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Förord

Så var det dags att sammanfatta en period av livet. Naturligtvis har
jag under den tid jag arbetat med avhandlingen lärt mig mycket om
språkvetenskap, om folklig sjukdomssyn och om mycket annat. Allt
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Han har varit allt jag kan önska av en handledare. Framförallt har
Lars-Erik varit öppen för mina idéer. Men han har också bidragit
med nödvändig kritik i allt från innehåll och textstruktur till kor
rektur.
Vid institutionens seminarier har jag vid flera tillfällen fått olika
avhandlingskapitel granskade. Jag har fått många och värdefulla syn
punkter från institutionens medarbetare, även från dem som repre
senterar andra delar av ämnet än den jag själv tillhör. Till alla er vill
jag rikta mitt varmaste tack.
Anki Edlund har varit min ständiga samtalspartner när det gäll
er frågor om kognitiv semantik. Linnea Gustafsson och Mattias
Hansson har hjälpt till med korrekturläsning och Ingmari Bergquist
har översatt sammanfattningen till engelska. Ekonomiskt stöd har
jag fått av Kungl. Gustav Adolfs akademien.
Till min sambo Kennet vill jag helst framföra mitt viktigaste
tack muntligt. Här vill jag endast tacka för alla de timmar han under
kvällar och helger ägnat åt min avhandling.

Umeå i april 1999

Asbjarg Westum
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1 Inledning

De första åren av mitt vistande här utgjorde en barnsjukdom min förargelse
och förtviflan, nemligen Skerfvan, en sjukdomsform hvilken, lik ältan och
lönnältan i Stockholm, träffades öfverallt och ingenstädes; knappt något
barn som ej hade eller haft den. Läkaren ansågs ej hafva makt med denna
sjukdomsform, utan var hemfallen till kloka kärringars behandling, hvilken
bestod i diverse ceremonier, intagande af droppar, bärande af reliker; en
hjertformig inskärning eller punktering gjordes öfver barnets hjerttrakt, så
att ett par droppar blod utrunno, hvilka ingåfvos barnet: på landet brukades
att lyfta barnet vissa gånger och under vissa vändningar öfver en nyöppnad
graf (Sundhets-Collegii Underdåniga Berättelse 1851:118).

Så skriver år 1851 provinsialläkaren Sköldberg i en redogörelse från
Jönköpings provinsialläkardistrikt ställd till Sundhetskollegiet i
Stockholm.1 Hans "förargelse och förtviflan" är lätt att förstå. Här
ställs han inför en barnsjukdom som han inte har fått lära något om
i sina medicinstudier, en sjukdom som han - den medicinske exper
ten - inte ens förväntas förstå sig på.
Denna avhandling behandlar det folkmedicinska fenomen som
"träffades öfverallt och ingenstädes" och som i svenska dialekter ut
trycks med beteckningar som rå, skaver och skärva. Detta att
Sköldberg beskriver sjukdomen skärva närmast som ett andeväsen,
torde bero på att han svårligen kunde få de för skärva karakteristiska
symptomen att passa in på någon vetenskapligt definierad sjukdom.
Symptomen kan mycket riktigt också vara av mångahanda slag; en
del av dem kan i vetenskapligt avseende inte ens betraktas som teck
en på sjukdom. I många andra sammanhang har dock skärva, liksom
ris och skäver, uppfattats som identiska med engelska sjukan eller
rakit, men som jag ska visa i denna avhandling är detta ingen alltige
nom korrekt beskrivning.
Lika lite kunde Sköldberg förmodligen förlika sig med de sjuk
domsförklaringar som ortsbefolkningen höll sig med, t.ex. att sjuk
1

Sundhetskollegiet var ett statlig ämbetsverk som 1813 ersatte Collegium Medicum. Sundhetskollegiet kom 1877 att ombildas till Medicinalstyrelsen som 1968 i
sin tur blev en del av Socialstyrelsen (NE 4:199).
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domen kunde uppstå till följd av att det sjuka barnets mor under
graviditeten hade krupit genom en grind utan att ta samma väg till
baka. Läkaren finner sig utkonkurrerad av lokala boterskor och de
ras metoder, deras "ceremonier", som han uttrycker det. Naturligt
vis har de folkliga botemedlen och -metoderna inte heller något att
skaffa med vetenskapens uppfattningar om hur sjuka människor ska
bli friska. Inför det främmande rustar vi oss gärna med en avvaktan
de hållning, och att citatet ovan andas både en smula nedlåtenhet
och ett grand uppgivenhet är därför inte att undra på.2
Något annorlunda hade det möjligen blivit för provinsialläka
ren om han hade insett att ord och kategorier inte uppstår i ett kul
turellt tomrum, utan snarare kan ses som mer eller mindre klara
avspeglingar, ibland endast som suddiga silhuetter, av den kultur där
de har uppstått. Ett tydligt exempel på detta finns i Gunilla Byrmans
doktorsavhandling om graviditetsuttryck i svenskan (Byrman 1989).
Författaren visar här hur dessa uttryck avspeglar vår kulturs ibland
ambivalenta attityder till tabubelagda områden som sexualitet och
graviditet. Språkligt manifesteras det tabubelagda t.ex. genom ett
dunkelt och opreciserat bildspråk i uttryck som Hon är sådan eller
Det har blivit annorlunda med henne (Byrman 1989:61). Vår kulturs
ambivalens inför graviditeten blir däremot synlig om man ställer
uttryck som Hon är välsignad (Byrman 1989:60) mot Hon har råkat i
olycka (Byrman 1989:56), om önskad respektive oönskad graviditet.
Med folkliga sjukdomsbeteckningar förhåller det sig på liknan
de sätt. För att till fullo förstå deras semantik och för att förstå hur
och varför folkliga sjukdomskategorier hålls samman, blir det därför
ytterst väsentligt att framhäva den folkliga föreställningsvärlden och
således det mentalitetshistoriska sammanhang där ris, skäver och
skärva hade sin naturliga hemvist. Av det skälet har jag givit dessa
förhållanden ett relativt stort utrymme i denna avhandling.
För en nutida västerländsk människa är det självfallet svårt att
frigöra sig från det vetenskapliga synsättet. Min målsättning är ändå
att närma mig det folkliga materialet på dess egna premisser, varför
jag inte heller ställer de folkliga sjukdomsbeteckningarna och sjuk

2

Samma attityd finns för övrigt i många andra lärda kommentarer till folkliga
barnsjukdomar, t.ex. i Johannsen 1928:26 ff.
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domskategorierna i relation till några biomedicinska motsvarigheter,
om sådana överhuvudtaget skulle kunna tänkas.
De beteckningar som jag fortsättningsvis huvudsakligen disku
terar, dvs. ris, skaver och skärva, håller med sannolikhet på att för
svinna från dialekternas ordförråd, i den mån de inte redan är borta.
Än mindre kan man idag räkna med någon kännedom om de många
sammansättningar där dessa ord bildar huvudleden, såsom grindskärva, horskäver och jordbundenris. Ändå har de haft en plats i folks
medvetande och ordförråd ända in i 1900-talets första hälft, då
Sköldbergs yngre yrkesbröder hade utfört sitt upplysningsvärv så väl
att allmänheten inte längre behövde förlita sig på "kloka kärringars
behandling".

1.1 Kort om rakitens historia
Trots att ris, skaver och skärva ofta refererar till andra sjukliga tillstånd än rakit,
finner jag det nödvändigt att dröja något vid rakitens/engelska sjukans historia
och vid de vetenskapliga termerna. Inte ens för ett ögonblick får man sätta likhets
tecken mellan ris, skäver eller skärva och rakit/engelska sjukan, men en del berör
ingspunkter finns ändå när det gäller symptombilden. Den folkliga symptombe
skrivningen, vilken jag redogör för i kapitel 3, uppvisar flera likheter med den
beskrivning av rakit som finns i medicinska uppslagsböcker. Med all sannolikhet
är rakit den enskilda vetenskapligt definierade sjukdom som ris, skäver och skärva
m.fl. oftast har refererat till.
Rakit drabbar barn upp till treårsåldern. Orsaken är brist på kalcium och Dvitamin. De vanligaste symptomen är skelettförmjukning, som kan ta sig uttryck i
hjulbenthet eller kobenthet, mjuka skallben och deformiteter på bröstkorgen. I
värsta fall kan de sjuka också drabbas av bäckendeformiteter, något som i vuxen
ålder kan leda till förlossningssvårigheter. Vidare kan det uppstå uppdrivningar
kring vrister och handlovar samt gropar i tandemaljen om sjukdomen uppstår
under tändernas anläggningsperiod. Vanligen försvinner symptomen i och med att
sjukdomen läks, utom i svåra fall då de kan bli bestående (Lindskog 1997:461).
Liknande symptombeskrivningar är allt annat än sällsynta i mitt material (se
kap.3).
Sjukdomen i sig har av allt att döma funnits länge i Skandinavien, men den
bedöms som sällsynt under förhistorisk tid (Gotfredsen 1973:16). Vid undersök
ningar av medeltida skelett har man bara kunnat påvisa enstaka fall av sjukdomen
(Högberg 1983:124).
Det är dock omöjligt att med något mått av säkerhet avgöra hur vanlig rakiten var under den tid då den skriftliga källorna är relativt få. Däremot vet vi bättre
besked från senare århundraden. Under 1700-talet blev rakit en allt vanligare före
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teelse som under 1800-talet antog oanade proportioner över hela det urbaniserade
och industrialiserade Europa och USA. Från Paris meddelades så sent som 1907
att vartannat barn mellan sex månader och tre år som togs in på sjukhus led av
mer eller mindre långt gången rakit (McGrew 1985:308). Även i Stockholm gjor
des vid ungefär samma tidpunkt liknande undersökningar som visade att 60% av
de undersökta barnen under tre år hade rakitiska symptom (Högberg 1983:126).
Den tilltagande sjukdomsfrekvensen beror enligt Högberg (1983:125) på att
produktionen av animaliska födoämnen minskade under 1700-talet. Kosthållet
förändrades därmed och folk tvingades i allt högre utsträckning livnära sig på Dvitmaminfattig föda som potatis och spannmålsprodukter, vilket även gällde små
barn. Man kan av detta sluta sig till att D-vitaminintaget var lågt för stora delar av
befolkningen och inte minst för de spädbarn som ammades, då även modersmjöl
kens D-vitamininnehåll försämrades till följd av mödrarnas bristfälliga föda. Bar
nens situation kunde dessutom förvärras av awänjningskosten som ofta bestod av
potatisgröt (Högberg a. st.).
Det var emellertid inte bara de materiella villkoren som bidrog till att så
många barn insjuknade i rakit eller rakitliknande sjukdomar. Barnens Dvitaminfattiga föda skulle ha kunnat kompenseras, åtminstone till en del, genom
utomhusvistelse; människan kan ju bilda D-vitamin från kolesterol om hon expo
neras för solbestrålning. Men här kom de folkliga föreställningarna att stå i vägen
för barnens hälsa. Man ansåg nämligen att små barn borde hållas inomhus så
mycket som möjligt, eftersom de där var bättre skyddade mot alla onda makter
som kunde skada dem (se t.ex. Frykman 1977:28; Tillhagen 1983:202 ff.). Det
förekom naturligtvis en rad folkliga botemedel mot sjukdomen (se kap. 2), men
enligt Högberg (1983:126) "kan det i folks berättelser framskymta hur boten av
rakit löpte parallellt med utevistelse för barnet".3
När jag fortsättningsvis använder uttrycken engelska sjukan och rakit be
nämner jag dessa termer; när det handlar om det folkmedicinska ordförrådet, dvs.
ris, skaver, skärva m.fl., använder jag däremot beteckning. Detta gör jag för att
särskilja den vetenskapliga terminologin från allmänspråkets ordförråd med dess
vagare semantiska konturer (jfr Hudson 1980:78 f.; Wiklund 1992:195 ff.). Termer
hör till olika fackområden eller vetenskaper och har därför tydligt definierade och
avgränsade betydelser (se Nuopponen 1985:85 f.; jfr Laurén, Myking & Picht
1997:36 ff.). Detta gäller t.ex. rakit som har samma medicinska definition över
hela världen. När det däremot gäller ns, skaver och skärva förhåller det sig annor
lunda, eftersom dessa saknar generella och preciserade definitioner, vilket bl.a.

3 Rakitens

historia är både lång och snårig, särskilt när det gäller vetenskapens sökande efter
hållbara teorier om dess uppkomst och adekvata botemedel. Att levertran var ett verksamt
botemedel stod klart redan i slutet av 1800-talet, och något senare, 1919, konstaterade Kurt
Hulchinsky att rakit kan botas med ultraviolett strålning (Gotfredsen 1973:501 f.). Svaret
på frågan om rakitens orsaker lät vänta på sig ända till 1921 då amerikanen Elmer Verner
McCollum kunde isolera den antirakitiska faktorn som fick benämningen vitamin D (Got
fredsen a. st.). För vidare medicinska och medicinhistoriska diskussioner kring rakit, se t.ex.
Sinding 1991:22 ff. och Markestad & Abdelaziz 1991:203 ff. och där anf. litt.
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visar sig genom att beteckningarnas betydelse varierar mer eller mindre från ort
till ort.4
Samtidigt bör man notera att när rakit och engelska sjukan infördes fyllde
inte heller dessa våra dagars mest elementära krav på vetenskaplighet, dvs. klart
avgränsade definitioner. Därför borde de rätteligen betraktas som beteckningar
mera än som termer. För enkelhetens skull har jag dock i det följande valt att ändå
kalla dem termer, eftersom de en gång uppstod inom läkarvetenskapen och i takt
med biomedicinska landvinningar så småningom har fått en klart avgränsad defi
nition. Termen rakit eller rakitis är enligt SEO bildad till grek. râkhis 'ryggrad',
och skulle således betyda 'ry ggradssjukdom\ (Elementet nósos 'sjukdom' underför
stås.)5
Sjukdomen rakit kom också att kallas engelska sjukan (ithe English disease, die
englische Krankheit) p.g.a. att sjukdomen först uppmärksammades i England av
engelska läkare. I Sverige kom även denna term att anammas. Den förste som
beskrev sjukdomen på svenska var Nils Rosén von Rosenstein i boken Underrät
telse om Barn-Sjukdomar och deras botande (1771). Denne använder genomgående
engelska sjukan, ofta översatt med rachitis incompleta eller rachitis completa, bero
ende på hur långt framskriden sjukdomen var. Andra författare använder rachitis
och engelska sjukan om vartannat (se t.ex. Hedin 1797).
Sedermera kom engelska sjukan att tas upp i allmänspråket och användas mer
eller mindre synonymt med de folkliga sjukdomsbeteckningar som jag tidigare har
nämnt. Därvid kom termen att laddas med ett folkmedicinskt betydelseinnehåll
som visserligen kunde variera från ort till ort, men som undantagslöst avvek från
den vetenskapliga medicinens synsätt. Många läkare värjde sig därför mot termen
engelska sjukan som de menade hade blivit alldeles för oprecis och förespråkade i
stället rakitfis), se t.ex. Johannsen 1928:26.
Vetenskapen behövde en entydig och klart definierad term befriad från alla
icke-vetenskapliga associationer. Av det skälet föreföll rakitfis) lämpligare än eng

4 Ett alternativ till beteckning kunde vara benämning. Jag har dock undvikit denna term
eftersom den kan leda tankarna till namn, vilket sjukdomsbeteckningarna ju inte är (jfr till
detta resonemang mer allmänt Fries 1990:9 ff. och där anf. litt.).
5 Sjukdomsbeteckningen rakit {rachitis) infördes av den engelske läkaren Francis Glisson
(1597-1677), den man som något felaktigt fått äran av att ha upptäckt sjukdomen (OED 13
s.v. rickets). Glisson valde beteckningen av, som han menade, etymologiska skäl. Utgångs
punkten var rickets, det allmänna engelska ordet för rakitliknande sjukdomskomplex. Den
engelska beteckningen var enligt honom en korrumperad form av grek. rakhitis. Denna
sammanställning är av allt att döma helt omöjlig. Glisson har säkert endast tagit fasta på
ljudlikheten mellan rakhitis och rickets. Hans förslag verkar alltså vara en nybildning av
folketymologisk natur, om än i lärd skepnad. Några försök att komma till rätta med ricketss
etymologi kommer inte att göras här, men jag vill ändå nämna några ordboksuppgifter i
syfte att belysa förhållandet mellan rickets och rakit. OED 13 s.v. rickets presenterar förut
om Glissons förslag två tolkningar, varav den ena går ut på att eng. rickets skulle kunna
härledas från rucket v. 'to breathe with difficulty', medan den andra går ut på att ordet
ursprungligen är ett personnamn syftande på en känd botare. Dessa tre förslag till trots,
nöjer man sig i OED ändå, klokt nog, med konstaterandet att ordet är "of unknown ori
gin".
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elska sjukan, men kanske också därför att rakitfis) ger ett mera vetenskapligt in
tryck; ordet är ju byggt på grekiskt språkstoff och därför ogenomskinligt för den
vanliga språkbrukaren. Detta exempel skulle alltså kunna betraktas som ett sätt att
fjärma den vetenskapliga medicinska vokabulären från den folkliga och således
som ett led i uppbyggandet av en professionell terminologi.

1.2 Syfte och metod
I denna avhandling vill jag beskriva, problematisera och diskutera
det folkmedicinska fenomen som språkligt manifesteras i beteck
ningar som ris, skaver och skärva samt i de sammansättningar och
syntagm där dessa ingår, t.ex. jordbundenris, ris åt benen, gravskärva
och himmelskäver (se kap. 2). Avhandlingens tyngdpunkt ligger på
kategorisering och då från ett kognitivt semantiskt perspektiv. Syftet
är därför tvådelat och kan formuleras med hjälp av följande frågor:
- På vilka grunder förs ett upplevt sjukdomstillstånd till en viss sjuk
domskategori, t.ex. SKÄVER/SKÄRVA? (Ang. notation se s. 17.)
- Hur avspeglas folklig sjukdomssyn i det aktuella ordförrådets be
nämningsstrategier , dvs. i sammansatta beteckningar där ris respek
tive skaver och skärva ingår? (För en definition av benämningsstrategi
se inledningen till kapitel 5.)
Främst är det alltså frågor kring kategorisering som har upptagit
mig. För att nå fram till slutmålet, dvs. att synliggöra de aktuella
sjukdomskategoriernas interna struktur, har det visat sig nödvändigt
att noggrant studera den världsbild 6 och den sjukdomssyn varur de
olika sjukdomskategorierna emanerar (se 1.5.2). Varför var det t.ex.
farligt för det ofödda barnet om dess mor under graviditeten gick
genom grindar eller rörde vid lik? Eller varför skulle man vara för
siktig med var man hällde ut barnets badvatten?

6

NE (bd 20) ger följande definition av begreppet världsbild: "föreställning om
tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt
skede". När jag här, och även fortsättningsvis, använder ordet handlar det om de
föreställningar om tillvarons beskaffenhet som kommer till uttryck i mitt materi
al.
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Folklig etiologi, dvs. de folkliga uppfattningarna om sjukdo
mars uppkomst, är således av största vikt för förståelsen av folkliga
sjukdomskategorier. Samtidigt måste naturligtvis också de synliga
sjukdomstecknen beaktas, eftersom det är dessa som gör att man
överhuvudtaget kan se att någon är sjuk. Frågan blir då vilka symp
tom som ansågs typiska för just ris, skäver och skärva (se kap. 3).
Slutligen söker jag också besvara frågan vilka avtryck världsbild,
sjukdomssyn och/eller symptom lämnar i sammansatta beteckning
ar och syntagm (se kap. 4 och 5).
När jag först närmade mig min forskningsuppgift, var det med
övertygelsen att jag skulle studera nordiska dialektala beteckningar
för engelska sjukan/rakit. Denna uppfattning hade jag fått inte minst
genom de betydelsebeskrivningar som fanns i det dialektala arkiv
material som jag började arbeta med; den i särklass vanligaste bety
delseangivelsen för ris, skäver och skärva var 'engelska sjukan', med
'rakit' som god tvåa.
Som arbetet fortskred, blev jag alltmer övertygad om att jag var
inne på fel väg - en insikt som drabbade mig när jag granskade det
material som jag hade hämtat från Nordiska museets folkminnes
samlingar. 7 Materialet rörande ris, skäver och skärva hade visserligen
även där placerats i en arkivlåda märkt "Engelska sjukan", men de
enskilda excerpterna innehöll ofta långa och detaljerade beskrivning
ar av såväl karakteristiska symptom som av sjukdomsorsaker och
botemedel. Av detta material, alltså av de olika meddelarnas berät
telser, kunde jag dra slutsatsen att ris, skäver, skärva o.d. med all
sannolikhet hade använts för att referera just till engelska sju
kan/ rakit, men vad jag dessutom upptäckte, var att de folkliga be
teckningarna stod för så mycket mer, och även för tillstånd som inte
alls har något att göra med engelska sjukan/rakit. Det blev således
nödvändigt att omdefiniera forskningsobjektet.
Redan tidigt stod det klart för mig att alla de folkliga beteck
ningar som finns i mitt material avser åkommor som drabbar små
barn. Detta gäller såväl de osammansatta beteckningarna ris, skäver
och skärva som de sammansatta beteckningar och syntagm där dessa
ingår, t.ex. horskäver, gravskärva, frodris och ris åt benen. Men att

7En

närmare beskrivning av materialet och dess proveniens följer i inledningen till
kap. 2.
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säga att det rör sig om e n barnsjukdom vore ändå vilseledande.
Sedda från ett biomedicinskt perspektiv, svarar de folkliga sjukdo
marna ris, skäver och skärva förmodligen mot en rad olika sjukliga
tillstånd, liksom mot tillstånd som idag knappast alls skulle betraktas
som sjukliga (se kap. 3).
Av nämnda skäl har jag istället valt att definiera ris, skäver och
skärva, tillsammans och var för sig, som ett sjukdomskomplex. Denna
term har jag valt med tanke på den definition av ordet komplex som
finns i NEO, dvs. 'företeelse som består av många delar vilka hänger
samman på ett svåröverskådligt sätt' - och svåröverskådligt är mate
rialet i mer än en bemärkelse. De symptom som omtalas i materialet
är många och disparata. Dessutom finns en avsevärd variation i
symptombeskrivningen, ibland också när det gäller uppteckningar
från en och samma ort. Deformerade extremiteter, grinighet, allmän
svaghet, borstliknande hårväxt på ryggen, osynlig tårkanal, blek
eller gulaktig hy och nervositet är bara några av de symptom som
förekommer. Två eller flera av dessa kan i vissa fall kombineras, i
andra omtalas endast ett symptom.
Termen sjukdomskomplex kan förefalla anakronistisk eftersom
man i den aktuella kulturen och på de olika beläggorterna säkerligen
inte har uppfattat ris respektive skäver och skärva som något sjuk
domskomplex utan som en separat sjukdom. Att jag här väljer denna
term har mer att göra med den vetenskapliga tydligheten, dvs. att jag
vill undvika en sammanblandning mellan de folkliga sjukdomarna
och de tillstånd som dagens människor uppfattar som sjukliga.
Mindre svåröverskådligt och komplext blir det inte när man
börjar studera de folkliga orsaksföreställningar och botemedel som
förekommer i samband med det folkliga sjukdomskomplexet. Inte
desto mindre är dessa förhållanden, tillsammans med uppfattningar
na om karakteristiska symptom, av yttersta vikt om man vill få en
något så när heltäckande bild av de folkliga sjukdomsbeteckningar
nas semantik, liksom av sjukdomskategoriernas interna struktur (se
kap. 3, 4 och 6). Symptomen äger förvisso en kommunikativ funk
tion i det att de signalerar att någon är sjuk, men för att uppnå det
slutgiltiga målet, nämligen tillfrisknande, måste symptomen tolkas.
De måste m.a.o. ges kulturellt acceptabla förklaringar för att man
ska kunna förstå sjukdomen ifråga och för att man till sist ska kunna
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finna det adekvata botemedlet (jfr Sachs & Uddenberg 1988:68 f.;
Johannisson 1990:28 f.).
Indirekt framgår av det ovan sagda att jag studerar både ett folk
ligt sjukdomskomplex, några folkliga sjukdomsbeteckningar samt
folkliga sjukdomskategorier. För att i texten kunna åskådliggöra
detta , markeras beteckningarna på traditionellt sätt med kursiv, dvs.
ris. När det handlar om sjukdomskomplexet används rak stil, dvs.
ris, och när det handlar om kategorier markeras dessa med kapitäler,
dvs. RIS.

* * *

Folklig och vetenskaplig världsbild och sjukdomsuppfattning har
mycket få beröringspunkter; där vetenskapen räknar med bakterier
och virus som sjukdomsorsaker, talar folkmedicinen om onda ögat
och de underjordiska. När vetenskapen förutsätter att människor
blir friska om virus eller bakterier oskadliggörs, antar folkmedicinen
att man måste omintetgöra onda ögats makt eller försonas med de
underjordiska. Den vetenskapliga medicinen ställer diagnoser utifrån
förhoppningsvis noggranna undersökningar av patienten och med
hjälp av kunskaper i anatomi, fysiologi och patologi m.m. (se t.ex.
Dorland's Illustrated Medical Dictionary 1988). De folkliga botarna
behövde däremot ofta inte ens se den sjuka. Det kunde räcka med att
se personens lintyg, att se i brännvin eller att stöpa bly (se Tillhagen
1958:96 ff.).8
Av de skäl som jag här har nämnt, har jag inte funnit det meto
diskt riktigt att anlägga något komparativt perspektiv, dvs. att jäm
föra de folkliga sjukdomsbeteckningarna och -kategorierna med någ
8

Det finns inom folkmedicinen många olika sätt att undersöka vad som fattas en
sjuk. Metoden att se i brännvin gick ut på att botaren/boterskan hällde upp lite
brännvin i ett glas och rörde i detta motsols. Man fick då se hur sjukdomen eller
skada hade uppstått. Blystöpning utfördes genom att botaren/boterskan smalte
bly, slog ut detta i vatten och tolkade de figurer som blyet bildade. Om detta se
vidare Tillhagen 1958:96 ff.
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ra vetenskapliga sådana. Med ett sådant angreppssätt skulle det
folkmedicinska systemet förmodligen framstå i bästa fall som en
variant av vetenskaplig medicin, i värsta fall som en avart av den
samma, vilket vore alldeles missvisande (se Alver & Selberg 1987:21;
se även Worsley 1982:315 ff.).9 Det folkliga materialet måste tvärt
om studeras och tolkas utifrån sina egna förutsättningar.
En kultur eller subkultur bör alltid studeras på sina egna pre
misser. Under senare år har flera etnologer betonat vikten av ett
sådant förhållningssätt, bl.a. Billy Ehn och Orvar Löfgren i boken
Kulturanalys (1992). När man exempelvis vill studera arbetarklassens
värderingar, bör man noga se till att detta inte sker utifrån kategori
er som är giltiga för medelklassen. Därav följer att man bör undvika
att studera folkmedicinskt tänkande och folkliga sjukdomskategorier
utifrån principer som har uppstått inom den vetenskapliga medici
nen. Jag har därför ingen avsikt att utröna vilka företeelser som i
modern biomedicinsk mening kan uppfattas som sjukliga, utan mitt
intresse riktas i stället mot meddelarnas uppfattningar, erfarenheter,
upplevelser och definitioner. Detta val motiveras naturligtvis också
av att det är dessa folkliga uppfattningar om sjukdom som ligger till
grund för de folkliga sjukdomskategoriernas struktur, inte några
biomedicinskt konstaterbara fakta (se kap. 6).

1.3 Avgränsningar
I avhandlingens syfte ingår som sagt att studera två folkliga sjuk
domskategorier, RIS respektive SKÄVER/SKÄRVA. Dessa sjukdomska
tegorier representeras av beteckningarna ris, skaver och skärva samt
ett antal sammansättningar och syntagm där dessa ingår.
Flera andra folkliga sjukdomsbeteckningar och de sjukdomska
tegorier som dessa representerar skulle ha kunnat behandlas i denna
avhandling. Detta gäller kross, älta, leda sjukan, dåliga sjukan och

9

Alver & Selberg (1990) har i sin doktorsavhandling studerat nutida folkliga sjuk
domsföreställningar och folkliga botare i Norge.
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barnsjukan.10 De senare beteckningarna, dvs. leda sjukan, dåliga sju
kan och barnsjukan, används främst i Västergötland som synonymer
till skaver och skärva. Materialet rörande dessa beteckningar är dock
så begränsat att jag har valt att helt utesluta dem.
Vad gäller älta och kross råder ingen brist på material. Den förra
beteckningen är bäst belagd i Södermanland, medan den senare före
kommer i finlandssvenska dialekter. Om man går till arkivmaterial
kan man förledas tro att älta och kross hör till det sjukdomskomplex
som jag undersöker. De betydelsebeskrivningar som ges i samband
med dessa beteckningar visar emellertid att såväl älta som kross är
exempel på andra typer av sjukdomskomplex än det som här är ak
tuellt, då båda kan referera till såväl sjukdomar med rakitliknande
symptom som till ryggskott, feber, frossa och reumatism osv., allt
detta sjukliga tillstånd som kan drabba både barn och vuxna. Älta
och kross utgör därför enligt min uppfattning egna - och mycket
intressanta - sjukdomskomplex och sjukdomskategorier som måste
studeras separat och som därför inte försvarar sin plats i denna av
handling.
Beteckningen engelska sjukan skulle också kunna ha sin givna
plats i detta sammanhang, särskilt som uttrycket överlag har tagits
upp i allmänspråket och av allt att döma fått ett stabilt fotfäste inom
samtliga svenska dialektområden. Ofta har engelska sjukan använts
som en mera lärd synonym till de äldre folkliga beteckningarna,
trots att den vetenskapliga definitionen av engelska sjukan inte har
särskilt mycket att skaffa med de folkliga uppfattningarna om symp
tom, orsaker och botemedel. Jag har dock valt att utesluta engelska
sjukan p.g.a. materialets omfattning; beteckningen är belagd över i
stort sett hela det nordiska språkområdet.
Eftersom jag har valt att begränsa mig till beteckningar som är
belagda i svenska dialekter, och till två folkliga sjukdomskategorier,
har även en del norska och danska dialektala ord uteslutits. Detta
gäller norskans svekk, grande och småkallkleinheit samt danskans
10

Beteckningarna leda sjukan, dåliga sjukan och barnsjukan kan säkerligen betrak
tas som noaord; man ville inte nämna sjukdomen vid dess rätta namn. Att noaord
används för att beteckna sjukdomar torde knappast förvåna, då sådana är vanligt
förekommande vid företeelser som har anknytning till en övernaturlig verklighet
(jfr Edlund, Lars-Erik 1980:74 ff.; Fries 1992:89 ff.; Edlund, Ann-Catrine 1992:54
ft).
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levergrede, derspxnd. och skegeset. Den senare beteckningen tangeras
dock i 4.2.
En viktig orsak till att jag har riktat mitt intresse mot ris, skaver
och skärva är att dessa, som tidigare nämnts, utgör huvudlederna i
en rad olika sammansättningar och syntagm, samtidigt som de också
förekommer som simplex. Därför blir dessa också intressanta när
det gäller frågor kring benämningsstrategier (se kap. 5) och folklig
sjukdomskategorisering (se kap.6). Materialet rörande dessa beteck
ningar är dessutom mycket omfattande och innehåller många goda
och utförliga uppteckningar. Beteckningarna är dessutom spridda
över relativt stora geografiska områden.
Det föreligger en betydande skillnad mellan det nordliga
ris-området och det sydvästliga skäver/skärva-området med avseende
på föreställningar om sjukdomsorsaker och botemedel. I ett mellanområde förekommer beteckningarna såg och valk vilka båda refere
rar till ett till ett sjukdomskomplex som i mycket överensstämmer
med ris, skäver och skärva (se 2.4). Beteckningarna såg och valk samt
de sjukdomsförklaringar som hör till, illustrerar denna geografiska
mellanställning (se 7.1). Jag vill dock betona att det är beteckningar
na såg och valk som diskuteras, inte de sjukdomskategorier som des
sa representerar.
Jag har valt att redovisa allt material som rör ris, skäver och
skärva. Detsamma gäller för såg och valk. Huvudsakligen bygger
analysen på svenskt material. Som bekant följer dock inte ord och
uttryck alltid riksgränserna. Därför har jag också funnit det nödvän
digt att utvidga min undersökning till Norge, Danmark, och det
svenskspråkiga Finland. Jag har dock endast tagit upp norska, dans
ka och finlandssvenska belägg för ris, skäver och skärva. Materialet
beskrivs utförligt i kap. 2.

1.4 Disposition
Avhandlingen disponeras tematiskt enligt den uppställning som jag
har antytt i syftesbeskrivningen. I kap. 1 kommer jag fortsättnings
vis att redogöra för mina teoretiska utgångspunkter, såväl mentali
tetshistoriska som språkvetenskapliga. Sjukdomsbegreppet i sig är
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naturligtvis av största intresse i detta sammanhang, liksom den all
männa sjukdomssynen i den kultur som jag undersöker. Mina
språkvetenskapliga utgångspunkter har jag funnit inom den kognitiva semantiken, och då främst i George Lakoffs bok Women, Fire and
Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind (1987). La
koffs teoretiska ställningstaganden kommer därför att ägnas stort
utrymme, men här finns även en diskussion kring det objektivistiska
sättet att betrakta kategorier. Slutligen finns i detta kapitel också en
forskningsöversikt som behandlar folklig kategorisering.
I kap. 2 redovisas materialet. Inledningsvis finns en beskrivning
av källorna samt en källkritisk diskussion. Därefter redovisas mate
rialet i sin helhet: skaver och skärva (2.2), ris (2.3), valk och såg (2.4).
Kapitlet innehåller också ordgeografiska översikter samt diskussio
ner kring de aktuella beteckningarnas etymologier. När det gäller
etymologierna har inte ambitionen varit att lämna självständiga bi
drag till härledningen, utan jag har endast velat föra diskussionen
utifrån tidigare forskning.
Kap. 3 har en klart deskriptiv funktion. Det behandlar de
många symptom som enligt materialet har förknippats med ris, ska
ver och skärva m.fl. Detta kapitel bör snarast uppfattas som en in
troduktion till de följande kapitlen.
I kapitel 4 står sjukdomsorsakerna i centrum. Inte sällan avspeg
las dessa i de sammansatta beteckningarnas bestämningsleder, som
t.ex. i vårdbundenris (4.1) och likskärva (4.3). Dessa beteckningar
och många andra kan förstås som reflexer av den folkliga sjukdoms
synen och dess etiologiska föreställningar. De underliggande orsaker
som jag har funnit i materialet och som också kommer till uttryck i
beteckningarnas bestämningsleder diskuteras under rubrikerna
Övernaturliga väsen (4.1), Horan och andra marginaliserade perso
ner (4.2) samt De döda (4.3). Slutligen för jag också en diskussion
kring föreställningarna om moderns etiologiska funktion (4.4). I
kapitel 4 behandlar jag endast bestämningsledernas etymologier. De
osammansatta beteckningarnas etymologier diskuteras som sagt i
kapitel 2.
De sammansatta beteckningarna återkommer i kap. 5 och 6
tillsammans med syntagmen, t.ex. ris åt huvudet och ris åt benen.
Som tidigare nämnts, har jag intresserat mig för de benämningsstra
tegier som finns i materialet. Kapitel 5 har jag ägnat åt dessa, vilka
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antingen kan beskrivas som symptomrelaterade (5.1) eller orsaksrelaterade (5.2).
Kategoriernas interna struktur utreds och diskuteras i kapitel 6.
Sjukdomskategoriernas strukturer kan beskrivas som antingen radierande eller koncentrerande (6.1). Den förra strukturen representeras
av kategorin RIS (6.2) och den senare av kategorin SKÄVER/SKÄRVA

(6-3).
Kapitel 7 omfattar en diskussion kring några av avhandlingens
resultat. Avsnitt 7.1 omhandlar den stora skillnad som föreligger
mellan m-området respektive skäver/skärva-området vad gäller
sjukdomsförklaringar och botemedel. I avsnitt 7.2 diskuterar jag de
aktuella sjukdomsbeteckningarna och -föreställningarna ur ett för
ändringsperspektiv. Slutligen förs i avsnitt 7.3 en diskussion kring
den kognitiva semantikens förklaringspotential. Finns kategorier i
verkligheten eller är de en produkt av språk, kultur och inlärning?
Kan man tänka sig olika kategoristrukturer för olika företeelser?
Dessutom finns i detta avsnitt en mera generell diskussion kring
begreppet betydelse där det kognitiva semantiska perspektivet ställs i
relation till det objektivistiska synsättet.

1.5 Undersökningens utgångspunkter
Inom flera humanistiska discipliner har man på olika sätt berört
frågor kring folklig sjukdomssyn. I synnerhet gäller detta etnologer,
folklorister och antropologer.11 Medicinhistoriker och språkvetare
har också ägnat ämnet intresse, om än i mindre utsträckning och
mindre ingående. Det samlade antalet studier är stort och visar prov
på vitt skilda resultat. Därmed blir också fältet svårt att sammanfat
ta. Jag har därför valt att i det följande koncentrera mig endast på
förhållanden som har direkt relevans för avhandlingen.

11

Den antropologiska forskningen har främst uppehållit sig vid för oss främman
de kulturer, och i synnerhet skriftspråkslösa sådana. Deras resultat är i detta sam
manhang mest intressanta när det gäller diskussionen kring sjukdomsbegreppets
relativitet. Däremot har nordiska etnologer och folklorister naturligt nog mest
intresserat sig för nordiska förhållanden.
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1.5.1 Illness eller disease - vad är sjukt?
Sjukdom är ett relativt begrepp, liksom hälsa och medicinska system
överhuvudtaget. Vad som är sjukt och friskt definieras alls inte en
bart utifrån tillståndets biologiska karaktär. Lika viktigt är hur till
ståndet uppfattas av den enskilda männskan och den kultur som hon
lever i (Sachs & Uddenberg 1988:41; Melander-Marttala 1995:15;
Kärrlander 1993:18 f.). Graden av relativitet hos sjukdomsbegreppet
kan självfallet diskuteras, men enligt Sachs är sjuklighet i princip
inget "absolut som kan förklaras med naturvetenskapliga termer.
Den har direkt samband med vad människor 'inifrån' sin egen kul
turgrupp betraktar som sjukdom" (Sachs 1980:11).
Antropologer med medicinsk inriktning har mycket riktigt
också haft behov av att skilja mellan objektivt konstaterbara biolo
giska tillstånd och människors upplevelser av fysiska eller psykiska
fenomen. För det ändamålet har man myntat begreppen disease och
illness, varav det förra avser registrerbara förändringar i kroppens
utseende och funktion, medan det senare, illness, refererar till sub
jektivt upplevd sjukdom, dvs. när en människa anser sig vara sjuk
(Sachs & Uddenberg 1984:42).
Vad som inom en kultur uppfattas som alldeles normalt, kan i
en annan uppfattas som sjukligt. Antropologen Lisbeth Sachs, som i
sin doktorsavhandling beskriver turkiska invandrarkvinnor och de
ras möte med svensk sjukvård, berättar en episod som illustrerar
detta faktum (Sachs 1988:133). Hon var på besök i Turkiet när hon
plötsligt blev sjuk. Symptomen var vattnig avföring och hög feber.
Sachs tolkade själv dessa symptom som allvarliga eftersom de ju kan
tyda på t.ex. salmonella, kolera eller dysenteri. Den naturliga reak
tionen för Sachs, som förmodligen för de flesta västerlänningar, var
att inta sängläge, fundera på att kontakta en läkare samt att vara
mycket försiktig med födointaget. De turkiska kvinnor som omgav
henne kunde alls inte förstå hennes reaktion. Tvärtom var de upp
rörda över att hon ville stanna i sängen. De symptom som Sachs led
av, drabbade nämligen i stort sett hela befolkningen under somma
ren och var därför heller inget att oroa sig över och inget som kräv
de vård.
De fysiska eller psykiska fenomen som vi av en eller annan an
ledning uppfattar som onormala, tenderar vi att definiera som sjuk
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dom. I mitt material finns gott om exempel på symptom som vi idag
inte skulle bry oss om, men som vid den tid då uppteckningarna
gjordes, betraktades som allvarliga tecken på sjukdom. Ett av de mer
slående exemplen i detta avseende utgörs av en åkomma som kalla
des borstris (se 3.1.3, 5. 1.1 och 6.2), en sjukdom vars enda karakte
ristiska symptom var att det växte borstliknande hår på spädbarns
ryggar. Om håren började växa inåt, ansågs de kunna ställa till
mycken skada. Idag skulle vi med all säkerhet inte fästa något avse
ende vid denna typ av hårväxt.
Men trots att varje kultur har sina uppfattningar om vad som
orsakar sjukdom, om hur olika sjukdomar ska botas osv., finns det
ändå en princip som tycks vara vägledande för allt folkligt tänkande
kring sjukdom och hälsa. Denna formuleras av de norska etnologer
na Bente Gullveig Alver och Torunn Selberg på följande sätt:
I den folkelige forestillingsverden er helse et uttrykk for harmoni i mennesket, mennesker i melloni, og mellom mennesker og omgivelsene. Gjennom
forestillinger om sykdom og helse uttrykkes oppfatninger om livet og Ver
den (Alver & Selberg 1990:369).

