også. Man kom fram i
lide og fødselen glkk godt.

Hvor rnange barn har du
vært med på å hjelpe fram, Jenny
Sletsjøe?

* Det er blitt e* dei. Kan tenke
meg omkring tusen bayrr.

- Og det har vært både tr.illin-
ger og trillinger?

- Nel, Jeg har aldrl tatt imot
noe mer enn tvillinger - og det er
mere enn nok. Men det har jeg til
gjengjeld gjort flere ganger.

- Dersom du kunne valgt yrke
om igjen - ville du da blitt jord-
mor?

- Nei, det tror jeg ikke. Det iel-
ta på flere ganger. hfen hvis det
oppsto problemer, rångte jeg be"
standig til doktor Hanst*en. Flan
var meget grei å ha rned å gjøre.
Når han koln ordnet det seg sorn
regel.

- Du bestemte deg sent for
jordmoryrket?

- Jå, det gjorde Jeg. Jeg tok
jordmorskolen da jeg var 28 år.
Og hadde jeg vært over B0 år,
vitle jeg ikke blitt tatt opp.

Jeru1y Sletsjøe har ikke bodd i
Tjølling gjennom hele livet. Hun
er født i Brunlanes * nærmere
bestemt i Nevlunghavn den 22.
oktober 1892. Da hun giftet seg
fl1'ttet hun til Larvik. Men for
,r",-er femti år siden flyttet hun til
T;ølling og er etter hvert blitt
;anske inngrodd i bygda.

* !':kk du tid til å ha andre in-
te:i:s?: enn det krevende yrket
di::'

- Lla vekkelsen kom over Tjøl-
ling terr en del år tilbake ble jgg en
ki'is1.e:"r r:g har siden hatt stor inte-
rrs$e f*r dette arbeidet. Er for
ø..-t'l9 l:efl ; 'ijt 11lfit"1-eforening til
I-øve Bedehus" llen det er ikke så
ofte jeg kommer på Bedehuset
nå. F.or to år siden var jeg nernlig
så uheldig at jeg trådde teil på
strefurtrappen på utsiden av hus*t
her hjemme, slik at jeg falt og
brakk lårhalsen. Er ikke helt res-
tituert ennå, men likevel har det
gått over all forventning.

-- Eliers er du frisk og rask?
-- Å ja, en skal ikke klage.
;\år det glelder *ituasjonen i

r.erden i ciag. får Jerury Sietsjøe et
tt'ist drag over'ånsiktel cg hun si-
*r: Det er m!'e elendighet
nindi orn i. verden. Det er lite som
e:" oppmuntrende.

* Hva meti dagens ungdom?
* Ungdommen fåri dag mange

f*istelser og har derfor lettere for
å komme på skråplanet nå enn
før i tiden. 0g til sine tider har i
hvert fall jeg store vansker med å
se forskjell på en gutt eller en pi-

ke sorn en møter på gaten. Hel -

digvis er der rnange fine unn'bal1.
også. Det skal ihke underslå.es et
vi også har mye'fin ungdom - rg
det gletler meg.

Få grunn av uhellet for to år si -
den - :1. juledag '.,ar det at deL
skjedde -- får ikke ierury Sletsjøe
;cr" til å s'Ele r.{it' h.-isarbeid. Ht:n
:nå ha hjem.meiij*lp. "-r,I*:n dagene
fl}.r iort iii<evei. siei r"rurr, og iki.e
rninst på grunnav hennes sfiorme
interesse for håndarbeiri. Og dcf
som blir skapt an'hennes flittige
hender, kan ta pusten fna noen *g
enhver. Det kan ikke minst fanr,i
lien ellers bevitne.

En milepæl i livet rundes altså i
dag. Jr;bilanten serph ingen måtCIut som en 8b-åring. Hun liknermer en ?{J-åring.Nå lovet vi hen-
ne på tro og ære at vi ikke skuile
skr3rte, men vi tillater oss likevejtil å påstå at den tidiigere dis.,trikisjordmoren vil bti vist stc.r
cpprnerksomhet i clag. .tlet fortje .

ner hun. hederskvinne som h-urr,er! Simen
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Ii[. T. HANS'TEEN
LIE.GE

LÅRVIK

Det er meg herved en glæde h lcunne bevidne at jeg nlt i
Q&o 20 &t ofte i min praksis har arbeid.et sarrunen med.

jorrnor fnr Jer:ny sletsjø,og har derved lært henne &

k j enne som en særd eles d.ygtig og samvlttigbed sfull
j ormor.

larvik 29-8-19+2, q f -'å-øt-^


