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SAMMANFATTAT Under den
senare halvan av 1800-talet var
kariessituationen i landet katastro-
fal. Frekvent amning samt att det 
lilla barnet fick tugga och suga på 
sötsaker var starkt bidragande orsa-
ker. Sötsuget grundlades tidigt.

 Barn var högt önskade också under den 
här perioden. Skälen var de samma som 
i dag, alltså känslomässiga och önskan 
att föra släkten vidare. Därtill kom star-
ka ekonomiska skäl. Barn, särskilt sö-

ner, var bästa garantin för att föräldrarna skulle 
få en relativt acceptabel ålderdom. Tre till sex 
barn var vanligt men fler än tio förekom ofta.  

Det var också Guds vilja att människan skulle 
ha barn, helst många: »Varen fruktsamma och 
föröken Eder.« Herran skulle sörja för de sina, se 
till att det blev bröd till de sina.

Dock fanns det de som inte var lika förtrös-
tansfulla: »Barn är en Guds gåva men fattigmans 
plåga.« På ett ställe sägs det att »när kvinnan inte 
längre hade några tänder borde hon slippa att 
föda fler barn«. 

graviditeten
En gravid kvinna hade på den här tiden väldigt 
mycket att bekymra sig över. Fostrets medicinska 
utveckling tycks ha varit det minsta. Kontroll av 
läkare tycks inte alls ha förekommit och knappast 
heller av barnmorska. Däremot fanns det en för-
färlig massa förbud den blivande modern måste 
efterleva för att inte dra på barnet »lyten«.

Ett sådant var harmynthet,  
läppspalt. Harmynthet var inte 
ovanligt vid den här tiden. De så 
kallade »skårorna« blev ofta so-
cialt utestängda och sedda som 
en sämre klassens individer. För 
att undvida harmyntet fick kvin-
nan inte se den kluvna läppen på en hare. Hade 
man skjutit en hare var det väldigt viktigt att man 
skar bort överläppen innan kvinnan såg djuret.

Svårare är kanske att förstå att vassa arbets-
verktyg som hötjugor och spadar inte fick stå 
nerkörda i jorden. Hade något barn i oförstånd 
gjort detta var genast en vuxen där och drog upp 
verktyget och ställde det mot en vägg eller lade 
det ner. Också yxor som satt i vedkubbar och 
nålar som satt kvar i handarbeten efter avslutat 
arbete kunde sätta »hareskar« på en stackars 
ofödd. Det kunde också hända om den blivande 
modern såg ett lock slarvigt pålagt eller en dörr 
stå på glänt.

Ett annat av samhällets olycksbarn var den 
ogifta modern. Många stackars pigor »blev på 
det viset«. Medlen att avbryta en oönskad gra-
viditet var många och ofta farliga. Att blötlägga 
den gamla tidens fosfortändstickor (»pigdö-
dare«) och skrapa av tändsatsen för att sedan 
dricka lösningen var ett av de farligaste. Arsenik 
(»råttsocker« eller »makaarj«) påstods ha sålts av 
vissa knallar. Unga flickor åt kvicksilver för att 
inte bli med barn och mödrar som inte litade på 
sina döttrar gav dem detta i smyg. Tunga lyft och 
grönsåpa var kanske inte lika farliga för kvinnan. 
Olika örtdekokter var också vanliga: »Sävenbom 
gör varje hora from.«

Om den blivande fadern inte ville kännas vid 
en ung flicka som han gjort med barn var det 
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förfärligt synd om henne. Ofta miste hon sin an-
ställning, i varje fall när hon inte längre kunde 
fullgöra sina plikter. Om möjligt fick hon då flyt-
ta hem till sina föräldrar. Den oäkta modern var 
illa sedd i samhället och av kyrkan. Hon kunde 
tvingas att gifta sig med »en skåre som ingen an-
nan ville ha« eller så auktionerades barnet ut till 
lägstbjudande på socknen. 

nedkomsten
Barnmorskor eller kloka gummor assisterade 
vid nedkomsten. Födseln skedde ofta i den 
äkta sängen men det förekom (särskilt i början 
av 1800-talet) även en mängd olika ställningar. 
Kvinnan kunde huksitta på golvet, hon kunde 
sitta i en speciell stol, »pinostolen«, hon kunde 
stå på alla fyra i sängen med mannen »stående 
bock« på andra sidan sänggaveln. Därigenom 
kunde hon krama mannen runt nacken när vär-
karna blev särskilt svåra.