När det gäller att identifiera och kategorisera olika sjukdomsyttring
ar ställs människan inför ett intellektuellt problem, eftersom grän
serna mellan olika sjukliga tillstånd inte är uppenbara och naturliga
på samma sätt som gränserna mellan t.ex. stolar och bord (jfr t.ex.
Ullmann 1967:125). Ett sjukdomstillstånd kan ta sig ett uttryck den
ena dagen för att ha förändrats den nästa, och det kan ge något olika
symptom hos olika personer. För att använda ett trivialt exempel:
en förkyld människa kan vara snuvig, hostig och ha ont i halsen
O.S.V., men hon kan också bara vara snuvig. Kategorin FÖRKYLNING
måste således definieras av människan själv utifrån de antaganden
eller, om man så vill, den kunskap hon har om verkligheten. Resul
tatet av denna kognitivt baserade gränsdragning får sitt mest synliga
uttryck i språket, varför språket också blir en viktig källa till förstå
else av folklig sjukdomssyn (jfr Kärrlander 1993:18 och där anf. litt.).
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1.5.2 Folklig sjukdomssyn
Eftersom sjukdomsbegreppet i sig är relativt och starkt kulturbundet, förhåller det sig på samma sätt med sjukdomssynen; inte heller
denna uppstår i ett kulturellt tomrum, utan är i hög grad beroende
av kulturens världsbild. Detta bör inte förstås som att sjukdomssyn,
lika lite som sjukdomskategorier, utgör några statiska enheter. Sna
rare är det tydligt att dessa förändras i takt med att kulturens världs
bild förändras. I en tid då man inte kände till existensen av virus
eller bakterier och aldrig hade hört talas om några naturvetenskap
ligt baserade etiologier, höll man sig med andra förklaringar. Sjuk
domar betraktades som manifestationer av det övernaturliga, vilket
tar sig uttryck i såväl tabuföreställningar som rituella och magiska
handlingar (jfr Johannisson 1990:28). Sjukdom uppfattades som ett
väsen eller en ande som måste drivas ut ur den sjukes kropp på ett
eller annat sätt. Detta väsen tog sin boning i en människa på magisk
väg. Det kunde då exempelvis röra sig om en människa med onda
ögon som satte sjukdom på någon, om övernaturliga väsen som an
sågs ha makt att göra detsamma, eller om djur som spindlar och löss
(se t.ex. Tillhagen 1958:18).
Sjukdomssynen utgör således en del av ett större kognitivt sys
tem som ytterst vilar på religiösa föreställningar. I många stycken
var dessa förvisso bortglömda när mitt material dokumenterades,
men de finns kvar som reminiscenser i t.ex. botemedel och -metoder
där ett av de tydligare exemplen utgörs av den s.k. smöjningen.
Denna botemetod utfördes genom att man grävde upp en gång i jor
den. Genom denna fördes företrädesvis barn som led av ris, skäver,
skärva o.d. (se t.ex. Tillhagen 1958:116 f.).12 Metoden är belagd över
hela det område som med en något oprecis term brukat kallas det
indoeuropeiska och beskrivs redan i Rigveda. Smöjningens religiösa
upprinnelse finns förmodligen i föreställningen om jorden som alst
rande och närande moder. Genom att återvända till jorden kan

12

Metoden kunde också utföras på andra sätt, t.ex. genom träd som hade växt så
att de bildade en ögla. Om detta finns en omfattande litteratur, se t.ex Hagberg
1921:171 ff.; Jirlow 1920:60 ff.; Jungner 1932:113 ff.; Tillhagen 1958:116; Hand
1980:133 ff.). Hur denna form av botande skedde i praktiken, beskrivs utförligt i
kapitel 2, liksom många andra botmedel och -metoder.
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människan på nytt födas u r jorden, men då i ny och annorlunda
skepnad (se Hand 1980:133 ff.).
Man kan närma sig det folkmedicinska materialet från åtmins
tone två olika håll. Dels kan man anlägga ett mentalitetshistoriskt
perspektiv, dels ett sociologiskt, där det förra är särskilt givande när
det gäller att beskriva de föreställningar som ligger till grund för de
folkliga sjukdomskategorierna. I det sammanhanget kommer jag föra
diskussionen utifrån begreppet liminal farlighet. Det sociologiska
perspektivet ger däremot en inblick i den samhälleliga funktion som
det folkliga sjukdomskomplexet hade under den tidsrymd som ma
terialet företrädesvis speglar, ca 1850 - ca 1920. Två viktiga basbe
grepp blir i det senare sammanhanget marginalitet och socialisa
tion.

Liminal farlighet
Ett nyckelord för förståelsen av de föreställningar som ligger till
grund för den folkliga sjukdomssynen är liminal farlighet.13 Enligt
religionshistorikern Åke Hultkrantz (1992<«:30) uppstår gärna osä
kerhet och rädsla inför företeelser som inte är klart definierade, in
för liminala tillstånd. Sådana kan röra både människor och natur. En
i många kulturer vanlig föreställning är att menstruerande kvinnor
besitter en övernaturlig farlighet. Andra gånger är det havet och allt
som rör detta som "kan ses som potentiella manifestationsformer av
det övernaturligas värld" (Hultkrantz 1992^:46; jfr även Douglas
1966:138).
De sjukdomsorsaker som omtalas i mitt material rör för det
första olika övernaturliga väsen, för det andra vissa människor.
Gemensamt för dem alla är att de tillhör oklart definierade kategori
er. Endast vissa människor är i stånd att sätta sjukdom på barn. Of
tast handlar det då om personer som på ett eller annat sätt står utan
13

Begreppet liminalitet (liminality) går enligt Arvidsson (1991:46) tillbaka på den
franske folkloristen och antropologen Arnold van Genneps strukturering av riter
och har ursprungligen använts för att beteckna "det tillstånd som initianden be
finner sig i under övergångsriters mellersta fas".
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för det etablerade samhället. I en uppteckning från Halland varnas
t.ex. för "fruntimmer som hade karlar i lönndom" (Eu).14 En lik
nande uppteckning från Värmlandsnäs, Värmland, varnar däremot
för att "landsvägsstrykrer" kunde sätta sjukdom på barn om man
inte gjorde dem till viljes (Eu).
I detta sammanhang är det relevant att anknyta till uppfattning
en om själen. Dag Strömbäck (1975) beskriver hur tidigare genera
tioner föreställde sig själen som en mycket rörlig enhet som i högsta
grad kunde separeras från kroppen. På det sättet kunde en människa
få makt över en annan, även över långa avstånd. Man behövde inte
röra vid en människa för att skada henne; man behövde inte ens ha
för avsikt att skada för att detta ändå kunde ske.
När en människa nyss hade dött var hon farlig för en blivande
mor eller ett litet barn (se 4.3). Denna människa levde inte, men
fanns fortfarande med rent fysiskt i den mänskliga gemenskapen;
hon befann sig i ett liminalt tillstånd. Däremot var hon inte längre
farlig när hon hade genomgått den övergångsrit som jordfästningen
innebar, för då hade hon åter kommit till ett klart definierat till
stånd.
På samma sätt kunde den blivande modern vålla sjukdom (se
4.4). Hon, som själv befann sig i ett liminalt tillstånd, är den oftast
omtalade personen i sjukdomsförklaringarna. Hon bar visserligen
inte den direkta skulden till att hennes barn insjuknade, såvida hon
inte hade brutit något sexuellt tabu, men väl den indirekta. Genom
att underlåta att vidta de försiktighetsåtgärder som ankom på en
gravid kvinna, kunde hon förorsaka att hennes barn drabbades av
skäver eller skärva. Helst borde hon inte gå genom grindar - dåti
dens sydsvenska landsbygd hade åtskilliga sådana. Grinden utgjorde i
sig gränsen mellan inägorna och naturen och därmed mellan det
kända och det okända. Inte heller borde hon konfronteras med per
soner som hade brutit mot samhällets moraliska normer.
Övernaturliga väsen som tomtar, vättar, vittror och älvor an
sågs också vara kapabla att att sätta sjukdom på ett barn om dess
mor gjorde något som förargade dem (se 4.1). Även dessa väsen kan
ses som liminala. De tillhör definitivt inte den mänskliga gemenska-

14

Förkortningen Eu (Etnologiska undersökningar) refererar till det material som
härrör ur Nordiska museets folkminnessamlingar i Stockholm (se kap. 2).
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pen, men ofta bär de flera av människornas yttre kännetecken. Dessa
motstridiga egenskaper torde utgöra grunden för deras påstådda far
lighet.

Socialisation och marginalitet
Socialisation innebär att varje individ fostras till ett sätt att betrakta
och interagera med omvärlden; hon lär sig att bete sig i enlighet med
den äldre generationens mönster av förväntningar och normer
(Brante, Andersen & Korsnes 1998). Varje människa får därmed de
nödvändiga verktygen för att intellektuellt och känslomässigt förhål
la sig till sjukdom. Men att socialiseras till en sjukdomssyn kan ock
så innebära att man lär sig vilka handlingar, personer, väsen eller
övriga fenomen som kan vara sjukdomsframkallande (se kap. 4).
Man lär sig därigenom att skydda både sig själv och samhället mot de
katastrofer som sjukdom i värsta fall kan innebära. Häri ligger för
modligen en del av förklaringen till att magiska handlingar och riter
med rötter långt tillbaka i historien har levt kvar ända in på 1900talet; de har givit en känsla av att man kan skydda sig mot det onda
som sjukdom representerar.
Att den gravida kvinnan befann sig i en potentiellt livshotande
situation på 1800-talet behöver knappast påpekas. I viss mån kan
man dock säga att hon, genom att socialiseras in i den dåtida kultu
rens sjukdomssyn, kunde försöka skydda sig mot sådant som ansågs
farligt, t.ex. att bli rädd eller att utsätta sig för kontakt med lik eller
med icke önskvärda personer. Härigenom blir "socialisationens vik
tigaste funktion att öka integreringen i samhället genom att skapa
konsensus om normer och värden, och därmed upprätthålla balan
sen i det sociala systemet" (Brante, Andersen & Korsnes 1998).
Etnologen Jonas Frykman (1977:26) hävdar under hänvisning
till socialantropologen Alan Young att "folks sjukdomsuppfattning
förklarar och bekräftar viktiga sanningar om samhället och dess rela
tioner". Frykman ägnar i sin doktorsavhandling Horan i bondesam
hället (1977) ett kapitel åt den s.k. horskäver-föreställningen och
lämnar därigenom ett viktigt bidrag till förståelsen av sjukdomsupp
fattningars sociala funktion.
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I detta avseende förefaller det sociologiska begreppet marginali
tà användbart, då i betydelsen "en utsatt position i förhållande till
ett centrum" (Svedberg 1995:11). Enligt en företrädesvis sydsvensk
föreställning kunde personer som av någon anledning hade ställts i
utkanten av det etablerade samhället sätta sjukdom på barn. Detta
gällde människor som bröt mot de moraliska eller etiska normerna.
Påstått osedliga personer kunde t.ex. förorsaka horskäver bara ge
nom att titta på eller beröra små barn (se 4.2.). Den uppenbara ten
densen i Frykmans material är att det är kvinnor som anklagas för
att vålla skada. Eftersom osedliga kvinnor i någon mån hamnade
utanför det etablerade samhället, blev sjukdomsanklagelsen ett sätt
att marginalisera de påstått osedliga. Horskäver-anklagelsen fick där
igenom en kontrollerande funktion som syftade till att bevara den
sociala strukturen (Frykman 1977:39).
På liknande sätt kan man förstå flera andra varianter av skäver
och skärva, vilket inte bara framgår av de sjukdomsförklaringar som
omtalas i materialet, utan ofta också av sjukdomsbeteckningarnas
bestämningsleder. Tjuvskäver orsakades av oärliga personer, mördarskäver av mördare, fadderskärva av en moraliskt bristfällig fadder
o.s.v. (se 4.2). Stigmatiserade mänskliga beteenden förknippas alltså
med sjukdom.

Förkristet och kristet - lekt och lärt
Vid en första anblick ter sig den folkloristiska delen av mitt material
som ett myller av sjukdomsförklaringar och botemetoder, den ena
förklaringen eller metoden mera kuriös än den andra. Inte desto
mindre är det tydligt att de alla ingår som delar av ett kontinuum av
kulturströmningar, av religiösa, magiska och medicinska föreställ
ningar där man inte nödvändigtvis ger upp gamla seder och bruk
bara för att man tar till sig nya idéer. Vi kan se hur gamla förkristna
föreställningar lever kvar mycket länge efter det att Norden anses
vara kristnat, och seder av äldre ursprung är mycket livskraftiga,
som exempelvis användandet av besvärjelser och riter av olika slag
(se Pleijel 1976:3 f.).
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Sjukdomssynen som den framträder i mitt material ingår i detta
kontinuum där man svårligen kan urskilja några tydliga gränser mel
lan förkristet och kristet, lekt och lärt. Att den underliggande sjuk
domssynen återspeglas i såväl sjukdomsbeteckningarnas etymologier
som i benämningsstrategier och kategorisering, är uppenbart (se kap.
4, 5 och 6).
Man måste dock hålla isär den sjukdomssyn som kommer till
uttryck i 1800- och 1900-talets berättelser om orsaker och botemedel
och det kognitiva system som ursprungligen utgjorde ramverket för
kulturens världsbild. Ramverket skymtar visserligen även i mitt ma
terial, t.ex. i den djupt rotade föreställningen om onda ögat, men
oftare har ramen börjat vittra sönder. Detta märks inte minst i
många av sjukdomsbeteckningarna där t.ex. ett ursprungligt sågris
har blivit sovris (se även kap.5). Den ursprungliga betydelsen hos
elementet såg har gått förlorad; ordet är av allt att döma bildat till
verbet suga och syftar på att något övernaturligt väsen har sugit kraf
ten ur de sjuka barnen (se 2.4). Människan strävar efter att göra verk
ligheten begriplig, och om en viss sjukdomsförklaringen inte längre
är giltig, tar man till en ny strategi. Här blir resultatet alltså sovris,
med förklaringen att de sjuka barnen sover ovanligt mycket. Från
att ange den tänkta sjukdomsorsaken, kommer så bestämningsleden
att beskriva ett symptom.
Ett något annorlunda exempel på samma företeelse utgörs av
ledskärva/-skaver, där bestämningsleden med all sannolikhet har
betydelsen 'grind' (se även kap. 5). En vida spridd föreställning var
att gravida kvinnor borde akta sig för att gå genom grindar för att de
väntade barnen skulle slippa drabbas av sjukdom. På vissa orter
tycks emellertid denna förklaring ha fallit i glömska, för i materialet
finns inte mindre än tre tolkningar av bestämningsleden, vilket ju i
sig är rimligt eftersom den är polysem. Den ena tolkningen håller sig
till det ursprungliga mönstret; ett barn kan få ledskärva om modern
under graviditeten har gått genom en grind på ett felaktigt sätt (se
kap. 2). Ordet led kan också avse kroppsdel, vilket den andra tolk
ningen tar fasta på. I detta fall uppges som sjukdomsorsak att den
gravida kvinnan har brutit pinnar mot knäna. Den tredje tolkningen
utgår från ledet i en vagnsaxel; om en havande ser en hjullös vagns
axel snurra, kan hennes barn drabbas av sjukdom.
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För att ett medicinskt system ska kunna fortleva måste det er
bjuda kulturellt acceptabla förklaringsmodeller, dvs. sådana som
förefaller rimliga för de flesta människor i en viss kultur. Traditio
nen spelar en viktig roll i det avseendet. Men traditionen väger tungt
även när förklaringsmodellerna är stadda i förändring, vilket var
fallet när detta material dokumenterades. Mycket tydliga spår sätter
traditionen när det gäller botemedel och -metoder. Samtidigt är des
sa intimt förknippade med den tänkta sjukdomsorsaken. Har ett
barn insjuknat p.g.a. en osedlig kvinna, bör man också ta något fö
remål från henne och ge barnet (se kap. 2). Möjligen är det så att de
folkliga sjukdomsförklaringarna har varit livskraftiga så länge bero
ende på att de är nödvändiga förutsättningar för de gamla botemed
lens fortlevnad. Botandet har undantagslöst haft ritkaraktär. Riter,
dvs. handlingar med magisk och/eller religiös innebörd, överges inte
så lätt, och de behöver aldrig förklaras. De är sig själva nog. Därför
fanns det kanske inte heller någon anledning att ifrågasätta de gamla
sjukdomsförklaringarna. Klart är i alla fall att både botemedel och
orsaksföreställningar överlevt länge efter den tid då den världsbild ur
vilken de en gång uppstod i stort sett hade fått ge vika för det mer
naturvetenskapliga synsätt som förmedlades av provinsialläkarna.
Slutligen finns också en mera påtaglig förklaring till att de gam
la botemedlen och orsaksföreställningarna överlevde så länge: läkar
vetenskapen hade inget att erbjuda, vare sig förklaring eller bot. Där
för fortsatte allmogen att sätta sin lit till kloka gummor och gubbar
hellre än till den organiserade sjukvården. 1800-talets och det begyn
nande 1900-talets folkliga botare blev därigenom bärare av en myck
et gammal tradition vars ideologiska upphov de knappast alls kände.

1.5.3 Kategorisering
Eftersom sjukdomsbegrepp och sjukdomssyn är kulturrelativa före
teelser, kommer de sjukdomskategorier som bildas på grundval av
sjukdomsbegrepp och sjukdomssyn att vara lika beroende av kultur
specifika förhållanden. Jag kommer i det följande att koncentrera
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min framställning kring två frågor, nämligen varför vi kategoriserar
vår omvärld och hur detta sker.15
Ett flertal forskare vid Institutionen för nordiska språk i Umeå
har intresserat sig för liknande frågor, bl.a. Margareta Svahn i sin
avhandling (1991) om folkliga namn på gräs och Staffan Wiklund i
dennes avhandling om våtmarksord i lulemålen (1992). Ann-Catrine
Edlund undersöker i ett pågående arbete hur man inom den bottniska säljägarkulturen har kategoriserat sälar. (Arbetet kommer att
utges under hösten 1999.) I institutionens regi har även genomförts
ett antal symposier med inriktning mot folklig kategorisering. Ett av
dessa rörde dialektala terrängords semantik (se Edlund 1987), ett
annat behandlade folkliga växtnamn (se Fries 1990), medan ett tredje
hade en mera teoretisk och principiell inriktning mot folkliga taxonomier och folkliga tabueringsföreställningar (se Edlund 1992).

Vårt behov av ordning
Främst är det behovet av ordning som ligger till grund för all kate
gorisering, ett behov som har såväl intellektuella som kulturella och
funktionella orsaker. Dessa tre aspekter på ordning kan egentligen
inte renodlas, utan går alltid in i och förutsätter varandra. För att på
ett tydligt sätt illustrera mitt förhållningssätt vill jag anföra en upp
teckning från Skåne som jag i det följande kommer att använda som
utgångspunkt för min diskussion:
Kak- och skrapskäfver äro redan nämnda; så ha vi grytskäfver, som uppstår
om modern får se en upp- och nedvänd gryta; himmel- eller likskäfver upp
står, om modern kommer att se en likkista med liket upplyftadt så högt, att
hon får se himmeln under den, något som kan ske när ett lik bäres på en bår

15 Jag

använder här termen kategorisering fastän många av de undersökningar som
jag refererar till i detta avsnitt talar om klassifikation, klassificering eller (folklig)
indelning. De två förstnämnda termerna har jag uteslutit p.g.a. att det ofta an
vänds inom naturvetenskapen, t.ex. inom biologin och förutsätter entydiga grän
ser mellan olika klasser som ömsesidigt utesluter varandra. Termen (folklig) indel
ning skulle i sig vara möjlig, trots att den förefaller något vag. Mitt val föll dock
på kategorisering, inte minst p.g.a. att detta är den etablerade termen inom den
kognitiva semantiken, den teori som jag utgår ifrån.
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å bärarens skuldror eller bäres uppför en hög backe; hårskäfver uppstår, om
modern går barhufvad, och horskäfver, om en ogift qvinna som äfven är
fruktsam, kommer till att se hennes hårbena. Magskäfver vållas deraf, att
modern får se en lättfärdig qvinna iklädd två förkläden, och hon ej har mod
eller vett att rycka bort det ena af dem; morskäfver är en följd af en lösaktig
qvinnas besök innanför hemmets tröskel: Grafskäfver uppstår, om modern
blickar ned i en öppen graf, och ledskäfver, om hon får se en vagnsaxel, utan
hjul, snurra ikring, samt hasplskäfver, om modern sätter sig på en stol eller
bänk, på hvilken der fallit linskäfvor från garnhasplan (Wigström 1896:282
f.).

Uppteckningen visar att man i Stoby räknade med inte mindre än
elva varianter av skäver, alla med sina speciella orsaker. Utifrån or
sakerna har sjukdomsvarianterna fått sina beteckningar (se kap. 5),
och utifrån dessa differentieras också kategorin SKÄVER (se kap. 6).
Den relativt finmaskiga kategoriseringen fyller i det här fallet det
viktiga intellektuella behovet av att förstå varför sjukdom upp
står, samtidigt som den också på ett detaljerat sätt bidrar till att sys
tematisera de olika sjukdomsyttringarna efter den mycket konkreta
handling som antogs ligga bakom (se kap. 4).
All kategorisering utgör systematiska försök att ordna och kon
trollera omvärlden för att därigenom göra den mera förutsägbar (jfr
Lévi-Strauss 1983:28 ff.). Man skulle m.a.o. kunna säga att vi infogar
vår omvärld i mer eller mindre klart definierade och avgränsade
språkliga kategorier för att fylla ett intellektuellt behov av att göra
världen begriplig. Kategorierna blir på så sätt ett slags förklaringsin
strument, men lika mycket är de instrument för att bekräfta och
cementera vår egen kulturs idéer om världen.
Den intellektuella aspekten kan därmed inte ryckas loss från de
kulturspecifika tankemönster och förväntningar på världen som
styr vår kognition och slutligen påverkar kategoristrukturen (se Lakoff 1987:81; se även kap. 6).16 Detta framgår tydligt av det inledan
16

Ett belysande exempel på förväntningarnas betydelse för vår uppfattning av
verkligheten finns i den gamla nordiska föreställningen att björnen saknar senor.
Detta antagande grundades dels på att björnen, trots sin styrka, ser mjuk och
säckig ut, dels på att den saknar dödsryckningar (Almqvist 1991). Björnen har
självfallet senor liksom alla andra däggdjur, men människor såg dem inte, eftersom
den inte förväntades ha några. Behovet av en rimlig förklaring till ett iögonfallan
de fenomen kommer här att överordnas de faktiska förhållandena, de som rör
björnens anatomi.
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de citatet där likskäver och gravskäver särskiljs p.g.a. att de har olika
konkreta orsaker. Utan den sjukdomssyn som kommer till utttryck
i uppteckningen, hade en sådan differentiering inom kategorin
SKÄVER varit totalt omöjlig. Kategoriseringens kulturella dimensio
ner understryker också Birgitta Ernby i sin avhandling om bohus
länska fisknamn (Ernby 1992:10): "Såväl bredden som djupet på ett
folkligt begreppssystem är avhängigt av hur centralt och betydande
det är för de människor som brukar det".
De intellektuella och kulturella aspekterna är nödvändiga för
förståelsen av folkliga kategoristrukturer, men även den funktionella
aspekten bör betonas. När man har kategoriserat ett visst tillstånd,
har man också tagit ett viktigt steg mot tillfrisknande (se Sachs
1988:24). Även i uppteckningen från Stoby kan man ana denna di
mension i det att de många kategorimedlemmarna språkligt marke
ras av unika bestämningsleder. Dessa anspelar visserligen på den
bakomliggande orsaken, men därigenom indikerar de också det bo
temedel som kan antas vara gångbart, eftersom botmedel borde sö
kas där man hade ådragit sig sjukdom. Hade ett barn blivit sjukt
p.g.a. att dess mor hade kommit i kontakt med lik, borde man söka
bot hos de döda, genom att exempelvis föra det sjuka barnet runt en
död. Den praktiska nyttan av kategorisering är m.a.o. påfallande.17

Hur skapar vi ordning?
För att komma åt svaret på frågan hur vi strukturerar våra kategori
er och därigenom skapar ordning, faller det sig naturligt att utgå från
de mänskliga behov som gör att vi överhuvudtaget ägnar oss åt kate
gorisering. Dessa behov har jag ovan definierat som intellektuella,

17

De funktionella behoven kan dock vara av de mest skiftande slag. Många är de
språkvetenskapliga avhandlingar som poängterar detta. Margareta Svahn (1991)
visar exempelvis hur växternas användning till dels har styrt den folkliga kategori
seringen av gräs. Som illustration kan nämnas kategorin SKOSTARR som innefat
tar "de sorters hö som använts av människor i norra Norrland i skorna om vin
tern" (Svahn 1991:47). I lulemålen är kategorin VÅTMARK rikt differentierad,
eftersom våtmarkerna bl.a. tjänade som betydelsefull fodertäkt (Wiklund 1992:37
f.).
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kulturella och funktionella. Våra erfarenheter av världen, såväl fy
siska som mentala och emotionella, och vårt sätt att i vid mening
interagera med världen är av största betydelse för våra olika katego
ristrukturer. 18 Den kognitiva semantiken utgår just från en sådan
förståelse av kategorisering och kategoribildning och det är inom
denna tradition som mina teoretiska och metodiska utgångspunkter
står att finna. Min främsta inspirationskälla i detta avseende utgörs
som sagt av den amerikanske lingvisten George Lakoff och hans teo
rier så som dessa framställs i boken Women, Fire and Dangerous
Things (1987).
Den kognitiva semantiken kan ses som en utveckling av framför
allt psykologen Eleanor Roschs prototypteori, men också av filoso
fen Ludwig Wittgensteins familjelikhetsbegrepp (Lakoff 1987:11).
Båda dessa har iakttagit att kategorier kan vara assymetriska. En av
Roschs (1975) stora poänger är att det finns bättre och sämre exem
pel på en viss kategori, medan Wittgenstein i sin tur kommer fram
till att det inte finns några statiska gränser för kategorier, som istället
kan utvidgas och utvecklas p.g.a. av det faktiska språkbruket.
Både Rosch och Wittgenstein har visserligen tagit ett långt kliv
från allt vad traditionell semantik heter, men det man kan invända
är att ingen av dem ger sig in på några egentliga förklaringar till de
fenomen som de har upptäckt. Varför definierar vi t.ex. strutsen
som en fågel trots att den är ett sådant dåligt exempel på sin katego
ri? Och varför varierar prototypen, dvs. det bästa exemplet på kate
gorin FÅGEL, från person till person? Varför tycker vissa att en grå
sparv är det bästa exemplet på kategorin, medan andra föredrar en
duva? Dessa är några av problemen med prototypteorin.
Den franske lingvisten Georges Kleiber (1990:119) går längre i
sin kritik när han hävdar att "la notion prototypique apparaît,
somme toute, comme une notion classique que l'on peut définer à
l'aide d'un certain nombre de traits".19 Han menar alltså att proto

18

För en kort översikt över den kognitiva lingvistikens grundtankar se Theil Endresen 1996:97 f.
19 Georges Kleiber (1990) ger en mycket grundlig och instruktiv översikt över
semantikens utveckling från objektivistiska teorier över prototypteorin till den
kognitiva semantiken som han definierar som "la version étendue". Denna bör
dock inte bara betraktas som en utbyggd och utvecklad variant av prototypteorin,
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typteorin på det stora hela endast är en utveckling av den traditio
nella objektivistiska synen på betydelse och kategorisering, eftersom
teorin ytterst bygger på tanken om semantiska särdrag; ordet fågel
kan m.a.o. definieras med hjäp av en rad strukturella kriterier även
inom prototypteorin.
För att på ett åskådligt sätt förklara den kognitiva semantikens
ståndpunkter och fördelar, vill jag göra en jämförelse med det objek
tivistiska synsättet, som för övrigt har influerat de flesta semantiska
teorier, varav jag endast kommer att beröra ett fåtal i den följande
diskussionen. Den största skillnaden mellan ett objektivistiskt syn
sätt och ett kognitivt ligger i uppfattningen om var betydelsen finns,
dvs. om den ligger i ordet, begreppet, världen eller om den finns
s.a.s. inne i språkanvändarens huvud (se Gärdenfors 1996:95 ff.; Tay
lor 1995:2). Den kognitiva semantiken hävdar det senare, vilket
självfallet också får en rad andra konsekvenser för förståelsen av be
tydelse och kategorisering. En diskussion kring dessa konsekvenser
förs i kapitel 6 och 7.
Rationalitetsbegreppet får därför en stor betydelse i samman
hanget. Min avsikt är inte att ge någon grundlig utredning av detta
mångfasetterade begrepp. Jag vill endast ansluta mig till George Lakoff (1987:7) som sammanfattar den västerländska synen på rationa
litet och som därigenom också sätter fingret på en del av de problem
som följer av det aktuella synsättet:
Reason, in the West, has long been disembodied and abstract - distinct on
the one hand from perception and the body, and on the other hand from
the mechanisms of imagination, for example, metaphor and mental imagery.
In this century, reason has been understood by many philosophers, psycho
logists, and others as roughly fitting the model of formal deductive logic
(Lakoff 1987:7).

Om man studerar andra kulturer än den egna eller tidigare skeden i
den egna kulturen är det därför viktigt att beakta sitt eget rationali
tetsbegrepp, då detta i viss mån påverkar ens seende, och samtidigt
vara uppmärksam på att andras uppfattning av rationalitet kanske
inte är identisk med ens egen.

utan som "une véritable rupture par rapport à la version standard" (Kleiber
1990:150).
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Det ovan sagda utgör min huvudsakliga kritik mot den ameri
kanske språkantropologen Brent Berlin. Han har framför allt stude
rat kategoriseringen av växter och djur i skriftlösa kulturer och har
därvid funnit att kategoriseringsprinciper är universella samt att de
helt och hållet bygger på strukturella och morfologiska kriterier.
Berlin vill därigenom visa att även den "primitiva" människan är
rationell och kategoriserar sin omvärld enligt samma mönster som
den moderna naturvetenskapen. Därmed kommer han att tillämpa
ett modernt, västerländskt rationalitetsbegrepp på icke västerländska
kulturer. Hans tysta förutsättning blir således att rationalitetsbe
greppet är universellt, att det är oföränderligt, oavsett om vi talar
om litterata eller illitterata, starkt religiösa eller mer sekulariserade
kulturer:
My major claim here is that the observed structural and substantive typolo
gical regularities found among systems of ethnobiological classification of
traditional peoples from many different parts of the world can be best expla
ined in terms of human beings' similar perceptual and largely unconscious
appreciation of the natural affinities among groupings of plants and animals
in their environment - groupings that are recognized and named quite inde
pendently of their actual or potential usefulness or symbolic significance to
humans (Berlin 1992:xi).

Härigenom ifrågasätter Berlin de antropologer som i likhet med den
kognitiva semantikens företrädare poängterar vikten av att se verk
ligheten som en kulturell konstruktion byggd på våra mentala bilder
av densamma (jfr t.ex. Silow 1992:135 f.). Berlins förhållningssätt
resulterar därmed i en begränsad syn på allmänspråkets kategori
strukturer, eftersom han tenderar att låsa fast all kategorisering vid
den moderna vetenskapliga. Därför bortser han också från praktis
ka/funktionella behov och från kulturbundna faktorer som eventu
ellt skulle kunna vara väsentliga för förståelsen av den folkliga kate
goriseringen inom ett visst område.
Margareta Svahn (1991:33) tar upp en sådan kritisk punkt i Ber
lins resonemang, nämligen hans påstående att "växters funktion är
av helt underordnad betydelse vid indelningen av växtvärlden"
(Svahn 1991:33). Hennes avhandling, som i de flesta avseenden stö
der Berlins hypoteser, visar att strukturella drag tillsammans med
växternas funktion ibland verkligen har varit avgörande för katego
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riseringen. Detta gör enligt min uppfattning inte den folkliga kate
goriseringen av växter mindre rationell än den vetenskapliga, endast
annorlunda.
Enligt det objektivistiska synsättet, som Berlin indirekt företrä
der och som för övrigt har influerat de flesta semantiska teorier, bil
das kategorier på grundval av gemensamma semantiska särdrag ge
nom binära distinktioner (jfr t.ex. Ungerer & Schmid 1996:22; Klei
ber 1990:26 f.). Man utgår helt enkelt från att kategorier är klart de
finierade och att de har tydliga och entydiga gränser. Detta innebär
att en företeelse måste uppfylla vissa strukturella krav för att räknas
till en viss kategori: stol, pali och fåtölj hör alla till kategorin
SITTMÖBEL eftersom de förenas av vissa semantiska särdrag. Där
emot utgör de underordnade kategorimedlemmar och får egna be
teckningar eftersom de också har vissa unika särdrag som skiljer dem
från de andra medlemmarna av samma kategori (se t.ex. Smith &
Medin 1981:22 ff.).
George Lakoff (1987:6) pekar på ett väsentligt problem som har
följt den semantiska teoribildningen:
From Aristotle to the later work of Wittgenstein, categories were thought to
be well understood and unproblematic. They were assumed to be abstract
containers, with things either inside or outside the category. Things we as
sumed to be in the same category if and only if they had certain properties
in common. And the properties they had in common were taken as defining
the category.

Den kognitiva semantiken tar avstånd från den objektivistiska be
skrivningen av kategoribildning och betydelse. En viktig punkt i
detta avseende är betoningen av underliggande kulturbaserade struk
turer. Kulturspecifika erfarenheter antas generera kulturspecifika
mentala bilder av verkligheten, bilder som i sin tur kommer att in
verka på kategorisering och kategoristrukturer. Detta resonemang
leder in mot en mycket central term, nämligen idealized cognitive
models (ICM). Termen har myntats av George Lakoff och syftar på
de kognitiva strukturer som organiserar vår förståelse av verklighe
ten såsom denna framträder genom våra erfarenheter och föreställ
ningar om densamma. De kognitiva modeller som utgör grunden för
all kategoribildning är därför intimt förbundna med vårt sätt att
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interagera med omvärlden, i första hand fysiskt, men också intellek
tuellt och känslomässigt.
För att ge en tydligare bild av ICM:s innebörd vill jag använda
en av de kategorier som Lakoff anför, nämligen kategorin MOR (Lakoff 1987:83). Eftersom svenskan huvudsakligen har samma katego
rimedlemmar som engelskan, har jag här översatt de engelska be
teckningarna. I svenskan finns bl.a. STYVMOR, FOSTERMOR, BI
OLOGISK MOR och SURROGATMOR.
Kategorin innehåller, som alla andra, ett centralt exempel,
MOR. Det centrala exemplet kan beskrivas som en kvinna som har
fött barn, har bidragit med hälften av barnets gener, uppfostrar och
vårdar barnet samt är gift eller sammanboende med barnets far, även
om giltigheten av det senare kriteriet väl kan diskuteras i våra dagar,
åtminstone när det gäller många västerländska samhällen. Kvinnan
är vidare en generation äldre än barnet och fungerar som dess vårdnadshavare. Om man nu utifrån någon av de objektivistiska teorier
na skulle försöka finna de gemensamma särdragen för de olika med
lemmarna av denna kategori, skulle man inte komma särskilt långt,
eftersom de övriga medlemmarna av kategorin inte har särskilt
mycket gemensamt med det centrala exemplet särdragsmässigt sett.
Ordet styvmor syftar på en person som inte har fött barnet,
men som är gift med barnets far som dessutom måste ha vårdnaden
om sitt barn. En fostermor har heller inte fött barnet och är inte gift
med barnets far, medan en biologisk mor har fött barnet, men överlå
tit vård och uppfostran till någon annan som därigenom kommer att
definieras som någon annan typ av mor. På senare tid har också fö
reteelsen surrogatmor uppstått. Hon föder visserligen barnet, men
har genom kontrakt avsagt sig rätten att uppfostra det. Dessutom
behöver en surrogatmor inte ha bidragit med sina egna gener.
Lakoffs teori ska alls inte förstås som att en viss kategori bygger
på en enda ICM. Vad gäller kategorin MOR, definieras denna utifrån
ett kluster av olika modeller. En av dessa utgår från vem som har
fött barnet, en annan från vem som har bidragit med barnets gener,
en tredje från vem som vårdar och uppfostrar barnet osv. De olika
medlemmarna av kategorin utgår i varierande grad från någon eller
några av dessa modeller, men kan i vissa fall hamna mycket långt
från det centrala exemplet, vilket är fallet med t.ex. surrogatmor.
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Detta bör dock inte förstås som att det centrala exemplet i sig
genererar nya kategorimedlemmar. Snarare skapas nya medlemmar
utifrån någon eller några av kulturens f ö r e s t ä l l n i n g a r o m
vad t.ex. en mor är. Kategorimedlemmarnas tillkomst kan således
inte förklaras utifrån några generella regler, eller, som Lakoff ut
trycker det: "There is no general rule for generating kinds of
mothers. They are culturally defined and have to be learned" (Lakoff
1987:83 f.).
Vad gäller den lexikala nivån, dvs. frågan om enskilda ords be
tydelser, pärmar sig den kognitiva semantiken från den atomistiska
förståelsen av betydelse. Detta innebär att ord har en övergripande
betydelse, en gestalt, som inte kan beskrivas som summan av sär
drag eller betydelsekomponenter. En liknande erfarenhet gör Staffan
Wiklund (1992). Han finner att informanterna har mycket svårt att
definiera för dem kända terrängord utifrån särdrag som rör t.ex.
storlek, djup, form, fuktighet osv. Betydelsen visar sig vara mycket
mera svårfångad än så.
Gestalt innefattar visserligen alla strukturella kriterier som vi
förbinder med ett visst ord, men också alla de associationer och den
emotiva laddning som vi, alltefter kultur och miljö, lägger in i dess
betydelse. Av detta följer att det enskilda ordet saknar absolut bety
delse, vilket de objektivistiska teorierna förutsätter (jfr Kleiber
1990:27). Betydelse kan således inte ses som något delbart eller atomistiskt fenomen, utan snarare som en sammanhållen enhet där alla
faktorer är nödvändiga för att ordets betydelse ska upprätthållas. Att
göra en åtskillnad mellan denotation, konnotation och emotiv ladd
ning framstår då inte längre som meningsfullt när man vill beskriva
ett ords betydelse.20

20

Här har jag endast tagit upp de aspekter på den kognitiva semantiken som jag
har funnit relevanta för min undersökning. Naturligtvis finns det många fler. Jag
har här nyttjat Lakoff & Johnson 1980 och Lakoff 1987, men även Taylor 1995.
Det finns också andra infallsvinklar på den kognitiva semantiken än den som
företräds av Lakoff. Här vill jag främst peka på Jackendoff 1991 och Langacker
1986. För en översikt över den kognitiva lingvistiken, se Ungerer & Schmid 1996.
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1.6 Sammanfattning
Här faller det sig naturligt att återknyta till syftesformuleringen.
Min ambition är dels att visa varför ett upplevt sjukdomstillstånd
förs till en viss sjukdomskategori, dels att vilka avtryck sjukdomssyn
och föreställningar om karakteristiska symptom lämnar i det språk
liga materialet.
Slutsatsen av de resonemang som jag har fört i detta kapitel blir
att om man vill beskriva en folklig sjukdomskategori eller en sjuk
domsbetecknings betydelse, diakront eller synkront, måste man på
allvar beakta den kultur där beteckningen har uppstått och använts
och eventuellt ombildats eller omtolkats. Frågor om världsbild och
sjukdomssyn blir lika intressanta som de strukturella dragen hos en
viss åkomma, dvs. de registrerbara sjukdomstecknen. Dessa företeel
ser tillsammans bildar de gestalter som jag utifrån olika infallsvinklar
kommer att närma mig i de följande kapitlen.
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2 De folkliga sjukdomsbeteckningarna

Det material som denna avhandling bygger på består av två skilda
delar, varav den ena utgörs av dialektalt material och den andra av
folkloristiskt. Det dialektala materialet utgörs av ca 900 belägg för
ris, skaver(t), skärv(a), valk och såg. Denna del av materialet härrör
övervägande från otryckta källor, men i viss mån även från excerperad litteratur, vilket framgår av redovisningen nedan. Jag har för det
svenska dialektmaterialets del excerperat ordsamlingarna vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA numera: Dialekten
heten i Uppsala), Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göte
borg (DAG), Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL), Dialekt-,
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) samt vid Arkiv
för ordbok över Sveriges dialekter (OSD).21 Likaså har ULMArs
otryckta ordböcker över målen i Västergötland, Västmanland och
Gästrikland excerperats, liksom svaren på ULMA:s frågelistor M108
(Barnsjukdomar) och K23 (Engelska sjukan). Vid Dialekt- och folk
minnesarkivet i Uppsala sökte jag efter material också i den otryckta
estlandssvenska ordboken, dock med negativt resultat.
Vad gäller Finland, Norge och Danmark har ingen systematisk
insamling skett (se 1.3). Dock har jag fått mig tillsänt material från
Dialektordsregistret för Ordbok över Finlands svenska folkmål vid
Byrån för svenska språket inom Forskningscentralen för de inhems
ka språken i Helsingfors (FMK), från Norsk etnologisk gransking
(NEG) och Tronderordboka (Trondheim) samt från Dansk folkemindesamling och Institut for jysk sprog- og kulturforskning (IJSK).
Viss litteratur har också excerperats, vilket anges i materialredovis
ningen nedan.
Dialektarkivens uppteckningar innehåller, med undantag för
frågelistsvaren, oftast lite information om de aktuella sjukdomsbe
teckningarnas betydelse; vanligen finns bara betydelsedefinitionen
'engelska sjukan' eller 'rakit'. Eftersom jag redan tidigt i arbetet miss
21

Numera är samtliga dessa arkiv organiserade inom den statliga myndighet som
heter Språk- och folkminnesinstitutet {SOFI).
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tänkte att dessa definitioner kunde vara något missvisande, eller åt
minstone inte heltäckande, vände jag mig till Nordiska museets
folkminnessamlingar i Stockholm (Eu = Etnologiska undersökning
ar) som har en omfattande samling rörande sjukdom. Här finns bl.a.
en avdelning som behandlar olika barnsjukdomar, så även "engelska
sjukan". Samlingen bygger till största delen på tryckta källor, men
utgörs också till viss en del av primärmaterial, dvs. svar på frågelis
tor o.d. Vad som har varit särskilt betydelsefullt för mina syften är
de ofta utförliga beskrivningarna av symptom, orsaker och boteme
del som Eu:s samlingar tillhandahåller.
Utöver de källor som jag har redovisat ovan, har jag också gjort
egna uppteckningar i min hembygd i Lierne, Norge. Uppteckning
arna utgörs av intervjuer med följande personer: AE = kvinna född
1903 i Lierne, BG= kvinna född 1898 i Lierne, HK = man född
1898 i Lierne, RH = man född 1910 i Lierne, ST = kvinna född
1926 i Lierne. Dessa intervjuer finns inspelade på band, men är också
utskrivna på papper.
Allt material är inlagt i den dialektgeografiska databasen vid
Umeå universitet (Diabas), och från denna databas har även kartan i
slutet av detta kapitel framtagits.
Då materialet består av två delar - en dialektal och en folkloristisk - har jag också valt att redovisa det i enlighet med denna tudelning. Framställningen utgår från beteckningarna, dvs. skäver(t),
skärv(a), ris, valk och såg som redovisas lands- och landskapsvis med
början i Sverige och de svenska landskapen. Finlandssvenskt, norskt
och danskt material återges i den mån jag har funnit material inom
dessa geografiska områden. Beteckningarna skäver(t) och skärv(a)
redovisas i samma avsnitt, detta med anledning av den etymologiska
diskussion som jag för där huvudfrågan gäller huruvida beteckning
arna har samma etymologiska ursprung eller inte. När det gäller
beteckningarna valk och såg har jag valt en mera komprimerad upp
ställning än för de andra beteckningarna. Detta beror främst på att
materialet här är betydligt mindre omfattande, men också på att jag
endast sporadiskt återkommer till dessa beteckningar i min analys av
materialet.
Vidare har jag valt att inte ge beteckningarna jordbunden och
vårdbunden egna avsnitt i materialredovisningen. I stället redovisas
de under ris. Detta beror främst på de uppgifter i materialet som
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klart uttrycker att jordbunden och vårdbunden ses som varianter av
sjukdomen ris. Som exempel kan jag här nämna en uppteckning från
Arbrå (Hsl.) som berättar att när bara var jordbundna ansågs de "ha
något slags ris" (LJLMA 9629. Svar på fri. M108).
För redovisningen av det dialektala materialet använder jag
primärt material hämtat från de olika dialektarkiven, beroende på
att dessa på ett noggrant sätt redovisar såväl beteckningarnas olika
uttalsformer som deras grammatiska karakteristika. Men i vissa fall
har jag funnit belägg för en viss beteckning endast i det folkloristiska
materialet, och då använder jag även detta, trots bristfälliga upplys
ningar om uttal och grammatik. Detta gäller främst olika samman
satta former, som t.ex. grytskäver och krypris (se nedan).
När jag återger uttalsformer använder jag en s.k. grov beteck
ning, och begagnar mig av de vanliga tryckbokstäverna. Vissa påpe
kanden bör dock göras till detta: Vid sje-ljud använder jag sk- som i
t.ex. skaver. Kakuminalt / och bakre R markeras inte särskilt, som i
exempelvis vålbundenrise respektive skaver.
En stor del av det folkloristiska materialet härstammar från ti
den före den senaste rättstavningsreformen. Detta material återger
ofta äldre skrivformer som inte överensstämmer med moderna prin
ciper. Jag har då normaliserat <fv> i (-)skäfver till <v> dvs. ska
ver.
Efter redovisningen av varje enskild beteckning, följer en pre
sentation av de symptom, sjukdomsorsaker och botemedel som är
knutna till beteckningen ifråga. För detta ändamål använder jag till
allra största delen material från Eu. Till viss del finns sådana uppgif
ter också i de frågelistsvar från ULMA som jag använder. Här ger
jag av utrymmesskäl ingen redovisning av primärkällorna, då båda
dessa material är mycket lättillgängliga. Materialet från Eu finns
samlat i en enda arkivlåda på Nordiska museets folkminnessamling
ar. När det gäller frågelistsvaren finns källhänvisningar i redovis
ningen av det dialektala materialet. Källhänvisningar för uppgifter
om symptom, orsaker och botemedel förekommer endast då uppgif
terna härrör från litteratur som inte är excerperad av Eu.
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2.1 Några kritiska synpunkter på materialet
Flera av de forskare som har undersökt folklig kategorisering har
betonat de tolkningssvårigheter som uppstår när man arbetar med
ett dialektalt material, svårigheter som oftast består i att dialektupptecknarna har översatt de folkliga beteckningarna med vetenskapliga
termer, även då någon egentlig överensstämmelse knappast förelig
ger. Så finner t.ex. Svahn (1991:19), som har undersökt folklig kate
gorisering av gräs, att man alltid bör "misstänka en diskrepans mel
lan upptecknarens lärda och meddelarens folkliga syn på naturen".
Denna diskrepans är synlig också i det dialektala material som
jag har haft tillgång till och där de folkliga beteckningarna mer eller
mindre rutinmässigt översätts med 'rakit' eller 'engelska sjukan'. Här
är det emellertid lätt att föreställa sig de problem som upptecknarna
ställdes inför, såvida de överhuvudtaget uppdagade skillnaden mellan
folklig och vetenskaplig kategorisering. Sjukdom är ju ett mångfasetterat fenomen och det finns inga naturliga eller givna referenspunk
ter i den materiella verkligheten. Kanske faller det sig då naturligt att
använda en känd vetenskaplig beteckning som visserligen kanske
inte är riktigt heltäckande, men som ändå kommer att utgöra något
slags minsta gemensamma nämnare och som därför gör den folkliga
beteckningen begriplig.
Beteckningarnas betydelsemässiga sida har således ägnats liten
uppmärksamhet från dialektupptecknarnas sida. Eftersom det är
semantiska frågor som står i centrum för denna avhandling, har jag
funnit folkminnesmaterialet värdefullt då det här ofta finns detalje
rade beskrivningar av symptom, orsaker och botemedel. Liknande
erfarenheter gör Boström (1996:29) i sin avhandling om folkliga
namn på fåglar:
Efter en grundlig genomgång av de artnamn som ingår i mitt material har jag
emellertid kommit till slutsatsen att man utifrån en folklig systematisering
måste anse alla de uppgifter, språkliga som etnologiska, som ingår i en upp
teckning vara lika värdefulla vid en språklig analys.

