Trillingarna har delat både glädje och sorg – nu fyller
de 70: "Tack och lov har vi alltid haft varandra"
De har både gått igenom ljusa och mörka stunder tillsammans. När Gun-Britt,
Maj-Britt och Inga-Britt möts är inte skrattet långt borta. Men det är inte heller
tårarna. Trillingarnas mamma blev allvarligt sjuk efter den svåra födseln. Hon
återhämtade sig men dog i cancer när flickorna bara var tio år gamla.

– Det har varit en livslång sorg. Tack och lov har vi alltid haft varandra, säger MajBritt Nironen.

Ute på Alnösundet glider segelbåtarna fram. På bron har en gammal
amerikanare fått motorstopp och kön ringlar långsamt. På fotbollsplanerna i
området tampas hundratals äppelkindade små lirare om bollen i Äppellunda
cup.
Det är fantastiskt att vi fyller 70. Varken mamma eller pappa blev ju
så gamla
Men den här lördagen är det också fest på Alnö, eftersom trillingsystrarna
Gun-Britt Åström, Maj-Britt Nironen och Inga-Britt Åström firar sin 70årsdag. Under kvällen väntar en stor middag med barn och barnbarn och
tårtan har dekorerats med en bild på trillingarna som barn.

– Det är fantastiskt att vi fyller 70. Varken mamma eller pappa blev ju så
gamla, säger Inga-Britt Åström.

Den 4 juni 1948 överraskade de tre syskonen både sina föräldrar, Bertil och
Inga-Märta Åström, läkarna och den övriga vårdpersonalen. Snart spred sig
det sensationella runt om i landet.
– Man trodde att mamma väntade tvillingar men när jag och Maj-Britt var
ute och läkaren höll på att plocka ihop var det någon som sa: "Stopp det
kommer en till", berättar Gun-Britt Åström.
Trillingfödseln blev dramatisk och en svår prövning för den unga
mamman.
– Hon blödde så mycket att man inte trodde att hon skulle överleva. Hon fick
också en förlossningsdepression, säger Inga-Britt Åström.
Efter tre månader fick trillingarna lämna sjukhuset och då väntade
ytterligare en tid på Vita bandets spädbarnshem.
– Det låg vid Bünsowska tjärn. Vi kom hem på vår ettårsdag och då hade
också mamma kommit hem.

Trillingarna uppmärksammades ofta i lokaltidningarna och när de gick med
sina föräldrar på stan i Sundsvall var det många som vände sig om. De fick
några fina, trygga år tillsammans med båda föräldrarna, men när de var tio
år gamla kom nästa hårda slag.
Vi skulle inte gråta. Man sa bara att mamma hade det bra
– Då dog mamma i cancer. Hon hämtades av ambulansen och sedan såg vi
henne aldrig mer. Det var en stor sorg men vi tilläts inte riktigt att prata om
det. Vi skulle inte gråta. Man sa bara att mamma hade det bra, säger MajBritt Nironen.

Systrarnas ögon tåras när mammans tidiga bortgång kommer på tal.
Nu var pappa Bertil ensam med sina tre döttrar men han hade gott stöd i sin
syster.
- Hon blev mer eller mindre som vår mamma och när pappa blev änkeman
gick han en kurs i matlagning, berättar Maj-Britt Nironen.
Maj-Britt bor numera i Gävle och har två söner.
– Vi har härliga barn alla tre och de brukar överraska oss. När vi fyllde 60
var vi i Italien tillsammans, säger Inga-Britt Åström som liksom sin andra
syster, Gun-Britt, bor på Alnö.

Systrarna har många roliga minnen också. Inte minst eftersom likheterna
har gjort att de har kunnat skämta till det ibland.
Gun-Britt och Maj-Britt är enäggstvillingar och vännerna visste inte alltid
vem av dem de mötte eller pratade med i telefonen.

Systrarna har ofta omedvetet köpt precis likadana kläder
– Och jag fick alltid likadana grattiskort av Maj-Britt som jag fick av
mamma, trots att ingen av dem visste vad den andra hade köpt för kort,
säger Gun-Britts dotter Tina.
Även om de tidiga årens svårigheter har märkt de tre systrarna så är de
tacksamma över att de är vid god hälsa och att de kan njuta av barnen och
barnbarnen som har hunnit bli tolv stycken.
– Jag känner att vi ska lämna det där bakom oss nu. Vi måste gå vidare och
njuta av livet som är kvar, säger Inga-Britt Åström.
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