Navelsträngen bands och klipptes. En god il-
lustration av dåtidens tandhälsa lämnas i en re-
dogörelse av hur det kunde gå till vid en födsel: 
»Har hört berättas att någon av de närvarande 
bet av navelsträngen som det ju sägs ske än i dag 
hos primitiva folk. Dock hade sällan någon av de 
närvarande tänder som dög härtill.«

Efterbörden brändes eller grävdes ner så att 
inga underjordiska makter eller elaka och troll-
kunniga människor skulle få den i sin ägo och 
bedriva »signer« till moderns och barnets skada. 
Detta gällde också under barnets fortsatta utveck-
ling. Man tog vara på till exempel hår, avklippta 
naglar och tandstumpar på samma sätt.

Vatten från tvätt av både mor och barn behand-
lades enligt lokala traditioner. Bland fiskarbefolk-
ningen i Blekinge skärgård grävdes det ner under 
jordfast sten. Det fick inte komma ut i havet.

Särskilt viktigt var att passa när navelstumpen 
föll av. Om detta skedde vid ett bad fick den ab-
solut inte kastas ut med badvattnet. Den togs om-
hand på olika, ofta hemliga sätt. Ofta av barnmor-
skan. Den kunde torkas eller brännas och ansågs 
ha medicinsk effekt.

Utöver segerhuva och »söndagsbarn« var det 
så kallade brödkornet ett gott omen. Med bröd-
kornet avses den nedåtriktade spetsen, kornet på 
överläppens mitt. Om spetsen var välutvecklad 
skulle barnet bli energiskt och få framåtanda.   
Efter en lyckad förlossning bjöds ibland på för-
täring och sprit. Om det blev en pojke fick fadern 
en dubbelgök.

amning
När barnet hade lindats räcktes det till fadern 
och därefter till moderns bröst. Den allra första 
mjölken kramade barnmorskan ut. Sedan skulle 
barnet ovillkorligen ha den så kallade råmjölken 
för magens skull. Dock fanns det distrikt framför 
allt i Småland där råmjölken slogs ut. 

Det ingick i barnmor-
skans åliggande att se till 
att amningen kom igång 
och att den fungerade.

Var modern en förstfö-
derska kunde bröstvår-
torna behöva sugas ut av 
en annan person. Om spädbarnet inte tog bröstet 
la man lite socker på en sudd som doppats i mo-
dersmjölk som barnet fick suga på. Man kunde 
också smörja brösten med sirap eller honung.

Bröstmjölken ansågs mycket nyttig för barnet 
och användes dessutom mot bland annat kikhos-
ta, magknip och öronsprång. Särskilt verksam var 
råmjölken. Vid öronsprång sprutades mjölken 
rätt in i örat. En uppgiftslämnare berättade att 
modersmjölken ansågs kunna släcka bränder. Vid 
ett tillfälle hade en nybliven mamma med myck-
et mjölk anlitats för att begränsa en skogsbrand 
i bygden. Hon hade gått runt elden och sprutat 
mjölk på lämpliga ställen, dock utan resultat.

Om barnet blev moderslöst eller om bröst-
mjölken inte räckte till matades det med flaska 
eller dihorn.  Detta kunde vara ett avsågat kohorn 
eller helst ett horn från en vädur (gumse). Hornet 
slöts till med ett trälock och man sydde en napp av 
garvat kalvskinn som träddes över spetsen (figur 
1). Diflaskor fanns säkert men oftast användes en 
mindre ölbutelj (cirka 33 centiliter) med en påsatt 
diapparat. Komjölk var vanligast, inledningsvis 
utspädd med hälften vatten och ofta sötad och 
uppblandad med mjöl kokt i vatten, men även 
mjölk från sto, märramjölk förekom. Att använ-
da amma (oftast en ung kvinna som förlorat sitt 
barn) var ovanligt. Enligt uppgift från Halland 
och Öland var dock ammor vanliga på herrgår-
darna där de åtnjöt viss social ställning.