Precis som Boström (a.st.) anser jag att kunskap av folkloristisk na
tur är omistlig, särskilt när man studerar folklig kategorisering (se
1.2). Att upptäcka kategoristrukturer, dvs. varför ett visst sjukdoms
tillstånd förs till en viss sjukdomskategori, kräver upplysningar av
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icke-språklig natur. Det rör sig här om de symptom, orsaker och
botemedel som på olika ställen förknippades med det aktuella sjuk
domskomplexet (se kap. 6).
Sammanfattningsvis kan sägas att det dialektala materialets för
delar ligger i noggranna angivelser av grammatiska och fonetiska
förhållanden, medan det folkloristiska materialets främsta tillgång
finns på semantisk nivå. Jag har därför funnit att de två materialty
perna väl kompletterar varandra.
När jag i avhandlingens olika kapitel tolkar och diskuterar en
skilda belägg och sakupplysningar är detta - såvida man bortser från
att även avhandlingens läsare kan göra egna tolkningar av mina ytt
randen - endast slutpunkten på en kedja av tolkningar. Meddelaren
gör en tolkning av verkligheten som han eller hon förmedlar till
upptecknaren som i sin tur tolkar meddelarens berättelse och där
med möjligen väljer ut det han eller hon anser vara värdefull och
relevant information. Ibland får jag som läsare av uppteckningarna
också intrycket att vissa meddelare är ovilliga att tala om folklig
sjukdomssyn, möjligen för att de inte vill framställa den egna hem
bygden som ett tillhåll för skrock och vidskepelse. Det samma gäller
för många av de bygdemeddelare som anlitades av dialekt- och folk
minnesarkiven för att göra uppteckningar på orten. Därför förelig
ger en risk att en del upplysningar om särskilt sjukdomsorsaker och
botemedel är ofullständiga. Här följer två exempel från Nederkalix
(Nb.) respektive från Svennevad (Nrk.) som belyser problemet, även
om jag naturligtvis inte vill påstå att deras uppgifter är felaktiga:
Man kan alltså säga, att kuren mot engelska sjukan blivit här i orten i stor
utsträckning frigjord från vidskepelse o. skrock, men att tron på själva
smörjningen på sina håll varit levande till sekelskiftet (ULMA 14700. Svar på
fri. K23).
De gamla talade nog om trolleri som orsak till engelska sjukan och en del
vidskepliga medel mot den, men det är så länge sen, att det glömts bort
(ULMA 13437. Svar på fri. K23).

På institutionell nivå, inom dialekt- och folkminnesarkiven, har det
funnits en mer eller mindre explicit uttalad föreställning om den
ideala uppteckningen, ett ideal som visar sig överensstämma inte
bara med tidens forskningsideal, utan också med ämnesföreträdarnas
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åsikter om den folkliga kulturens beskaffenhet och hur denna skulle
beskrivas (Lilja 1996:237). Svårigheterna med folkminnesuppteck
ningar tenderade också att underskattas av de språkmän som repre
senterade arkivet, i detta fall ULMA:
Idén om att det var enklare att uppteckna innehåll än dialekt utgick också
ifrån en, om än inte alltid explicit uttalad, föreställning om att språkligt sko
lade upptecknare genom flitiga fältvistelser kunde förvärva förmågan att
uppteckna folkminnen eller att om de var uppvuxna bland allmogen hade ett
slags 'medfödd' förutsättning att göra goda folkminnesuppteckningar, även
om de inte längre levde i sin ursprungliga miljö eller formellt hade utbildat
sig för uppgiften (Lilja 1996:109).

Insamlandet sågs av ULMA:s tjänstemän dessutom som en
"räddningsaktion" där det antikvariska intresset var ledstjärna; det
gällde att samla in dialekt- och folkminnesmaterial så fort som möj
ligt innan den "gamla" kulturen helt dog ut. Upptecknare som var
verksamma vid 1900-talets början var därför mer intresserade av
förhållandena på 1870-talet än av de samtida mönstren (Lilja 1996:58
ff.). Vad detta innebär för källmaterialets karaktär är inte svårt att
förutsäga. Om man frågar en person om hur folk tyckte och tänkte
för flera decennier sedan, påverkas svaret naturligtvis av den aktuella
personens förmåga att minnas. Detta gäller även mitt material.
Många gånger framgår det tydligt att den folkliga sjukdomssynen
fortfarande är levande när uppteckningen görs, men i andra fall är
det lika tydligt att meddelaren försöker återkalla föreställningar och
handlingar som inte längre är giltiga. Risken för bristfälliga eller rent
av felaktiga uppgifter är därför påtaglig.
Med tanke på materialets storlek och rika innehåll, anser jag
emellertid att det har stora förtjänster. Lägger man därtill de förhål
landen att materialet har en betryggande geografisk spridning, att det
har dokumenterats över en längre tidsperiod samt att insamlandet
har skett med såväl dialektologiska som folkloristiska företecken,
måste de mönster som jag har kunnat urskilja ändå betraktas som
tillförlitliga. Dessa mönster kan urskiljas såväl vid benämningsstra
tegier (se kap. 5) som vid kategorisering (se kap. 6), oberoende av
vem uppteckningarna har gjorts, av var de har gjorts och av när de
har gjorts.
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2.2 skäver, skärva m.fl.
SKÅNE
skäver s.
skäver, skävor, sköver, skövor m.fl. former m.; best. form skävern, skäveren etc.
'engelska sjukan', 'rakit' Allerum (DAL 4548), Andrarum (DAL 246:1, 4057),
Asmundtorp (DAL 4327), Barkåkra (DAL 3530), Billinge (DAL 5243, 1739:1),
Bjärshög (DAL 2439), Blentarp (OSD, DAL 3358), Bosarp (DAL 494), Bosjökloster (DAL 4506), Broby (DAL 1855:8), Brunnby (DAL 331), Bårslöv (DAL 4686),
Eljaröd (DAL 246:1), Farstorp (DAL 10569), Finja (DAL 7102), Fjälie (DAL 398),
Fosie (DAL 3332), Fru Alstad (DAL 389), Fulltofta (DAL 4343), Föringtofta
(DAL 10212), Förslöv (DAL 4721), Genarp (DAL 6217), Gladsax (DAL 320,
2627:1), Glemminge (DAL 3787), Glimåkra (DAL 11911), Gråmanstorp (DAL
5000), Hallaröd (DAL 266), Hammarlunda (DAL 3534), Hedeskoga (DAL 7533),
Hjärsås (DAL 475, 8223), Hofterup (DAL 298), Häglinge (DAL 1620:1), Håslöv
(DAL 383), Härslöv (DAL 370), Höganäs (DAL 4270), Hörja (DAL 7332), Hörby
(DAL 4468), Ignaberga (DAL 4948), Ivetofta (DAL 413), Jonstorp (DAL 8551),
Kivik (DAL 3972), Konga (DAL 1684), Kyrkheddinge (DAL 253), Landskrona
(OSD), Lund (DAL 400), Lyby (DAL 4342), Löderup (DAL 4501), Lövestad
(DAL 6768), Magiehem (DAL 4655), Matteröd (DAL 10213), Mellan-Grevie
(DAL 367), Munka-Ljungby (DAL 4670), Munkarp (DAL 266), N. Mellby (DAL
2020:1), N. Rörum (DAL 3296), N. Sandby (DAL 5969), Norrvidinge (DAL
6524), Nävlinge (DAL 1085), Oderljunga (DAL 1757), Oppmanna (DAL 7677),
Perstorp (DAL 4313), Raus (DAL 4495), Ramsåsa (DAL 7503), Ravlunda (DAL
7287), Reslöv (DAL 363), Räng (DAL 378), Röke (DAL 12527), Skarhult (DAL
277; 512), Skepparslöv (DAL 11258), Smedstorp (DAL 5008), Stehag (DAL 4985),
Stiby (DAL 6342), Stoby (DAL 3711; 442b), St. Köpinge (DAL 303), Svensköp
(DAL 3236), Svenstorp (DAL 3550), S. Mellby (DAL 6224,10782), Torekov (DAL
4438), Tossjö (DAL 1922:1), Tottarp (DAL 253), Trelleborg (DAL 8534), Trolle
näs (DAL 1126), Vallby (DAL 4389), Veberöd (DAL 392), Vedby (DAL 5271),
Verum pAL 4947), Vinslöv (DAL 1085; 7270), Vittsjö (DAL 10838), Välluv
(DAL 3629), Väsby (DAL 3791), V. Karup (DAL 4436), V. Torup (DAL 8248,
10920), Åhus pAL 4627), Äspinge (DAL 1795), Önnestad (DAL 8414), Östraby
(DAL 7048), Ö. Rebbelberga (DAL 4530), Ö. Vemmenhög, (DAL 410). - Större
områden: Albo hd (DAL 241; 243), Herrestads hd (DAL 300), Ingelstads hd (DAL
3817), Ljunits hd (DAL 323).

Symptom. De utmärkande symptomen var att barnen fick en gråaktig hy, att de
blev magra och vaxte långsamt samt att de inte kunde tillgodogöra sig födan (Vram;
Skå. utan närmare ortsang.). Ett belägg talar om att barnen blev bleka och matta
samt att deras fingrar blev spetsiga (Kivik).Ytterligare symptom var att de blev
slappa samt att de fick svårigheter att lära sig gå (Helsingborg, Höör). De kunde
också ha svaga armar (Nöbbelöv).
Sjukdomsorsaker. Grindar, gärdsgårdar o.d.: Den blivande modern borde inte
krypa genom grindar, stängsel o.d. (Degeberga) eller under stegar (Orkelljunga).
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Övriga orsaker: En blivande mor borde inte bryta stickor mot knäna (Gumlösa,Torekov) eller lägga ifrån sig kammen på matbordet (Skå. utan närmare ort
sang.).
Botemedel. Djur. Man lät en huggorm krypa över barnet (Skå. utan närmare
ortsang.). Dessutom kunde man ta ett särskilt ben från grisens huvud för att bota
alla sorters skäver. Benet skulle krossas till ett pulver som barnet sedan skulle
förtära (Kivik). Gravar, lik o.d.: Vid begravning kunde man föra det sjuka barnet
runt likkistan nio gånger (Barkåkra, Brunnby, Torekov). Man kunde också tvätta
barnet i vatten varmed ett lik hade tvättats (Nosaby). Ytterligare ett sätt var att
klä det sjuka barnet i ett linne som ett dött barn hade använt (Pjätteryd). Läsning:
Man läste mot skäver (Skå. utan närmare ortsang.). MatningMätningen skedde
oftast med en ylletråd som man mätte barnets extremiteter med (Allerum, Brunnby, Everlöv, Fru Alstad, Glumslöv, Gumlösa, Hov, Höganäs, Magiehem, S:t Olof
och Väsby). Normbrytare: Sjuka barn gavs blod från en känd mördare (Fulltofta,
Hörby Nosaby, O. Aspinge). Smöjning: Barn kunde smöjas genom träd (Skepparslöv, O. Aspinge) och genom jord (Stoby). Ett annat sätt var att dra dem ge
nom en garnhärva som sedan skulle kastas ut för att ruttna (Höör). Barnet kunde
även smöjas genom en kranskaka bakad på mjöl från nio olika ställen (N. Vram)
eller genom en stege om det var där sjukdomen hade uppstått (Orkened). Satta
bort: Man klippte lite av barnets naglar och hår. Detta placerades så i ett tomt ägg
som sedan sattes ut för att fåglarna skulle komma och ta det (Degeberga, Kivik
och Önnestad). Trampa bort: Denna metod utfördes genom att barnet lades på en
sopkvast i farstudörren under det att modern satte foten på barnets bröst och sade
sig trampa det för alla slags skäver (Björnekulla; Skå. utan närmare ortsang.).
Trollpasar. Påsar med t.ex. örter hängdes kring barnets hals (Höör, Malmö). Vigda
eller heliga föremål: Man smörjde barn med fett från den axel på vilken kyrkklock
an hängde (Höör). Övriga botemedel. Man kunde gå till havsfrun för att be om lov
att ta vatten att bota barnen med (Torekov; Skå. utan närmare ortsang.).
SAMMANSÄTTNINGAR
betsmanskäver s.
betsmanskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).
Botemedel. Läsning: Man läste mot betsmanskäver (Skå. utan närmare ortsang.),

dörrskäver s.
dörraskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).
Botemedel. Samma som vid betsmanskäver.

fejelseskäver s.
fäjelseskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).
Botemedel. Samma som vid betsmanskäver.

grepskäver s.
grepskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).
Botemedel. Samma som vid betsmanskäver.
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grisselskäver22 s.
grissleskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

Botemedel. Samma som vid betsmanskäver.
grytskäver s.
grytskäver m. Åsum, Skå. utan närmare ortsang. (Eu).
Botemedel. Gravar, lik o.d.: Barnet fick en gröt som kokats på en bro över vilken
ett manslik hade passerat senast (Åsum).
haspskäver s.
haspskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).
Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker: Modern hade satt sig på en stol på vilken det
fallit linrester från garnhasplan (Skå. utan närmare ortsang.).

himmelskäver s.
himmelskäver m. Torekov; Skå. utan närmare ortsang. (Eu).
Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d.: Modern hade kommit att se himlen under en
likbår (Torekov).
horskäver s.
horskäver m. Göinge, Orkened; Skå. utan närmare ortsang (Eu).
Sjukdomsorsak. Normbrytare: En osedlig kvinna hade kommit i kontakt med
barnet (Skå. utan närmare ortsang.). Botemedel. Normbrytare: Man kunde låta det
sjuka barnet dricka ur en lättfärdig kvinnas sko (Göinge, Orkened), men man
kunde även ta sand från något ställe där en sådan kvinna gått. Efter detta skulle
man över sanden hälla vatten från en nordrinnande bäck, en blandning som barnet
sedan skulle dricka. Horskäver kunde botas med en mördares blod (Orkened).
höljelseskäver s.
höljelseskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

jordskäver s.
jordskävern m. best. form Stoby; Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

Symptom. Jordskäver kändes igen på att barnets hand inte var lika genomskinlig
när man höll den mot solljuset som ett friskt barns hand (Stoby). Botemedel. Vigda
eller heliga föremål: Man kunde låna jord från en anhörigs grav. Denna skulle se
dan läggas i vatten som den sjuke skulle tvättas med (Skå. utan närmare ortsang.).

kakskäver s.
kakskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).
Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker. Modern hade ätit s.k. skrapkaka, dvs. deg
skrapad från baktråget (Skå. utan närmare ortsang.). Botemedel. Smöjning: Man

22

Bestämningsleden är här det i skånska dialekter belagda ordet grissla brödspade'
(OSD).
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bakade en kranskaka gjord på mjöl från nio olika ställen. Genom denna kaka
skulle så barnet smöjas (Skå. utan närmare ortsang.).

kistskäver s.
kisteskävern m. best. form Vram (Eu).

Symptom. Barnet blev "storätare utan förmåga att kunna dra nytta av mater?
(Vram). Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker: Modern hade suttit på en kista och ätit
(Vram). Botemedel. Smöjning: Proceduren utfördes genom att man tog en bröd
bit och smöjde denna genom kyrkogrinden på ett speciellt sätt. Barnet skulle
sedan äta upp brödbiten (Vram).

kvastskäver s.
kåstaskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

kvinnfolksskäver s.
kvinnfolksskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

kyrkskäver s.
kyrkoskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

Botemedel. Läsning: Man läste mot kyrkskäver (Skå. utan närmare ortsang.),
ledskäver s.
leaskäver-na (genus obestämbart) Köpinge (OSD).
Sjukdomsorsaker. Grindar, gärdsgårdar o.d.: Modern hade under graviditeten
klivit över en grind (Köpinge; OSD).
likskäver s.
ligskäver m. V. Torup (OSD).
Symptom. Sjuka barn har svårigheter att lära sig gå (Bjuv). Sjukdomsorsaker.
Gravar, lik o.d.: Den blivande modern hade tittat på ett lik (Barkåkra, Onnestad),
men hon kunde också ha kommit att titta under en likbår (Bjuv). Sjukdomen
kunde även uppstå genom att den gravida kvinnan tittat ned i en öppen grav (On
nestad) eller genom att barnet hade sett ett lik (V. Torup; OSD) Botemedel. Gra
var, lik o.d.: Man lät de sjuka dricka ur en död människas hand (Göinge, Orkened), eller också lade man deras linnen i kistan under en avliden människa. En
flickas linne skulle läggas i en manskista, en pojkes i en kvinnokista (Onnestad).
magskäver s.
magskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

manfolksskäver s.
manfolksskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

Botemedel. Läsning: Man läste mot manfolksskäver (Skå. utan närmare ortsang.),
morskäver s.
morskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).
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målskäver s.
målskävern m. best, form Skå. utan närmare ortsang.

Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker: Modern hade under havandeskapet låtit ta
mått till kläder (Skå. utan närmare ortsang.).

repskäver s.
repskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).
Botemedel. Läsning: Man läste mot repskäver (Skå. utan närmare ortsang.),

sopskäver s.
sopskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker: Barn kunde insjukna om deras mödrar under
graviditeten sopade golvsanden över tröskeln (Skå. utan närmare ortsang.). Bote
medel. Övriga botemedel: Sjukdomen sopades bort. Modern sopade barnet över
golvtröskeln (Skå. utan närmare ortsang.).

stegskäver s.
stiaskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

Botemedel. Läsning: Man läste mot stegskäver (Skå. utan närmare ortsang.),
stjärnskäver s.
stjärneskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

strumpskäver s.
strumpskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker: Den blivande modern hade sett någon stå ute
under bar himmel och sticka strumpor (Skå. utan närmare ortsang.). Botemedel.
Vatten: Barnet skulle dricka vatten silat genom moderns strumpor. (Skå. utan
närmare ortsang.).

tröskelskäver23 s.
törslaskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).
Botemedel. Läsning: Man läste mot tröskelskäver (Skå. utan närmare ortsang.),

vagnskäver s.
vagnskäver m. Skå. utan närmare ortsang. (Eu).

Botemedel. Läsning,: Man läste mot vagnskäver (Skå utan närmare ortsang.).

23

Ordet tröskel har i skånska dialekter formen törskel. Betydelsen är 'dörrtröskel'
eller 'klappträ (vid byk)' (OSD).
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HALLAND
skaver s.
skäver-en, skeiver-n, skeivor, skiver-n, skävor-en m.fl. former m. 'engelska sjukan',
'rakit' Asige (DAL 1443:1), Eftra (DAL 679), Enslöv (DAL 1416, s.28. Svar på fri.
15, DAL 6211), Fagered (OSD), Frillesås (DAL 607), Getinge (DAL 1041), Grimeton (DAL 4132), Gödestad (DAL 3627), Harplinge (DAL 1416, s.28. Svar på fri.
15), Hishult (DAL 648,3770), Holm (DAL 624), Hunnestad (DAL 4131), Knäred
(DAL 6410), Krogsered (DAL 3756), Kvibille (DAL 1869:1), Källsjö (DAL 3763),
Landa (DAL 609), Lindberg (DAL 1805), Lindome (DAL 10625), Ljungby (DAL
600), Skrea (DAL 682), Slättåkra (DAL 4277), Slöinge (DAL 1442:1), Spannarp
(DAL 3620), Stamnared (DAL 7336), Steninge (DAL 6079), Svartrå (DAL 2873:1),
Träslöv (DAL 633), Trönninge (DAL 660), Tvååker (DAL 2934), Tönnersjö
(DAL 10901), Valida (OSD), Veinge (DAL 657), Våxtorp (DAL 11822), Värö
(DAL 10986). - Större områden: S. Hall. (DAL 5762).

skävert s.
skävert m. 'engelska sjukan', 'rakit' Fjärås, Landa (Eu).

skärva s.
skärvan f. best. form ' engelska sjukan', 'rakit' Knäred (DAL 6410).

skälva s.
skälva, f. 'engelska sjukan', 'rakit' Vessige (Eu).

Symptom. Benen och höfterna deformerades (Skrea). En annan uppteckning talar
om magbesvär. Om det var en kvinna som hade satt sjukdomen på barnet fick det
lös mage, var det en man, fick barnet hård mage (Hanhals). När barnen hade skälva
blev de "darriga" (Vessige).
Sjukdomsorsaker. Fönster: Skiver kunde uppstå till följd av att barnet hade tagits
ut genom ett fönster (Grimeton). Normhrytare: En osedlig kvinna hade fått se
barnet naket (Grimeton, Rolfstorp,Tönnersjö) eller talat väl om detta (Hanhals).
Även osedliga män kunde förorsaka skiver (Spannarp, Värö). Övriga orsaker: Man
hade uppkallat barnet efter ett dött syskon (Knäred).
Botemedel. Barnets blod: Skiver kunde botas med barnets eget blod. Man skulle
skära ett jack i barnets sida, ta lite av blodet på en sockerbit som barnet slutligen
skulle förtära (Idala). Föremål som dödat eller varit med i krig: Man brukade låta de
sjuka barnen sova på en kniv som hade använts vid mord (Veddige). Gravar, lik
o.d.: Barnet skulle dels dricka av, dels tvättas i vatten som hade använts för att
tvätta ett lik (Gällared). Normhrytare: Man använde blod av kända dråpare (Frille
sås, Gällinge, Idala, Torpa, Värö), men man kunde även låta de sjuka barnen
dricka ur ett kranium efter en "missdådare" som blivit avrättad (Ås). Ytterligare
ett sätt var att ta en bit av ett klädesplagg från den kvinna som ansågs ha vållat
sjukdomen.Tygbiten brändes, varpå askan blandades i barnets föda (Hanhals). Det
förekom också att man lät barnet dricka ur den skyldigas sko (Okome). Smöjning:
Barnen smöjdes genom jord (Fagered, Torpa, Värö). Smörjning: Barnet smörjdes
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med en viss salva (Skrea, Veinge). Sätta bort: Botaren tog en urgröpt morot och
fyllde den med den sjukas urin. Moroten skulle sedan hängas upp i skorstenen
(Mellersta Hall.). Trollknutar: (Harplinge). Vigda eller heliga föremål: Man skrapa
de malm från kykklockorna och gav det sjuka barnet (Gällared), men man kunde
även ge barnet nattvardsvin (Mellersta Hall.) eller oblater (Idala). Jord från kyrko
gården lades i vatten vari barnet sedan tvättades (Hanhals). Övernaturliga väsen:
Alla sorters skäver kunde botas om man gick till havet och bad "djupets härska
rinna" om vatten. Barnet skulle ta in av vattnet och även badas i det. Det berättas
dessutom om andra liknande botemedel, där man åkallar havet eller sjön men då i
dess egenskap av mandråpare (Hanhals, Landa).
SAMMANSÄTTNINGAR
gravskäver s.
gravskiver m. Skällinge, Sällstorp (Eu).
Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d,Modern hade under graviditeten tittat ned i en
öppen grav (Skällinge, Sällstorp).

horskäver s.
horskiver, boreskiverm. Okome, Årstad, Morup, Skällinge (Eu).
Symptom. Magbesvär nämns som ett symptom. Om det var en osedlig kvinna
som hade satt sjukdomen på barnet, fick det diarré, om det var en osedlig man
blev resultatet förstoppning (Okome). Sjukdomsorsaker. Normbrytare: En osedlig
kvinna hade sett barnet naket (Morup). Modern hade gått in i kyrkan efter en
osedlig kvinna (Skällinge). Sjukdomen kunde sättas på barnet av såväl en osedlig
man som en osedlig kvinna (Okome, Årstad).
klockskäver s.
klockskiver, klockeskiver m. Vessige, Vinberg (Eu).

Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker. Den gravida kvinnan hade gått in i kyrkan
medan klockorna ringde (Vessige, Vinberg).

ledskäver s.
ledskäver m. S. Hall. (Eu).
Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker: Modern hade brutit ved mot knäna medan hon
var gravid (S. Hall.).
likskäver s.
likskiver, likskäver m. Skällinge, Tönnersjö (Eu).
Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d.: Den gravida kvinnan hade antingen tittat ned i
en öppen grav (Skällinge) eller kommit att se en bit av himlen under en likkista
(Tönnersjö). Botemedel. Gravar, lik o.d.: Det sjuka barnet fördes tre gånger runt
en likkista (Tönnersjö).
magskäver s.
magaskäver m. Hall. utan närmare ortsang. (Eu).
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BLEKINGE
skaver s.
skävan m. best. form Jämshög (DAL 5762).

skärva s.
skerua-n, skirva-n, skörve-na m.fl former f. Förkärla (DAL 1448:4), Mjällby (DAL
4716), Sillhövda (DAL 36949), Tving (DAL 3312). - Större områden: Listers hd
(SWenning 1917:274). Sydöstra Blk. (OSD); Blk. utan närmare ortsang. (Rietz
odat. LUB ii:9a, bl. 70 a.).

Symptom. En uppteckning berättar att barnens huvud och leder blev deformerade
(Rödeby), medan en annan talar om att barnen tynade bort och blev magra, bleka
och allmänt svaga när de drabbades av skirvan (Sydöstra Blk.).
Sjukdomsorsaker. Normbrytare: Man borde se till så att barnet slapp bli sedd
naket av osedliga kvinnor (Blk. utan närmare ortsang.), av "orena och orättfärdiga
människor" (Augerum) och av "dåliga" människor (Bräkne-Hoby, Tving). Övriga
orsaker. Ett barn kunde drabbas av skärva om modern stod och tittade länge rakt
ut i luften (Blk. utan närmare ortsang.).
Botemedel. Gravar, lik o.dMan skulle gå till ett lik med det sjuka barnet och
föra dess hand över liket tre gånger. Lika många gånger skulle barnet föras under
likkistan samtidigt som man skulle be den döde ta sjukdomen med sig (Sydöstra
Blk.). Ett annat sätt var att lägga barnets linne i en likkista och be den döde ta
sjukdomen med sig (Tving). Man kunde också tvätta barnet i samma vatten som
man hade tvättat ett lik. Sedan skulle man stryka barnet med den dödes hand
(Åryd). Mätning\ Barnets kropp mättes på olika ledder med en tråd (Frilevstad).
Normbrytare: Barnet skulle dricka ur en mördares hand (Tving) eller ur en osedlig
kvinnas sko (Blk. utan närmare ortsang.). Smöjning: Barnet skulle dras tre gånger
motsols genom en grind (Sydöstra Blk.). Sätta bort: Detta skedde genom att man i
barnets linne sydde in lite av barnets hår och naglar. Linnet skulle slutligen grävas
ned i jorden (Sydöstra Blk.). Trollpåse: En påse med okänt innehåll hängdes runt
barnets hals (Frilevstad). Vigda eller heliga föremål-. Man skulle ta lite avskrap från
kyrkklockan och från kyrktrösklarna och ge barnet (Sydöstra Blk.). En boterska
brukade ta med sig det sjuka barnet och dess mor upp på ett heligt berg. Hon tog
sedan stenar från detta berg, krossade dem och lade dem i vatten som barnet fick
dricka (Åryd). Övriga botemedel: Barnet skulle förtära och smörjas med nio slags
fett från nio mödrar (Sydöstra Blk.). Nio olika ingredienser kunde också fungera,
bl. a. avskrap från "åttaben", från en fingerborg och från en vitlök (Rödeby).
SAMMANSÄTTNINGAR
bordsskärva s.
bordsskirvan f. best. form Sydöstra Blk. (Eu).

himmelskärva s.
himmelskirvan, -skärvan f. best. form Rödeby; Sydöstra Blk. (Eu).
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Symptom. Barnets öron blev genomskinliga och röda (Rödeby). Barnen var dessut
om svaga och hade blek hy (Rödeby). Botemedel. Trollpåse: Jord från kyrkogår
den stoppades i en trollpåse som hängdes kring barnets hals. Barnets linne skulle
läggas i den grav där man hade tagit jorden (Rödeby).
jordskärva s.
jordskärvan,-skirvan f. best. form Sydöstra Blk.; Blk. utan närmare ortsang. (Eu).

Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d.: Om den havande kvinnan tittade ned i en
öppen grav, kunde det väntade barnet få jordskärva (Sydöstra Blk.; Blk. utan
närmare ortsang.).

likskärva, s.
likskärvan, -skirvan f. best. form Sydöstra Blk.; Blk. utan närmare ortsang. (Eu).
Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d.: Det väntade barnet kunde få likskärva om
modern såg ett lik utan att röra vid detta (Blk. utan närmare ortsang.), men också
om modern hade tittat på ett lik (Åryd). Botemedel. Gravar, lik o.d.: Barnet skul
le föras tre gånger över ett lik (Augerum).
stjärnskärva s.
stjärnskärvan f. best. form Rödeby (Eu.).

SMÅLAND
skäver s.
skäver-n, skiver-n m. Hallaryd (DAL 858, 3280), Jälluntofta (DAL 3659), Långaryd
(DAL 7122), Markaryd (DAL 6411), Odensjö (DAL 3159), Reftele (DAL
4425),Villstad (DAL 3918; ULMA 12942. Svar på fri. K23).

skärva, skärv s.
skärv,-en m., skärva-n, skörva-n, skirva-n f. 'engelska sjukan', 'rakit', 'barnsjukdom'
Anderstorp (DAL 3766), Angelstad (DAL 852), Aringsås (DAL 3745), Asa (DAL
1623:8), Askeryd (DAL 3989), Barnarp (DAL 3731), Berga (DAL 1323), Blackstad
(DAL 3612), Bondstorp (DAL 4077), Bredaryd (DAL 4391), Byarum (ULMA
14757. Svar på fri. K23), Båraryd (DAL 4507), Bäckseda (DAL 3162), Dalhem
(DAL 5647), Djursdala (ULMA 15207. Svar på fri. K23), Dörby (DAL 4406),
Fagerhult (DAL 2317), Flisby (DAL 3762), Fryele (DAL 3282, 3776), Gamleby
(ULMA 175:177; 14759. Svar på fri. K23), Gladhammar (OSD. Areskog 1936:90),
Granhult (DAL 3792), Gränna (DAL 4119), Gullabo (DAL 10846), Göteryd
(DAL 4346), Hagby (DAL 2998), Hakarp (DAL 4082. Avskrift av ULMA), Hallingeberg (DAL 911, 4871), Hemmesjö (DAL 3315), Herråkra (DAL 885), Hov
mantorp (DAL 1781:3), Hult (DAL 7107), Hälleberga (DAL 886), Hässleby (DAL
4905, ULMA 14761. Svar på fri. K23), Högsby (DAL 5595), Höreda (DAL 7247),
Ingatorp (DAL 7094), Järsnäs (DAL 3783), Järstorp (DAL 3704), Jät (DAL 2927),
Jönköping (DAL 3681), Kalmar (DAL 10850), Karlslunda (DAL 3019), Karlstorp
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(DAL 7813), Kläckeberga (DAL 4406), Kristdala (ULMA 3752), Kulltorp (DAL
4001. Kopia av ULMA 830), Källeryd (DAL 4314), Lekeryd (DAL 3752), Ljunga
rum (DAL 3660), Locknevi (ULMA 3472:1), Långaryd (DAL 7122), Långasjö
(DAL 879), Lönneberga (DAL 2920, ULMA 5459), Marbäck (DAL 4359), Mellby
(ULMA 903, DAL 4014), Mistelås (DAL 973), Misterhult (ULMA 3173, 26941),
Mulseryd (DAL 4371), Målilla (ULMA 2878, s.2), Mönsterås (ULMA 5492), Mörlunda (ULMA 175:139), N. Sandsjö (DAL 1886:b), N. Solberga (DAL 6531), Not
tebäck (ULMA 12688. Svar på fri. K23), Nässjö (DAL 4205), Nöbbele (DAL
7871), Odensjö (DAL 1375), Oskar (DAL 3301), Pjätteryd (OSD), Rydaholm
(DAL 1248:1, 4235), Ryssby (ULMA 914 o. 4044, DAL 894), Slätthög (DAL 988),
Stockaryd (DAL 1577:1), S. Vi (DAL 5650),Tjureda (DAL 2239), Tolg (DAL
1658), Torsås (DAL 891, 5651, 10638, 10846), Tveta (DAL 3277), Törnsfall
(ULMA 14763. Svar på fri. K23), Ukna (ULMA 14764. Svar på fri. K23), Vena
(ULMA 14765. Svar på fri. K23), Villstad (ULMA 12942. Svar på fri.
K23),Vimmerby (OSD. Areskog 1936:90), Vireda (OSD), Virestad (DAL 873),
Visingsö (DAL 3886), Vrigstad (DAL 1115), Våxtorp (DAL 1316), V. Ed (OSD;
Areskog 1936:90), Ås (DAL 3636), Åseda (OSD; Hedström 1932:75), Älmeboda
(DAL 3983), Ödestugu (DAL 1899:1), Ölmstad (DAL 3873).

Symptom. Barnen var småväxta och lärde sig inte gå vid förväntad ålder (Finnve
den) och hade stora huvuden och de skrek mer än normalt (Byarum, Gamleby,
Hässleby, Rumskulla, Urshult, Vena, Värnamo). Det senare symptomet omtalas
även från Finnveden. De kunde också vara hjulbenta (Hässleby, Vena, Värnamo)
eller bleka (Byarum; ULMA 14757. Svar på fri. K23). Andra kännetecken var att
de sjuka hade svag rygg (Värnamo) utöver svaga leder (Nottebäck). Sjukdomen
kunde även kännas igen på att barnen var trötta och kraftlösa (Gamleby, Östra
härad) samt att deras revben gick isär (Smål. utan närmare ortsang.). Dessutom
omtalas matleda, blekhet, löst hull, matta ögon, slappa muskler, trötthet, mjuk hjässa,
ledproblem, grinighet samt svårigheteratt gå och hjulbenthet (Villstad; ULMA
12942. Svar på fri. K23). Det senare symptomet omtalas även i en uppteckning
från Misterhult tillsammans med symptomen deformerade tänder och stort huvud
(ULMA 30954. Svar på fri. M108). Barnen hade svaga ryggar och ben och hade
därför svårigheter att lära sig gå (Överum; ULMA 19767. Svar på fri. K23). Slutli
gen omtalas deformerade knän (Slätthög).
Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d.: Om den blivande modern tittade på lik, tram
pade på gravar (Smål. utan närmare ortsang.) eller var med om att klä ett lik (Urshult) kunde barnet få skärva. Grindar, gärdsgårdar o.d.: Skärva kunde bero på att
modern hade krupit genom led, gärdsgårdar eller under kullfallna träd (Hallingeberg). Normbrytare: Barn kunde få skärva om en osedlig kvinna tittade på dem
eller kom i kontakt med dem på annat sätt (Alseda, Hemmesjö, Lönneberga, Urshult, Vissefjärda; Smål. utan närmare ortsang.)24 Sjukdomen kunde vidare orsakas
av s.k. lönnhoror, dvs. kvinnor som hade levt promiskuöst utan att detta var

24

Eftersom små barn kunde få skärva om en hora såg deras blottade bröst, borde
man sy deras linnen så att de var öppna i ryggen i stället för på bröstet.
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uppenbart i form av oäkta barn (Östra hd), men också om modern hade haft sex
uellt umgänge före äktenskapet och inte låtsades om detta under vigseln (Burseryd). Skärva kunde uppstå om mor eller barn hade kommit att t.ex. se en dråpare
(Värend, Västbo hd; Smål. utan närmare ortsang.). Elaka eller avundsjuka männi
skor kunde också sätta sjukdom på barn (Gamleby, Hässleby, Järsnäs, Våxtorp).
Övriga orsaker: Modern hade gått ute med blottat huvud (Burseryd).
Botemedel. Gravar, lik o.d.: Man har använt dödas ben (Byarum, Törnsfall) lik
som metoden att tvätta sjuka barn i samma vatten som man hade tvättat ett lik
(Tjureda) samt att att låta barnet gå på en grav (Vena). Hugga bort: Detta skedde
på så vis, att man tog kvistar av nio sorters träd som sedan skulle huggas tre gång
er och slutligen kastas i elden (Smål. utan närmare ortsang.). Korsskärning o.d.: I
ett belägg berättas att man skulle skära ett kors på barnets bröst och ta tre blod
droppar som tillsammans med avskrap från en vigselring skulle ges barnet (Ydre
hd, N. Allbo hd). Läsning: En viss formel lästes. (Byarum, Gamleby, Törnsfall,
Ukna,Villstad). Mätning. Barnen mättes. Det är dock ovisst hur proceduren ut
fördes. (Allmundsryd, Hultsjö). Normbrytare: Barn kunde botas om man lät dem
gå på liket efter en person som begått självmord (Järeda). En bit av barnets skjorta
samt en bit av en självspillings sko omtalas också (Hässleby). Offer: Man offrade
tygbitar och mynt i en viss sjö (Kulltorp). Skjuta bort: Till detta behövde man en
oblat med vilken en bössa skulle laddas. Barnet skulle sitta på en sten medan skyt
ten sköt över dess huvud (Karlslunda). Smöjning: Barnen smöjdes genom kluvna
träd (Djursdala, Haghult, Hallingeberg, Ingatorp, Karlstorp, Kulltorp, S. Vi,
Törnsfall, Ukna, Urshult,Värnamo) och genom jord (Hemmesjö), eller också
kunde man dra barnets linne genom en öppning i ett träd (Burseryd, Färgaryd).
Andra varianter var att dra barnen genom fönster (Dörby), genom en ring av bröd
bakad av mjöl som hade tiggts från sju kvinnor (Nydala), genom en härva av lin
garn (V. Torsås). De kunde även föras motströms under en bro som gick över en
nordrinnande å (Ås). Slutligen kunde man också föra det sjuka barnet sju gånger
under en likvagn (Hultsjö). Liknande uppgifter lämnas från Ryssby och Törnsfall.
Smörjning: Barnen smörjdes med en salva av okänt innehåll (Villstad). Sätta bort:
Barnets kläder sattes på ett klappträ som placerades på en grindstolpe vid ett väg
skäl där tre vägar möttes (Göteryd och Virestad). Trollpåsar: Kring barnets hals
skulle hängas en silkespåse med en levande spindel som i sin tur var instoppad i en
fingerborg (Smål. utan närmare ortsang.). Liknande uppgifter lämnas från Kull
torp, Nottebäck, Skede och Törnsfall. Vatten: Barnet skulle badas i nordrinnande
vatten (Forserum). Vigda eller heliga föremal: Man kunde ta avskrap från kyrktröskeln och ge barnet (Karlslunda), men man kunde även ta avskrap från kyrk
klockorna (Ölmstad) eller låta barnet dricka vatten som hälldes genom en vigsel
ring (Slätthög). Att låta barnet dricka ur kyrknyckeln var ännu en metod (Smål.
utan närmare ortsang.). Icke-kristna föremål har också kommit i fråga. En viss
botare ska ha använt en mycket gammal offerkniv för att bota skärva (Toftaryd).
Ibland har man sökt bot i heliga källor (Eksjö, Forserum, Karlstorp, Pelarne och
S.Vi, Söraby). Övriga botemedel: Barn kunde botas genom att man lät dem dricka
ur en sko tillhörande en person som aldrig varit i beröring med det motsatta kö
net (Älghult).
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SAMMANSÄTTNINGAR
benskärva s.
benskärva f. Finnveden (Eneström 1914:56), Urshult (Eu).

Symptom. Barnen blev krymplingar (Urshult), hade svårt att ga, skrek mycket och
var småväxta (Finnveden). Sjukdomsorsaker. Övriga orsaken För det första kan
det handla om att modern under graviditeten sett en nyfödd kalv försöka resa sig,
men inte lyckas (Finnveden), för det andra om att den blivande modern såg en
människa ramla ned från t.ex. ett hustak och som försökte resa sig, men inte kun
de stå på benen (Urshult).

binnikeskärva s.
binnikeskärva f. Rumskulla (Eu).

Sjukdomsorsak. Övriga orsaker• Sjukdomen beror på det s.k. onnebettet, dvs.
tagelmask som påstås finnas i vissa källor (Rumskulla).25 Botemedel. Offer: Boterskan offrade ett udda antal småmynt i den misstänkta källan (Rumskulla).

brödskärva s.
brödskärvan f. best. form Åsenhöga (Eu).
bröstskärva s.
bröstskärva f. Finnveden (Eneström 1914:53).
Symptom. Samma som benskärva (Finnveden). Sjukdomsorsaker. Övriga orsa
ker: Modern hade kommit att lägga handen på sitt bröst när hon sett en människa
eller ett djur vars bröst rört sig våldsamt (Finnveden).

drängskärva s.
drängskärva f. Rumskulla (Eu)
Sjukdomsorsaker. Normbrytare: Man antog att en dräng som fört ett osedligt
leverne hade hållit i barnet innan det var döpt (Rumskulla). Botemedel. Normbry
tare: Sjukdomen botades genom att den nämnda drängen höll barnet upp och ner
över spiseln samtidigt som han läste något (Rumskulla).

fadderskärva s.
fadderskärva f. Rumskulla (Eu).

Sjukdomsorsak. Övriga orsaker: Någon av barnets faddrar varit "oförsiktig" vid
dopet (Rumskulla).

fönsterskärva s.
fönsterskärvan f. best. form Dörby (DAL 7781).

25

Tagelmask är en samlingsbeteckning för en grupp långa smala maskar varav det i
Sverige finns några arter i sötvatten och en i havet. I ungdomsstadierna parasiterar
de på leddjur, särskilt insekter och kräftdjur (NE 18 s.v. tagelmaskar). Huruvida
det är just denna typ av mask som avses i uppteckningen från Rumskulla, vill jag
dock låta vara osagt.
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Symptom. Samma som benskärva (Finnveden). Sjukdomsorsak. Fönster: Sjuk
domen berodde på att den blivande modern blivit skrämd av att någon knackat på
fönstret, eller hon fört samtal med någon genom ett öppet fönster (Finnveden).
Uppgifter om fönsterskärva lämnas även från Åsenhöga, dock inget konkret om
orsaker.

gravskärva s.
gravskärvan f. best. form S. Vi (OSD).
Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d.: Modern hade under graviditeten trampat på
en eller flera gravar (Karlstorp, Pelarne och S. Vi). Liknande uppgifter lämnas från
Rumskulla. Barnet hade gått över en grav när kistan föll samman (S. Vi; OSD).
Botemedel. Vigda eller heliga föremal: Barnet skulle badas i vatten blandat med
kyrkogårdsjord eller sopor från kyrkan (Rumskulla).
grindskärva s.
grindskärvan f. best. form Hultsjö, Karlstorp, Pelarne och S. Vi (Eu).
Sjukdomsorsaker. Grindar, gärdsgårdar o.d.: Modern hade under graviditeten gått
genom en grind som var våt av regn utan att först torka bort regndropparna
(Hultsjö). Liknande uppgifter lämnas i ett belägg från Karlstorp, Pelarne och S.
Vi. Botemedel. Gravar, lik o.d.: Barnet skulle föras under ett lik eller ned i en
grav (Hultsjö). Korsskärning o.d.: Man skar tre kors på barnets bröst, tog nio
droppar blod och gav barnet i modersmjölk eller annan föda. Smöjning: Smöjningen kunde ske genom träd eller genom en uppgrävd gång i jorden (Hultsjö).
Vatten: Barnen skulle badas i en viss källa (Tolg). Vigda eller heliga föremål: Man
kunde bada barnet i en helig källa och samtidigt offra några slantar åt "de under
jordiska makterna" (Hultsjö).
horskäver, horskärva s.
horskiver m. Villstad (ULMA 12942. Svar på fri. K23); horskärva f. Misterhult
(ULMA 30954. Svar på fri. M108), Målilla (ULMA 2878, s.2), Smål. utan närmare
ortsangivelse (OSD).
Symptom. Barnen blev krymplingar (Urshult) och blev smäväxta (Finnveden).
Andra kännetecken var svårigheter att gå (Villstad, Finnveden) och grinighet (Vill
stad, Finnveden), liksom matleda, löst hull och slappa muskler, blekhet, matta ögon,
trötthet samt mjuk hjässa,, ledproblem och hjulbenthet (Villstad).
Sjukdomsorsaker. Normbrytare: Barn kunde drabbas av horskärva om en osedlig
kvinna kom in i rummet när barnet var avklätt (Rumskulla). Liknande uppgifter
lämnas från Alghult. Horskärva kunde också uppstå om en osedlig kvinna hade
berört barnet (Misterhult). Uppgifter om horskärva lämnas också från Asenhöga.
Dock sägs inget konkret om sjukdomsorsaker. Övriga orsaker: Horskärva kunde
uppstå om barnet låg i föräldrarnas säng när dessa hade samlag (Östra hd). Bote
medel. Offer: Horskärva kunde botas genom att man offrade mynt i en viss bäck
(Misterhult).
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jordskäver, jordskärva s.
jordskiver m. Villstad (ULMA 12942. Svar på fri. K23); jordskärva f. Smal. utan
närmare ortsang. (OSD).
Symptom: Sjukdomens kännetecken var matleda, blekhet, löst hull och slappa
muskler, trötthet och grinighet, matta ögon samt mjuk hjässa, ledproblem, hjulbenthet och svårigheter att gå (Villstad).

ledskärv, -skärva s.
ledskärv-en m. -skärva f. Urshult, Åsenhöga (Eu), Finnveden (Eneström 1914:59).
Symptom. Samma som benskärva (Finnveden). Sjukdomsorsaker. Grindar,
gärdsgårdar o.d.: Modern hade under graviditeten krupit genom en led utan att
vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder (Åsenhöga). Modern kan också ha sett en
grind stå öppen utan att stänga den (Finnveden). Botemedel. Djur: Man kunde ge
det sjuka barnet vatten från knäleden på en kalv (Åsenhöga). Enligt en annan
uppteckning borde man ta tre leder från en viss mask, torka dessa och blanda i
barnets mat (Urshult). Grindar, gärdsgårdar o.d.: Barnet kunde föras genom en led
varigenom både liktåg och bröllopsföljen hade gått (Åsenhöga).
likskäver, likskärva s.
likskiver m. (Villstad ULMA 12942. Svar på fri. K23); likskärva f. Hemmesjö (Eu),
Misterhult (ULMA 30954. Svar på fri. M108), Målilla (ULMA 2878, s.2), Skede
(Eu), Finnveden (Eneström 1914:61), Smål. utan närmare ortsang. (OSD).
Symptom. Barnen hade svårt att gå, grät mycket och var småväxta (Finnveden). De
blev bleka (Skede,Villstad, Östra härad), drabbades av matleda, trötthet och grinig
het, matta ögon samt mjuk hjässa, ledproblem, hjulbenthet och svårigheter att gå samt
löst hull och slappa muskler (Villstad). Sjukdomen kunde också yttra sig i förlam
ningsanfall och svullnader (Hemmesjö; Smål. utan närmare ortsang.). Sjukdomsor
saker. Gravar, lik o.d.: Modern hade under graviditeten tittat ned i en grav. Sjuk
domen troddes även kunna uppstå genom att den blivande modern hade rört vid
ett lik (Misterhult) eller genom att hon hade sett ett lik och blivit rädd eller illa
berörd (Finnveden). Liknande uppgifter lämnas från Fliseryd, Jät, Kristdala, Vissefjärda, Våxtorp, Ålem och Åsenhöga. Botemedel. Gravar, lik o.d.: Sjuka barn
skulle gå tre gånger fram och tillbaka på ett lik (Fliseryd, Vissefjärda), men man
kunde även tvätta dem i vatten som man tidigare hade tvättat ett lik i (Hemme
sjö). En liknande uppgift lämnas från Urshult. Andra metoder var att blanda kyr
kogårdsjord i barnets mat, att kasta barnets exkrementer i en grav (Kristdala) eller
att lägga barnet självt i en grav (Skede). Slutligen sägs också att likskärva kunde
botas med midsommardagg från gravar eller med avskrap från kyrkklockan (Mis
terhult). Normbrytare: Barnen borde gå på liket efter en självspilling (Kristdala).
Trollpåse-. Påsen innhöll mull och ben från kyrkogården (Villstad).

lönnskärva s.
löndaskärva f. Finnveden (Eneström 1914:62).
Symptom. Samma som benskärva (Finnveden). Sjukdomsorsaker. Samma som
vid horskärva (Finnveden).
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magskärva s.
magskärva f. Finnveden (Eneström 1914:55).

Symptom. Samma som benskärva (Finnveden). Sjukdomsorsaker. Övriga orsa
ker: Man trodde att modern under havandeskapet blivit kall om magen (Finnve
den).

moderskärva s.
moderskärva f. Finnveden (Eneström 1914:53).

Symptom. Samma som benskärva (Finnveden). Sjukdomsorsaker. Samma som
vid bröstskärva (Finnveden).

ormskärva s.
ormskärva f. Finnveden (Eneström 1914:64).

Symptom. Samma som benskärva (Finnveden). Sjukdomsorsaker. Djur: Barnet
drabbades av ormskärva om modern under graviditeten trampade på en orm eller
blev skrämd av en sådan (Finnveden).

pigskärva s.
pigskärva f. Rumskulla (Eu)

Sjukdomsorsaker. Normbrytare: Man antog att en piga som fört ett osedligt le
verne hade hållit i barnet innan det var döpt (Rumskulla). Botemedel. Normbry
tare: Sjukdomen botades genom att den nämnda pigan höll barnet upp och ner
över spiseln samtidigt som hon läste något (Rumskulla).

skakelskärv s.
skackelskärven m. best. form Djursdala (ULMA 15207. Svar på fri. K23).

Symptom. Barnet låg med det ena benet över det andra när det sov (Djursdala).
Sjukdomsorsaker. Grindar, gärdsgårdar o.d.: Modern hade medan hon var gravid
klivit över en skakel (Djursdala).

stjärnskärva s.
stjanskärva, stjärnskärva f. Målilla (ULMA 2878, s.2), Finnveden (Eneström
1914:66).
Symptom. Samma som benskärva (Finnveden). Sjukdomsorsaker. Övriga orsa
ker: Man menade att barnets mor hade sett ett eller flera stjärnfall och känt sig
rädd eller obehagligt berörd (Finnveden). Barnet kunde också få stjärnskärva om
modern under graviditeten gick barhuvad utomhus (Målilla). Även från Åsenhöga
berättas om stjärnskärva. Här sägs dock inget konkret om sjukdomsorsaker.

svepskärva s.
svepskärva f. Rumskulla (Eu).
Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker: Modern hade lindat barnet åt fel håll; man
skulle alltid börja nedifrån och linda uppåt (Rumskulla).

trädskärva s.
trädskärvan f. best. form Hjälmseryd (Eu).
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Botemedel. Smöjning: Barnen smöjdes genom vårdbundet trä efter att de hade
druckit ur en viss källa (Hjälmseryd).

tröskelskärva s.
tröskelskärva Rumskulla (Eu).

vattenskärva s.
vattenskärva f. Rumskulla (Eu).

Sjukdomsorsaker. Övernaturliga väsen: Man trodde att modern hade kastat ut
barnets badvatten utan att varna de underjordiska (Rumskulla).

vårdskärva s.
valskärvan f. best. form Åsenhöga (Eu). Sjukdomsorsaker. Grindar, gärdsgårdar
o.dModern hade under graviditeten klättrat över en gärdsgård som var uppbyggd
med hjälp av levande träd (Åsenhöga).

vättskärva s.
vättaskärva f. Väckelsång (Eu).
Sjukdomsorsaker. Övernaturliga väsen: Modern hade orenat på en s.k. vättplats.
Botemedel. Offer: Man borde offra till vättarna mot vättskärva (Väckelsång).

ÖLAND
skärv, skärva s.
skärv m., skärva-n f. m.fl. former 'engelska sjukan', 'rakit' Algutsrum (DAL 1435),
Bredsätra (ULMA 341:4), Ekby (ULMA 94:43), Glömminge (ULMA 341:9),
Gårdby (DAL 913), Källa o. Köping (ULMA 2071:1), Sandby (ULMA 194:22).

Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d.: Sjukdomen uppkom om modern under gravi
diteten hade tittat ned i en öppen grav (Runsten). Normbrytare: En osedlig person
hade tittat på barnet (Öl. utan närmare ortsang.).
Botemedel. Korsskärning o.d.: Från korsen, som skars på barnets bröst, skulle
man ta en droppe blod som barnet skulle förtära (Algutsrum). Vigda eller heliga
föremål: Mot skärva hjälpte det om modern rörde vid prästens kappa när denne
gick genom kyrkan (Algutsrum).
SAMMANSÄTTNINGAR
likskärva s.
likskärva f. Gårdby, Gärdslösa (Eu).
Symptom. Likskärva känns igen på att barnen blir bleka och svaga (Gärdslösa)
eller på att barnen gråter mycket samt att de slutar växa (Gårdby). Sjukdomsorsa
ker. Gravar y lik o.d.: Modern hade under graviditeten sett ett lik (Gärdslösa, Run
sten). Botemedel. Gravar, lik o.d.: De sjuka barnen skulle föras runt ett lik
(Gårdby) eller gå på ett lik (Högby).
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VÄSTERGÖTLAND
skaver s.
skiver-n, skäv-en m. m.fl. uttalsformer 'engelska sjukan', 'rakit' Bollebygd (ULMA
21685); Kungsäter (ULMA 109:410), Lerum (OSD), Mjöbäck (ULMA 929:1),
Torestorp (ULMA 109:412), Älekulla (ULMA 3242), Ödenäs (ULMA 27335).
- Större områden: Marks och Bollebygds härader (OSD).

skävert s.
skivert Solberga (OSD).

skärv, skärva s.
skärv-en m., skärva-n f. m.fl. former 'engelska sjukan', 'barnsjukdom' Acklinga
(ULMA 3254:1), Broddetorp (ULMA 21248, s.34. Svar på fri. M35); Fritsla
(ULMA 22391, s.69), Gudhem (LUB Rietz H:10, bl.399a), Hagelberg (ULMA
11610), Korsberga (ULMA 109:347d), Skallsjö (OSD), Varv (ULMA 3247:4, s.13
f. Svar på fri. 36), Velinge (ULMA 111:450, s.21 o. 42). - Större områden: Barne
hd (OSD), Vadsbo hd (ULMA 111:300b, s.84); Vgl. utan närmare ortsang.
(ULMA 32906).

Symptom. Barnen blev ovanligt skrikiga, fick "lösa leder* och deformerade huvuden,
armar och ben (N. Säm). De hade svårt att både ga och stå (Gällstad, Hömb). Ett
belägg berättar att "hele huveskåla satt löseru (Fristad). Barnen blev hjulbenta (Källstad) samtidigt som de grät ovanligt mycket (Ugglum). De kunde få sneda ögon,
"lösa " leder, och svaga ben (Korsberga). Ytterligare symptom var stort huvud (Bal
tak) och gulaktig hy (Grönahög).
Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d.: Den havande kvinnan hade tittat under en
likkista (Håcksvik). Grindar, gärdsgårdar o.d.: Modern hade under graviditeten
krupit genom någon öppning (Månstad, Tväred). Normbrytare: Främmande
och/eller s.k. dåliga människor kunde sätta sjukdom på barn (Beateberg, Horn
borga, Långared, Naum, N. Säm, N. Ving, Tväred; Vgl. utan närmare ortsang.).
Gamla gummor med onda ögon kunde sätta skärv på barnen (Edsveden, Mölltorp), liksom människor som "lever i fördold synd, som tränger sig in i ett äkten
skap" (Eggby). Likaledes berättas att barn kunde få skärva om en promiskuös
kvinna tittade på eller rörde vid barnet (Berghem, Björketorp, Hudene, Kvinne
stad, Larv, Laske-Vedum, Månstad, N. Ving, S. Asarp, S. Lundby, Tråvad; Vgl.
utan närmare ortsang.). Likaså kunde barn insjukna om en sådan kvinna hade
"tackat ongen för sist" (Vgl. utan närmare ortsang.). Fadern kunde också förorsa
ka sjukdom hos sina barn genom att ha sexuella förbindelser utanför äktenskapet
(Korsberga). Sjukdomen kunde även uppstå om barnet burits till dopet av en
gravid kvinna (Kalv). Övriga orsaker: Den gravida kvinnan hade knutit strumpe
bandet på framsidan av benet (Vedens hd).
Botemedel. Djur: Man tog ett ben ur skallen på en gris och brände detta. Detta
skulle barnet sedan ta in (Björketorp). Barnen kunde även ta in tuppblod (Bråttensby). Gravar, lik o.d.: Barnen skulle föras tre gånger motsols runt en likkista
där det låg en död (Gingri, Håcksvik, Toarp).Man lät barnet ta in skägg från en
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död person (Långared). En annan metod var att föra barnet över en grav (Korsberga). Man kunde ta jord under nio grindar där likfärder gått fram och blanda i
vatten vari barnet skulle badas (Korsberga). Barnet fick dricka ur en huvudskål
som man hade lånat på kyrkogården (Vartofta). Läsning: Barnet botades med
följande ord: "Jag botar mitt barn för stärnskiver, horskiver, mordskiver, bordskiver, jordskiver och för allehanda skiver" (Grönahög). Liknande uppgifter läm
nas från Sandhem. Mätning: Barnets leder skulle mätas tre gånger med en tråd
varvid man skulle slå en knut på tråden vid varje mätning. Till sist skulle barnet
äta upp tråden (Korsberga). Liknande uppgifter lämnas från Håcksvik och Ode
näs. Normbrytare: Barnet skulle förtära blod från en barnamördare (Håcksvik)
eller från någon annan mördare (Hjo, Märsås, Nykyrke, Toarp, Ullasjö, Varnum,
Värsås, Oxabäck) eller från en kvinna som hade dödat sina barn (Holsljunga, Lan
da). Liknande uppgifter lämnas från Nykyrke och Värsås. Dessutom kunde man
på samma sätt använda blod från en soldat som hade dödat människor i krig (Nit
torp, Sandhem). Man gav barnen avskrap från ett rep som någon hade hängt sig i
(Grönahög, Gullered, Habo, Hössna, Nårunga, Strängsered, O. Frölunda, Öxabäck). Mödrar brukade låta sina sjuka barn dricka ur en självspillings hand (Istorp). Smöjning: Barn kunde smöjas genom öppningar i träd eller under rötter
(Brämshult, Fotskäl, Grimmared, Holmestad, Hömb, Rådene, Rångedal, Skövde,
Sventorp, Säter, Timmele, Toarp, Oglunda; Vgl. utan närmare ortsang.). De kun
de också föras sju gånger runt ett vindfällt träd (Oglunda) eller smöjas genom jord
(Askelanda, Bergstena, Fotskäl, Holmestad, Timmele, Toarp). Ytterligare metoder
var att dra det sjuka barnets linne genom en kyrknyckel (Rackeby) eller att föra
en sockerbit genom ett dasshål och upp genom ett annat (Rådene). Smörjning:
Salvan som tillverkades av en klok gumma skulle smörjas på trasor som sedan
skulle lindas om barnens leder (Fotskäl). Ett annat sätt var att samla in ingredien
ser från sju socknar och göra en salva på dessa (Surteby-Kattunga). Sätta bort: Man
borde korsklippa barnets naglar vilket innebar att man först klippte vänster hand,
därefter höger fot osv. De avklippta naglarna skulle sedan borras in i ett växande
träd (Korsberga). Trollknutar: Nio knutar knöts på ett vitt sidenband och sattes på
barnet. Bandet skulle sitta kvar tills det ramlade av (Brevik). Liknande uppgifter
lämnas från Våmb och O. Frölunda. Trollpåse: Kloka gummor brukade hänga
påsar med kryddor, kvicksilver eller andra ingredienser kring halsen på sjuka barn
(Holmestad, Korsberga, Våmb). Påsen kunde också hänga runt armen (Skövde).
Mull från olika ställen på kyrkogården syddes in i en påse som skulle hängas om
den sjukas hals (Sandhult, Torpa). Föremål med anknytning till krig, avrättningar
o.d.: Barn kunde ta in avskrap från en värja som påstods ha använts i Pommerska
kriget (Rådene), från en kula som hade dödat en människa (Grönahög), från en
bajonett som var mordvapen (Gällstad), eller från kolven på en viss bössa som en
man hade blivit skjuten med (Habo). Ytterligare metoder var att ta flisor ur en
dörrpost som hade använts för att slå ihjäl en man ( Rångedala), filspån från en
yxa som en person hade mördats med (Oxabäck), eller också fick barnen avskrap
från en kniv som hade använts vid slakt (Grönahög). Vatten: Vid botandet skulle
man använda "vatten ur bäck och källa, midsommarregn och julesnö, dagg och
urin" (Ekeskog). Barnen skulle badas i samt dricka nordrinnande vatten (Gröna
hög) eller i vatten som man hade tagit i en led (Strängsered). En annan metod var
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att låta barnet dricka vatten från en bäck. När vattnet hämtades skulle man säga:
"Go morn, mordamörderska, få jag ta lite vatten och bota mitt sjuka barn med?"
(Mjöbäck). Vigda eller heliga föremål: Det var brukligt att ta filspån från kyrk
klockorna och ge barn (Redvägs hd). Avskrap från kyrkklockan blandades i bar
nets mat (Brunn), liksom avskrap från kyrklåset (Bråttensby). Skivert botades
även med spikar från kyrkdörren (Edsveden), med malm från kyrkklockorna
(Dalstorp), med flisor från kyrktröskeln (Seglora) och med skräp från kyrkgolvet
och avskrap från kyrkväggarna (Månstad, Fenneslunda, Molla, Tärby, Vesene).
Övriga botemedel: Man skulle skrapa en mansskjorta framtill och ge barnet avskrapet (Vgl. utan närmare ortsang.). Barnet skulle lindas i moderns särk (Gäll
stad).
SAMMANSÄTTNINGAR
benskärva s.
benskärva f. Varv (ULMA 3247:4. Svar på fri. 36)

bordskäver s.
bordskiver m. Grönahög (Eu),
Botemedel. Läsning: Man läste mot bordskiver (Grönahög).

fallskärva s.
fallskärva f. Grönahög (Eu).

Sjukdomsorsaker. Grindar, gärdsgårdar o.d.: Modern hade klivit över en nerfallen
grind medan hon var gravid (Grönahög).

fönsterskäver s.
fönsterskivern m. best. form Håcksvik, Mjöbäck, Alekulla, O. Frölunda (Eu).

Sjukdomsorsaker. Fönster: Modern hade under graviditeten talat med någon ge
nom ett fönster (Håcksvik, Alekulla). Barnet hade tittat ut genom ett fönster (O.
Frölunda). Botemedel. Fönster: Gudmodern skulle tala till modern genom ett
fönster innan barnet döptes (Håcksvik).

horskärva, horskäver s.
horskäver m. Bergum (OSD), Skallsjö (OSD), St. Lundby (OSD); horeskärva
Korsberga (ULMA 13179. Svar på fri. K23).
Sjukdomsorsaker. Normbrytare: En osedlig kvinna hade burit fram barnet till
dopet (Brunn). Barnet hade kommit i kontakt med "otäcka" människor (Alekul
la). Om gudmodern var osedlig, kunde barnet drabbas av horskivert (Håcksvik),
likaså om någon osedlig kvinna tittade på det tills det började gråta (Seglora). Bo
temedel. Läsning: Se skiver ovan (Grönahög). Normbrytare: Bitar av den osedliga
kvinnans kläder blandades i barnets mat (Brunn). Man strök barnet med en bit av
den osedliga kvinnans kläder (Seglora). Smöjning: Man klöv ett träd som barnet
sedan smöjdes genom (Skallsjö).
huvudskärva s.
huveskärva f. Varv (ULMA 3247:4. Svar på fri. 36).

66

isterskärva s.
isterskärva f. Korsberga (ULMA 13179. Svar på fri. K23).
Symptom. Barnen fick uppsvälld mage (Korsberga).
jordskärva, jordskäver, jordskävert s.
jordskärva-n f. Blidsberg, Grönahög (Eu); jordskiver-n m. Berghem, Håcksvik,
Sätila, O. Frölunda (Eu); jordskivet m. Månstad (Eu).
Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d.: Modern hade trampat på en grav (Berghem),
suttit på en sådan (Håcksvik) eller tittat ned i en öppen grav (Månstad). Övriga
orsaker: Modern hade under graviditeten stuckit armen i jorden (Blidsberg). Den
havande kvinnan hade sett en plog eller en krok stå i en åker (O. Frölunda). Bo
temedel. Läsning: Se skiver ovan (Grönahög). Smöjning: Barnen smöjdes genom
jord (Blidsberg, Sätila). Vigda eller heliga föremål-. Barnet skulle sova på kyrkogårdsmull (Håcksvik).

krypskävert s.
krypeskivert m. Seglora (Eu).

Sjukdomsorsaker. Grindar, gärdsgårdar o.d.: Den havande kvinnan hade krupit
genom någon öppning (Seglora).

ledskärva, ledskäver s.
ledskärva f. Grönahög, Nykyrke (Eu); ledskiver m. Grönahög (Eu).

Symptom. Barnet fick en gulaktig färg (Grönahög). Sjukdomsorsaker. Grindar,
gärdsgårdar o.d.: Modern under graviditeten gått genom en grind (Grönahög, Ny
kyrke).26 Botemedel. Korsskärning o.d.: Boterskan skar barnet på bröstet med en
rakkniv. Barnet skulle sedan förtära blodet (Grönahög).

likskärva, likskäver s.
likskärva f. Korsberga (ULMA 13179. Svar på fri. K23); likskiver Håcksvik (Eu).
Sjukdomsorsaker.Gravar, lik o. /Modern hade under graviditeten gått över en
grav när denna rasade samman (Grönahög, Sandhem). Sjukdomen kunde också
bero på att modern under graviditeten sett ett lik (Korsberga). Övriga orsaker:
Likskiver berodde på att "modern hade blitt rörd" (Håcksvik). Botemedel. Gra
vary lik o.d.: Barnet skulle föras motsols tre gånger runt en likkista (Håcksvik)

26

I belägget från Nykyrke sägs att barn kan drabbas av ledskärva om modern
under graviditeten går genom en grind. Av andra uppteckningar att döma behöv
des mer än att bara passera en grind för att det väntade barnet skulle drabbas av
sjukdom. Ofta handlar det om att modern har gått genom grinden på ett
"felaktigt" sätt, som t.ex. att krypa under eller klättra över den, men det kan ock
så röra sig om att hon inte har vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder vid t.ex.
öppnandet av grinden. Man kan således anta att något dylikt skulle vara fallet
också beträffande den aktuella uppgiften från Nykyrke, även om det inte kommer
till uttryck i uppteckningen.
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Vigda eller heliga föremål: Mot likskärva användes kyrkogårdsjord och filspån från
kyrknyckeln (Sandhem).

löskskävert s.
löskeskivert m. Gällstad (Eu)
Sjukdomsorsaker. Normbrytare: En ogudaktig människa hade sett barnet naket
(Gällstad).
magskärva s.
majaskärva f. Varv (ULMA 3247:4, s.l3f. Svar på fri. 36)

mordskäver s.
mordskiver m. Grönahög

Botemedel. Läsning: Man läste mot mordskiver (Grönahög).
morskärva s.
morskärva f. Grönahög (Eu)

månskärva s.
månskärva f. Grönahög (Eu)

mördarskävert s.
mördareskivert f. Seglora (Eu).

Botemedel. Normbrytare: Man lät barnet dricka ur en mördares sko (Seglora).
solskärva s.
solskärva f. Grönahög (Eu)

stjärnskärva, stjärnskäver, stjärnskävert s.
stjärnskärva f. Grönahög (Eu); stjärnskiver m. Grönahög; stjärnskävert m. Holsljunga (Eu).
Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker: Modern hade sett en stjärna falla och blivit
rädd (Holsljunga). Hon kunde också ha gått ute barhuvad när en stjärna föll
(Månstad). Botemedel. Läsning: Som botemedel användes läsning (Grönahög).

tjuvskävert s.
tjuvaskivert m. Seglora (Eu)
Botemedel. Föremål med anknytning till krig, avrättningar o.d.: Stoft från galgbacken blandades i barnets mat (Seglora).

ÖSTERGÖTLAND
skärv, skärva s.
skärv-en m., skärva-n f. m.fl. former 'engelska sjukan', 'rakit', 'barnsjukdom'.
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Asby (ULMA 16634), Bjälbo ( ULMA 175:67), Blåvik (ULMA 22517), Drothem
(ULMA. Svar på fri. 29), Ekeby (ULMA 414:2), Gryt (ULMA 995), Heda
(ULMA 16080), Hov (ULMA 175:69; 20926), Hägerstad (OSD 1987:2, bl. 20),
Kisa (ULMA 417:9; 9224; DAL 2324), Malexander (ULMA 16179), Mogata
(ULMA 1171:2), Nykil (ULMA 1374:2), Oppeby (OSD 1987:2), Ringarum
(ULMA 16183), Rök (ULMA 15088), Risinge (ULMA 995), Rönö (ULMA
22517), Skeda (ULMA 8393), S. Åby (ULMA 22916), Tidersrum (ULMA 1849),
Tjärstad (ULMA. Svar på fri. 4, s.6; 29, s. 113; 24150. Svar på fri. M108), Torpa
(ULMA 17930), Ulrika (ULMA 9636. Svar på fri. M108; 21152), Vårdnäs (ULMA
2156:5), Väderstad (ULMA 175:72), V. Harg (ULMA 415b; 9636. Svar på fri
M108; 16094; 21152), Väversunda (ULMA 16179), Åsbo (ULMA 414:2; 16097),
Ödeshög (ULMA 16098; 19814), Örberga (ULMA 20296), Ö. Eneby (ULMA
995), Ö. Ryd (ULMA 160). - Större områden: Aska hd (ULMA 175:11), Ydre hd
(OSD).

skälva s.
skälva f., skälven m. best. form Björsäter, S. Åby (Eu);

Symptom. Barnen blev puckelryggiga och slutade växa (Björsäter). De hade svårt
att gå, svaga armar, stort huvud samtidigt som de växte långsamt (Ulrika; ULMA
9636. Svar på fri. M108).
Sjukdomsorsaker. Normbrytare: Osedliga flickor kunde förorsaka skärva (Ekeby)
liksom lönnhoror (Malexander). Övriga orsaker: Modern hade gått barhalsad in
nan barnet döptes (O. Skrukeby).
Botemedel. Djur: Barnet skulle ta in snokblod (Åsbo). Gravar, lik o A.: De sjuka
kunde rullas nakna på gravar (Svinhult) eller vändas tre gånger motsols i en öppen
grav (Torpa). En viss boterska tillverkade piller av människoben (Malexander).
Mätning: Barnen mättes med en ulltråd som sedan skulle bäras i nio dygn (Ekeby)
eller sättas bort (Ekeby, Åsbo). Normbrytare: Barnet fick den torkade och pulveriserade efterbörden från en kvinna som fött barn utom äktenskapet (Svinhult).
Smöjning: Barnen smöjdes under torvor och rötter (Björsäter, Ekeby, Svinhult)
eller genom en trädklyka (Hycklinge, Vårdnäs, Åsbo). Man kunde även träda
barnets linne genom en kyrknyckel (Ydre hd). Sätta bort: Bitar av barnets naglar
och hår syddes in i en bit av barnets skjorta. Paketet grävdes sedan ner norr om
stugan (Kisa, Malexander). Föremål med anknytning till krig, avrättningar o.d.:
Man gav barnen avskrap från en blodbestänkt livrem som varit med i krig
(Åsbo).Vatten: Man badade barnen och lät dem dricka vatten från en viss källa
(Ekeby, S. Åby, Torpa, V. Ny, Ödeshög). Vigda eller heliga föremål: Man klippte
bitar av en avlagd mässhake (Kettilstad).
SAMMANSÄTTNINGAR
blodskärv s.
blodskärv m. Mantorp, Sya (Eu).
Symptom. Barnen fick utslag över hela kroppen (Mantorp). Sjukdomsorsaker.
Övriga orsaker: Modern hade "smuts i blodet" (Mantorp).
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gravskärva s.
gravskärva f. Ulrika (ULMA 9636. Svar på fri. M108).
Symptom. Barnen hade svårt att lära sig ga. de hade svaga armar och stort huvtid
(Ulrika). Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d: Sjukdomen uppstod om modern
under graviditeten hade tittat ned i en öppen grav (Torpa). Modern hade under
graviditeten urinerat inne på kyrkogården (Ulrika).Botemedel. Gravar, lik o.d.:
Botemedel hämtades på kyrkogården (Ulrika).
horskärv, -skärva s.
horskärva f. Ulrika (ULMA 9636. Svar på fri. M108).
Symptom. Symptomen är desamma som vid gravskärva (Ulrika). Sjukdomsorsa
ker. Normbrytare: Osedliga kvinnor som tittade på eller tog i barnet kunde föror
saka horskärv (Sya, Torpa, Ulrika, Ydre hd).Botemedel. Normbrytare: Sjukdo
men botades genom att man lät barnet dricka ur en osedlig kvinnas vänstersko
eller genom att det fick förtära fragment från hennes kläder (Ulrika).
jordskärv, -skärva s.
jordskärv m. jordskärvan f. best. form Ekeby, Malexander, Sya, Ydre hd (Eu).

Symptom. Barnet fick ledproblem. Man borde dessutom ge akt på huruvida ande
dräkten gick uppåt i lungorna eller neråt (Sya). Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d:
Modern hade under graviditeten gått över en grav samtidigt som denna föll sam
man (Malexander).

likskärv, -skärva s.
likskärva f. Ulrika (ULMA 9636. Svar på fri. M108).
Symptom. Symptomen är desamma som vid gravskärva (Ulrika). Sjukdomsorsa
ker. Gravar, lik o.d.: Modern hade under graviditeten kommit i beröring med lik
(Sya, Ulrika, Ydre hd). Botemedel. Gravar, lik o.d.: I barnets mat blandade man
bitar av ett rep som någon hade hängt sig i (Ulrika).
lönnskärv s.
lönnskärven m. best. form O. Skrukeby (Eu).
Sjukdomsorsaker. Normbrytare: Om en osedlig kvinna tog i barnet, fick det
lönnskärv (O. Skrukeby).
lönndomsskärv s.
lönndomskärv m. Sya (Eu).
Sjukdomsorsaker. Om en otrogen kvinna tittade på ett barn, skulle detta få
lönndomsskärv (Sya).

magskärv s.
magskärv m. Sya (Eu)

Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker: Magskärv kunde uppstå om man inte skötte
naveln på nyfödda ordentligt (Sya).
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nervskärv s.
nervskärv m. Mantorp, Sya (Eu)

Symptom. Nerskärv yttrade sig i "nervslapphet" (Mantorp).
slarvskärv s.
slarvskärv m. Sya, Torpa (Eu)

Sjukdomsorsaker. Gravar, lik o.d.: Sjukdomen berodde på att modern under
graviditeten hade uträttat sina behov mellan två gravar vari det ena liket hade
sjunkit, men det andra inte (Torpa).

ättskärva s.
ätteskärva f. Sund (Eu).
Botemedel. Hugga bort: Modern satt med ena knät över en tröskel samtidigt som
barnet låg på det andra knät. Botaren högg så över barnet (Sund).

BOHUSLÄN
SAMMANSÄTTNINGAR
horskärv, -skäver s.
horskärv-en, horskäv-en m. 'engelska sjukan* Klövedal, Mollösund, Valla (Eu)
Symptom. Barnen grät ovanligt mycket och var illamående (Mollösund). Boteme
del. Normbrytare: Barnet fick blod från en dråpare eller mördare (Klövedal). Vigda
eller heliga föremål: Man tog murbruk ur kyrkogårdsmuren på det ställe där män
nen brukade urinera (Valla).

DALSLAND
skärva s.
skörva-n f. 'engelska sjukan' Nössemark (Eu).

Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker: Man trodde att sjukdomen kom "ur vår och
vind" (Nössemark).

NÄRKE
skärva s.
skärva-n f. 'engelska sjukan' Hidinge (Eu).

Botemedel. Övriga botemedel: Barnet skulle bära en s.k. ältsten (Hidinge)
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SÖDERMANLAND
skärva s.
skärva f. 'engelska sjukan' Overselö (ULMA 41:52).

Botemedel. Smöjning: Man drog barnen genom öppningen i ett visst träd (Björk
vik).

DANMARK
skaever s.
skcever, skjœwr, skßvr m. fl. former m. 'rakit', 'engelska sjukan'
FREDERIKSBORG: Gilleleje (IJSK).
NORDJYLLAND: Farso (IJSK), Havbro (IJSK), Lseso (Feilberg ), Nibe (IJSK),
N. Tranders (IJSK), Vendsyssel (IJSK), Årestrup (Feilberg).
RIBE: Vejrup (IJSK).
STORSTR0M: Dalby (IJSK), Mon.
VESTSJ^LLAND: Reerslev (IJSK).
ÅRHUS: Agri (IJSK), Randers (IJSK), Todbjerg (IJSK), Århus (IJSK).
Övriga områden: Vest-Jylland (IJSK), 0st-Jylland (IJSK); Jylland utan närmare
ortsang. (Feilberg; IJSK).
SAMMANSÄTTNINGAR
armskaever s.
armskjœver m. Midt-Sjaelland (IJSK).

benskaever s.
benskjcever m. Midt-Sjselland (IJSK).
halsskaever s.
halsskjœver m. Midt-Sjaelland (IJSK).

horeskaever s.
horeskcever m. Bornholm (Thielse 1860), Jylland (Feilberg).
Sjukdomsorsaker. Normbrytare: En osedlig kvinna hade sett barnet naket (Born
holm). Botemedel. Normbrytare: Barnet skulle dricka ur en osedlig kvinnas sko
(Bornholm, Jylland). Man kunde också ge barnet ett pulver av håret från en osed
lig kvinna (Bornholm).

håndskaever s.
hândskjœver m. Midt-Sjaelland (IJSK).
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mandagsskaever m.fl s.
mandags-, tirsdags-, onsdags-, torsdags-, fredags-, lördags-, semdagsskjaewr m. VestSjaelland (IJSK).

maveskaever s.
maveskœver m. Dalby (IJSK).

pandeskjever s.
pandeskjœver m. Midt-Sjaelland (IJSK).

rygskaever s.
rygskjcever m. Dalby, Midt-Sjaelland (IJSK).

sideskaever s.
sideskœver m. Dalby (IJSK).

Utbredning
På svenskspråkigt område förekommer sjukdomsbeteckningen ska
ver framförallt i söder. Utbredningsområdet utgörs av Skåne Ble
kinge, Halland, Småland och Västergötland. Ett belägg härrör från
Bohuslän. Variantformen skävert är belagd i Halland och Västergöt
land. Beteckningen skärv(a) har en något nordligare utbredning som
sträcker sig från Halland och Blekinge i söder via Småland och
Oland till Västergötland och Östergötland. Enstaka belägg finns från
Bohuslän, Dalsland, Närke och Södermanland. Varianten skälva
representeras av ett fåtal belägg från Halland och Östergötland. I
Danmark är beteckningen skxver välbelagd både på Jylland, Själland
och Bornholm.