Den nyblivna modern var noga med att regel-
bundet tömma brösten. Det berättas till exempel 
att om en nybliven mamma kom till kyrkan för till 
exempel nattvardsgång utan sitt barn sände all-
tid någon närsittande sitt dibarn till henne så att 
hon fick tömma brösten.  Modersmjölken ansågs 
överföra moderns egenskaper till barnet och var 
allmänt ansedd som mycket hälsosam.

Var barnet gnälligt eller kinkigt berodde det på 
att det ville dia eller behövde bytas på. Man var 
rädd att barnet skulle »skrika på sig lyten«, till 
exempel navelbråck. Amningen var därför inten-
siv. Barnen diade 8–10 gånger per dag
och flera gånger nattetid. Att amma
eller flaskmata barnet var 4:e timme,
som rekommenderades senare,
förekom inte. Om amningen inte
fungerade var det vanligt att man
gav barnet sockervatten med tesked.
Detta gillade inte barnmorskorna
eftersom det försvårade för dem
att hjälpa till så att amningen
kom igång på allvar. 

Det ingick i barnmor-
skans åliggande att se till 
att amningen kom igång 

Var modern en förstfö-
derska kunde bröstvår-
torna behöva sugas ut av 
en annan person. Om spädbarnet inte tog bröstet 

Figur 1. Dihorn 
från Nedertorneå.
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»Om
spädbarnet 
inte tog
bröstet la
man lite socker 
på en sudd
som doppats
i modersmjölk 
som barnet
fick suga på.«
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Många rapportörer ansåg att den gamla tidens 
omhändertagande av det lilla barnet var betyd-
ligt bättre än på 1950-talet då uppgifterna ner-
tecknades. Barnet ammades som regel till drygt 
ett års ålder.

Att amningen minskade möjligheten till en ny 
graviditet var allmänt känt. I fattiga familjer fick 
barnen dia så länge modern hade mjölk. Åtskil-
liga rapporter beskrev barn som diade tills de 
talade rent och kunde kommendera sin mor och 
även knäppa upp hennes snörliv: »Sätt dig mor så 
jag kan patta.« I en rapport erinras om en replik i 
en Albert Engströmhistoria: »Far ge hit snusdo-
san, mjölken äcklar mig.« 

Kvinnor som ammade intensivt och länge be-
traktades med en viss misstro då man kunde be-
fara att de ägnade sig åt födelsekontroll.

avvänjning och kost efter amningen
Tidigt introducerades vanlig kost parallellt med 
amningen. Man började med skorpor som »för-
tuggades« av modern. Bruket att en vuxen för-
tuggade maten var lika vanligt som amning. Det 
var inte ovanligt att andra än mamman stack till 
den lille en tugga av till exempel en kaka eller 
något annat delikat. En rapportör skrev: »Mor-
mor omtalade att man plägade tugga smörgås 
och giva barnet. Ifall barnet under denna tid blev 
blekt och magert så sa man att den tuggande su-
gade tuggan för hårt.«

Inte bara modern och de tandlösa mor- och  
farmödrarna tuggade till barnet utan i stort sett 
vem som helst. En rapportör erinrade sig att 
mödrarna var ovilliga att lämna över sina små till 
någon äldre kvinna för att de brukade ge den lille 
lite »mam-mam«.

Att vänja av barnet från amningen var ett be-
kymmer. Ofta reste modern bort en tid. Olika 
illasmakande ämnen användes också. I en redo-
görelse påtalades att mjölken smakade illa när 
modern blivit gravid och att det därför var sladd-
barn som var mest benägna att dia länge.