Sammansättningar
Elementen skaver, skärva m.fl. förekommer i följande
sammansättningar:
benskärva
betsmanskäver

Småland, Västergötland
Skåne
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binniskeskärva
blodskärv
bordskäver/skärva
brödskärva
bröstskärva
drängskärva
dörrskäver
fadderskärva
fallskärva
fejelseskäver
fönsterskäver/skärva
grepskäver
gravskäver/skärva
grindskärva
grisselskäver
grytskäver
haspskäver
himmelskäver/•skärva
horskäver(t)/-skärv(a)
huvudskärva
höljelseskäver
jordskäver(t)/-skärva
kakskäver
kistskäver
klockskäver
krypskävert
kvastskäver
kvinnfolksskäver
kyrkskäver
ledskäver/skärv(a)
likskäver/skärv(a)
lönn(doms)skärv(a)
löskskävert
magskäver/skärv(a)
manfolksskäver
mo(de)rskäver/•skärva
målskäver
mänskärva
mordskäver
mördarskävert
månskärva
nervskärv

Småland
Östergötland
Blekinge; Västergötland
Småland
Småland
Småland
Skåne
Småland
Västergötland
Skåne
Småland, Västergötland
Skåne
Halland, Småland, Östergötland
Småland
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne, Blekinge
Skåne, Halland, Småland, Västergötland,
Östergötland, Bohuslän
Västergötland, Östergötland
Skåne
Skåne, Blekinge, Småland, Västergöt
land, Östergötland
Skåne
Skåne
Halland
Västergötland
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne, Halland, Småland, Västergötland
Skåne, Halland, Blekinge, Småland,
Öland, Västergötland,Östergötland
Småland, Östergötland
Västergötland
Skåne, Halland, Småland, Västergötland,
Östergötland
Skåne
Skåne, Småland, Västergötland
Skåne
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Östergötland
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ormskärva
pigskärva
repskäver
skakelskärva
slarvskärv
solskärva
sopskäver
stegskäver
stjärnskäver(t)/skärva
strumpskäver
svepskärva
tjuvskävert
trädskärva
tröskelskäver/ -skärva
vagnskäver
vattenskärva
vårdskärva
vättskärva
ättskärva

Småland
Småland
Skåne
Småland
Östergötland
Västergötland
Skåne
Skåne
Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland
Skåne
Småland
Västergötland
Småland
Skåne; Småland
Skåne
Småland
Småland
Småland
Östergötland

Etymologi
Utöver de svenska och danska uttalsformer som jag har redovisat
ovan, finns i norska dialekter förekommer orden skjœversott, skjerva,
skyrva, skyrveverk o.d. Dessa norska former har dock betydelsen
'kardialgi', dvs. smärtor i hjärttrakten. Frågan är huruvida man här
har att räkna med en gemensam grundform för alla dessa nordiska
ord. För att närma mig detta etymologiska problem måste jag först
göra en genomgång av det svenska dialektmaterialets ljudhistoriska
förhållanden vad gäller skaver, skiver och skärv(a). Av stort intresse
här är naturligtvis stamvokalernas ursprungliga kvantitet. Bland de
aktuella beteckningarna finns en grupp som innehåller kort e- eller
i-ljud i stammen {skärva), en annan av ord med långt i- eller i-ljud i
stammen {skaver).
Efter den ljudhistoriska genomgången följer främst ett noggrant
referat av den norske etymologen Hjalmar Falks artikel "De nordis
ke navn for rakitt" (1921), vilket är den mest djupgående studien i de
aktuella beteckningarnas ursprung och vars förslag även SEO upp
tar. Falks huvudantagande går i korthet ut på att såväl former med
lång stamvokal, dvs. skaver m.fl., som former med kort stamvokal,
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dvs. skärva m.fl., har kommit in i den nordiska dialekterna via låg
tyskan.

skärva
Formerna skerv(a), skärv(a), skirva och skärva är, som framgår av
materialsamlingen, belagda i Halland, Blekinge, Småland, Oland,
Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Närke och Sö
dermanland.
I Halland beläggs ordet med stamvokalen e. Mest sannolikt är
enligt Wigforss (1913-1918) att denna går tillbaka på kort i. Medan
man i de flesta förbindelser får mycket slutna e-ljud på gränsen till iy
uppträder i r-förbindelser öppnare e-eller i-ljud, men även <z-ljud
förekommer.
Vad gäller de blekingska beläggen uppträder ordet med stamvo
kalen ä eller ö. Swenning (1917), som beskriver folkmålet i Listers
härad, behandlar skärva/skörva på ett par ställen. Han menar att
dessa stamvokaler "synes förutsätta ett *skirva > *skyrva, vilket
senare i andra delar av häradet blivit sjeöve" (Swenning 1917:274).
I Småland uppträder skärva med stamvokalen e eller ä. Enligt
Areskog (1936:90) går stamvokalen tillbaka på kort i. Hon tar själv
upp formen sjerv som exempel på att äldre kort i i långstaviga ord
utvecklas till e- eller i-ljud framför r-förbindelser. Samma iakttagelse
har gjorts av Lindblom beträffande Kristvallamålet (1939:164).
Även för de västgötska målens del utgörs stamvokalen av e eller
ä. Götlind (1940:142 ff.) antar som övriga författare att detta tyder
på ett ursprungligt kort i i skärva, då kort i i Västergötland regel
mässigt öppnas till e/ä.
På Öland är ordets stamvokal e. Lindroth (1926:105) behandlar
i ett avsnitt beteckningen sjerv tillsammans med andra ord med r
efter stamvokalen. Inte heller han tycks hysa några tvivel om stam
vokalens ursprung, dvs. kort i. I detta sammanhang påpekar Lind
roth att kort i är "ytterligt känsligt för vidstående konsonants eller
konsonanters artikulation", men också problemet att hålla isär "den
successiva serie av vokaler från i till åtminstone ä (i vissa fall ännu
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öppnare), som svarar mot äldre kort i i lång rotstavelse" (Lindroth
1926:73).
Ordet skärva verkar således återgå på en ursprungsform med
kort i i stammen. Övergången i > e/ä är för övrigt en känd förete
else i de svenska dialekterna. För detta ljudfenomen se även Hesselman 1909-1910:129.

skaver, skiver
De ord som finns under uppslagsformen skaver uppvisar ett varie
rande uttal av stamvokalen, även om långt ä av allt att döma är van
ligast. Formen skäveris utbredning inskränker sig, vilket också fram
går av materialsamlingen, huvudsakligen till Sveriges allra sydligaste
delar, dvs. Skåne, Halland och Blekinge, med vissa belägg även i syd
ligaste Småland och Västergötland.
I Skåne finns fyra olika stamvokaler: ä, e, ö och öu. Ljudhistoriskt sett är det vanskligt att med utgångspunkt från belagda ljudför
ändringar förklara de olika stamvokalernas kvalitet i de skånska dia
lekterna. Olséni (1887:28) berör kortfattat beteckningarna skaver
m.fl. i Södra luggudemålets ljudlära där han pekar på olika möjlighe
ter att förklara det långa d-ljudet. Långt d-ljud kan för det första
kvarstå. För det andra finns möjligheten, åtminstone i luggudemålet,
att långt ä motsvarar fsv. och isl. kort i. Som exempel nämner förfat
taren här räve 'vävbom' som motsvarar isl. rifr.
Inget av dessa förslag ger oss emellertid någon möjlighet att anta
en gemensam ursprungsform för uttalsformerna skäver/skever res
pektive sköver/sköuver. Det långa ö-ljudet kan ha uppkommit ur
såväl äldre långt y som ur o, u och a (Olséni 1887:31) och diftongen
öu är med all säkerhet en diftongering av ö. Däremot finns inga möj
ligheter att förutsätta ett ursprungligt ä- eller i-ljud för formerna
sköver/sköuver, lika lite som att stamvokalerna i skäver/skiver skulle
kunna gå tillbaka på ett äldre långt o-ljud. Antagandet av helt regel
mässiga ljudförändringar förutsätter alltså att formerna sköver och
sköuver skulle ha en annan etymologisk bakgrund än skäver/ skever.
Uttalsformer med långt i i stammen förekommer i Halland,
Småland och Västergötland. Till samma grupp räknar jag också någ
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ra belägg från Halland med ei som väl knappast kan vara något annat
än en diftongering av långt i. I de övriga mål som här är aktuella
bevaras långt i (jfr Götlind 1940:149 f.; Areskog 1936:72 ff.).
Wigforss (1913-18:151) kommenterar formen skiver i en not där
han betecknar formen som "egendomlig" samtidigt som han finner
det otillfredsställande att skilja på ordens, dvs. skavers och skivers
ursprung. Det ena, skaver, förekommer i södra Halland, medan det
andra, skiver, är belagt i landskapets norra del. Wigforss utgår från
att skaver är den ursprungliga formen och att skiver är något slags
folketymologisk ombildning, till vilket ord låter han dock vara
osagt.
I mina ögon är Wigforss antagande beaktansvärt. Att tänka sig
en utveckling som inte följer de normala ljudlagarna förefaller åt
minstone rimligare än det mer långsökta alternativet att förusätta två
- eller möjligen ännu fler - utgångsformer.

Arvord eller lånord?
Som tidigare nämnts, anser Hjalmar Falk (1921) att man bör förut
sätta ett gemensamt etymologiskt ursprung för de här diskuterade
formerna. Ursprunget skulle då vara grek. skirrus 'gips', som lånats
in via lågtyskan till danskan och därifrån till norskan och svenskan
där ordet alltså fått former som skaver, skiver, skärva osv.
Som argument för sitt antagande anför Falk inte bara ljudhisto
riska förhållanden, utan även sakliga sådana. Han vill nämligen dela
in de nordiska beteckningarna för, som han uttrycker det, "rakitt" i
två olika grupper. Den ena gruppen utgörs av ord som har sitt ur
sprung i tron på övernaturliga makters inflytande, till vilken be
teckningar som ris och såg hör. Den andra ordgruppen, där skaver,
skärva m.fl. ingår, speglar de medicinska och anatomiska teorier som
härstammar från Hippokrates och som kom att vidareutvecklas av
Galenos.
För att förstå Falks tankar i detta avseende måste man känna till
att den hippokratiska skolan skilde mellan tre sorters tumörer, näm
ligen oedema, phlegmone och just skirrus, dvs. 'gips'. I de nordiska
språken har ordet så kommit att användas om vissa sjukdomar, för
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utom att det också kommit att avse bergarten skiffer. Direkta spår
av detta finns i det nu föråldrade danska subst. skiver, skever, skcever
'splint, stenplate, skifer'. Ordets medellågtyska former är Schiver,
Schever och Schevel som författaren anser vara identiska med hög
tyskans Schiefer.
Vilka ljudhistoriska argument stöder sig då Falk på? I de nor
diska dialekterna växlar, menar han, stamvokalens kvalitet mellan i,
e, ä och ce. Här bör tilläggas att det i svenska dialekter finns en större
differentiering, vilket jag har visat ovan. Ursprunget till de former
som Falk tar upp finner han i de lågtyska formerna med ett ur
sprungligt långt i som sedan sänks till e.
För att kunna anta ett gemensamt ursprung för skärva och ska
ver måste man även förklara växlingen vr och rv. Vad gäller den
senare företeelsen konstaterar författaren helt enkelt att det rör sig
om en metates "som der også ellers er en tendens til i våre dialekter,
idet vr er omstillet til rv".
Vad gäller såväl växlingen vr ~ rv som kvantitetsförhållandena
menar Falk i likhet med Wigforss (1913-1918:151) att vi har att räk
na med en oregelmässig ljudutveckling där formerna skärva 'barn
sjukdom' m.fl. har tillkommit under påverkan från den ordgrupp
som representeras av det norska skirva, skjerva, skyrva, skjerva
'hjärtbensbrosk'.
Falk menar alltså att det i norska dialekter finns ett begreppsligt
samband mellan sjukdomen och organet, dvs. mellan smärtan i brös
tet och den svärdspetsliknande hjärtbensbrosken (processus ensiformis):
Allerede terminologien tyder på et begrepslig band mellem sygdommen og
organet, idet skjerva aldri har begge betydninger i samme norske dialekt: I
Sunnhordland er således skyrva processus ensiformis, skyrveverk kardialgi, i
Nordmore er skjerva sygdommen, skjervbrosk knokkelen. Og denne slutt
ning bestyrkes derav at kardialgi henfores til sverdspissen også der hvor den
ne har et helt forskjellig navn.

När det gäller de svenska dialekterna kan det eventuellt finnas ett
liknande samband. Ordet magskärv finns belagt i Möja (Uppl.;
OSD) i betydelsen 'hjärtbensbrosk' och skärva i Åkers och Rekarne

79

härader (Sml.) i samma betydelse.27 Från Julita (Sml.) uppges dessut
om att den s.k. magskärven kunde ramla ner och förorsaka buk
smärtor (OSD). Dessa förhållanden skulle således kunna stödja Falks
antagande.
Ett allvarligt problem som Falk berör i sin artikel är att han
inte har kunnat finna några säkra tecken på att lågty. Schever har
använts vare sig om kardialgi eller rakit i Nordtyskland. (Däremot
anser han, utan att egentligen argumentera för sin sak, att högtys
kans Schorfkuchen i sin bestämningsled har ett ursprungligt Schever.)
Relationen mellan formerna skaver och skärva kan förvisso dis
kuteras vidare. Men jag för inte analysen vidare i det här samman
hanget. De resonemang jag utifrån tillgänglig litteratur har fört i
detta avsnitt öppnar för en etymologisk diskussion som jag vill åter
komma till i ett annat sammanhang.28 29

2.3 ris
SMÅLAND
ris s.
ris n. Engelska sjukan' Dörby, Ålem (DAL 778, ULMA 12339).

Botemedel. Smöjning: Barnen smöjdes genom ett hål i en gärdsgård eller genom
en gren som var hopväxt i båda ändarna (Ålem).

27

I skriftspråket är är både magskärv och skärva belagda i betydelsen 'hjärtbensbrosk' (SAOB M32; S6053).
28 Ett problem vid etymologiseringen av skaver, skärva o.d. är att de skriftliga
beläggen är relativt sena. Det äldsta svenska skriftbelägget härstammar enligt
SAOB från 1639, det äldsta norska från 1584.1 danskan är ordet belagt 1563.
29 Alf Torp sammanställer no. skjerv med gno. stjarfi, fsv. starvi 'stelkramp'. Han
berör i sammanhanget inte formerna med lång stamvokal. Sammanställningen kan
nog ifrågasättas. Etymologin av skäver dryftas även av Wigforss 1913-1918:151 not
4.
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DALSLAND
ris s.
riset n. best. form 'engelska sjukan' Råggärd (ULMA 17329. Svar på fri. M108).

Symptom. Barnen miste matlusten och sög på fingrarna (Råggärd; ULMA 17329.
Svar på fri. M108). Sjukdomsorsaker. Övriga orsaker: Sjukdomen sades komma
"ur vår och vind" (Nössemark).

NÄRKE
ris s.
riset, rise n. best. form 'engelska sjukan' Ekeby (ULMA 13434. Svar på fri. K23),
Hidinge, Tångerås (Eu).
Symptom. Barnen blev griniga, fick ojämna leder, stor mage, deformerat huvud och
svaga ben (Ekeby). Botemedel. Övriga botemedel: Man hängde en ältsten, dvs. en
liten sten med hål i mitten, runt barnets hals (Hidinge, Tångerås).

VÄSTMANLAND
ris s.
ris, rise n. best. form engelska sjukan' Fläckebo (ULMA 14047. Svar på fri.
M108), Kumla (ULMA, Västmanlands ordbok; ULMA 9453. Svar på fri. M108),
Ljusnarsberg, Munktorp, Norberg, Ramsberg, Romfartuna, Sala (ULMA. Väst
manlands ordbok), Skinnskatteberg (ULMA 14045. Svar på fri. M108).

Symptom. Barnen hade missbildade ben och stort huvud (Fläckebo). Det senare
omtalas också i en uppteckning från Möklinta tillsammans med blek hy, aptitlöshet
och långsam tillväxt. De kunde få svårt att gå (Skinnskatteberg). Ytterligare symp
tom är svaga armar, stort huvud, gråt, långsam tillväxt och stor mage (Kumla).
Botemedel. Vigda eller heliga föremål: Barnets skjorta träddes genom kyrknyckeln
tre eller nio gånger (Kungsåra).
SAMMANSÄTTNINGAR
skrikris s.
skrikriset n. best. form 'engelska sjukan' Möklinta (ULMA 14056. Svar på fri.
K23).
Symptom. Barnen skrek ovanligt mycket (Möklinta). Sjukdomsorsaker. Överna
turliga väsen: De underjordiska antogs förorsaka sjukdomen, t.ex. genom att bar
nets mor hällde ut hett vatten på en groda (Möklinta). Botemedel. Smöjning:
Barnet skulle smöjas genom öppningen i ett träd (Möklinta).
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vårdbundenris s.
vålbundenris n. Möklinta (ULMA 14056. Svar på fri. K23)

Symptom. Barnen hade svaga ben (Möklinta). Sjukdomsorsaker. Övernaturliga
väsen: De underjordiska antogs vara orsak till sjukdomen genom att modern t.ex.
hade kastat hett vatten på grodor (Möklinta). Botemedel. Smöjning: Barnen smöjdes genom öppningen i ett träd (Möklinta)
SYNTAGM

udda ris
udda ris Kungsåra (Eu)

Botemedel. Smörjning: Barnet smörjdes med en tjock, gul och illaluktande smörja
(Kungsåra).
PARTICIPER
vårdbunden part.
vålbunden 'engelska sjukan' Kumla (ULMA 9453. Svar på fri. M108).
Symptom. Barnen grät ovanligt mycket och växte långsamt. De åt mycket, men var
ändå magra, hade smala armar, uppsvällda magar och stora huvuden (Kumla.
ULMA 9453. Svar på fri. M108). Ytterligare ett symptom är svaga ben (Kumla).
De kunde också vara hjulbenta (Kungsåra). Botemedel. Smöjning: Barnen smöjdes
genom handtagen på en bykkittel (Kumla).

UPPLAND
ris s.
rise, riset n. best. form 'engelska sjukan', 'rakit' Björklinge (ULMA 14117. Svar på
fri. K23), Björkö-Arholma (Svar på fri. Ml16, ULMA 18393, s. 7 och 9; ULMA
23698. Svar på fri. M108), Fasterna (ULMA 12676. Svar på fri. K23), Film
(ULMA 14157. Svar på fri. K23), Lagga (ULMA 22088:1), Möja (ULMA 28891),
Nora (ULMA 25496), Singö (ULMA 29445), Östervåla (ULMA 31073).

Symptom. Barnen fick missbildade ryggar och ben (Björklinge, Fasterna, Östervå
la). De kunde även få mjuk hjässa (Östervåla) eller röda knölar på kroppen (Fasterna). Andra symptom är stort huvud (Björklinge, Fasterna, Östervåla) vilket kunde
uppstå tillsammans med gulaktig by (Björkö-Arholma). Barnen kunde också gråta
mycket och ha dålig matlust (Film) liksom uppsvällda magar (Fasterna, Östervåla).
Sjukdomsorsaker. Normbrytare: Onda och elaka människor förorsakade sjukdo
men (Fasterna).
Botemedel. Smöjning: Barnen kunde dras genom vårdbundna träd eller genom
jord (Björklinge, Börstil, Länna, Lövstad, Norrby, Norrsunda, Rasbo, Simtuna,
Skuttunge, Tuna, Älvkarleby, Öster-Lövsta). Smörjning: Salvorna som blandades
hade alla olika ingredienser, t.ex. brännvin och dyvelsträck (Björklinge, Björkö-
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Arholma, Harg, Tierp, Torstuna, Älvkarleby). Övriga botemedel: Man offrade i
s.k. älvkvarnar30 (Biskopskulla, Spånga).
SAMMANSÄTTNINGAR
frodris s.
frorise n. best. form Östervåla (ULMA 11318. Svar på fri. M108).
Symptom. Barnet växte onomalt frodigt, men saknade styrka i både armar och ben
(Östervåla).

jordris s.
jolrise n. best. form Östervåla (ULMA 11318. Svar på fri. M108).

Botemedel. Smöjning: Barnen smöjdes genom uppgrävda gångar i jorden (Öster
våla).
PARTICIPER

vårdbunden
vårdbunden Länna, Norrsunda (Eu).
Symptom. Barnen fick missbildade ben (Länna). De kunde också få svårt att gå
(Norrsunda).

DALARNA
ris s.
ris-e, ris-ä, ris-äd n. 'engelska sjukan', 'rakit' Boda (ULMA 9799. Svar på fri. M108),
Djura (ULMA 9416; 13292. Svar på fri. K23), Hedemora (ULMA 615:3), Järna
(ULMA 9812; 12961. Svar på fri. K23), Malung (ULMA 13908. Svar på fri. K23),
Norrbärke (ULMA 1033:1), Nås (ULMA 12962. Svar på fri. K23), Orsa (ULMA
10192), Sollerön (ULMA 12872. Svar på fri. K23), St. Skedvi (ULMA 12850. Svar
på fri. K23), St. Tuna (ULMA 12759. Svar på fri. K23), Svartnäs (ULMA 12947.
Svar på fri. K23), Svärdsjö (ULMA 12949. Svar på fri. K23), Våmhus (ULMA
10461; 13662. Svar på fri. K23), Ål (ULMA 9823), Älvdalen (ULMA 9571; 13660.
Svar på fri. K23).

Symptom. Barnen grät ovanligt mycket (Boda, Järna, Malung, Nås) och stannade i
växten (Boda, Malung), hade dålig aptit, och fick ofta krokig rygg och gulblek hy
(Boda). De fick stora huvuden (Djura, Järna, Malung, Våmhus) och svaga ben (far
na, Nås) samt led av orolig sömn (Järna, Nås), nervositet (Järna) eller allmän svaghet

30

Älvkvarnar eller skålgropar, dvs. människotillverkade gropar i berghällar, har
global spridning. De äldsta groparna i Sverige finns på stenålderns megalitgravar,
men de flesta tycks ha tillkommit under bronsåldern. Särskilt vanliga är de i Mel
lansverige. Sannolikt har älvkvarnarna haft en kultisk användning (NE 16 s.v
skålgropar).
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och aptitlöshet (Älvdalen). Andra symptom är stor mage (Djura, Järna) och röda
ögon (Djura). Barnen kunde också drabbas av ringar runt hand- och fotleder (Järna).
Andra symptom var att barnen hade svart att gå (Boda, Järna, Våmhus).
Botemedel. Blåsa bort:(Övre Dal.). Kasta ut: Man kastade ut ett knyte av okänt
innehåll (Mockfjärd). Skjuta bort: Man sköt bort sjukdomen, men det är ovisst hur
proceduren gick till (Säfsnäs). Smöjning: Barnen smöjdes genom jord eller genom
vårdbundna träd (Enviken, St. Skedvi, St. Tuna, Svartnäs, Svärdsjö, Säfsnäs, Säter,
Söderbärke, Transtrand, Våmhus, Älvdalen; Övre Dal.) Smörjning: Salvorna kan
bestå av många olika ingredienser, t.ex. talg, vitlök, dyvelsträck, svavel och bränn
vin (Järna, Malung, Mockfjärd, Nås, Rättvik, Sollerön, St. Skedvi, St. Tuna,
Svärdsjö, Älvdalen; Övre Dal.).
SAMMANSÄTTNINGAR
borstris s.
börstris-ä n. Grangärde (ULMA 12570. Svar på fri. K23), Järna (ULMA 12961.
Svar på fri. K23), Nås (ULMA 12962. Svar på fri. K23).
Symptom. Barnen hade hårväxt på kroppen (Järna) eller pormaskar, företrädesvis
på rygg armar och lår (Grangärde, Nås). Botemedel. Sirapstvål: Botemedlet be
stod av sirap och vetemjöl som blandades till en hård deg som gnuggades över de
sjuka områdena (Grangärde, Järna, Nås).

elakris s.
jälåkrisäd n. best. form Älvdalen (ULMA 9841. Svar på fri. M108).

Symptom. Barnen fick svaga ben och blev extremt griniga och retliga (Älvdalen).
Botemedel. Smörjning: Man smorde barnen med en viss salva (Älvdalen).
fetris s.
fetris n. Övre Dal. (Levander 1946:57).

Symptom. Barnet drabbades av fetma (Övre Dal.).
gräsris31 s.
gresrisäd n. best. form Älvdalen (ULMA 9841. Svar på fri. M108).
Symptom. Barnen grät ovanligt mycket (Älvdalen). Botemedel. Smörjning: Bar
nen smordes med en viss salva (Älvdalen).
huvudris s.
huvudris n. Övre Dal. (Levander 1946:57).
Symptom. Barnen fick ovanligt stora huvuden (Övre Dal.).

jordris s.
jolrisä n. best. form Grangärde (ULMA 12570. Svar på fri. K23)

31

Bestämningsleden gräs- ansluter till ett verb gräsa 'gråta häftigt' som är belagt i
Älvdalen, Ore och Lima (Dal). Till verbet hör också adj. gräsug 'grinig', 'kinkig'
(Levander & Björklund s.v. gräsa).
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Symptom. Barnen hade svårigheter att gå (Grangärde). Botemedel. Smöjning:
Barnen smöjdes genom gångar i jorden (Grangärde). Vatten: Man badade barn mot
jordris (Grangärde).

korsris s.
korsrisäd n. best. form Älvdalen (ULMA 9841. Svar på fri. M108).

Symptom. Barnen blev småväxta och klena (Älvdalen). Sjukdomsorsaker. Grin
dar, gärdsgårdar o.dModern hade krupit genom ett hål i en gärdsgård utan att
krypa samma väg tillbaka (Älvdalen).

matris s.
matris n. Malung (ULMA. Dalmålsordboken).

Symptom. Barnen fick ovanligt stor matlust (Övre Dal; Levander 1946:57).
skrikris, skräkris s.
skrikrisä n. best. form Grangärde (ULMA 12570. Svar på fri. K23); skräkris n.
Övre Dal. (Levander 1946:57).
Symptom. Barnet grät ovanligt mycket (Grangärde, Övre Dal.). Andra symptom
är att barnet "bänder sig bakåtn och har "fel i ryggen" (Grangärde). Botemedel.
Smörjning: Barnen smordes med en viss salva (Grangärde).

sovris s.
sövrisä n. best. form Grangärde (ULMA 12570. Svar på fri. K23).

Symptom. Barnen sov ovanligt mycket (Grangärde).
sågris s.
sögrisä n. best. form Grangärde (ULMA 12570. Svar på fri. K23).

Symptom. Sjukdomen kändes igen på att naglarna var "onormala" (Grangärde).
vårdbundenris
vålbundinrisä n. best. form Grangärde (ULMA 12570. Svar på fri. K23).

Symptom. Barnen slutar växa och sitter med benen i kors (Grangärde). Boteme
del. Smöjning: Man smöjde barnen under en björkrot (Grangärde).
åtsris s.
åtsris n. Malung (ULMA; Dalmålsordboken).
Symptom. Barnen har ovanligt stor matlust (Övre Dal.).
SYNTAGM

ris i hela kroppen
ris i hela kroppen Övre Dal. (Levander 1946:57).
PARTICIPER

vårdbunden
vålbunden Norrbärke (ULMA 349:1).

Symptom. Barnen blev svaga och växte långsamt (Norrbärke).
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GÄSTRIKLAND
ris s.
ris-e, risa, n. best. form 'engelska sjukan', 'rakit' Hamrånge (ULMA Gästriklands
ordbok; 13754. Svar på fri. K23), Hille (ULMA 13128. Svar på fri. K23), Ockelbo
(ULMA 13007. Svar på fri. K23), Ovansjö (ULMA 13136. Svar på fri. K23; 13570;
26008. Svar på fri. K23), Torsåker (ULMA 19084; 26909, 14008. Svar på fri. K23),
Valbo (ULMA 14785. Svar på fri. M108), Årsunda (ULMA 23817), Österfärnebo
(ULMA 13750. Svar pa fri. K23).

Symptom. Barnen hade svart att gå (Hille, Ovansjö), de grät ovanligt mycket
(Hamrånge, Ovansjö, Torsåker, Österfärnebo) och stannade i växten (Hamrånge,
Ovansjö, Österfärnebo). De kunde också få stora huvuden (Hamrånge, Ovansjö,
Österfärnebo) samt mjuka leder (Hamrånge, Ovansjö) eller deformerade händer och
fötter (Ockelbo). Andra symptom är missbildade ben och illaluktande avföring
(Valbo).
Sjukdomsorsaker. Övernaturliga väsen: Om man hällde ut barnets första badvat
ten så att man skadade vittrorna, kunde dessa hämnas genom att sätta sjukdom på
barnet (Hille).
Botemedel. Kasta ut: Man kastade ut ett knyte av okänt innehåll (Österfärnebo).
Smöjning: Barnen smöjdes genom öppningar i träd (Hamrånge) eller genom jord
(Ockelbo, Ovansjö, Österfärnebo). Smörjning: Salvan kunde ha olika ingredienser,
t.ex. växter som dyvelsträck och vänderot (Hille, Ockelbo, Ovansjö, Torsåker,
Österfärnebo).
SAMMANSÄTTNINGAR
borstris s.
borstris-e, börstris-e n. Hamrånge (ULMA 13754. Svar på fri. K23), Hille (ULMA
13128. Svar på fri. K23), Ockelbo (ULMA 13007. Svar på fri. K23), Ovansjö
(ULMA 13136. Svar på fri. K23),Valbo (ULMA 14785. Svar på fri. M108).
Symptom. Barnen fick ullaktigt hår, fjun eller svart borst längs ryggen (Hamrånge,
Hille, Ockelbo, Valbo). De grät ovanligt mycket (Ockelbo). Botemedel. Sirapstvål:
Barnen tvättades med s.k. sirapstvål, dvs. en blandning av mjöl och sirap (Hille,
Ovansjö, Valbo).

ledris s.
lerise n. best. form Hamrånge (ULMA 13754. Svar på fri. K23).
magris s.
magrise n. best. form Valbo (ULMA 14785).

skrikris s.
skrikris n. Valbo (ULMA 14785).

sovris s.
sövrise n. best, form Hille (ULMA 13128. Svar på fri. K23).

86

Symptom. Barnen sov ovanligt mycket (Hille).
PARTICIPER
vårdbunden part.
vålbunne Valbo (ULMA 14785. Svar på fri. M108).
Symptom. Barnen stannade i växten (Valbo). Sjukdomsorsaker. Övernaturliga
väsen: "Onda makter" förorsakade sjukdomen (Valbo). Botemedel. Smöjning:
Barnen smöjdes genom vårdbundet trä (Valbo).

HÄRJEDALEN
ris s.
rise n. best. form engelska sjukan' Hede (ULMA 20120), Tännäs (ULMA 13423.
Svar på fri K23), Vemdalen (ULMA 33485), Överhogdal (ULMA 34120. Svar på
fri. M123; 31069. Svar på fri. M108).
Botemedel. Smöjning: Barnen drogs genom en uppgrävd gång under en tuva (Tän
näs; Hjd. utan närmare ortsang.). Smörjning: Barnen smordes med en viss salva
(Sveg).

HÄLSINGLAND
ris s.
ris-e n. Alfta (ULMA 482:8), Arbrå (Svar på fri. M108; 9629), Bergsjö (OSD),
Bollnäs (ULMA 3274), Delsbo (ULMA 12376; se även TJUB Rietz 631, s.250),
Enånger (ULMA 34306:1), Färila (OSD), Gnarp (ULMA 6969), Järvsö (ULMA
9755), Ljusdal (Svar på fri. 29, ULMA 14867), Mo (ULMA 13137. Svar på fri.
K23), Segersta (ULMA 13280. Svar på fri. K23).

Symptom. Barnen fick stora huvuden (Hassela, Mo, Segersta), svaga ben (Segersta)
och sneda fotleder (Hassela). Andra kännetecken var sömnsvårigheter (Ljusdal) och
gråt (Färila, Gnarp, Ljusdal, Mo) liksom stor mage (Hassela) och svullna ögon (Mo)
eller oklara ögon (Segersta).
Botemedel. Kasta ut: I en korsväg kastade man ut ett knyte som innehöll bitar av
barnets naglar, en hårtest och bitar av dess kläder (Ljusdal). Smöjning: Barnen
kunde smöjas genom jord eller under en trädrot (Färila, Hassela). Smörjning: (For
sa, Färila, Järvsö, Mo, Segersta). Vatten: Man kunde bada barnet i vatten som
kokats tillsammans med kvistar från nio sorters lövträd (Ljusdal).
SAMMANSÄTTNINGAR
brytris s.
brytrisä n. best. form Järvsö (Eu).
Symptom. Barnet brukade kasta sig bakåt (färvsö).
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jordbundenris s.
jolbönneris Arbrå (ULMA 9629. Svar på fri. M108).

Symptom. Barnen avstannar i växten (Arbrå). Sjukdomsorsaker. Grindar, gärds
gårdar o.d.: Modern hade under graviditeten krupit genom någon öppning (Arbrå). Botemedel. Smörjning: Barnen smordes med en viss salva (Arbrå). Smöjning:
Man kunde smöja de sjuka genom någon öppning (Arbrå). Kasta ut: Man kastade
ut för ris. Det är dock ovisst hur proceduren utfördes (Arbrå).

nervris s.
nervris n. Arbrå (ULMA 9629. Svar på fri. M108).

Symptom. Barnen var nervösa (Ljusdal) och sov oroligt (Arbrå). Sjukdomsorsa
ker. Övriga orsaker: Modern hade trampat på en orm (Ljusdal).
skjutris s.
skjutris n. Arbrå (ULMA 9629. Svar på fri. M108).

Symptom. Barnets leder deformerades (Arbrå).
skorvris s.
skorvrise n. best. form Arbrå (ULMA 9629. Svar på fri. M108).

Symptom. Sjukdomen kännetecknades av sår och utslag (Arbrå). Botemedel.
Övriga botemedel: En isterhinna lades på såren (Arbrå).

skrikris s.
skrikrise n. best. form Arbrå (ULMA 9629. Svar på fri. M108).

Symptom. Barnen grät ovanligt mycket (Arbrå).
skvättris s.
skvättrise n. best. form Ljusdal (ULMA 22867. Svar på fri. M69).

Symptom. Barnen var nervösa Qarvsö, Ljusdal).
taggris s.
taggriset n. best. form Mo (ULMA 13137. Svar på fri. K23).
Symptom. Barnen fick "taggar på ryggen" (Mo). Botemedel. Sirapstvål: Man an
vände sirapstvål, en blandning av sirap och rågmjöl som ströks på barnets rygg
(Mo).

vattsris s.
vassris n. Arbrå (ULMA 9629. Svar på fri. M108).

Symptom. Barnen fick spetsiga fingrar (Arbrå). Botemedel. Vatten: Man tvättade
barnen i potatisvatten (Arbrå).

ältris s.
ältarise n. best. form Arbrå (ULMA 9629. Svar på fri. M108).
Symptom. Barnets tårkanalsmynning var osynlig (Arbrå).
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JÄMTLAND
ris s.
ris-e n. 'engelska sjukan', 'rakit' Berg (ULMA 13386. Svar på fri. K23), Borgvattnet
(ULMA 22511), Bräcke (ULMA 13384. Svar på fri. K23), Fors (ULMA 13390.
Svar på fri. K23), Frostviken (ULMA 560:1), Hackås (ULMA 13368. Svar på fri.
K23), Håsjö (ULMA 13388. Svar på fri. K23), Häggenås (ULMA 14170. Svar på
fri. K23), Klövsjö (ULMA 14171. Svar på fri. K23), Kyrkås (ULMA 13382. Svar
på fri. K23), Laxsjö (ULMA 14172. Svar på fri. K23; 22036), Lit (ULMA 30803),
Lockne (ULMA 13381. Svar på fri. K23), Marieby (ULMA 12944. Svar på fri.
K23), Norderö (ULMA 2042:1), Näs (ULMA 14176. Svar på fri. K23), Offerdal
(ULMA 14177. Svar på fri. K23; 12742. Svar på fri. K23), Ragunda (ULMA 13378.
Svar på fri. K23; 19730), Ratan (ULMA 14179. Svar på fri. K23), Stugun (ULMA
13391. Svar på fri. K23), Ström (ULMA 20355), Åre (ULMA 356; 12660. Svar på
fri. K23), Åsarna (ULMA 13369. Svar på fri. K23).

Symptom. Barnen fick svaga ben (Stugun) eller svart att gå och stå (Marieby; Of
ferdal, Stugun, Åre), men de kunde även ha smala ben och uppsvällda magar och
vara griniga (Berg) eller allmänt svaga (Berg, Frostviken). Andra symptom är stort
huvud (Marieby) och ränder längs bröstkorgen samt sår, utslag och gråt (Offerdal).
Det senare symptomet omtalas också i uppteckningen från Marieby där även
symptomen aptitlöshet och långsam tillväxt nämns.
Sjukdomsorsaker. Övernaturliga väsen: De underjordiska kunde förorsaka ris
(Frostviken, Marieby).
Botemedel. Djur: Barnet skulle lindas in i skinnet efter en slaktad hund (Åsarna).
Smöjning: Barnen smöjdes genom uppgrävda gångar i jorden (Berg, Fors, Hackås,
Håsjö, Häggenås, Kyrkås, Laxsjö, Lockne, Marieby, Näs, Offerdal, Ragunda,
Stugun, Åre och Åsarna), men de kunde även smöjas genom andra öppningar,
t.ex. kittelhandtag eller hästselar (Berg, Borgvattnet, Frostviken, Klövsjö, Ragun
da, Stugun). Smörjning: Barnen smordes med en viss salva (Berg, Bräcke, Fors,
Frostviken, Håsjö, Häggenås, Klövsjö, Laxsjö, Lockne, Marieby, Näs, Offerdal,
Ragunda, Ratan, Stugun, Åre, Åsarna).
SAMMANSÄTTNINGAR
borstris s.
börstrise n. best. form Revsund (ULMA 10385).
Symptom. Barnet fick "små taggar på huden" (Revsund). Botemedel. Sirapstvål:
Man gned in barnets nacke med en blandning av vetemjöl och sirap (Revsund).

matris s.
matris n. Marieby (ULMA 12944. Svar på fri. K23).

Symptom. Barnen åt ovanligt mycket (Marieby). Botemedel. Smöjning: (Marie
by). Smörjning: Barnen smordes med en viss salva (Marieby).
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vårdbundenris s.
valbönnenrise, vålbönnenrise n. best. form Borgvattnet (ULMA 22511),
Ragunda (ULMA 19730).
Symptom. Barnen fick knölar på lederna (Ragunda).

MEDELPAD
ris s.
ris-e, ris-à n. Alnö (ULMA 12649. Svar på fri. K23), Indals-Liden (ULMA 12652.
Svar på fri. K23), Njurunda (ULMA 26494), Selånger (ULMA 14273), Sättna
(ULMA 12657. Svar på fri. K23), Tuna (ULMA 9558. Svar på fri. M108), Tynderö
(ULMA 12658. Svar på fri. K23).

Symptom. Barnen gråt ovanligt mycket (Tuna). De kunde också få svårt att gå
(Tynderö).

Sjukdomsorsaker. Grindar, gärdsgårdar o.d.: Modern hade medan hon var gravid
gått under en björkgren som var fastvuxen i båda ändarna (Indals-Liden). Gravar,
lik o.d.: Modern hade sett ett lik (Tuna).
Botemedel. Kasta ut: Ingredienser som bävergäll, dyvelsträck, kvicksilver och
björngalla eller levande spindlar virades in i en trasa och kastades ut i nordrinnande vatten eller grävdes ned (Haverö). Läsning: Man läste en särskild ramsa i kaffe
eller i spenvarm mjölk (Hässjö). Smöjning: Barnen smöjdes genom uppgrävda
gångar i jorden (Hässjö, Liden, Stöde) eller under en trädrot (Indals-Liden, Tuna)
Smörjning: Man smorde barnen med fett från kyrkklockorna (Indals-Liden) eller
med fett från inälvorna på en sork som man först lagt i brännvin (Torp). Uppgif
ter om smörjning lämnas även från Alnö, Sättna och Tynderö. Övriga botemedel:
Man skulle hämta tre olika stenar - en som låg under vatten, en som låg under
jord och en som låg med ytan över jorden. Stenarna skulle sedan upphettas och
läggas i barnets badvatten, varefter de skulle läggas tillbaka på exakt samma ställe
som de kom ifrån (Indals-Liden).
SAMMANSÄTTNINGAR
borstris s.
börstrise n. best. form Njurunda (ULMA 26494)
Symptom. Barnen fick borstliknande hårväxt på ryggen (Njurunda).

jordbundenris s.
jolbånsris n. Attmar (Eu).

Botemedel. Smöjning: Barnen skulle smöjas genom jord (Attmar).
vårdbundenris s.
valbundenrise n. best. form Skön (OSD).
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SYNTAGM

ris åt benen
rise åt bena Indals-Liden (Eu).

ris åt huvudet
rise åt huve Indals-Liden (Eu).

Symptom. Barnen fick missbildade ben (Indals-Liden),
ris åt magen
rise åt magen Indals-Liden (Eu)

ÅNGERMANLAND
ris s.
ris-e3 ris-a n. m.fl. engelska sjukan' Arnäs (ULMA 24812), Bjurholm (ULMA
9401. Svar på fri. M108), Bjärtrå (ULMA 1187:1), Bodum (ULMA 13768. Svar på
fri. K23), Edsele (ULMA 22759), Fjällsjö (ULMA 21117), Grundsunda (ULMA
21820 a), Gudmundrå (ULMA 24095), Högsjö (ULMA 24201), Multrå (OSD),
Nordmaling (ULMA 19600), Själevad (ULMA 14916), Säbrå (ULMA 64:28), Vibyggerå (ULMA oacc., 1970, s.24).

Symptom. Barnen fick deformerade armar, ben och leder (Arnäs). De växte lång
samt (Resele, Själevad). Andra symptom är stort huvud (Bjurholm)och osynlig
tårkanalsmynning (Sidensjö). Barnen blev hjulbenta och grät mycket (Bodum). Det
senare symptomet omtalas även från Resele och Själevad. Ris yttrade sig även i lös
mage (Bodum).
Botemedel. Smöjning: Barnen smöjdes genom uppgrävda gångar i jorden (Anundsjö, Arnäs, Bjurholm, Graninge, Sidensjö, Själevad, Torsåker, Tåsjö, Ullånger,
Viksjö) eller genom vårdbundet trä (Bjurholm, Viksjö). Smöjning genom andra
typer av öppningar har också förekommit, t.ex. genom hästselar (Åml. utan när
mare ortsang.), genom kittelhandtag eller hagar (Anundsjö) och genom tolvslåstolar (Graninge). Smörjning: Salvan innehöll ingredienser som lök, ister och tibastbär (Graninge), lök, ister och kvicksilver (Mo) eller ägg och sot (Viksjö). Sätta
bort: Det sjuka barnets skjorta virades kring ett träd som användes som gärds
gårdsstör (Stigsjö).
SAMMANSÄTTNINGAR
borstris s.
borstriset n. best. form Nordmaling (DAUM 3716).
Symptom. Barnen fick en borstliknande hårväxt (Nordmaling).

gnidris s.
gniris n. Stigsjö (Eu).
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Symptom. Barnen hade för vana att gnida med huvudet samtidigt som de var griniga och oroliga (Stigsjö). Botemedel. Smöjning: Barnen smöjdes genom jord
(Stigsjö). Smörjning: Barnen smordes med en salva av okänt innehåll (Stigsjö).

jordbundenris s.
jolbönnenrise n. best. form Stigsjö (Eu).

Sjukdomsorsaker. Barnet kunde insjukna om fadern använde ett växande träd i
stället för störar när han satte upp en gärdsgård (Stigsjö). Botemedel. Smöjning:
Man smöjde barnen genom jord (Stigsjö). Smörjning: Barnen smordes med en viss
salva (Stigsjö).

krypris s.
krypris n. Stigsjö (Eu).

Symptom. Barnen fick svaga ben och hade svårt att gå (Stigsjö). Sjukdomsorsa
ker. Grindar, gärdsgårdar o.d.: Modern hade under graviditeten krupit genom en
gärdsgård utan att ta samma väg tillbaka (Stigsjö). Botemedel. Smöjning: Barnen
smöjdes genom jord (Stigsjö). Smörjning: Barnen smordes med en salva av okänt
innehåll (Stigsjö).

skjutris s.
skjutris n. Stigsjö (Eu).

Symptom. Barnet får en deformerad nacke (Stigsjö). Botemedel. Smöjning: Barnen
smöjdes genom jord (Stigsjö). Smörjning: Barnen smordes med en salva av okänt
innehåll (Stigsjö).

vårdbundenris s.
valbönneris-e, valbönnenris-e, balbönnenris-e, valvönnäris-e n. Arnäs (ULMA
24812), Bjurholm (ULMA 9401. Svar på fri. M108), Högsjö (ULMA 1185:1),
Multrå (OSD), Nordmaling (ULMA 1061), Sidensjö (ULMA 1286:1), Skorped
(ULMA 2079:1), Trehörningsjö (ULMA 450), Ullånger (ULMA 2647:1), Vibyggerå (ULMA 13802. Svar på fri. K23).
Symptom. Barnet får deformerade leder, deformerade ben och knän (Arnäs) samt
svårigheter att gå (Vibyggerå). De hade stora huvuden och deformerade knän (Bjur
holm). Barnen grät mycket (Arnäs). De var också allmänt svaga (Bjurholm). Sjuk
domsorsaker. Övernaturliga väsen: Barnets "vård" sägs vara den omedelbara orsa
ken till barnets sjukdom (Sidensjö).32 Grindar, gärdsgårdar o.d.: Den gravida kvin
nan hade antingen gått genom ett par skaklar (Arnäs) eller krupit under en vävstol
utan att ta samma väg tillbaka (Själevad). Botemedel. Smöjning: Barnen smöjdes
genom uppgrävda gångar i jorden eller genom vårdbundna träd (Anundsjö, Arnäs,
Vibyggerå). De kunde också smöjas genom den öppning där sjukdomen uppstod

32

Vården var ett övernaturligt väsen i djurskepnad: "Allt efter den djurskepnad
denna Val' ägde var den i olika grad olycksdiger och följaktligen det av vaalen
[sic!] orsakade eller bundna riset mer eller mindre svårartat. En skata t.ex. var en
mycket dålig Val'" (Sidensjö).
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(Arnäs, Ullånger) eller också kunde man smöja de sjuka genom den svarta klän
ning som modern brukade bära vid nattvardsgång (Vibyggerå).

väderris s.
vär-ris n. Stigsjö (Eu).

Symptom. De sjuka fick stora och uppsvällda magar (Stigsjö). Botemedel. Smöjning: Barnen smöjdes genom jord (Stigsjö). Smörjning: Barnen smordes med en
salva av okänt innehåll (Stigsjö).

VÄSTERBOTTEN
ris s.
ris-e n. engelska sjukan', 'rakit' Bureå (ULMA 13689. Svar på fri. K23), Burträsk
(ULMA 10014. Svar på fri. M108), Jörn (DAUM 2510), Norsjö (ULMA 1808:3, s.
1), Nysätra (ULMA 1490:1), Skellefteå och Norsjö (LUB Rietz 11:12, s. 1234),
Skellefteå (ULMA 30170, 29783), Sävar (DAUM 2472), Umeå (FFÖN 414).
- Större områden: Norra Vb. (LUB Rietz 11:12, s.692).
ris m. Norra Vb. (LUB Rietz 11:12:796).

Symptom. Barnen hade svårt att gå, hade stora huvuden samt sår och utslag. De
grät mycket, hade dålig aptit och oklara, matta ögon (Bureå).

Botemedel. Smöjning: Barnen smöjdes genom uppgrävda gångar i jorden (Skellef
teå, Umeå), genom vårdbundet trä (Burträsk, Umeå) eller genom en hästsele
(Degerfors (Västerbotten 1930:115)).

NORRBOTTEN
ris s.
ris-e, räis-e, röys-e, ryis-ä n. 'engelska sjukan', 'rakit' Edefors (ULMA 1835:5), Nederluleå (ULMA 14700. Svar på fri. K23; 3088. Svar på fri. 29), Nederkalix
(ULMA 12902. Svar på fri. K23), Norrfjärden (ULMA 24554), Töre (Svar på fri.
M108, ULMA 12746), Töre och Nederkalix (ULMA 9198. Svar på fri. 15), Överkalix (OSD).

Symptom. Den sjukas armar, ben, rygg och huvud deformerades (Nederkalix,
Töre). Sjukdomen yttrade sig i mjuka och krokiga ben, sen tandsprickning, svullna
leder, stort huvud, kutryggighet, dålig matlust och blekhet (Nederluleå).
Botemedel. Smöjning: Barnen smöjdes genom uppgrävda gångar i jorden (Neder
kalix, Töre). Smörjning: Barnen smordes med en viss salva (Nederkalix, Nederlu
leå, Norrfjärden, Töre).
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LAPPLAND
ris s.
ris-a n. 'engelska sjukan' Arvidsjaur (ULMA 13637. Svar på fri. K23), Fredrika
(ULMA 26507), Lycksele (OSD), Sorsele (ULMA 2967), Tärna (ULMA 15139.
Svar på fri. K23),Vilhelmina (ULMA 31883; 13097. Svar på fri. K23).

Symptom. Sjukdomens yttre karakteristika var stort huvud och krokiga ben (Ar
vidsjaur) samt att barnet "drogs bakåt" (Tärna). Barnen hade svårt att gå, och deras
armar var svaga. De grät mycket och växte långsamt och hade uppsvällda magar
(Vilhelmina).
Botemedel. Djur: Barnet skulle lindas in i skinnet av en nyss slaktad hund (Vil
helmina). Smöjning: Barnen smöjdes genom jord eller genom en hästsele (Arvids
jaur, Vilhelmina). Smörjning: Hela barnet skulle smörjas med en blandning av
kvicksilver, njurfett och tibastbär (Vilhelmina). Liknande uppgifter lämnas från
Tärna. Övriga botemedel: Man använde tibastbrännvin och bävergäll (Vilhelmina).
Modern skulle ta en kopparslant i munnen och gå tre gånger genom sakristian.
Efter detta skulle hon ta nattvarden för att därefter spotta ut slanten på en grav.
När hon kom hem skulle hon fylla munnen med kallt vatten och behålla detta
tills det blev ljummet. Barnet skulle till sist tvättas med detta vatten (Vilhelmina).
SAMMANSÄTTNINGAR
borstris s.
borsrise n. best. form Fredrika (Eu).
Botemedel. Smöjning: Barnen smöjdes genom uppgrävda gångar i jorden (Fredri
ka).

vårdbundenris s.
valbundenris, valbönnenris, valbånnet ris, värbönnenris-e n. Risbäck (ULMA
2513:1), Tärna (ULMA 15139. Svar på fri. K23), Vilhelmina (ULMA 13097. Svar
på fri. K23).
Symptom. Sjukdomen kännetecknades av avstannad växt, grinighet, smala armar
och ben, stor mage. Barnen hade dessutom svårt att gå (Vilhelmina).33 Botemedel.
Smöjning: Barnen smöjdes genom uppgrävda gångar i jorden, genom vårdbundet
trä och genom hästselar (Fredrika, Vilhelmina).

33

Enligt den aktuella uppteckningen är symptomen desamma för ris och för vårdbundet ris. "Man kunde inte se på ett barn, om det hade valbånnet ris förrän man
skulle bota det. Om det inte gick att bota, genom att dra genom jorden, då var det
valbånnet ris och då skulle barnet dras genom hästsele" (ULMA 13097. Svar på fri.
K23).
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FINLAND
ris s.
ris-e n., ris-in m. 'engelska sjukan', 'rakit', 'barnsjukdom'
ÖSTERBOTTEN: Korsholm, Korsnäs, Närpes, Oravais, Pedersöre, Petalax, Purmo, Sideby, Terjärv, Vörå, Övermark (FMK). ÅBOLAND: Hitis, Houtskär,
Iniö, Kimito, Korpo, Nagu, Pargas (FMK). ÅLAND: Eckerö, Finström, Ham
marland, Jomala, Kumlinge, Sund (FMK). NYLAND: Snappertuna, Tenala
(FMK).

Symptom. Sjukdomen yttrade sig så att håret slutar växa (Terjärv). Barnen fick
stor mage (Pedersöre, Purmo). Andra symptom var att barnen fick knöliga och
stora bröstkorgar samt att de bl ev puckelryggiga (Kvevlax).
Botemedel. Smöjning: Barnen drogs genom ett hål bildat av hopvuxna trädgrenar
(Sund). Smörjning: Barnet smordes på huvudet med s.k. tobaksspott, en blandning
av smör, vitlök, källarhalsbär och tuggtobak (Terjärv). En viss "risdoktor" smorde
barnen med en salva av okänt innehåll (Pedersöre, Eckerö). Bad: Barnen badades i
"risgräsvatten" (Houtskär, Kimito). Övriga botemedel: Barnen gavs avkok på björk
(Kumlinge). Man kunde också låta barnen dricka valpurin (Iniö).

NORGE
ris s.
ris n. 'engelska sjukan'
HELGELAND: Helgeland utan närmare ortsangivelse (Tr0nderordboka).
NORD-TR0NDELAG: Inderoy (Tronderordboka), Lieme (AE; BG; HK; RH;
ST; Tr0nderordboka), Royrvik, Verdal (Tronderordboka)

Symptom. Barnen skrek ovanligt mycket (Lieme BG, HK; Verdal). De kunde
också få förkrympta extremiteter (Lierne HK, RH, ST. Verdal) samt svårigheter att
lära sig gå (Lierne ST). Vidare kunde de få utslag (Lierne BG) samt vara onormalt
lugna (Lierne AE). Sjukdomen kunde också kännas igen på barnen fick onormalt
stora huvuden (Lierne ST).34
Botemedel. Bad: Barnet badades i vatten vari rödglödgade järnföremål hade lagts
(Lierne). Smöjning: Barnen smöjdes genom jord (Inderoy). Övriga botemedel:
"Stua vart rokt og huskorsa me tjaerra. 01tynna å, fer å hall tussan å trollpakke
bort" (Lierne).

34 ST

förknippar ris med vattenskalle.
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riskleinheit s.
riskleinheit s. 'engelska sjukan'
HEDMARK: Tolga (Trenderordboka). S0R-TR0NDELAG: Selbu,
Ålen (Tronderordboka)

Utbredning
Sjukdomsbeteckningen ris förekommer på svenskspråkigt område
huvudsakligen i nord och öst. Dess utbredningsområde sträcker sig
från Västmanland och Uppland i söder via Dalarna till de norr
ländska landskapen. Enstaka belägg förekommer också från Små
land, Dalsland och Närke, där andra beteckningar dock är vanligare.
I de svensktalande delarna av Finland tycks ordet vara allmänt i
Åboland, på Åland och i Österbotten, medan det är sällsynt i Ny
land. Vad gäller Norge är ris belagt i Nord-Tröndelag.35 I SorTrondelag finns endast ett belägg på den sammansatta formen riskleine (Tydal).

Grammatik och uttal
Ordet ris uppges vara neutrum, men på finlandssvenskt område fö
rekommer uppgifter om maskulint genus. Ett äldre belägg från nor
ra Västerbotten uppger också maskulint genus. Stamvokalen är i de
allra flesta fall långt i eller ljudlagsenliga diftongeringar därav.

Sammansättningar
Sjukdomsbeteckningen ris förekommer som huvudled i följande
sammansättningar:

35

Enligt Reicliborn-Kjennerud (1921) är ris belagt även i Helgeland. Jag har dock
inte kunnat styrka denna uppgift i arkivmaterial.
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Dalarna, Gästrikland, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, Lappland
borstris
Hälsingland
brytris
Dalarna
elakris
Dalarna
fetris
Uppland
frodris
Ångermanland
gnidris
Dalarna
gräsris
Dalarna
huvudris
Uppland, Dalarna
jordris
jordbundenris Medelpad, Ångermanland
Dalarna
korsris
Ångermanland
krypris
Gästrikland
ledris
Gästrikland
magris
matris
Dalarna, Jämtland
nervris
Hälsingland
Hälsingland, Ångermanland
skjutris
skrikris/skråkris Västmanland,Dalarna, Gästrikland, Hälsingland
skvättris
Hälsingland
Dalarna
sagris
Dalarna, Gästrikland
sovris
Hälsingland
taggris
Hälsingland
vattsris
vårdbundenris Västmanland, Dalarna, Jämtland, Medelpad, Ångermanland,
Lappland
väderris
Ångermanland
åtsris
Dalarna
ältris
Hälsingland

Elementet ris förekommer dessutom i följande syntagm: ris åt benen,
ris åt huvudet, ris åt magen (Mdp.) samt i udda ris (Vml.).

Etymologi
Enligt SAOB (R 2141f.) är sjukdomsbeteckningen ris för första
gången skriftligen belagd i svenskan år 1745 (ris el. Rijs), detta av
Daniel Juslenius i Suomalaisen sana-lugun coetus. Finsk orda-boks för
sök (1745). I samma källa finns även uttrycket smörja mot ei.för riset.
SAOB tar även upp en del mer eller mindre dialektalt präglade
sammansättningar som oftast syftar på olika botemedel mot sjuk97

domen, t.ex. ris-bär 'källarhalsbär' (1759), ris-droppar (1885) och ris
smörja (ca 1820), men ris förekommer även i sammansättningar som
avser botare, t.ex. ris-gubbe, ris-gumma (1853) och ris-smörjerska
(1932).
Rietz' dialektordbok ger sparsamma upplysningar om ordet:
här sägs endast att ris har betydelsen 'engelska sjukan' samt att ordet
förekommer i Norrland och Uppland. Aasen (1873) och Ross (1895)
tar inte alls upp ordet, något som möjligen beror på att ordet har en
så begränsad spridning i Norge.
Enligt den allmänt vedertagna uppfattningen är ris inlånat från
finskan där ett sjukdomsbetecknande riisi finns. Denna uppfattning
förfäktas t.ex. av den norske etymologen Hjalmar Falk (1922) till
vilken även SEO ansluter sig. Denna teori accepteras också av såväl
SAOB (R 2141 f.) som av Bertil Moide (1983:31).
Av det skälet kan det vara intressant att dröja lite vid riisi och
titta på dess användning i finskan. I Kalevala, i svensk tolkning av
Björn Collinder (1980; finsk text efter Kalevala, Helsingfors 1949, s.
467), omnämns ordet som där syftar på en personifierad sjukdom. I
den 45:e sången, Sejdad farsot, berättas om "Tuomins blinda dotter,
gammelgumman Loviatar" som blir havande och föder nio söner:
Håll får en utav dem heta,
nästa man får heta Magrev,
namnet Gikt hon ger den tredje,
Riset får den fjärde heta; [kunka riieksi risasi]
en av dem blir döpt till Bulnad,
Skorven skall en annan kallas,
ett av ynglen kallas Kräfta,
Pest är en av hennes pojkar.

Sönerna sänds ut till Kalevalas folk för att detta ska förgöras. De går
nu en svår tid till mötes, en tid som präglas av sjukdomar som ingen
har hört talas om tidigare. Vilken typ av sjukdom som ris syftar på i
det här sammanhanget är dock oklart; sjukdomen nämns bara som
en bland många möjliga plågor.36 SKES visar att ordet är allmänt

36

I Fjärrkarelen uppfattades riset som en gnagande eller bitande sjukdom (Siikala
1980:62). Av det skälet finner man också parallellbeteckningar som kan översättas
med köttätaren och benbitaren (de finska orden återges ej av Siikala.) Sjukdomen
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förekommande i finska dialekter och att det även förekommer i flera
olika former (riisi, kriisi, riiski). Ordet kan avse en rad olika åkom
mor hos såväl djur som människor, t.ex. eksem, cancer, tuberkulösa
svulster och syfilis. Beteckningarna riisi/kriisi/riiski förekommer
dessutom i en mängd olika sammansättningar, bl.a. som förled i
namn på ett flertal läkeväxter. Bland dessa återfinns t.ex. riisibeinä
/kriisibeinä /riiskiheinä 'rishö', riisimarja(t)/kriisimarja 'risbär'.
Till finskan tycks riisi ha kommit från ryskan (gryzb, gryza,
gryza där ordet betecknar varje form av gnagande ihållande smärta så
som värk i lemmarna, reumatisk värk eller magsmärtor (Plöger
1973:160). Ordet förekommer enligt SKES i varierande betydelser
även i estniskan ( riis 'hemorrojder', 'testikelböld'), i koltsamiskan
(riis 'rissjuka') och i kildinsamiskan (griza 'rissjuka) samt i lydiskan
(griiza 'uppsvälld mage') och nordvepsiskan (griiz(a) 'rissjuka'). Ordet
förekommer även i koltsamiskan (riis), kildinsamiskan (griza) och
nordvepsiskan (griiz(a). Vilken sorts sjukliga tillstånd som avses är i
samtliga dessa fall svårt att ta ställning till, då ingen annan betydelse
anges än 'rissjuka'.

2.4 valk och såg
2.4.1 valk s.
SVERIGE
valk s.
valk-en m. 'engelska sjukan'
SKÅNE: Fru Alstad (OSD). DALSLAND: Brålanda (OSD), Dalskog (OSD),
Edsleskog (ULMA 891:1), Färgelanda (ULMA 1112:20), Håbol (ULMA 956:4;
9402), Laxarby (ULMA 20952), Råggärd (ULMA. Svar på fri. M108), Ånimskog
(ULMA 890:1). VÄRMLAND: S. Ny (Eu).

skulle vara identisk med ett slags sjukdomsvarelse som måste fördrivas för att
patienten skulle kunna bli frisk.
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NORGE
valk s.
valk-en, valk-in m. 'engelska sjukan'
OPPLAND: Gudbrandsdalen (Aasen 1873), 0. Gausdal (NEG 15929). S0RTR0NDELAG: Oppdal (Tronderordboka). NORD-TR0NDELAG: Inderöy
(Tronderordboka), Steinkjer (NEG 16032).

Symptom. Barnen fick svullna leder med knutor vid handlederna (Skå: Fru Alstad).
De kunde även bli hjulbenta (Oppi: 0. Gausdal). Sjukdomsorsaker. Övriga orsa
ker: Modern hade under graviditeten tagit i ett hårband med knutar på (Skå: Fru
Alstad). Sjukdomen troddes komma ur "väder och vind" (Dsl: Nössemark, Råg
gärd),37 alternativt "ur luften eller vattnet" (Vrl: S. Ny). Botemedel. Kasta ut:
Boterskan tog något av de klädesplagg som barnet hade haft på sig, kastade ut
detta och stängde sedan dörren omsorgsfullt (Vrl: S. Ny). Matning: Barnen skulle
mätas med tio sammanknutna vävskedar (Skå: Fru Alstad). Smöjning: Barnen
smöjdes genom en glugg i lagårdsväggen (Dsl: Töftedal) eller genom en mässhake
(Oppi: 0. Gausdal). Smörjning: Barnen smordes med en salva av okänt innehåll
(Dsl: Frändefors). Trollknutar: Man band trollknutar kring barnens handleder
(Dsl: Erikstad). Trollpåse: Trollpåsar hängdes kring halsen på sjuka barn (Dsl:
Frändefors, Råggärd). Övriga botemedel: Man skulle man ta ledgran, dvs. granar
med tjocka knölar på lederna, och koka ris från sådana i vatten vari barnet sedan
skulle badas (Dsl: Tisselskog).

Utbredning
De fåtaliga belägg som finns av denna sjukdomsbeteckning visar på
en i Sverige västlig utbredning med centrum i Dalsland. I övrigt är
ordet endast belagt i Värmland och i Skåne. Ordet förekommer som
sjukdomsbeteckning även i Norge och är belagt i Oppland liksom
Sor- och Nord-Trandelag. Reichborn-Kjennerud (1921:34) uppger
att ordet också förekommer i Romsdalen (More og Romsdal fylke).
Detta påstående förefaller inte osannolikt, även om jag inte kunnat
finna något arkivbelägg för ordet i det området. Som tidigare nämnt
har jag dock inte gjort någon systematisk insamling av det norska
materialet.

37 Samma

sjukdomsorsak uppges för ris. Se detta ord.
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Etymologi
Subst. valk omnämns i en rad nordiska ordböcker, men sällan i be
tydelsen 'sjukdom'. Mig veterligen finns sjukdomsbeteckningen upp
tagen endast hos Hellquist (SEO) och hos Aasen, som anför ett be
lägg från Gudbrandsdalen där ordet uppges syfta på "en vis Sygdom,
den saakaldte engelske Syge".38
Beträffande sjukdomsbeteckningens etymologi finns tre olika
teorier, varav den ena utgår från att valk bör anknytas till den mera
allmänna betydelsen '(hård) förhöjning' eller 'knut' och syfta på de
knutor eller veck på revbenen och lederna som gärna uppträder vid
rakit, medan den andra hävdar att sjukdomsbeteckningen bör an
knytas till verbet valka i betydelsen 'knåda', 'trycka' Båda dessa teo
rier diskuteras av den tidigare nämnde norske etymologen Hjalmar
Falk (1921). Den tredje teorin framförs av Inggjald ReichbornKjennerud (1921) som vill betrakta sjukdomsbeteckningen i ljuset av
det nämnda verbet, men då i betydelsen 'oroa', 'plåga' (ReichbornKjennerud 1921). Konkret skulle det i båda fallen sig om att något
övernaturligt väsen oroar, plågar, knådar eller trycker det barn som
senare insjuknar.
Materialet rörande valk är i alla avseenden knapphändigt och
kan därför inte med något mått av säkerhet användas som stöd för
någondera teorin om ordets härledning. Något som talar för det
första antagandet, dvs. att beteckningen valk relaterar till typiska
symptom i form av knutor eller veck på revben och leder, är det
enda belägg i materialet som beskriver de för valk karakteristiska
symptomen. Dessa visar sig vara just svullna leder och knutor vid
handlederna. I svenska dialekter finns dessutom en möjlig parallell i
ordet ryl som refererar till 'knölig stock' 'svallknöl på trädstam' o.d,
men som genom betydelseglidning har kommit att avse också 'puck
el på människans rygg', 'gikt' o.d. (Ronge 1996:299 ff.).
Ytterligare ett argument för antagandet att valk kan anknytas
till betydelsen 'knuta' o.d. finns i den uppteckning från Dalsland
som säger att man som botemedel mot valk använde s.k. ledgran,
dvs. granar med tjocka knölar på lederna. Kvistar av sådana granar

38

Blöndal uppger att den isländska ordformen volk kan beteckna 'häftig juverin
flammation hos mjölkfår'. Uppgiften kommer från Vestfiråir på norra Island.
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samlades in och kokades i vatten vari det sjuka barnet sedan badades.
Med tanke på att det inom folkmedicinen är en vanlig strategi att
"bota lika med lika", förefaller det rimligt att den knöliga ledgranen
ansågs verksam mot en sjukdom med liknande karakteristika.
Falk (1921) tar dock av språkliga skäl avstånd från denna teori
och hävdar att sjukdomsbeteckningen valk borde användas i plural
form om den syftade på det band av knutor som uppstår vid rakit.
Själv vill Falk hänföra sjukdomsbeteckningen valka i betydelsen
'knåda' eller 'trycka', en uppfattning som även Hellquist (SEO) an
sluter sig till. Han förutsätter då det underförstådda elementet att de
sjuka barnen knådas eller trycks av ett övernaturligt väsen, ungefär
som när någon rids av maran. Resultatet av denna behandling skulle
bli det deformerade bröstben som kännetecknar rakit.
Falk utgår således från ett symptom, som också är mycket ty
piskt för rakit, det s.k. fågelbröstet. En invändning mot båda dessa
resonemang är att de förutsätter att valk har använts om rakit - och
endast om rakit - något som inte kan säkerställas och dessutom är
föga sannolikt med tanke på det folkliga sättet att kategorisera sjuk
dom (se 1.5.1). Därigenom skulle valk också skilja sig från de andra
beteckningarna i materialet som förvisso kan referera till rakit, men
som tveklöst även har avsett andra åkommor.
Reichborn-Kjennerud (1921) utgår i sin härledning från orsa
kerna till sjukdomens uppkomst och även han anknyter till verbet
valka. Han tar fasta på en möjlig betydelse hos verbet, nämligen
'oroa' eller 'plåga' (se även Fritzner). Bl. a. anför han som stöd för sin
uppfattning subst. alfavölkun (isl.), valketunge (no.) och part. trollvalka (no.), samtliga med direkt eller indirekt anknytning till sjuk
dom.39

39

Belägg för alfavölkun har Reichborn-Kjennerud funnit i en isländsk läkebok
från 1389 där ordet följs av en latinsk besvärjelseformel. Han antar att ordet avser
"en av alvene påfort plage" (Reichborn-Kjennerud 1921:35). Ordet valketunge är
enligt samme författare belagt i Gausdal (Norge). Valketunge var något som ett
barn kunde drabbas av om modern ammade det för länge och resultatet blev att
barnet fick onda ögon och ond tunga, vilket kunde få nog så allvarliga konsekven
ser, inte minst för andra människors liv och egendom. Den senare ordformen,
trollvalka, förekommer dialektalt i Sunnhordland (Norge) och syftar på att de
sjuka barnen blivit förgjorda. Författaren hävdar dessutom att beteckningen kan
användas om rakitiska barn.
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Reichborn-Kjenneruds slutsats är att verbet valke snarast har
betydelsen 'förgöra', valk 'förgjord av onda makter', antaganden som
visserligen kan te sig rimliga i förhållande till de norska dialektala
belägg han tar upp, men som trots allt inte verkar särskilt under
byggda.
Såväl Falk som Reichborn-Kjennerud anknyter till folklig etiologi. Likaledes utgår de båda från verbet valka, även om de förutsät
ter olika betydelser hos verbet. Vad som för mig förefaller uppen
bart är dock att de båda betydelserna liknar varandra i så måtto att
det handlar om ett övernaturligt väsen som antingen knådar eller
oroar, plågar och förgör.
I mina ögon har samtliga förslag fördelen att de kan anknytas
till vanliga folkmedicinska föreställningar. Vad gäller förslaget att
valk skulle kunna anknytas till betydelsen 'förhöjning', 'knut', finns
en koppling till principen att "bota lika med lika", dvs. att knölar på
lederna skulle botas med ledgran. De två andra förslagen som vill
anknyta ordets häledning till betydelsen 'knåda', 'trycka' respektive
'oroa', 'plåga' tar däremot hänsyn folkliga föreställningar om sjuk
domars uppkomst. Till detta finns många paralleller inom det folk
medicinska ordförrådet (se kap. 4, 5 och 6). Som exempel kan näm
nas beteckningarna vårdbunden och jordbunden som båda syftar på
att det sjuka barnet är "bundet" av något övernaturligt väsen (se
4.1.).

2.4.2 såg
SVERIGE
sågs.
såg-e, sög-e n. 'engelska sjukan'
VÄRMLAND: Arvika (ULMA 517:175), Brunskog (ULMA 23484), Karlskoga
(OSD), Mangskog (ULMA 517:235), Nor (ULMA 517:171, 175). - Större områ
den: Fryksdals härad (OSD). NÄRKE: Nysund (ULMA 3992). VÄSTMAN
LAND: Hjulsjö, Hällefors, Järnboås, Nora, Viker (ULMA. Västmanlands ord
bok). DALARNA: Säfsnäs (ULMA 23364:2), Äppelbo (OAU).

Symptom. Barnet dräglade och dess huvud växte onormalt snabbt (Vrl: Brunskog).
Barn kunde även bli skrikiga och "vanskapta" (Nrk: Knista) eller stanna, i växten
(Nrk: Nysund). Sjukdomsorsaker. Normbrytare: "Landsvägsstrykrer" kunde sätta
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såg på barn "om de inte fick som de ville" (Vrl: Huggenäs). Övernaturliga väsen:
Sjukdomen antogs komma från jorden (Vrl: Färnebo) eller från vattnet (Vrl:
Karlanda, Ny, Rudskog). Man borde vara noga med att hälla ut barnets badvatten
på "rätt" ställe för att det inte skulle få såg (Vrl: Nyed, Rudskog). Sjukdomen
kunde också bero på att barnets kläder hade kommit i kontakt med en groda när
de tvättades (Nrk: Nysund). Botemedel. Läsning: Vissa botare läste i ister (Dal:
Äppelbo). Smöjning: Barnen smöjdes genom öppningar i träd (Vrl: Gräsmark,
Vml: Hjulsjö; Nrk: Knista, Kvistbro) eller genom jord (Vrl: Alster, Mangskog,
Stavnäs, V. Emtervik och Ny; Nrk: Kvistbro). Smörjning: (Vrl: Brunskog, Botilsäter, Färnebo). Sätta bort: Man hängde ut barnets linne samtidigt som man noga
såg till att stänga alla spjäll. Var lintyget borta morgonen därpå, skulle barnet
tillfriskna (Vrl: V. Emtervik). Ett hårdkokt ägg sattes i en myrstack. Om myrorna
åt av ägget, gick barnets sjukdom tillbaka (Vrl: S. Ny). Vatten: Man badade barn i
nordrinnande vatten tre torsdagskvällar i rad (Vrl: S. Ny).
SAMMANSÄTTNINGAR
jordsåg s.
jolsög n.
VÄRMLAND: S. Ny (Eu).
Sjukdomsorsaker, Övriga orsaker: Man antog att "något ont hade kommit över
ungen" (Vrl: S. Ny).

vattensåg s.
vattensög n.
VÄRMLAND: S. Ny (Eu).
Sjukdomsorsaker. Se jordsåg ovan (Vrl: S. Ny).

älvsåg s.
älvsag n., älsåge n. best. form
NÄRKE: Glanshammar (Eu).
VÄSTMANLAND: Fellingsbro (ULMA. Västmanlands ordb.).
Botemedel. Övriga botemedel: Man uppsökte s.k. älvkvarnar (Glanshammar).

Utbredning
Beteckningen såg i betydelsen 'engelska sjukan' finns belagd inom ett
relativt begränsat område i Värmland, Närke, Västmanland och Da
larna.
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Grammatik och uttal
Beteckningen såg uppges ha neutralt genus. Stamvokalens kvalitet
kan enligt uppteckningarna variera mellan å-, o- eller ö-haltiga ljud.

Etymologi
Ordet såg kan, förutom att referera till engelska sjukan, även be
teckna andra typer av sjukdomstillstånd. I vissa norska dialekter
syftar såg på smärtor i bröstet (Aasen). Därutöver används ordet i
norska dialekter om t.ex. 'ström i älv' (NEO).
Appellativet såg torde vara en avljudsform av verbet suga
som t.ex. håg av hugsa. Rietz vill visserligen sammanställa substanti
vet med verbet siga, men detta förefaller inte särskilt troligt. En möj
lig tolkning av ordets betydelsemässiga bakgrund kunde utgå från de
symptom som kan uppstå, särskilt vid bröstsmärtor, dvs. att den
sjuka känner ett slags sug i bröstregionen. Svårare blir det då att för
klara varför ordet har kommit att användas om en sjukdom som
drabbar så små barn att de oftast inte ens kan tala och berätta om de
symptom som inte syns, utan bara känns.
Falk (1921) skriver om sjukdomsbeteckningen att den sannolikt
syftar på att övernaturliga väsen diar barnens fingrar, tår eller bröst
vårtor och därigenom suger all kraft ur dem så att de blir magra och
klena.40 Det är svårt att definitivt ta ställning till denna del av Falks
förslag, men det finns åtminstone stöd för hans tolkning i det fak
tum att den nyssnämnda föreställningen har varit mycket vanlig i
svensk folkmedicin (se t.ex. Burjam 1917:9f.).

'"'En föreställningsmässig parallell till såg skulle enligt Falk (1921:21) finnas i feng.
xlfsogePa (s.) 'blodbrist'.
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3 Symptomen - en översikt

I detta kapitel ger jag en samlad översikt över de symptombeskriv
ningar som materialet tillhandahåller. Kapitlet har en renodlat de
skriptiv funktion och bör snarast ses som en bakgrund till de följan
de kapitlens diskussioner om sjukdomsorsaker, benämningsstrategi
er och kategorisering.
Läsningen av den litteratur som behandlar det folkliga sjuk
domskomplexet resulterar i en något motsägelsefull bild av dess
symptommässiga karakteristika. Å ena sidan möter i dialektmateria
let en ståndpunkt som gör gällande att ris, skäver och skärva är lik
tydiga med rakit, men även en ytlig blick på de symptombeskriv
ningar som förekommer i materialet visar att så knappast kan vara
fallet. Merparten av de symptom som omtalas i uppteckningarna har
nämligen ingen eller endast en perifer koppling till rakit.
Å andra sidan finns en inriktning som lika bestämt slår fast att
de folkliga beteckningarna kan referera till snart sagt varje form av
sjuklig avvikelse hos barn. Tillhagen (1958:294) företräder denna
ståndpunkt. Enligt honom var skäver "sannolikt ett samlingsnamn
på alla de krämpor med inte alltför exceptionella symptom, som
spädbarnet kunde anfäktas av".
Detta har också varit en vanlig uppfattning bland de läkare som
har engagerat sig i kampen mot folkliga föreställningar om sjukdom.
Bland dessa kan nämnas Nicolai Johannsen som behandlar ett flertal
folkliga sjukdomsföreställningar och -beteckningar i upplysnings
skriften Skrock och vidskepelse på barnavårdens område (1928:27):
Saken är helt enkelt den, att den i dessa saker obildade allmänheten med eng
elsk sjuka (älta, riset) menar: ibland detsamma som läkaren uttrycker med
namnet rachitis, ibland en mängd andra sjukdomsyttringar, som icke ha nå
got gemensamt med sjukdomen rachitis utan antingen äro att hänföra till
andra sjukdomsbilder, eller icke alls äro att beteckna som sjukdom utan ofta
endast följder av felaktig uppfostran eller olämplig miljö (t.ex. grinighet, då
lig aptit m.m.).
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I ljuset av materialets symptombeskrivningar kan Tillhagens och
Johannsens ståndpunkt i ett avseende förefalla rimlig. Folkmedici
nen förknippar generellt sett en mängd olika - och medicinskt sett
disparata - symptom med det folkliga sjukdomskomplexet, vilket
jag också kommer att visa i det följande.
Ändå vill jag reservera mig mot påståendet att beteckningarna
ris, skaver och skärva kan avse vilka barnsjukdomar som helst. Detta
gör jag främst därför att folkmedicinen bevisligen räknade med ett
flertal olika barnsjukdomar. En sådan är torsk som vanligen definie
ras som en vitaktig beläggning på tungan hos små barn. En annan är
skorv som oftast beskrivs som att barnen fick svårläkta sår över hela
eller delar av huvudet. Barnen kunde också drabbas av olika mag
åkommor. Det berättas t.ex. i en uppteckning från Värmland (Eu)
att barn kunde få magvale vilket sägs innebära att "magen kom i en
annan ställning än den skulle vara".41 Utöver dessa exempel på folk
liga barnsjukdomar finns många fler, bl.a. de epidemiska som kikhos
ta, mässling, påssjuka och koppor. Men självfallet ansågs de små bar
nen kunna drabbas också av åkommor som vanligen inte brukar
betraktas som barnsjukdomar.

3.1 Den folkliga symptombeskrivningen
Det finns i materialet relativt få uppgifter som talar om symptom.
Orsaksföreställningarna får större utrymme, men mest av allt har
upptecknarna uppehållit sig vid botemedel och -metoder. En möjlig
förklaring till detta kan vara att upptecknarna har influerats av de
gängse antagandena att ris, skaver och skärva syftar på rakit, alterna
tivt på vilka barnsjukdomar som helst, och därför lagt ringa vikt vid
symptombeskrivningen.
Materialet är insamlat av ett stort antal upptecknare och här
stammar från ett ännu större antal meddelare. Det präglas m.a.o. av
de olika upptecknarnas och meddelarnas sätt att uttrycka sig, vad de
ansett vara viktig information osv. Härav följer också att jag som
41

Här vill jag åter erinra om att förkortningen Eu används för att referera till det
material som finns samlat i Nordiska museets folkminnnessamlingar.
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forskare ibland har haft svårt att tolka innebörden i uppteckningar
nas stundom vaga formuleringar.
Tolkningsproblemen är alltså legio. De uppstår bl.a. därför att
symptombeskrivningarna i regel är mycket kortfattade. Självfallet
finns inte heller några fotografier eller andra typer av illustrationer
som kunde verifiera min tolkning av meddelarnas uppgifter. I vissa
fall är det också svårt att tolka de dialektala eller möjligen idiolektiska uttryckssätt som förekommer i uppteckningarna. Jag avstår dock
från att ge några konkreta exempel på dessa problem här, utan hän
visar i stället till den diskussion jag för vid respektive symptom
grupp nedan.
De uppteckningar som innehåller någon information om symp
tom är mycket varierande inte bara beträffande vilka symptom som
omtalas, utan också vad gäller detaljrikedom och konkretionsnivå.
Ibland nämner meddelarna ett enda karakteristiskt symptom, medan
andra meddelare lämnar både talrika och detaljerade upplysningar:
Den [sjukdomen ris] kännetecknades av att barnet började att ej förtära föda
i normal omfattning, grät ofta, även på nätterna, avstannade i växten eller
utvecklades onormalt, visade tecken till svag, ofta krokig rygg och svaga ben
samt antog en gulblek hy (Dal., Boda. TJLMA. Svar på fri. M108).

Andra uppteckningar signalerar att meddelaren relaterar ett särskilt
sjukdomsfall som hon eller han kände till. Ett belägg från Höör
(Skå.) berättar följande om en pojke som hade drabbats av skäver:
"vänstra benet kröktes när han [min kursivering] sov" (Eu). Använ
dandet av pronomenet han understryker väl här att det handlar om
meddelarens egna upplevelser av ett visst barns sjukdom. I annat fall
torde hon ha talat i mer generella termer. Dessutom är den aktuella
symptombeskrivningen speciell såtillvida att den inte förekommer
på något annat ställe i materialet.
Om man får tro uppteckningarna, är två meddelare sällan eller
aldrig helt överens om vilka symptom som är typiska för det folkli
ga sjukdomskomplexet. Detta framgår särskilt tydligt när man jäm
för belägg som redovisar mer än ett symptom. För att endast ge ett
exempel på detta förhållande vill jag lyfta fram i nämnd ordning ett
belägg från Arnäs (Åml.) och ett från Kumla (Vml.) som båda berät
tar om hur man kände igen sjukdomen ris:

110

Förut var de [en pojke och en flicka] så griniga och besvärliga, benen var krokiga
och hopdragna på dem och kring handlederna hade de djupa ringar, men efter den
där behandlingen [smöjning] blev de alldeles bra (Eu).42
De barn som fick ris ville inte växa mer. De var så skrikiga och besvärliga och så
hade de stora magar och ett stort, oformligt huvud. Armarna och benen på dem
var orimligt spinkiga och svaga ( ULMA. Svar på fri. M108).

Belägget från Arnäs hävdar att de karakteristiska symptomen var
gråt, krokiga ben och ringar runt handlederna. Jämför man detta
med belägget från Kumla finner man vissa likheter och vissa skillna
der. Gråt uppges vara ett av de karakteristiska symptomen, precis
som i Arnäsbelägget. Däremot hävdar belägget från Kumla att bar
nens ben blir spinkiga och svaga - inte krokiga. Inte desto mindre
måste väl ändå beskrivningarna betraktas som närbesläktade.
Utöver dessa upplysningar påstår Kumlabelägget att även ar
marna blev spinkiga och svaga, att barnen slutade växa samt att de
fick stora magar och huvuden, dvs. uppgifter som alla saknas i beläg
get från Arnäs. Däremot säger Arnäsbelägget att barn med ris fick
ringar runt handlederna. Sammanfattningsvis kan man alltså konsta
tera att en uppgift är identisk i båda beläggen, i ett fall uppträder
närbesläktade symptombeskrivningar, medan de övriga är av helt
olika innebörd.
Teoretiskt sett skulle man kunna förfara på samma sätt med
hela materialet för att visa på likheter och skillnader mellan olika
meddelares/upptecknares symptombeskrivningar. Något sådant
skulle emellertid inte vara praktiskt möjligt eftersom materialet är
alldeles för omfattande. För att göra det hela överskådligt och hanterbart har jag i stället valt att inrikta mig mot en symptomgrupp i
taget. Samtidigt är jag medveten om att jag inte gör materialets
komplexitet rättvisa när jag på detta sätt systematiserar och därmed
förenklar de komplexa bilden. I genomgången nedan finns därför
inte de ordagranna formuleringarna från uppteckningarna, utan i
stället mitt ordval och därigenom också min tolkning av materialets
formuleringar.