Avvanda barn som efter en tid började dia igen 
ansågs vara riktiga olycksbarn: »En sådan person 
skulle vara olyckligt att möta om man skulle före-
taga sig något viktigt.« Barnet skulle också få en 
elak tunga och bli skvalleraktig.

barnets klädsel
Spädbarnets klädsel bestod av »pinkan«, en 
skjorta som knöts i nacken, samt tröja, blöja och 
»listan« eller »svepet« som var ett två meter långt 
och femton centimeter brett tygstycke som bar-
net sveptes i. Svepet kunde också vara stickat av 
grovt bomullsgarn. Man började linda vid föt-
terna och lindade ända upp till halsen (figur 2). 
Lindan avslutades med ett påsytt band som knöts 
runt bröstet.

Oftast lindades också armarna. De placerades 
i kors över bröstet eller efter sidorna. Barnet lin-

dades 6–12 månader (armarna var 
normalt lindade halva tiden). Av-
sikten med lindan var att armar och 
ben blev skulle bli raka.

Bruket att linda spädbarn tycks 
ha varit allmänt och förekom en 
bra bit in på 1900-talet. En rappor-
tör mindes från 1910-talet hur man 
förfasade sig över en dansk mamma 
som satte strumpor på sin nyfödde i 
stället för att linda honom. 

Behandlingen var förstås en plåga 
för barnet. Det lindades till ett »fast, 
stumt bylte i avsikt att kroppen 
skulle få stadga«. En man anklaga-
des vid ett tillfälle för att vara opas-
sande munter. Han replikerade: »Då jag varit i 
mörk arrest i nio månader och bunden till händer 
och fötter i ytterligare fyra är det väl inte under-
ligt att jag är glad då jag äntligen är fri.«

sugvanor
Tum- och fingersugning nämndes mycket spar-
samt. Att barn fick suga på fingrarna kunde fö-
rekomma om man ville lugna spädbarnet vid 
speciella situationer, framför allt vid dopet. 
Statarungar som fick vara ensamma hemma då 
föräldrarna gjorde långa dagsverken på godset 
kunde också få suga på fingrarna. Maten de fick 
åt de upp så snart föräldrarna gått. Mot kvällen 
blev de så hungriga att de »diade fingrarna«. 

En tröstnapp av fuktat socker alternativt en 
förtuggad skorpbit med honung eller liknande 
knutet i ett tygstycke förekom ofta. Också förtug-
gade kakor berikade med socker inlindade i tunt 
gardintyg användes. En liten pinne kunde stickas 
genom bakre delen av tygstycket för att hindra att 
barnet svalde ner »tröstnappen«. Det var främst 
vid dopet som tröstnappen kom till användning. 
Tröstnappen fick dessutom bara användas under 
uppsikt.

I stort sett alla redogörelser nämner den sötade 
»trösten« eller »sockerdukslappen«. Ett exempel: 
»Barnet fick en sudd – en linnelapp i vilken lades 
smör, socker och kanske något annat gott. Den-
na lapp bands ihop i alla fyra hörnen. Användes 
främst då barnet blev äldre och när det skrek.«

Under hem- och husbehovsbränningens dagar 
bestod trösten av en linnelapp doppad i efter-
brygden, lacken, som var svagare än det färdiga 
brännvinet. Denna tröst gjorde barnet så berusat 
att det somnade och skriken upphörde. På den 
tiden var brännvinet ett universalmedel och det 
ansågs nyttigt mot alla åkommor. Också amman-
de mödrar använde brännvin dagligen.

tandframbrott
Om barnet tidigt fick tänder innebar detta att 
modern åter var gravid: »Tidiga tänder, små hän-
der«, var talesättet.

 

Figur 2. 
Barn lindat 
med listan.
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Dregling i samband med tandframbrott »tand-
sprickning« ansågs som regel normalt. Endast i 
ett fall rekommenderades ett mer oortodoxt be-
teende: »Dreglingen kunde botas genom att man 
slog barnet på munnen med en slev just tagen ur 
en gryta.« Mer förståeliga rekommendationer 
var att ge barnet en träsked eller en träbit att bita 
på. Andra förslag var skorpa, morot, violrot eller 
en hårt stekt fläsksvål. I nödfall fick barnet tugga 
på föräldrarnas fingrar. Det rekommenderades 
också att man masserade gommen så att man till 
slut kände den kommande tandens krona.