421 det

här fallet kan man väl misstänka att de symptom som meddelaren nämner
härrör just från de speciella sjukdomssituationer som hon berättar om.
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3.1.1 Skelett
Mest frekventa är de symptombeskrivningar som berättar att ben,
armar, huvud, rygg, nacke, bröst och/eller leder deformeras, och
ibland så illa att barnen blir helt eller delvis rörelsehindrade. När de
olika meddelarna beskriver hur barnens ben påverkas av ris, skäver
eller skärva, kan de formulera sig på de mest skiftande vis. De flesta
koncenterar dock uppmärksamheten kring synliga fysiska föränd
ringar, vilket konkret formuleras som att barnen har krokiga ben,
att de är hjulbenta eller att de har benen i kors. Mera drastiska for
muleringar finns också, som t.ex. när man säger att barnens ben för
tvinar. I översikten nedan har jag fört samman alla dessa beskriv
ningar under rubriken hjulbenthet/kobenthet.
Andra meddelare koncentrerar uppmärksamheten kring följ
derna av skelettdefekterna mera än kring de rent utseendemässiga
sjukdomsyttringarna. I samtliga fall handlar det om att det sjuka
barnet har svårt lära sig gå och/eller stå. Dessa svårigheter beskrivs
dels explicit, dels genom mer indirekta formuleringar som att barnet
har svaga ben eller att det inte har någon styrsel i benen.
Armarna nämns relativt sällan, och när de omtalas är det funk
tionsstörningar som fokuseras. Exempelvis berättar ett belägg om ett
visst barn som inte kunde hålla armen utsträckt. I övriga fall sägs
bara att armarna var kraftlösa och svaga.
En del meddelare hävdar att man kan känna igen ris, skäver och
skärva på barnens ovanligt stora huvuden. Andra uppteckningar tar
fasta på huvudets form. En uppteckning från Rödeby (Blk) berättar
t.ex. att sjukdomen karakteriseras av "insjunket huvud" (Eu). Det är
svårt att med säkerhet säga hur detta yttrande bör tolkas, men för
modligen är det insjunkna tinningar som åsyftas. Enligt min upp
fattning förhåller det sig på samma sätt också med den beskrivning
från Nederkalix (Nb) som talar om att huvudet var "missväxt" (Eu),
respektive den från Ekeby (Nrk) där det berättas att "pannan skjöt
ut, så att huvudet blev långt" (Eu).
Även när det gäller ledproblem ger materialet lite varierande
besked om hur de aktuella besvären yttrar sig. I en uppteckning ges
den i sammanhanget mycket genomskinliga förklaringen att barnen
får sneda fotleder. Däremot talas det i andra uppteckningar om
"lösa" eller "insjunkna" leder, medan ytterligare en annan talar om
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"knäsvamp". Trots viss tvekan tolkar jag alla dessa formuleringar
som att skelettet i lederna har förmjukats. Slutligen finns också någ
ra uppgifter om djupa ringar runt hand- eller fotlederna. Huruvida
dessa utsagor bör tolkas som att lederna är svullna eller att de är de
formerade på annat sätt, är emellertid svårt att avgöra.
Problem med rygg och/eller nacke tillhör de symptom som jag
inte har särskilt många belägg för. Förutom några vagt formulerade
uppgifter, som t.ex. "fel i ryggen"och "svag" eller "dålig" rygg, är
materialet å andra sidan relativt entydigt; det handlar helt enkelt om
att det har uppstått en puckel på ryggen eller på nacken.
Två av de belägg som jag har fört till den här aktuella symp
tomkategorin är mycket svårtolkade. Från Offerdal (Jtl.) berättas att
barn kunde få "ränder på båda sidorna av bröstet". Vilken typ av
ränder det rör sig om är ovisst, då uppteckningen ifråga saknar ut
förligare detaljer, men rimligen bör beskrivningen syfta på något
slags deformiteter av revbenen. Vad som avses med uttalandet att
"hele huveskåla satt löser" (Fristad, Vgl.), är heller inte alldeles en
kelt att genomskåda (Westgöten den 9/11 1923). Dock bör man
kunna tolka uppgiften som att nacken var svag och att barnet därför
hade svårt att hålla huvudet stadigt.
I. DEFORMERADE BEN SAMT FÖLJDER AV DETTA
Symptom
Beteckning
Ort
b. har missbildade ris
Vml: Fläckebo;
ben
Uppl: Björklinge, Fasterna,
Östervåla; Gsl: Valbo; Jtl: Berg;
Åml: Arnäs, Bodum; Nb:

ris åt huvudet
vardbundenris
vårdbundet
skärva/skäver m.fl.

benskärva
skakelskärva
hor-skärva/skäver
jordskäver
likskäver/-skärva

Nederkalix, Nederluleå, Töre;
Lpl: Arvidsjaur
Mdp: Indals-Liden
Dal: Grangärde; Åml: Arnäs;
Lpl: Vilhelmina
Vml: Kungsåra; Uppl: Länna
Hall: Skrea; Smål:Hässleby,
Misterhult, Vena, Villstad, Vär
namo; Vgl: Källstad, N. Säm
Smål: Urshult
Smål: Djursdala
Smål: Urshult, Villstad
Smål: Villstad
Smål: Villstad
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b. har svårt att gå eller stå

ris

elakris
frodris
jordris
krypris
vårdbundenris
vardbunden
skärva/skaver m.fl.

benVbröst/fönster-/
led-/lönn-/mag-/
moder-/orm-/
stjärn-skärva
horskärva/skaver
jordskäver
likskärva/skaver

Nrk: Ekeby; Vml:
Skinnskatteberg; Dal: Boda, Järna, Nås,Våmhus; Gsl: Hille,
Ovansjö; Hsl: Segersta; Jtl: Marieby, Offerdal, Stugun, Åre;
Mdp: Tynderö; Vb: Bureå; Lpl:
Vilhelmina
Dal: Älvdalen
Uppls Östervåla
Dal: Grangärde
Åml: Stigsjö
Vml: Möklinta Åml: Vibyggerå
Lpl: Vilhelmina
Vml: Kumla,43 Uppl: Norrsun
da
Skå: Helsingborg, Höör; Smål:
Byarum, Finnveden, Gamleby,
Hässleby,Rumskulla, Urshult,
Vena, Villstad, Värnamo, Ove
rum; Vgl: Gällstad, Hömb,
Korsberga; Ögl: Ulrika44;
Smål: Finnveden

Smål: Finnveden, Villstad
Smål: Villstad
Skå: Bjuv; Smål: Hemmesjö,
Finnveden, Villstad

II. SVAGA ARMAR
Symptom

Beteckning

svaga armar

ris

Ort
Vml: Kumla; Åml: Arnäs; Nb:
Nederkalix, Töre; Lpl: Vilhel

frodris
vårdbundenris

Uppl: Östervåla
Lpl: Vilhelmina

mina

43 Beteckningen

vardbunden sägs i uppteckningen användas av de äldre i socknen,
medan ris tillsammans med engelska sjukan framställs som nyare beteckningar för
samma åkomma (ULMA 9453. Svar på fri. M 108).
44 Uppteckningen från Ulrika (Östergötland) kan också berätta att barn som var
drabbade av skärv/skärva gärna lade benen i kors när de satt på golvet (Svar på
ULMA:s fri. M 108).
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vardbunden
skärv(a)

III. DEFORMERAT HUVUD
Symptom
Beteckning
stort huvud

ris

huvudris
vårdbundenris
vardbunden
skärva/'skaver m.fl.

insjunkna tinningar ris

mjuk hjässa

IV. LEDBESVÄR
Symptom
deformerade leder i
allmänhet

skärva
ris
skärva/skäver m.fl.
jord-/hor-/lik-skiver

Beteckning
ris

Vml: Kumla
Skå: Nöbbelöv; Ögl: Ulrika

Ort
Vml: Fläckebo, Kumla,
Möklinta; Uppl: Björklinge,
Björkö-Arholma, Faterna,
Östervåla; Dal: Djura, Järna,
Malung,Våmhus; Gsl: Hamrånge, Ovansjö, Österfärnebo;
Hsl: Hassela, Mo, Segersta; Jtl:
Marieby; Åml: Bjurholm,
Grundsunda; Vb: Bureå; Nb:
Nederluleå; Lpl: Arvidsjaur
Övre Dalarna
Åml: Bjurholm
Vml: Kumla
Smål: Byarum, Gamleby Hässleby, Misterhult,Rumskulla, Urshult, Vena, Värnamo; Vgl: Bal
tak; Ögl: Ulrika
Nrk: Ekeby; Nb: Nederkalix,
Töre
Blk: Rödeby; Vgl: N. Säm
Uppl: Östervåla
Smål: Villstad
Smål: Villstad

Ort
Nrk: Ekeby; Gsl: Hamrånge,
Ovansjö; Åml: Arnäs; Nb:
Nederluleå

vàrdbunderis
skjutris
vårdbundenris
skärva/skäver m.fl.

Jtl: Ragunda
Hsl: Arbrå
Åml: Arnäs
Blk: Rödeby; Smål: Nottebäck,
Villstad; Vgl: Korsberga, N.

jordskärva/-skäver
hor-/likskäver

Smål: Villstad; Ögl: Sya
Smål: Villstad

Säm
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deformerade knän

vårdbundenris
skärva/skaver m.fl.
deformerade fotleder ris
deformerade
handleder

ris

V. RYGG- OCH NACKBESVÄR
Symptom
Beteckning
puckel på ryggen

puckel på nacken
huvudskålen sitter
löst
svag och/eller
dålig rygg

ris

Ort
Uppl: Björklinge, Fasterna,
Östervåla; Dal: Boda; Nb: Ne-

skrik'/skràk-ris
skälv
skjutris
skärva/skäver m.fl.

derkalix, Nederluleå, Töre
Dal: Grangärde
Ögl: Björsäter
Åml: Stigsjö
Vgl: Fristad

skärva/skaver m.fl.

Smål: Nottebäck, Värnamo,
Overum

VI. RÄNDER LÄNGS BRÖSTKORGEN
Symptom
Beteckning
ränder längs
bröstet

Åml: Arnäs, Bjurholm
Smål: Slätthög
Dal: Järna; Gsl: Ockelbo; Hsl:
Hassela
Dal: Järna; Gsl: Ockelbo

ris

Ort
Jtl: Offerdal

3.1.2 Händer, fingrar och naglar
Också på händer, fingrar och naglar kunde sjukliga defekter spåras.
Det handlar då inte om missbildningar i skelettet, utan om helt
andra typer av upplevda sjukdomstecken. Ett par uppteckningar
talar om spetsiga eller tippiga fingrar. När man uppfattade detta som
ett sjukdomstecken har det förmodligen att göra med tron att de
osynliga, dvs. någon typ av övernaturliga väsen, kunde komma på
natten och dia barnens fingrar och på det sättet ta livskraften ifrån
dem (jfr t.ex. Tillhagen 1983:360). Från Julita (Sml.) berättas följande
i en uppteckning som dock inte rör de folkliga sjukdomskategorier
som är aktuella här: "Barna fick inte sova, fick som dissar på fingrar
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och tår. Di sa att det (var) älvor som kom på nätterna och sög dom"
(Eu 25471).
Samma föreställning torde finnas i bakgrunden när det i en
uppteckning står att barnet "ville suga på fingertopparna så att dessa
blevo mycket smala och vita" (ULMA 17329. Svar på fri. M108).
Här är det visserligen barnet självt som utför den fördärvbringande
handlingen, men enligt min uppfattning torde man ändå kunna utgå
från att det är den gamla föreställningen om övernaturliga väsens
diande av barns fingrar som ligger i botten. Vad man i så fall kan
iaktta här, är en tradition i upplösning där ursprungsföreställningen
endast finns kvar som en reminiscens. Eftersom den ursprungliga
orsaksföreställningen är död, har man funnit en annan förklaring till
de kroppsliga fenomen som dock fortfarande har sjukdomsstämpel.
Det finns endast ett belägg som talar om att naglarna skulle
kunna uppvisa sjukdomstecken. Belägget, som härrör från Grangär
de (Dal.), ger däremot inga fingervisningar om vilken typ av defekt
det skulle röra sig om, endast att "man ser på naglarna om barnet
har sögrisä" (ULMA 12570. Svar på fri. K23).
Att barnets hand "då den hölls mot solljuset, ej var lika genom
lysande som en frisk människas hand" ansågs, enligt ett belägg från
Skåne, som ett osvikligt tecken på jordskäver (Eu). Ursprunget till
föreställningen att detta skulle vara farligt är dock höljt i dunkel.
HÄNDER, FINGRAR OCH NAGLAR
Symptom
Beteckning
spetsiga fingrar

vattenris
skärva/skäver m.fl.

Ort
Hsl: Arbrå
Skå: Kivik

barnet suger på
sina fingrar

ris

Dis: Råggärd

ogenomskinlig hand jordskäver

Skå; Stoby

deformerade naglar

Dal: Grangärde

sågris

117

3.1.3 Hud och behåring
I denna symptomkategori har jag fört samman ett antal symptom
som visserligen är disparata, men som samtliga har att göra med hud
och hår. En del meddelare uppmärksammar förändringar i hudens
färg och berättar att barnens hy är ovanligt blek eller gulaktig, me
dan andra talar om såriga och ibland vätskefyllda utslag. Beläggen på
denna typ av symptom är få, och precis som i andra fall när det
handlar om udda och sällsynta symptom kan det här givetvis vara så
att meddelaren relaterar ett specifikt sjukdomsfall som hon eller han
kände till.
Kroppsbehåring, i synnerhet borstliknande hårväxt på ryggen,
ansågs ibland vara ett tecken på sjukdom när det uppträdde hos
spädbarn. Detta kanske något uppseendeväckande symptom är ute
slutande knutet till beteckningen borstris. Med samma beteckning,
samt med taggris, förknippas även pormaskar på rygg, lår eller ar
mar.
I. BLEK ELLER GULAKTIG HY
Beteckning
Symptom
blek hy

ris
skärva/skaver m.fl.

himmelskärva
hor-/jord-skiver
likskärva/skiver
gulaktig hy

ris

Ort
Vml: Möklinta; Nb: Nederluleå
Skå: Kivik, Vram; Skå utan
närmare ortsang; Blk: Sydöstra
Blk; Smål: Byarum, Villstad
Blk: Rödeby
Smål: Villstad
Smål: Skede, Villstad, Östra hd;
Öl: Gärdslösa
Uppl: Björkö-Arholma; Dal:
Boda

skärva/skaver m.fl.
ledskärva/ -skaver

II. SÅR OCH UTSLAG
Symptom
Beteckning
sår/utslag

röda knölar på
kroppen

ris
skorvris
blodskärv
ris

Vgl: Grönahög
Vgl: Grönahög

Ort
Jtl: Offerdal; Vb: Bureå
Hsl: Arbrå
Ögl: Mantorp
Uppl: Fasterna
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III. BEHÅRING
Symptom

Beteckning

Hårväxt på ryggen borstris
eller på hela kroppen

IV. PORMASKAR
Symptom
Beteckning
Pormaskar på
rygg, lår eller
armar

borstris
taggris

Ort
Dal: Jama; Gsl: Hamrånge,
Hille, Ockelbo, Valbo; Mdp:
Njurunda; Åml: Nordmaling

Ort
Dal: Grangärde, Nås
Hsl: Mo Jtl: Revsund

3.1.4 Nervositet, gråt, orolig sömn, trötthet och allmän svaghet
Materialets symptombeskrivningar tar inte bara fasta på fysiska för
ändringar, utan även på psykiska. Meddelarna uttrycker att barnen
gråter ovanligt mycket, men också att de är kinkiga, elaka och/eller
besvärliga. Att gråt och uttryck för missnöje är relativt vanliga be
skrivningar torde inte förvåna, eftersom barn alltid gråter och ut
trycker sitt missnöje mer än vanligt när de är sjuka. Förmodligen
skulle man kunna hitta exempel på symptombeskrivningar av det
här slaget oavsett vilken barnsjukdom man studerade. Andra besvär
som har iakttagits är att barnen har svårt att sova eller att de är ner
vösa, som många uppteckningar uttrycker det. Samtidigt finns det
också uppteckningar som berättar att barnen sover ovanligt mycket
eller är ovanligt trötta.
Ingen som är sjuk undgår att bli allmänt försvagad. Mycket rik
tigt är detta också en typ av symptom som ofta omnämns i mitt ma
terial, och när så sker, är det oftast i kombination med andra symp
tom.
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I. NERVOSITET, GRÅT OCH OROLIG SÖMN
Symptom
Beteckning
Ort
ris
Nrk: Ekeby; Vml: Kumla;
grat
Uppl: Film; Dal: Boda,
Järna, Malung, Nås; Gsl:

borstris
elakris
gnidris
gräsris
skrik-/skråk-ris
vårdbundenris
vårdbunden
skärva/skaver m.fl.

ben-/bröst-/fönster-/led
lönn-/mag-/moder-/
orm -/st järn-skärva
hor-skärvaAskäver m.fl.
jordskiver
lik-skärva/-skäver m.fl.
sömnproblem
nervositet

ris
nervris
ris
gnidris
nervris
skvättris

Hamrånge, Ovansjö, Torsåker,
Österfärnebo; Hsl: Färila,
Gnarp, Ljusdal, Mo; Jtl: Berg,
Marieby,Offerdal; Mdp: Tuna;
Åml:Bodum, Resele, Själevad;
Vb: Bureå; Lpl: Vilhelmina
GsliOckelbo
Dal: Älvdalen
ÅmI: Stigsjö
Dal: Älvdalen
Vml: Möklinta; Dal: Grangärde,
Övre Dalarna; Hsl: Arbrå
ÅmI: Arnäs; Lpl: Vilhelmina
Vml: Kumla
Smål: Byarum, Finnveden,
Gamleby, Hässleby, Rumskulla,
Urshult, Vena, Värnamo, Villstad; Vgl: N. Säm, Ugglum
Smål: Finnveden

Smål: Villstad, Finnveden; Boh:
Mollösund
Smål: Villstad
Smål: Villstad, Finnveden; Öl:
Gårdby
Dal: Järna, Nås; Hsl: Ljusdal45
Hsl: Arbrå
Dal: Järna;
Ami: Stigsjö
Hsl: Ljusdal
Hsl: Järvsö, Ljusdal

45

Belägget från Ljusdal berättar att ris och engelska sjukan där ansågs vara olika
sjukdomar (ULMA. Svar på fri. M108).
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II. ALLMÄN SVAGHET
Symptom
Beteckning
Svaghet

ris
korsris
vdrdbundetris
vårdbunden
skärva/skaver m.fl.

himmelskärva
likskärva/skäver
hor-/jord-skäver

III. TRÖTTHET
Symptom
Trötthet

Beteckning

Ort
Dal: Älvdalen; Jtl: Berg,
Frostviken
Dal: Älvdalen
Åml: Bjurholm
Dal: Norrbärke
Skå: Helsingborg, Höör, Kivik;
Hall: Vessige; Blk: Sydöstra
Blekinge; Blekinge utan närmare
ortsang.; Smål: Gamleby, Villstad,Östra hd
Blk: Rödeby
Smål: Villstad; Öl: Gärdslösa
Smål: Villstad

sovris
skärva/skäver m.fl.

Ort
Dal: Grangärde; Gsl: Hille
Smål: Gamleby, Villstad, Östra

hor-/jord-/lik-skiver

hd; Småland utan närmare ort
sang.
Smål: Villstad

3.1.5 Aptit och tillväxt
De vanligaste uppgifterna inom denna symptomgrupp handlar om
avmagring, matleda samt långsam eller avstannad växt. Ett mindre
antal belägg anger å andra sidan fetma och ovanligt stor aptit som
sjukdomstecken. Här finns alltså ett intressant motsatsförhållande
som nog inte låter sig förklaras på annat sätt än att avvikelser från
det förväntade och normala betraktas som sjukligt.
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I. APTITLÖSHET, AVMAGRING SAMT AVSTANNAD ELLER LÅNG
SAM TILLVÄXT
Ort
Beteckning
Symptom
Dis: Råggärd;46 Vml: Möklinta;
aptitlöshet
ris
Uppl: Film; Dal: Boda, Älvda
len; Jtl: Marieby; Vb:
Bureå; Nb: Nederluleå

långsam/avstannad
tillväxt

skärva/skaver m.fl.
hor-/jord-/lik-skiver
ris

korsris
vardbundenris
jordbunden
vârdbunden
skärva/skaver m.fl.

ben-/bröst-/fönster-/
hor-/ledskärva
kistskäver
likskärva
lönn-/mag-/moder-/
orm-skärva/stjärn-skärva

Smål: Villstad
Smål: Villstad
Vml: Kumla, Möklinta; Dal:
Boda, Malung; Gsl: Hamrånge,
Ovansjö, Österfärnebo; Jtl:
Marieby; Åml: Resele, Själevad;
Lpl: Vilhelmina
Dal: Älvdalen
Dal: Grangärde; Lpl: Vilhelmina
Hsl: Arbrå
Vml: Kumla47; Dal: Norrbärke;
Gsl: Valbo
Skå: Vram; Skåne utan närmare
ortsang.; Blk: Sydöstra Blekinge;
Smål: Byarum, Gamleby, Finn
veden, Hässleby, Rumskulla,
Urshult, Vena, Värnamo; Ögl:
Björsäter, Ulrika
Smål: Finnveden

Skå: Vram
Smål: Finnveden; Öl: Gårdby
Smål: Finnveden

II. OVANLIGT STOR APTIT OCH/ELLER FETMA
Symptom
Beteckning
Ort
Ovanligt stor aptit matris
Dal: Övre Dalarna; Jtl: Marieby
åtsris
Dal: Övre Dalarna
fetma

fetris
frodris*

Dal: Övre Dalarna
Uppl: Östervåla

46

Enligt uppteckningen från Råggärd kännetecknades även älta och valk av aptit
löshet.
47 Ett belägg från Västmanland härstammar från UUB Ihre 101:2 fol. 93r. Ortsan
givelsen betraktas av OSD som osäker.
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3,1,6 Magen
Några uppteckningar hävdar att de barn som fick någon form av ris,
skaver eller skärva också gärna fick magbesvär av olika slag. Det kan
då röra sig om en stor eller uppsvälld mage, likväl som det kan hand
la om att barnen drabbades av diarréer och illamående eller av för
stoppning. En uppteckning berättar att de sjuka barnen fick illaluk
tande avföring.

MAGBESVAR
Symptom
stor, uppsvälld
mage

Beteckning
ris

väderris
vårdbundenris
vårdbunden
isterskärva
illamående och/eller ris
horskäver
kräkningar
lös mage ris
skärva/skaver m.fl.
horskiver
förstoppning
skärva/skaver m.fl.
horskiver
illaluktande avföring ris

Ort
Nrk: Ekeby; Vml: Kumla;
Uppl: Fasterna, Ostervåla;
Dal: Djura, Järna; Hsl: Hassela;
Jtls Berg
Lpl: Vilhelmina
Åml: Stigsjö
Lpl: Vilhelmina
Vml: Kumla
Vgl: Korsberga
Norrland allmänt

Boh: Mollösund
Åml: Bodum
Hall: Hanhals
Hall: Okome
Hall: Hanhals
Hall: Okome
Gsl: Valbo

48

Uppteckningen berättar att de sjuka barnen växte "onormalt frodigt" utan att
de fördenskull blev starka (ULMA 11318. Svar på fri. M108). De fick "ingen kraft
i benen eller armarna". Antagligen är det av detta skäl som "frodigheten" ansågs
sjuklig.
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3.1.7 Ögon och öron
Gemensamt för de delvis disparata symptom som har förts till denna
grupp är att de beskriver någon typ av avvikelse som har att göra
med ögonen, ögonregionen eller öronen. Det kan då handla om att
barnets ögon är svullna, sneda, röda eller oklara och matta. Vidare
beskrivs hur tårkanalens mynning, det s.k. ögonkornet, är osynligt
eller att öronen är röda och genomskinliga. Varför allt detta ansågs
vara farligt är ovisst, men här som i andra fall torde avvikelsen från
det förväntade och normala vara av central betydelse.

I. ÖGONEN
Symptom
osynlig tårkanal
röda ögon
oklara eller matta
ögon
svullna ögon
sneda ögon

Beteckning
ris
ältaris
ris
ris
skärva/skäver m.fl.
hor-/jord-/lik-skiver
ris
skärva

Ort
Åml: Sidensjö
Hsl: Arbrå
Dal: Djura
Hsl: Segersta; Vb: Bureå
Smål: Villstad
Smål: Villstad
Hsl: Mo
Vgl: Korsberga

II. RÖDA OCH GENOMSKINLIGA ÖRON
Symptom
Beteckning
Ort
röda och
himmelskärva
Blk: Rödeby
genomskinliga
öron

3.1.8 Rörelsemönster
Till denna symptomgrupp har jag fört de uppgifter som hävdar att
barnet har för vana att kasta sig eller bända sig bakåt då man håller i
det, samt de uppgifter som berättar att barnet brukar gnida huvudet
på ett sätt som inte ansågs ligga inom normalitetens ramar. Båda
dessa symptom kan förmodligen tolkas som att barnet ger uttryck
för smärta, särskilt som uppteckningarna ifråga också talar om att
barnen grät mycket.
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ONORMALT RÖRELSEMÖNSTER
Beteckning
Symptom
barnet
"bryter sig
bakåt

ris
brytris
skrikris

Ort
Lpl: Tärna
Hsl: Järvsö
Dal: Grangärde

barnet "gnuggar"
med huvudet

gnidris

Åml: Stigsjö

3.1.9 Tänder
Tänderna omtalas i endast en uppteckning och det handlar då om att
dessa utvecklas senare än vad som anses vara normalt.

SEN TANDSPRICKNING
Symptom
Beteckning
sen tandsprickning

ris

Ort
Nb: Nederluleå

deformerade tänder

lik-/hor-skärva

Smål: Misterhult

3.2 Sammanfattande diskussion
Som framgår av redogörelsen ovan har folkmedicinen förknippat ett
stort antal symptom med det här aktuella sjukdomskomplexet,
symptom som dessutom kan vara mycket olika till sin karaktär. Jag
är medveten om att den redovisningsmetod jag har använt kan ge ett
missvisande intryck eftersom den skulle kunna indikera att jag ser
folkmedicinen som ett enda odelat system. Detta är emellertid inte
min tanke. Om man vill studera symptombeskrivningarna på sy
stemnivå, måste man gå in i enskilda uppteckningar och redovisa
varje uppteckning, dvs. varje system för sig, eftersom det i princip
finns lika många system i detta avseende som det finns orter i mate
rialet. Syftet var dock ett annat, nämligen att ge en total översikt
över symptombeskrivningarna utan avseende på var och i vilket
sammanhang de omtalas.
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Jag har i det föregående sammanfört materialets alla symptom
under nio olika rubriker: Skelett; Händer, fingrar och naglar; Hud
och behåring; Nervositet, gråt, orolig sömn, trötthet och allmän
svaghet; Aptit och tillväxt; Magen; Ögon och öron; Rörelsemönster;
Tänder. Särskilt frekventa är beskrivningarna av olika skelettdeformiteter. Här finns t.ex. uppgifter om hjulbenthet och svårigheter att
gå, om svaga armar och ben, om oproportionerligt stora huvuden,
liksom om insjunkna tinningar och deformerade leder. Men även
beskrivningar av nervositet, gråt, orolig sömn, trötthet och allmän
svaghet förekommer i riklig mängd, liksom berättelser om störning
ar i aptit och tillväxt. I det senare fallet handlar symptombeskriv
ningarna dels om barn som är för magra, har dålig aptit eller växer
för sakta, dels om sådana som äter mycket och blir tjocka utan att få
någon kraft i armar eller ben.
Många av de symptombeskrivningar som finns i materialet är
unika i sitt slag, något som gäller exempelvis de uttalanden som häv
dar att barnen "gnuggar med huvudet" eller att de har spetsiga fing
rar eller röda och genomskinliga öron. Detta fenomen, dvs. att vissa
symptom omtalas endast i en uppteckning vardera, kan tolkas som
att symptombilden inte var särskilt fast inom det folkmedicinska
systemet, att var och en inom vissa gränser hade sin uppfattning om
vilka symptom som var relevanta för de olika varianterna av ris,
skäver och skärva. En annan förklaring, som visserligen inte behö
ver utesluta den första, kunde vara att meddelarna relaterar för dem
kända sjukdomsfall. Symptomens betydelse för sjukdomskategoriseringen diskuteras vidare i kap.6 och 7.
Klart är att flera av de aktuella symptomen inte kan tolkas som
sjukdomstecken i vår moderna bemärkelse, t.ex. kroppsbehåring
samt de nyss nämnda symptomen spetsiga fingrar och röda öron.
Snarare skulle dessa kunna beskrivas som avvikelser från det norma
la och förväntade utseendet hos små barn.
Symptomen talar om att någon är sjuk och måste botas. Utan
registrerbara sjukdomstecken kan i folkmedicinska sammanhang
ingen sjukdom konstateras. Men att enbart identifiera symptom le
der inte särskilt långt. Vägen mot helande kan beträdas först när
symptomet kan placeras i ett meningsfullt sammanhang, när det kan
ges en etiologisk innebörd, något som varje kultur inklusive vår egen
tillhandahåller (jfr Sachs & Uddenberg 1988:71 f.).
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Jag vill här illustrera detta faktum med ett exempel från mitt
material. Om ett barn var ovanligt blekt, kunde detta uppfattas som
ett tecken på sjukdom. Hur skulle man då få barnet att anta normal
ansiktsfärg, att bli friskt? Det skedde genom att man tog reda på var
för symptomet hade uppstått, vilket i det här fallet antogs bero på
att modern under graviditeten hade sett eller berört en död männi
ska. När man hade konstaterat detta, hade man också funnit nyckeln
till helande; barnet måste på ett eller annat sätt konfronteras med ett
lik eller med något föremål som har anknytning till döden. Denna
och andra frågor som har med sjukdomsorsaker att göra diskuteras i
kap. 4.
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4 Orsakerna - en översikt

I avsnitt 1.5.2 beskrev jag några begrepp som har betydelse för för
ståelsen av folklig sjukdomssyn på ett generellt plan, nämligen marginalitet, socialisation och liminalitet. Dessa begrepp är åter aktuella
när jag i detta kapitel ägnar mig åt de konkreta sjukdomsorsakerna,
något som i sin tur har sin grund i att etiologiska antaganden spelar
en central roll för de folkliga sjukdomskategoriernas interna struk
tur (se kap.6). Dessutom anspelar många av de aktuella sjukdomsbe
teckningarna direkt eller indirekt på den orsak som ansågs ligga till
grund för sjukdomen ifråga. Oftast handlar det om att någon eller
något, medvetet eller omedvetet, sätter sjukdom på barn. Konkret
handlar det om övernaturliga väsen, marginaliserade personer - sär
skilt promiskuösa kvinnor - och döda människor.
Avsnitt 4.4 behandlar moderns roll i folklig etiologi, och skiljer
sig från övriga avsnitt genom att det här inte handlar om sjukdoms
orsaker i egentlig mening. Modern betraktades nämligen inte som
direkt vållande till sitt barns sjukdom. Däremot kunde hon handla
(eller underlåta att handla) på ett sådant sätt att hennes barn ändå
insjuknade. Om detta lämnar några av beteckningarna språkliga
vittnesbörd.

4.1 Övernaturliga väsen
Till de övernaturliga väsen som ansågs vara i stånd att sätta sjukdom
på barn hör de underjordiska samt vittror och vättar. Det kunde
röra sig om att vittrorna nattetid diade barnens fingrar eller om att
sjukdomen kom från de underjordiska som straff för att man förbru
tit sig mot dem på något sätt. Från Frostviken (Jtl.) omtalas hur ris
kan uppstå:
Det var av den allra största vikt, att man förfor på rätta sättet med allt bar
nets badvatten, för eljest löpte man risken, att "de underjordiske" betjänade
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sig av vattnet som medium och beslogo barnet med riset eller engelska sju
kan (Johansson 1938).

Om man hällde ut barnets badvatten så att de underjordiska fick det
över sig, kunde man alltså riskera att ens barn drabbades av sjuk
dom. Överhuvudtaget borde modern noga skydda sitt barn mot
övernaturliga väsens onda inflytande, i synnerhet så länge barnet
ännu var odöpt (Tillhagen 1983:280 f.).
Även när meddelare förklarar varför ett visst botemedel bör
användas kan föreställningen om övernaturliga väsen bli synlig. I ett
belägg från Tuna (Mdp.) sägs exempelvis att det sjuka barnet bör
jorddras för att "rissjukdomen" ska gå tillbaka till de underjordiska.
I det följande kommer jag att koncentrera mig på ett antal
sammansatta beteckningar varav samtliga innehåller en bestämnings
led som mer eller mindre direkt syftar på övernaturliga väsen. Detta
gäller jordris, jordskärva, vattenris, vättskärva och vattenskärva, vida
re jordbundenris, vårdbundenris, och vårdskärva samt participerna
jordbunden och vårdbunden.
När det gäller participet vårdbunden samt den därtill bildade
beteckningen vårdbundenris är det kanske inte alldeles uppenbart att
de anspelar på osynliga varelser. Ordet vårdbunden är bildat till sub
stantivet vård m. Detta ord kan, förutom att ingå i olika samman
sättningar, också förekomma som simplex. Uppgifterna om ordets
härledning och ursprungliga betydelse är samstämmiga: vård mot
svarar fsv. vardher 'vakt' eller 'väktare' (Söderwall 19oo-1918; SEO).
Substantivet vård är också känt från flera svenska dialekter, oftast i
formerna val eller vål, men har här kommit att få en något annor
lunda betydelse. På Gotland, där ordet i formerna vård eller vord
finns belagt på åtskilliga orter, uppges det betyda 'ande' eller 'rå',
men även 'spöke som osynligt följer människor' (GO). Ordet före
kommer dessutom i norskan (vord) med innebörden 'skyddsande',
'osynlig följeslagare' (se Aasen och Ross). Den omtalade "vården" är
m.a.o. ett slags övernaturligt, osynligt väsen, men av de här nämnda
betydelseangivelserna framgår det inte hur detta förknippats med
sjukdom.
I folktron betraktades "vården" som ett i människan inneboen
de väsen. Vården var hennes ständige och ofrånkomlige följeslagare,
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hennes "frisjäl" (Strömbäck 1935; se även Ejdestam 1992).49 Men
även om "vården" var intimt förbunden med sin ägare, kunde den
också frigöras från denna och var på det sättet självständig. "Vården"
kunde t.o.m. ses av andra i form av ett litet ljus som följde sin ägare.
Andra gånger kunde den uppträda i ett djurs skepnad, åter andra var
den osynlig, men kunde registreras i form av de ljud den åstadkom. I
det senare fallet kunde den förebåda ägarens ankomst genom att låta
höra fotsteg i farstun eller ljudet av en knarrande dörr utan att nå
gon fanns i farstun eller öppnade någon dörr. Senare, när personen i
fråga anlände, kunde man höra exakt samma ljud (jfr t.ex. Ström
bäck 1975).
"Vården" kunde m.a.o. göra sig påmind på ett ganska stillsamt
sätt. Framför allt var den livsnödvändig för varje människa, och om
"vården" berövades henne, kunde detta resultera i vad vi idag skulle
beteckna som allvarliga psykiska problem. Denna föreställning får
sitt språkliga uttryck i beteckningar som no. vordstolen, och sv.
vallös, vilka båda refererar till att en människa mist förståndet ge
nom att hennes "vård" tagits ifrån henne (se Strömbäck 1935:130 f.
och där anf. litt.). Eftersom människan inte var fullkomlig utan sin
"vård" och drabbades av lidande när den försvann, verkar det sanno
likt att vård här har just betydelsen 'väktare', 'skyddsande'.
I sin egenskap av skyddsande hade vården också en uppfostran
de och varnande funktion, och i den funktionen kunde det stundom
finnas skäl för "vården" att gå mera handgripligt till väga. Om dess
ägare gjorde något som inte passade sig eller rent av var skadligt,
blev det nödvändigt för "vården" att kroppsligen tillrättavisa henne
eller honom. Ett uttryck för detta finns i beteckningen vårdnöp (n.),
belagd i Södermanland och Närke. Ordet avser "blodsamling nära
huden, utgörande mörkblåa fläckar, som utan egentlig känd orsak
uppkomma hos menniskor och se ut såsom om någon nupit deri"
(Rietz 794b). I samma källa finns också en passus som berättar om
"vårdens" varnande eller kanske tillrättavisande funktion: "Orsaken
tros vara att man på något sätt misshagat en vålne [sic!], som sålunda
under sömnen hämnats". Hämnden bestod således i att "vården"
nöp den sovande i huden så att det uppstod blåmärken. I det här
49

Föreställningen om "vården" kan här inte utredas uttömmande. Jag hänvisar i
stället den intresserade till Strömbäck 1935:130 ff. samt till där anf. litt.
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fallet tillfogas visserligen människan ett visst lidande, men man kan
förmoda att detta lidande endast syftar till att rädda henne från nå
got ännu värre.
Med tanke på "vårdens" skyddande funktion skulle man möjli
gen kunna tänka sig att beteckningarna vårdbunden och vårdbundenris syftar på att någon bundit barnets "vård", dvs. att barnet in
sjuknade till följd av att dess skyddsande inte längre var verksam.
Tyvärr ger materialet inget mer än indicier när det gäller frågan om
vårdens betydelse, men det antyder att det inte är "vårdens" frånvaro
som gör att någon blir sjuk, utan snarare dess närvaro. Samtidigt bör
man ha i åtanke att det material som ligger till grund för denna av
handling är av relativt sent datum och tecknar vården så som den
uppfattades från ungefär mitten av 1800-talet och framåt. En upp
teckning från Sidensjö i Ångermanland får exemplifiera detta förhål
lande, liksom det faktum att det är vårdens närvaro som orsakar
sjukdom:
En art [av ris] gick under benämningen valbundet ris. Detta ansågs vara or
sakat av en makt i djurskepnad, en val, som osynlig åtföljde en person och
utövade inflytande över dennes liv. Allt efter den djurskepnad denna 'val'
ägde var den i olika grad olycksdiger och följaktligen det av vaalen [sic!] or
sakade eller bundna riset mer eller mindre svårartat. En skata t.ex. var en
mycket dålig 'val' (Eu).

I mina ögon verkar det inte särskilt troligt att det skulle vara den
ursprungliga betydelsen hos vård, alltså 'väktare', som återspeglas i
de folkliga sjukdomsbeteckningar som diskuteras i denna avhand
ling. En väktare, eller för den delen, en skyddsande, borde rimligen
hellre förknippas med skydd mot sjukdom än med framkallande av
sjukdom. Ordet har uppenbarligen genomgått en betydelseföränd
ring, vilket även framgår av de dialektala betydelseangivelserna 'rå',
'spöke', 'ande' osv., betydelser som dessutom återkommer i no.
vordskrcemd 'förskrämd af noget sp0gelsesagtigt' (Ross).
Från att ha haft en betydelse med positiva associationer, har
alltså vård kommit att få en tvetydig, ibland negativ, laddning.50
Detta faktum illustreras tydligt genom sjukdomsbeteckningen vår-

50

Från Råggärd (Dalsl.) berättas att vården ansågs förebåda döden (ULMA 14249.
Svar på fri. M9).
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den 'gastkramning' som är belagd i Mörlunda (Smål.) (OSD). Min
slutsats blir därför att det är denna senare, negativt laddade, betydel
se hos vård som återspeglas i vårdbunden och vårdbundenris. Sjuk
domsbeteckningarna bör därför ha betydelsen 'bunden av sin
"vård"'. En möjlig orsak till detta kunde vara att den övernaturliga
företeelsen "vård" har kommit att associeras med andra övernaturli
ga väsen som t.ex. tomtar, vättar eller vittror. Dessa har sällan upp
fattats som entydigt goda eller entydigt onda, utan som både goda
och onda (jfr Tone Dahlstedt 1976, Granberg 1935 samt Ohlson
1933:84f.). Människan kunde visserligen ha nytta av dessa väsen om
hon stod på god fot med dem, men alltför närgångna kontakter
kunde leda till att man miste förståndet eller rent av blev bergtagen.
Som jag redan har nämnt, spelade underjorden och dess invåna
re en stor roll i den folkliga etiologin (se 1.5.2). Spår av denna tro
finner man i de sjukdomsbeteckningar i materialet som innehåller
bestämningsleden jord- samt jordbunden 51 och som här representeras
av följande beteckningar: jordbunden, jordskäver/skärva samt jordris
och jordbundenris.
Materialet är visserligen inte särskilt uttömmande när det gäller
tydliga orsaksförklaringar i samband med beteckningar som jord
bundenris och jordskärva, men flera källor antyder att den tänkta
sjukdomsorsaken, åtminstone ursprungligen, har haft att göra med
underjordiska väsen. Som exempel vill jag anföra följande uppteck
ning från Blidsberg (Vgl.):
De talade om att barnen kunde få jordskervan. Då hade modern medan hon
var i grossess på något sätt oförvarandes stuckit armen i jorden. För att bota
detta gjorde man ett hål i en sluttning i marken och genom detta hål skulle
barnet dras tre gånger (Eu).

Tolkningen av de med elementet jord- sammansatta sjukdomsbe
teckningarna och jordbunden bör enligt min uppfattning relateras till
den tänkta sjukdomsorsaken. Vad elementet bunden i beteckningar
na jordbunden och jordbundenris säger, är nämligen att den sjuke är

51

En liknande beteckning är belagd i Vörå, Österbotten, nämligen jordfastna (Eu).
Vilken typ av sjukdom beteckningen refererar till är oklart, men uppteckningen
ifråga säger att man kan råka ut för jordfastna "ifall man kastar sitt tvättvatten
under takdroppet".
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bunden av något. Elementet jordbunden bör således ha den bokstav
liga innebörden 'bunden av jorden'. Men det finns inga indicier på
att man inom fokmedicinen skulle ha uppfattat jorden som farlig per
se. Däremot ansågs jorden hysa sjukdomsframkallande väsen, vilka,
som sagt, utgör ett ständigt återkommande tema i folklig etiologi (se
Tillhagen 1962:22 f.). Av detta skäl tror jag att "bundenheten" måste
knytas till de underjordiska och deras makt att sätta sjukdom på
människor. Den rimliga tolkningen av jordbunden borde således
vara 'bunden av de underjordiska'. Därmed utgör den aktuella be
teckningen en parallell till vårdbunden som diskuterades ovan, och
som jag menar bör ha betydelsen 'bunden av sin "vård"'.
Ytterligare exempel på beteckningar som anknyter till överna
turliga väsen är vättskärva (Smål: Väckelsång) samt vattsris (Hsl:
Arbrå) och vattenskärva (Smål: Rumskulla).
Tydligast framträder de övernaturliga väsendena i vättskärva
där bestämningsleden är identisk med ordet vätte 'jordtroll', 'skogs
ande', 'underjordiskt väsen' (Rietz 833a). En parallell till vättskärva
finns i vättabetty beteckningen på en djursjukdom som yttrade sig i
sår ovanför klövarna på kor. Enligt folktron uppstod dessa sår p.g.a.
att vättarna hade bitit korna för att suga blod från dem (Rietz 833a).
Det står inte klart hur vättarna bar sig åt för att sätta vättskärva
på barnet, men väl vilken handling som kunde få den följden:
Om modern råkade orena på en vättaplats, kunde vättarna hämnas oförrät
ten genom att ge det väntade barnet en variant av skärva som kallades vätt
skärva (Eu; Väckelsång, Smål.).

Vad har då bestämningslederna vatten- och vätts- med övernaturliga
väsen att göra? Bestämningslederna har knappast någon direkt kopp
ling till övernaturliga väsen, men, som jag tolkar det, en indirekt.
Med detta menar jag att det säkerligen inte är vattnet i sig som är
sjukdomsbringande, inte heller att vattnet innehåller väsen som kan
överföra sjukdom på barn. Däremot är vattnet det medium som de
underjordiska använder sig av för åstadkomma skada, men det rör
sig alltså inte om vilket vatten som helst, utan om den nyföddas för
sta badvatten.
Det farliga i att vara oaktsam med barnets badvatten kommer
till uttryck på olika sätt i materialet. I den tidigare refererade upp
teckningen från Frostviken (Jtl.) påpekas att barn kunde få ris om
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man på ett eller annat sätt råkade förarga de underjordiska när man
hällde ut det första badvattnet. I Rumskulla (Smål.) skulle en viss
ramsa läsas innan vattnet hälldes ut: "Barne vatten kaster ja på stunna, ä dä non i väjen så gå unna." Om modern underlät att läsa ram
san, kunde hennes barn drabbas av vattenskärva. Ordet "non" (dvs.
någon) i ramsan syftar knappast på en mänsklig varelse. Snarare syf
tar pronominet på de osynliga varelser som kunde råka stå i vägen
för vattnet.
Förhållandet att det första badvattnet kan användas för att sätta
sjukdom på barn, hänger samman med en vida spridd folkmedicinsk
föreställning som säger att man borde vara ytterst försiktig i handhavandet av allt som hade med "de kroppsliga livsyttringarna" att
göra" (Tillhagen 1962:28). Om onda osynliga makter eller illasinna
de personer fick tag i någons avkammade hår, exkrementer, urin
eller spott, kunde detta vara tillräckligt för att personen ifråga skulle
drabbas av sjukdom eller annan olycka. Det kunde t.o.m. räcka med
en oförutsedd nysning för att olyckan skulle vara skedd. På samma
sätt kan barnets badvatten betraktas som en "kroppslig livsyttring",
eftersom detta ohjälpligen innehåller hudavlagringar, hår o.d. från
den nyföddas kropp.52

*

*

*

Att söka den yttersta sjukdomsorsaken hos övernaturliga väsen med
för att de människor som finns i barnets närhet går fria från
misstanken att de skulle ha vållat sjukdomen. Det innebär m.a.o. att
man förlägger den yttersta sjukdomsorsaken utanför den mänskliga
52

Barnets första badvatten tillmättes en stor betydelse i många avseenden. Det
ansågs t.o.m. vara avgörande för barnets framtid ifråga om hälsa, utseende, för
sörjningsförmåga, händighet osv. Därför lade man ofta olika föremål i vattnet som
skulle skydda mot den ena eller andra olyckan, t.ex. glödande kol, eller också lade
man dit föremål som skulle befrämja någon önskad egenskap. Som exempel kan
nämnas att ägg eller äggskal ansågs ge barnet ljus hy (Tillhagen 1983:208 f; se även
Tone Dahlstedt 1976:64).
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gemenskapen och utom räckhåll för mänsklig vilja. Detta är inte
unikt för de beteckningar som har diskuterats här, utan tvärtom
något som ofta förekommer bland sjukdomsbeteckningar. I norskan
finns exempelvis beteckningen tussebitt i betydelsen 'varböld', 'svårläkt sår' som refererar till att den drabbade blivit biten av något ondsint övernaturligt väsen (se Falk & Reichborn-Kjennerud 1923).53
I orsaksförklaringarna kan man dock spåra en viss kluvenhet i
sjukdomssynen. Genom att förlägga ansvaret för barnets sjukdom på
varelser som definitivt står utanför den mänskliga gemenskapen
uppnår man en urskuldande etiologi: ingen kan egentligen klandras.
Samtidigt visar materialet att de övernaturliga väsendena måste ha
ett incitament för att sätta sjukdom på ett barn. Detta incitament
består i att barnets mor gör något som skadar eller förargar dem som
har makt att sätta sjukdom på människor. Detta diskuteras närmare
i 4.4 nedan.