Dregling kände man alltså till som ett tecken 
på att barnet skulle få tänder: Var barnet ovan-
ligt kinkigt och samtidigt bet på allting hade det 
»ont för tänder«. Fick det krampanfall var detta 
»tandslag, värsta graden av ont för tänder«.

diskussion
Socker användes under den senare hälften av 
1800-talet bokstavligt talat från vaggan till gra-
ven. För att få igång diandet kunde den nyfödde 
stimuleras med en sötad tuss med lite moders-
mjölk på. Honung eller sirap på bröstvårtorna 
ansågs göra dem mer aptitliga. Ersättning för 
bröstmjölk eller tillägg var sötad välling eller 
sockervatten. I sockersudden ingick socker eller 
honung som en väsentlig ingrediens. Karameller 
var sällsynta i äldre tider men lakrits, brunsocker, 
fikon, russin och kakor fick barn äta.

Socker var ett relativt billigt och kaloririkt 
näringsmedel. Sannolikt hade det även en viss 
konserverande effekt. Uppenbarligen visste man 
inget om sockrets förstörande effekt på tänderna. 

I Folklivsarkivets instruktioner till upptecknarna 
ingick inga frågor om tandstatus. Dock framgår 
av spridda kommentarer att tandlöshet var ett 
normalt status redan i den tidiga medelåldern.  

Inställningen till amning i Sydsverige var posi-
tiv och liberal. Att dia ansågs viktigt för barnets 
behov och hälsa. Amningen var också viktig för 
moderns hälsa för att förhindra mjölkstockning. 
Att ge barnet bröstet var accepterat i alla sam-
manhang, till och med under gudstjänsten. 

Att suga på moderns bröst och dessutom få lite 
välsmakande mjölk i munnen var förstås betyd-
ligt angenämare än att suga på en smutsig tum-
me. Dessutom var inte tummen tillgänglig under 
de första månaderna på grund av att barnet var 
lindat. Trots detta är det överraskande att tum-
sugning knappast alls omnämns i rapporterna. 
Anledningen kan givetvis vara att vanan debute-
rar senare i livet och därför inte ansågs passa in 
i de skildringar som studerats. Dock redovisades 
till exempel åtgärder vid tandsprickning.

På flera håll nämndes också bruket av sugsud-
dar och det hade varit naturligt att också påtala 
tumsugningsvana om detta var vanligt. Det kan 
därför vara så att tumsugning var mycket ovan-
ligt vid den här tiden.

Utöver lindningen (och i vissa fall klädseln) 
som gjorde det omöjligt för barnet att suga på 
tummen den första tiden slås man av att så myck-
et ägde rum kring det lilla barnets mun. Barnet 
diade ett tiotal gånger om dagen och ett par tre 
gånger under natten. Det lilla barnet fick också 
tidigt förtuggade skorpor och kakor, gärna med 
lite extra sött i, från fler än mamman.

Mot tandsprickningsbesvär användes också 
skorpor, kakor eller liknande och man gav barnet 
sötade »tussnappar« i olika sammanhang. Allt 
detta söta ställde man sig uppenbarligen positiv 
till på den här tiden. Det är inte svårt att före-
ställa sig att för barnet blev det söta den främsta 
njutningen särskilt som det ofta kombinerades 
med någon form av sugande.

»Det lilla barnet
fick också tidigt
förtuggade
skorpor och kakor, gärna med
lite extra sött i, från fler än mamman.«

Det går att förändra. 
Du kan förändra!
Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3 
eller sms:a BARN till 72 900 så 
bidrar du med 50 kronor.

»Det kan
därför vara
så att tum-
sugning var 
mycket ovan-
ligt vid den
här tiden.«

➤Potentiella bindningar 
eller jävsförhållanden: 
Inga uppgivna.