4.2 Horan och andra marginaliserade personer
Även människor ansågs kunna sätta sjukdom på barn. Denna typ av
sjukdomsförklaring har med all säkerhet sin grund i tron på onda
ögat - en lika välkänd som vida spridd folklig föreställning. Efter
som föreställningens ursprung är lika komplicerat och omstritt som
tolkningen av dess innebörder, har jag inte möjlighet att föra diskus
sionen vidare inom ramen för denna avhandling. Jag kan bara kon
statera att föreställningen av allt att döma är ett, åtminstone i det
närmaste, universellt fenomen.54
Att vara i besittning av onda ögat medför att man kan vålla ska
da genom att blott och bart titta på någon. Den som har onda ögat
53 Ett annat sätt att befria den egna gruppen från skuld är att förlägga sjukdomsor
saken hos andra folkgrupper, vilket gäller för beteckningar som finnskott och
(•vild)lappskott. Dessa refererar till hastigt påkomna sjukdomar som ryggvärk, sår
och bulnader. Sjukdomsorsaken blir, som i många andra fall, tydlig i beteckning
arnas bestämningsleder i det att dessa pekar ut samer och finnar som skuldbärare
(se Lid 1921; Westum Lindmark 1992:196 f.).
541 antologin The Evil Eye. A Casebook (Dundes 1992) finns beskrivningar av före
ställningen om onda ögat inom vitt skilda kulturer.
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kan dessutom förorsaka skada - sjukdom, död eller förstörelse utan att aktivt medverka till det eller ens ha sådana intentioner
(Dundes (ed.) 1992:258). Samma tankar ligger bakom föreställningen
om ond tunga (McCartney 1992:9 ff.). Genom att prisa en människa
kan denna utsättas för skada såväl kroppsligen som materiellt. Från
Hanhals (Hall.) berättas att barn kunde drabbas skärva om osedliga
kvinnor talade väl om dem (Eu). I det material som ligger till grund
för denna avhandling uppträder föreställningar av det här slaget fö
reträdesvis i Halland, Blekinge, Småland, Västergötland och Öster
götland. Enstaka belägg för föreställningen finns därutöver uppteck
nade i Skåne, Dalsland och Värmland.
Gemensamt för de människor som kunde anklagas för att sätta
skäver eller skärva på barn genom blickar, tal eller beröring, var att
de på ett eller annat sätt hade brutit mot samhällets moraliska nor
mer. Deras brott kunde bestå i att de hade fört ett okyskt leverne,
att de hade dödat någon eller att de hade gjort sig skyldiga till stöld.
Naturligtvis behövde det inte vara juridiskt säkerställt att dessa per
soner verkligen hade begått de brott som de anklagades för. Snarare
är det folkets dom över dem som återspeglas i anklagelserna. Poäng
en är här att de till följd av sin påstådda brottsliga natur ansågs
komma i besittning av en övernaturlig farlighet, något som i sin tur
ledde till att andra människor mer eller mindre tog avstånd från
dem. På detta sätt hamnade de utanför, eller åtminstone i marginalen
av, det etablerade samhället. Dessa marginaliserade personers farlig
het understryks i ett stort antal uppteckningar, vilka här represente
ras av ett belägg från Naum (Vgl.):
Var barnet naket och en främmande kom in, kunde barnet få skärven, man
skulle genast slänga över barnet ett klädesplagg och den besökande skulle
lämna näsduken. Kom det en in, som hadde tagit livet av någon vid ett så
dant tillfälle kunde barnet få en sjuke som kallades mördarechäfer eller en
som svurit falskt eller en kvinna som fått oäkta barn kom in, så fick barnet
horechäfersjukan, det lär finnas tjugo olika slag av chäfersjuka (Eu).

Överhuvudtaget borde man iaktta stor försiktighet med främmande
personer när man hade småbarn i huset. Från Värmland berättas
exempelvis att man borde vara försiktig i umgänget med kringvand
rande människor eftersom dessa just kunde sätta sjukdom på ens
barn om man inte gjorde dem till viljes (jfr 1.5.2). Den misstänk
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samhet som riktades mot icke bofasta personer har säkerligen sitt
ursprung i att de fastboende inte visste särskilt mycket om deras
vandel; det kunde ju inte uteslutas att de hade begått någon typ av
brott som gjorde dem farliga på samma sätt som kända eller miss
tänkta horor, mördare och tjuvar.55
Det är således många typer av normbrytare som utpekas i mate
rialet, allt från mördare till främlingar utan fast bostad. Men särskilt
ofta är det promiskuösa eller påstått promiskuösa kvinnor som an
klagas för att ha satt någon form av skäver eller skärva på barn. Jo
nas Frykman (1977:26 ff.) hävdar att det främst var kvinnorna som
blev farliga för sin omgivning genom att ha utomäktenskapliga sam
lag, trots att det rimligen måste ha varit minst lika många män som
kvinnor som ägnade sig åt sådana förbindelser. Detta är en uppenbar
tendens även i mitt material. Frykmans tolkning är att horskäveranklagelsen syftade till att kontrollera kvinnornas sexualitet: om en
kvinna bröt mot samhällets sexuella normer, hotades hon med ute
slutning ur samhällsgemenskapen.
Vi vet att i dåtidens landsbygdssamhälle förpassades den kvinna som gjort sig
känd som hora med obönhörlig konsekvens ut i en marginell existens. Hon
hade genom sin utomäktenskapliga nedkomst frånhänt sig möjligheterna till
en fullvärdig social gemenskap. När folk fruktade att hon skulle sätta sjuk
domar på barnen var detta ett sätt att säkerställa att hon inte kom in i ge
menskapen igen, att hon fick bibehålla sin marginella status. Exakt samma
funktion hade föreställningen att rackaren var oren. Vem vågade umgås med
den orene? I detta avseende är skäver-anklagelsen ett sätt att konservera den
sociala strukturen i samhället (Frykman 1977:39).

Här bör det dock betonas att Frykmans undersökningsområde be
gränsar sig till Småland och att man därför inte kan dra några slut
satser om förhållandena i Sveriges övriga delar.56 Området utmärker
sig genom hög inomäktenskaplig fruktsamhet (se Brändström 1997)
55

En uppteckning från Tväred, (Vgl.), varnar för en annan typ av "avvikare",
nämligen slösaktiga personer (Eu). Inte heller sådana människor borde få röra vid
små barn eftersom dessa då kunde drabbas av skävert. Ett intressant drag i den här
uppteckningen, som visserligen är ensam i sitt slag, är att slösaktiga personer
sammanställs med tjuvaktiga och anses lika farliga för små barn som de senare.
56 En annan invändning mot Frykmans påståenden lämnas av historikern AnnSofie Ohlander (1986:96) som ser berättelserna om horskäver mer som normer för
beteende än som skildringar av faktiskt beteende.
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och kännetecknas dessutom av konservatism och stark religiositet (se
bl. a.Winberg 1997:26). Detta sammantaget kan möjligen förklara
horskäverföreställningens starka ställning just i Småland.
Precis som när det gäller övernaturliga väsen, kan tanken om
marginaliserade personers farlighet finnas som en tyst förutsättning
för hur sjukdom kan uppstå utan att detta explicit kommer till ut
tryck i själva ordbildningen. Men många beteckningar ger också
tydligt uttryck för att en viss sjukdomsvariant har uppstått till följd
av att barnet utsatts för en osedlig kvinnas eller någon annan marginaliserad persons blick eller beröring. I dessa fall kommer orsaks
föreställningarna till explicit uttryck på ordnivån. Detta gäller de
beteckningar som diskuteras i det följande: drängskärva, horskäver/skärva, lönnskärva, lönndomsskärv, löskskävert samt pigskärva.
Beteckningar med hor- i bestämningsleden anspelar på att en
promiskuös person, oftast en kvinna, har satt sjukdom på barnen.
Detta kommer mycket påtagligt till uttryck i da. dial, skogeset 'sedd
av en sköka'; bestämningsleden motsvarar här substantivet skege
'osedlig kvinna' (Feilberg 1886-1914). I ett belägg från Vendsyssel är
det till yttermera visso gamla osedliga kvinnor, som utpekas som
vållande till sjukdomen skogeset: "Syg af at vaere set af onde ojne
[skogeset], bliver et barn, når det ses af en utugtig, gammel kaerling,
der har rode ojne" (Feilberg 1886-1914).
Troligtvis är det kvinnor som utpekas även i svenska beteck
ningar med elementet hor- som bestämningsled. Det förekommer
visserligen enstaka uppgifter om att en osedlig man kan vålla sjuk
dom, men övervägande är det kvinnor som utpekas i det material
som jag har haft tillgång till. Enligt Frykman (1977:34) är beteck
ningar med hor- som bestämningsled knutna till personen snarare än
till det brott som denna påstås ha gjort sig skyldig till. Detta är dock
svårt att ta ställning till utifrån det språkliga materialet.
Bestämningslederna lönn- respektive lönndom- i lönnskärv och
lönndomsskärv anspelar också de på att någon osedlig person varit i
kontakt med ett litet barn. I ett belägg från Småland sägs lönnskärva
vara synonymt med horskärva (Eneström 1914:62). Enligt samma
belägg uppstår sjukdomen lönnskärva på samma sätt som horskärva
och beror antingen på att modern under graviditeten sett ett samlag
mellan två ogifta eller på att "en lättsinnig person" sett barnet naket
(Eneström a. st.). Andra belägg, som exempelvis ett från Sya (Ögl.),
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är däremot entydiga i utpekandet av kvinnor som sjukdomsorsak:
"Lönndomsskärv får barnet, om en gift kvinna, som är sin man
otrogen ser på barnet" (Eu). Liknande uppgifter lämnas i en upp
teckning från Skrukeby (Ögl.) där det sägs att barnet får lönnskär
ven om en kvinna "som var för vem som helst" rörde det (Eu).
Till skillnad från beteckningar med hor- i bestämningsleden,
syftar lönn- och lönndom-, båda med betydelsen 'hemlig', 'döljande'
(Rietz 422b) på att det osedliga levernet hemlighållits och att det inte
är uppenbart i form av t.ex. oäkta barn. I detta sammanhang är det
också av intresse att anknyta sjukdomsbeteckningarna till de personbetecknande lönnhora 'kvinna som bedriver otukt i hemlighet'
(Rietz 422b) och den i skriftspråket belagda beteckningen lönnbarn
'foster eller barn som framfötts i lönndom' (SAOB L1855).57
Elementet lönn förekommer därutöver även i en annan sjuk
domsbeteckning, lönnälta. Ordet avser enligt Rietz (846a) 'frossa hos
barn', men också en sjukdom som förebådar den "egentliga frossan".
I en uppteckning från Södermanland, där beteckningarna lönnskärva
och lönndomsskärva mig veterligen inte förekommer, refereras till
osedligt leverne som orsak till lönnälta: "Denna sjukdom (lönnältan)
i sin svåraste art ärhåller barn, därigenom att modern öfvar oloflig
och otillbörlig könsnjutning under hafvandeskapet. Den är eljes ett
förebud för den egentliga ältan" (Eu). En annan uppteckning från
samma landskap berättar dessutom att man som botemedel mot
denna sjukdom tog kläder av en lönnhora och lade på barnet (Eu).
Sjukdomen löskskivert omtalas i endast en uppteckning som
härstammar från Gällstad (Vgl.). Här sägs orsaken vara att barnet
blivit sett av någon "groft ogudaktig person" (Eu). I västgötska dia
lekter används adj lösk allmänt om t. ex. lösgående hästar och om
människor i uttrycket gå på löske 'gå utan något bestämt arbete'
(ULMA. Västergötlands ordbok). Elementet ingår även i den nedsät
tande personbeteckningen löskeslunt 'lat och oduglig person' För
tolkningen av sjukdomsbeteckningen löskskivert torde det dock vara
mera relevant att anknyta till den betydelse av lösk som är belagd i
skriftspråket där adjektivet används om 'kvinna som för ett otuktigt
leverne' (SAOB L1949).Som synonymer anförs lös samt lösaktig. Till
adj. lösk har också bildats subst. löskekvinna 'lösaktig kvinna', 'skö57

Jag har i OSD:s arkiv inte funnit något belägg för beteckningen lönnbarn.
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ka'. Adj. lösk kan i skriftspråket användas även om män, då i bety
delsen 'ogift'.58 Eftersom denna betydelse knappast kan ha någon
funktion som sjukdomsförklaring, kan man anta att den här disku
terade bestämningsleden till sjukdomsbeteckningen löskskärva har
syftat på osedliga kvinnor.
Till denna grupp av beteckningar som pekar ut en påstått osed
lig person som sjukdomsvållare hör, som nämnts, också drängskärva
och pigskärva. Dessa beteckningar diskuteras utförligt i 5.3.1, varför
jag här avstår från vidare resonemang.
Tjuvar och mördare apostroferas i beteckningarna mordskäver,
mördarskävert samt i tjuvskivert, samtliga belagda i Västergötland.
De aktuella uppteckningarna innehåller visserligen inga direkta or
saksförklaringar, men de berättar å andra sidan att mördarskivert
och tjuvskivert bör botas med botemedel hämtade från mördare
respektive från galgbacken. Om man kan anta att den allmänna
folkmedicinska principen att "söka bot där man fått sot" gäller även
i det här fallet, bör bestämningslederna mördar- och tjuv- syfta på
mördare och tjuvar som sjukdomsorsak.

*

*

%

Frykman (1977:25 ff.) har som nämnts undersökt horskäverföreställningens samhälleliga funktion (se 1.5.2), men det är också intres
sant att studera föreställningens och beteckningarnas indirekta psy
kologiska funktion. Även de beteckningar som har diskuterats i det
ta avsnitt kan betraktas som ett slags skuldbeläggande som manife
steras språkligt. Detta är ett ständigt återkommande tema i folklig
etiologi. I det här fallet förlägger man visserligen sjukdomsorsaken
hos människor som tillhör den egna folkgruppen, men skulden på
dyvlas inte vilka människor som helst, utan gäller människor som
58

SAOB (L 1949 f.) tar även upp löskekarl och löskerdräng som båda naturligtvis
refererar till män. De betydelseangivelser som ges i samband med dessa ord saknar
sexuella övertoner och uppges betyda 'man som saknar fast boplats och fast an
ställning' respektive 'kringstrykande lätting'.
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på ett eller annat sätt har förbrutit sig, eller antas ha förbrutit sig,
mot samhällets moralkod och som därigenom har fått en marginell
position. Därmed kan man möjligen också hävda att föreställningen,
likaväl som beteckningarna, syftar till att bekräfta normaliteten hos
dem som håller sig inom den allmänna moralens råmärken.

4.3 De döda
Många är de uppteckningar som berättar att barn blivit sjuka till
följd av att deras mödrar under graviditeten sett eller rört vid lik.
Uppgifterna om det exakta och konkreta beteende som förorsakar
sjukdom hos det väntade barnet kan dock variera avsevärt mellan
olika uppteckningar.59 Ibland sägs det t.ex. vara riskabelt för en bli
vande mor att blott och bart se en död människa, i andra fall handlar
det om att kvinnan inte har vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgär
der innan hon gått in till ett lik. En i detta avseende representativ
uppteckning kommer från Burseryd i Småland där det sägs att det
väntade barnet får skiver om modern ser ett lik utan att röra vid det
(Gaslander 1895:277).
Ett påfallande drag är dock att det uteslutande handlar om döda
människor som ännu inte har begravts. De nyligen avlidna som
ännu inte har hamnat i vigd jord antas existera i ett övergångstill
stånd, vilket innebär att de inte tillhör någon bestämd, avgränsad
och väldefinierad kategori (se 1.5.2). I stället står de mitt emellan två
kategorier, dvs. mellan de levandes och de dödas gemenskap. Fysiskt
sett finns de ju fortfarande bland människor, men själsligt är de på
väg in i en annan dimension. Detta medför att de står i ett intimt

59

Folkliga botare sökte gärna sjukdomsbot hos de döda. Ben från de döda, dödmull o.d. har kommit i fråga som botemedel mot de mest skilda krämpor (Tillha
gen 1962:129 f.). Förhållandet att botarna så ofta sökte sig till kyrkogårdarna efter
botemedel har till och med avsatt språkliga avtryck i beteckningar för botare som
kykogårdsgångare och kyrkogårdskarl (Tillhagen 1962:78). Seden att gå till kyrko
gården för att hämta bot har av allt att döma varit vanlig över hela Norden, men
vad gäller det sjukdomskomplex som här diskuteras, är den bäst belagd i Skåne,
Halland, Blekinge, Småland och Västergötland.
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samband med den övernaturliga verkligheten och att de därmed kan
förmedla bl.a. sjukdom och annan olycka. För att förklara de dödas
farlighet är liminalitet ett centralt begrepp (se 1.5.2), precis som när
det gäller övernaturliga väsen och, åtminstone i vissa fall, marginaliserade personer.
De dödas kontakt med en hinsides verklighet och deras "dubbla
medborgarskap" tydliggörs av att boterskan/botaren ibland ber den
döda ta sjukdomen med sig samtidigt som hon/han för det sjuka
barnet runt den dödas kropp eller utför någon annan ritual. Bönen
till den döda visar att denna inte till fullo har lämnat den mänskliga
gemenskapen - hon är fortfarande kontaktbar och lyhörd för
mänskliga röster och behov - men samtidigt står hon i begrepp att
lämna den mänskliga existensen och kan därför ta med sig sjukdo
men dit hon går.60
I den tidigare anförda uppteckningen från Burseryd sägs att
sjukdom uppstår om modern har sett ett lik, men där framhålls ock
så att barnet kan drabbas av sjukdom till följd av att den havande
kvinnan sett botten på en likkista eller av att hon har tittat ned i en
öppen grav. Liknande uppgifter förekommer i ett stort antal upp
teckningar, medan andra varnar gravida kvinnor för att gå över
gravkullar. Således är det inte bara den döda människokroppen som
kan vålla skada, utan även de fysiska föremål eller de platser som den
döda kroppen kommer i beröring med. Dessa föreställningar kan
tolkas som idéassociationer, där platserna och föremålen förknippas
med den döda människan, och torde ha sitt ursprung i tron på det
liminala tillståndets farlighet.
Också när det gäller de döda som sjukdomsorsak är det mer
regel än undantag att orsaksföreställningarna finns implicit som un
derliggande antaganden om hur sjukdom kan uppstå. Men de tänkta
orsakerna kan också vara explicit uttryckta i beteckningarnas be
stämningsleder, vilket är fallet i beteckningarna likskäver/skärva
och gravskäver/skärva.
60 En

särskild kategori bland de döda utgörs av personer som begått självmord, de
s.k. självspillingarna. Dessa befinner sig i enligt Pentikäinen (1977) i ett permanent
övergångstillstånd och tas aldrig upp i "de dödas gemenskap". Hos dessa tycks
man enligt många uppteckningar ha hämtat botemedel mot engelska sjukan. Där
emot finns inga uppgifter om att självspillingarna har betraktats som sjukdoms
förmedlare, varför de lämnas åsido i detta sammanhang.
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Bestämningslederna lik- och grav- är genomskinliga och torde därför
inte kräva någon vidare utredning. De pekar ut sjukdomsorsaken,
som i båda fallen består i att den gravida kvinnan på något sätt
kommit i beröring med de döda eller de föremål eller platser som
förknippas med dessa.61

*

*•

*

Ett påfallande drag i den folkliga etiologin är att det tycks vara
främst de ofödda och odöpta barnen som hotas av sjukdom p.g.a.
döda människor. Kanske kan man även här se spår av en idéassocia
tion eftersom den döde liksom de ofödda och odöpta befinner sig i
ett liminalt tillstånd. Den döde har slutat sitt jordiska liv, men är
inte borta i fysisk mening och har dessutom inte begravts. Barnet i
sin tur har visserligen påbörjat livet, har ännu inte genom dop upp
tagits i den mänskliga gemenskapen. Därmed finns en gemensam
nämnare för det ofödda barnets och den nyligen dödes existentiella
villkor som möjligen kan förklara att ofödda barn i särskild grad var
mottagliga för de dödas sjukdomsbringande kraft.

4.4 Modern - länken mellan det onda och det ofödda
barnet
Som jag nämnde i detta kapitels inledning kan man inte betrakta
modern som en direkt sjukdomsorsak i linje med övernaturliga vä
sen, marginaliserade personer eller lik. Innan jag går in i den egentli
ga diskussionen om moderns, eller snarare den blivande moderns

61 En

parallell till likskäver o.d. finns i beteckningen likfastna (Eu). Ordet är belagt
i Pajala (Nb.), dvs. på finskspråkigt område, och avser en magsjukdom med kräkningar. Uppteckningen ifråga berättar att sjukdomen kom från de döda, men säger
inget om det sätt på vilket man kunde ådra sig den.
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funktion i folklig etiologi, vill jag diskutera en eventuell invändning
mot påståendet att hon inte kan ses som en direkt sjukdomsorsak.
Invändningen skulle kunna formuleras med utgångspunkt från be
teckningarna morskäver och moderskärva. I tidigare avsnitt har jag
argumenterat för att bestämningslederna i vissa sammansatta beteck
ningar pekar ut den yttersta sjukdomsorsaken, som exempelvis ele
mentet hor- i horskäver och mördare- i mördarskäver. Bör då inte
mor-/moder- tolkas på likartat sätt? En tolkning i den riktningen
finner inget stöd i det folkloristiska materialet, där sjukdomsvarian
terna morskäver och moderskärva för övrigt nämns i endast en upp
teckning vardera. Tvärt om ger dessa två uppteckningar uttryck för
att morskäver och moderskärva har samma orsaksbakgrund som
andra varianter av skäver och skärva. Sjukdomsvarianten morskäver,
belagd i Skåne, sägs uppstå när en osedlig kvinna har varit på besök
hos den blivande modern (Eu). Det är alltså den andra kvinnans, den
osedligas, närvaro som är skadlig för det ofödda barnet (jfr 4.2).
Moderskärva omtalas i en uppteckning från Småland (Eneström
1914:53) och uppkom till följd av att den blivande modern hade bli
vit skrämd och kommit att ta sig för bröstet inför anblicken av en
människa eller ett djur vars bröst "arbetat våldsamt".62 Visserligen
har moderns agerande och hennes känslomässiga tillstånd en utlö
sande effekt i sådana situationer, men man kan knappast hävda att
det är dessa förhållanden som utgör den yttersta orsaken till att bar
net drabbas av sjukdom. Snarare är det moderns sätt att reagera i en
potentiellt farlig situation som gör det möjligt för onda makter att
inta barnet (jfr 4.3).63

62Sjukdomsförklaringar

av det här slaget är mycket vanliga inom folkmedicinen.
Exempelvis tänkte man sig att olika lyten uppstod på liknande sätt: om den bli
vande modern blev upprörd över att se en eldsvåda och lade handen på något
ställe på kroppen, skulle barnet födas med ett s.k. eldsmärke på motsvarande
kroppsdel (Tillhagen 1983:154).
63I tidigare avsnitt har jag visat på ett flertal paralleller till föreställningen att vissa
handlingar kan vara farliga i vissa situationer. Ett exempel på detta är tron att ett
barn kan drabbas av sjukdom om modern häller ut dess badvatten på fel ställe.
Även här gör sig modern skyldig till en handling som sedermera kan komma att
skada barnet, men endast indirekt, för det är trots allt de övernaturliga väsen hon
förargar genom sitt agerande som har förmågan att sätta sjukdom på människor och
djur (se 4.1).
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Min slutsats blir därför att bestämningslederna mor- och moderinte kan vara orsaksbetecknande. Här, som i andra fall, gäller den
folkmedicinska principen att det onda kommer utifrån, från någon
typ av övernaturliga krafter.
Klart är att beteckningarna ingår i ett semantiskt differentierat
system där de var för sig betecknar en bland flera varianter av skäver
eller skärva där moderns agerande, eller brist på agerande, ställs i
centrum utan att för den skull representera den yttersta sjukdomsor
saken. Den småländska sjukdomsvarianten moderskärva som uppges
vara identisk med bröstskärva kontrasteras mot fönsterskärva,
horskärva/lönnskärva, stjärnskärva, ormskärva, likskärva, ledskär
va, benskärva och magskärva.
I en skånsk uppteckning (Wigström 1896:282 f.) finns den in
tressanta differentieringen mellan beteckningarna morskäver, magskäver och horskäver. Belägget återges i sin helhet i 1.5.3. Den ytters
ta sjukdomsorsaken hänförs i samtliga fall till en osedlig kvinnas
närvaro. Skillnaden är att beteckningarna i konkret bemärkelse an
spelar på olikartade potentiellt farliga situationer: morskäver är re
serverad för den sjukdomsvariant som följer på en osedlig kvinnas
besök "innanför hemmets tröskel", horskäver används om den vari
ant som uppstår när en sådan kvinna har sett moderns hårbena, me
dan magskäver refererar till att modern har underlåtit att rycka bort
det ena av en osedlig kvinnas två förkläden.64
Denna differentiering kan sannolikt förklaras utifrån begreppet
socialisation (se 1.5.2), och då socialisation i två av dess olika funk
tioner. För det första var det viktigt för den blivande modern att
skydda det väntade barnet. Därför måste hon lära sig uppmärksam
ma potentiellt farliga situationer eller beteenden. För det andra mås
te hon som kvinna och blivande mor lära sig att ta avstånd från de
kvinnor som bryter mot samhällets sedlighetsnormer.
Varför har då de aktuella sjukdomsvarianterna fått just bestäm
ningsleden mor-} Knappast kan man hänvisa till sakliga skäl; mo
derns betydelse för sjukdomsvarianterna morskäver/-skärva tycks ju
inte skilja sig från den betydelse hon har för andra varianter av skäver/skärva. Enligt min uppfattning är den rimligaste tolkningen att

64 Jag

har inte kunnat finna någon förklaring till det råd som här omtalas, dvs. att
rycka bort det ena av en osedlig kvinnas två förkläden.
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orden mor-skäver/skärva är bildade i anslutning till de mera välbelagda beteckningarna hor-skåver/-skärva, då bestämningslederna ju är
förenade genom rim. Detta diskuteras utförligt i 5.3.1.65
I den nyss nämnda skånska uppteckningen relateras uppfatt
ningen att barnet kunde drabbas av sjukdom redan i moderlivet - en
föreställning som återspeglas i ett stort antal uppteckningar och i
synnerhet sådana från de södra delarna av undersökningsområdet.
Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att modern ansågs bära
skulden för att barnet insjuknade, men varken det ovan anförda be
lägget, eller för den skull något annat belägg, ger intryck av att mo
dern har betraktats som särskilt klandervärd i detta avseende. Visser
ligen kan hon ibland anklagas för att ha glömt, alternativt underlåtit,
att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder i en potentiellt farlig situ
ation, men lika ofta tycks hon ha betraktats som ett oskyldigt offer
för olyckliga omständigheter.
Här vill jag åter anknyta till den skånska uppteckningen som
också tar upp varianterna himmelskäver, likskäver, gravskäver och
horskäver. Det väntade barnet kunde drabbas av himmel- eller lik
skäver om den blivande modern fick se botten på en likkista, något
som lätt kunde ske. Gravskäver ansågs i sin tur kunna uppstå om
modern tittade ned i en öppen grav, vilket också liknar en olycks
händelse mera än en medveten handling. Vidare kunde barnet få
horskäver om en gravid, ogift kvinna fick se moderns hårbena. Åt
minstone i vissa situationer borde ett sådant missöde ligga utanför
moderns kontroll eftersom det nog kunde vara svårt att veta huru
vida en ogift kvinna var gravid eller inte. Att betrakta modern som
65

Båda beläggen härrör från litterära källor. Detta medför att jag ställs inför ett
metodiskt problem när jag förutsätter att morskäver/-skärva är bildade i anslut
ning till horskäver/-skärva. I den småländska uppteckningen uppges dessutom
formen modersskärva. Jag tror emellertid att man kan ifrågasätta om upptecknaren
har återgett det korrekta dialektala uttalet. Snarare tror jag att han har
"korrigerat" uttalet efter den dåtida skriftspråkliga normen, kanske med tanke på
att uppteckningen skulle publiceras. Åtminstone verkar han inte ha bemödat sig
om att spegla det dialektala uttalet i någon del av sin uppteckning. Vad gäller det
skånska belägget är förhållandet det motsatta. Ordet är belagt av folkminnesuppteckaren Eva Wigström och redovisas under formen morskäver (Wigström
1896:282). Wigström förefaller i den aktuella uppteckningen - liksom i de många
andra uppteckningar som hon gjort - att ha vinnlagt sig om att återge det lokala
uttryckssättet.
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indirekt skyldig till barnets sjukdom förefaller därför inte särskilt
rimligt.
Modern är således inte det onda, hon är varken direkt eller indi
rekt skyldig till att det ofödda barnet drabbas av sjukdom, men hon
är förvisso det medium som de onda makterna använder för att ska
da barnet. Dessutom är hon den som kan förhindra olyckan genom
att vidta förebyggande åtgärder, genom att undvika vissa situationer
eller vissa handlingar. Däri ligger hennes ansvar.

*

*

*

Uppfattningen om den blivande modern som förmedlare av sjuk
dom låter sig förklaras utifrån begreppen liminalitet och marginalitet. Liksom det ofödda barnet befinner hon sig under graviditeten i
ett liminalt tillstånd, vilket innebär att hon står närmare det överna
turliga och således också är mera mottaglig för sådana makters infly
tande.
Det senare begreppet, marginalitet, innebär en kulturellt be
tingad definition av kvinnan som "the limit of the symbolic order"
(Moi 1985:166). Hon är gränsen mellan det goda och det onda, mel
lan ordning och kaos. Denna position bidrar till att hon också
kommer att förknippas med kaoset "utanför":
It is this position that has enabled male culture sometimes to vilify women
as representing darkness and chaos, to view them as Lilith or the Whore of
Babylon, and sometimes to elevate them as the representatives of a higher
and purer nature, to venerate them as Virgins and Mothers of God. In the
first instance the borderline is seen as part of the chaotic wilderness outside,
and in the second it is seen as an inherent part of the inside: the part that
protects and shields the symbolic order from the imaginary chaos (Moi

1985:167).

Rollen som förmedlare av det onda är också en roll som ofta och i
många sammanhang har tilldelats kvinnan. Kvinnor utgjorde ont
möte för fiskaren när han var på väg till sin båt och ett sätt att för
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göra någons fiskelycka var att knyta ihop några maskor i sköten
med kvinnohår, en handling som jämställdes med att släppa in or
mar eller grodor i skötarna (Löfgren 1975:150). Likaledes betydde
det otur för en jägare att möta kvinnor, i synnerhet gamla eller ha
vande kvinnor eller kvinnor med någon form av misskrediterande
egenskaper (Tillhagen 1983:40).
Diskussionen om moderns betydelse som förmedlare av sjuk
dom leder in på ett fält med djupa kulturella rötter där kvinnan som
sådan har utmålats som stående i gränslandet mellan ont och gott.66
Evas roll vid syndafallet är väl det mest kända exemplet från den
judiskt-kristna traditionen. Eva är den som förmår mannen att äta
frukten från kunskapens träd och därmed den som ser till att männi
skan förvisas från paradiset. Men inte heller i Edens lustgård är hon
identisk med det onda; det onda manifesteras här i en orms skepnad.
Däremot är hon uppenbarligen den av de två som står närmast det
onda och som lättast faller till föga för ormens vilja. Resultatet kän
ner vi till: enligt vår bibel kommer ondskan in i världen genom
världens första kvinna.
I den senare kyrkohistorien har kvinnan också utpekats som ett
synnerligen användbart djävulens verktyg (Ehrenreich 1973:12 f.;
Noddings 1991:51). Det intressanta även här, är att kvinnan inte
alltid ses som ansvarig för det onda som hon gör. Det är hennes na
tur som lägger krokben för henne så att hon blir särskilt mottaglig
för onda influenser. Hon står m.a.o. i förbund med det onda på ett
omedvetet plan. Noddings exemplifierar detta genom att hänvisa till
den syn på den menstruerande kvinnan som förekommer i en rad
olika kulturer:
Menstruation was not something visited on women because they were basi
cally evil, but rather a manifestation of evil in the universe (Noddings
1991:38).

Kvinnan är alltså inte ond i sig, men via henne får det onda en kon
kret bild. På samma sätt kan man hävda att sjukdom är en konkret

66

Det skulle föra för långt att diskutera orsakerna till att kvinnan har tilldelats
rollen som förmedlare av olycka. Jag vill i stället hänvisa den intresserade till Nel
Noddings bok Women and Evil (1991).
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manifestation av det onda, och olika sjukdomar kommer till det
ofödda barnet just genom modern.67

4.5 Sammanfattande diskussion
Utanförskap är den gemensamma nämnaren för alla personer eller
väsen som ansågs kunna sätta sjukdom på barn. Övernaturliga väsen
står helt tydligt utanför den mänskliga gemenskapen även om de
många gånger har mänskliga egenskaper och kan sägas leva i en värld
som är parallell med människornas. De marginaliserade personernas
utanförskap karakteriseras av att de har brutit mot en eller annan
moralkod och därför hamnat utanför samhällsgemenskapen, medan
de döda står utanför de levandes gemenskap. Moderns roll som för
medlare av sjukdom kan dock inte sägas vara baserad på utanför
skap, utan snarare på den position som kvinnan har tilldelats i vår
kultur.
Att orsaksföreställningar har såväl psykologiska som sociala
funktioner, vare sig de kommer till explicit uttryck i beteckningarna
eller ej, har jag berört på ett flertal ställen i detta kapitel. Naturligt
vis tillfredsställer föreställningarna om bakomliggande orsaker också
elementära praktiska och intellektuella behov (se 1.5.3), vilket i sin
tur leder till att de tillsammans med uppfattningarna om karakteris
tiska symptom spelar en avgörande roll när det gäller benämnings

67

Föreställningen om kvinnan som förmedlare av sjukdom finns naturligtvis inte
inom den vetenskapliga medicinen. Däremot togs den tidigt upp inom psykolo
gin, om än i en annan form och med en annan typ av förklaringsmodell än de som
var förhärskande inom folkmedicinen. Ofta är det svårartade och diffusa psykiska
störningar, t.ex. schizofreni, som har förklarats med att modern har haft en kom
plicerad relation till sitt barn. Paula Caplan och lan Hall-McCorquodale (1985),
som har gått igenom delar av den psykologiska litteratur som behandlar fenome
net "the schizofrenogenic mother", finner att det till allt övervägande del är mo
dern och hennes agerande som ställs i centrum när en människa har drabbats av
schizofreni. Författarna betraktar detta som ett syndabockstänkande och hävdar
att det fortfarande återstår att bevisa vetenskapligt att det verkligen är modern
som bör bära ansvaret. De vill i stället betrakta fenomenet som "society's folk
theory" (Caplan & Hall-McCorquodale 1985:351).
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strategier och kategorisering. Till dessa frågor återkommer jag i kap.
5 respektive 6.
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5 Benämningsstrategier - en diskussion kring de
folkliga sjukdomsbeteckningarnas semantik

Att använda ordet strategi för att beskriva ett folkligt ordförråd kan
verka missvisande eftersom ordet gärna leder tanken till ett mycket
medvetet handlande, till 'konsten att planlägga i stort', för att nu
citera definitionen ur en ordbok (Dahlstedt & Hagervall 1992). Or
saken till att jag ändå väljer benämningsstrategi framför t.ex. benäm
ningsmönster är att att jag vill betona det aktiva i skapandet av ord
och beteckningar. Det strategiska inslaget ligger immanent i kultu
ren i och med att sjukdomssynen definierar ramarna för det sätt på
vilket språkbrukarna kan bilda sjukdomsbeteckningar (jfr kap. 4).
Språkbrukaren använder m.a.o. den kunskap om sjukdom som kul
turen tillhandahåller och bildar sjukdomsbeteckningar utifrån dessa
förutsättningar.
Jag kommer i det följande att ägna mig åt de benämningsstrate
gier som aktualiseras vid de många hyponymerna till ris, skäver och
skärva. Hyponymerna bildas genom att en bestämningsled läggs till
huvudleden. På så sätt uppstår sammansatta beteckningar som ex
empelvis gravskärva, grinris och grytskäver. Därutöver kan beteck
ningarna också utgöras av syntagm som t.ex. vårdbundet ris.
Huvudlederna, dvs. ris, skäver och skärva, kan betraktas som
kategorimarkörer; de pekar ut den sjukdomskategori som en viss
åkomma faller in under. Därigenom är även dessa av stort intresse,
vilket jag diskuterar närmare i kap. 6. Bestämningslederna har där
emot en specificerande funktion inom de olika kategorierna i det att
de särskiljer den ena medlemmen av t.ex. RIS från den andra. I det
avseendet utgör bestämningsleden den mest preciserande delen av
beteckningarna (jfr Ungerer & Schmid 1996:90).68
Två benämningsstrategier kan urskiljas i materialet. Antingen
refererar bestämningslederna till karakteristiska symptom eller till
68

Förhållandet kan också vara det motsatta, dvs. att huvudleden är den mest be
tydelsetunga. Detta är fallet i ord som kappkrage och skosnöre (jfr Ungerer &
Schmid 1996:91).
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de påstådda sjukdomsorsakerna. Den förra strategin gäller i första
hand hyponymerna till ris, medan den senare främst gäller hyponymerna till skaver och skärva.
Jag är framför allt intresserad av det synsätt som framträder i
materialet, vilket innebär att jag vill ta reda på vilken betydelse som
de facto har tillmätts sjukdomsbeteckningarna av de enskilda medde
larna i den tid de levde. Min ambition är därför att hålla mig så nära
materialet som möjligt, utan avseende på vad bestämningslederna
ursprungligen kan ha avsett. Av detta skäl tillmäter jag uppenbart
sekundära tolkningar av bestämningsleder lika stor vikt som primä
ra. Ett av de mer slående exemplen i detta sammanhang torde vara
led-, som förekommer i beteckningarna ledskärva och ledskäver, var
av den förstnämnda är belagd i Finnveden, Urshult och Åsenhöga
(Smål.) samt i Grönahög och Nykyrke (Vgl.). Den andra beteck
ningen, ledskäver, är belagd i Köpinge (Skå.) och i södra Halland (se
2.2).
Till följd av polysemi tolkas bestämningsleden på inte mindre
än tre olika sätt: 'grind', 'knäled' och 'vagnsaxel'. För det första kan
det alltså handla om led i betydelsen 'grind'. Detta är fallet i Finnve
den-belägget där det sägs att den blivande modern skräms av en öp
pen, fladdrande grind när hon passerar den. Från Åsenhöga kommer
uppgiften att modern har gått genom en grind utan att vidta nöd
vändiga försiktighetsåtgärder. Liknande förklaringar förekommer i
beläggen från Grönahög och Nykyrke, men här sägs endast att mo
dern ger det väntade barnet sjukdom i en led, dvs. i en grind. För det
andra kan det röra sig om betydelsen 'knäled'. Denna tolkning på
träffas i uppteckningen från södra Halland. Här uppges den blivande
modern ha brutit ved mot knäna. För det tredje kan led avse 'vagns
axel', en betydelse som återfinns i ett belägg från Skåne. Här sägs det
farliga bestå i att modern ser en hjullös vagnsaxel snurra.
Säkerligen bör man åsätta betydelsen 'grind' som den primära,
eftersom föreställningen om grindens farlighet för gravida kvinnor
är så vida spridd. De senare betydelserna torde följaktligen ha sin
grund i sekundära tolkningar utifrån bestämningsledens flertydighet.
Liknande exempel förekommer på flera ställen i materialet, men i
detta sammanhang kommer alltså de sekundära tolkningarna att
jämställas med sådana som kan antas vara primära.
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Av praktiska skäl har jag valt att disponera avsnitten nedan om
symptom- respektive orsaksrelaterade bestämningsleder enligt olika
principer. Jag följer en semantisk princip när jag redogör för de
symptomrelaterade bestämningslederna eftersom dessa kan gruppe
ras efter det sätt på vilket symptomen kommer till uttryck i beteck
ningarna, dvs. om de anknyter till specifika symptom, om de har att
göra med den kroppsdel som är angripen av sjukdom eller om de
utgår från något karakteristiskt beteende hos den sjuka.
De orsaksrelaterade bestämningslederna låter sig inte grupperas
på samma sätt som de symptomrelaterade. Alla orsaksrelaterade be
stämningsleder har nämligen sin grund i samma sjukdomssyn, dvs.
att sjukdomen uppstår på övernaturlig väg genom att någon eller
något sätter sjukdom på barnet (jfr 1.5.2).

5.1 Symptomrelaterade bestämningsleder
Hyponymerna utgörs som nämnts av sammansättningar eller av
syntagm där ris, skärva och skaver utgör huvudordet. Sammansätt
ningarnas bestämningsleder kan anspela på karakteristiska symptom
eller på andra symptomrelaterade förhållanden. Särskilt gäller detta
beteckningen ris och dess hyponymer, då sådana alls förekommer.
Som illustration vill jag här anföra ett belägg från Övre Dalarna:
Av denna ständigt återkommande barnplåga [dvs. ris] skilde de gamla på fle
ra olika slag: huvudris (barnets huvud växte oformligt), fetris (barnet led av
otymplig fetma), matris eller åtsris (barnet åt onaturligt mycket), skräkris
(barnet skrek mer än normalt) och 'ris i hela kroppen', det allra farligaste
slaget (Levander 1946: 57).

Det sätt på vilket föreställningarna om karakteristiska symptom
framträder i beteckningarna skiftar dock. Det kan handla om att
ordet för ett specifikt symptom får utgöra beteckningens bestäm
ningsled eller att bestämningsleden anknyter till ett visst karakteris
tiskt beteende hos det sjuka barnet.
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5.1.1 Bestämningsleden relaterar till specifika symptom
Specifika symptom utpekas i beteckningarna borstris (Dal: Grangär
de, Järna, Nås; Gsl: Hamrånge, Hille, Ockelbo, Ovansjö, Valbo; Jtl:
Revsund; Mdp: Njurunda; Ami: Nordmaling, Lpl: Fredrika), fetris
(Övre Dalarna), frodris (Uppl: Östervåla), huvudris (Övre Dalarna),
magskärv (Ögl: Sya), skjutris (Hsl: Arbrå; Åml: Stigsjö), skorvris
(Hsl: Arbrå) samt väderris (Åml: Stigsjö).
I ordet borstris syftar bestämningsleden på det borstliknande hår
som små barn kan ha på ryggen. Hårväxten ansågs skadlig, varför
den också måste avlägsnas, oftast med hjälp av s.k. sirapstvål, en
smet gjord på någon vätska, vetemjöl och sirap. Föreställningen,
liksom botemedlet, är bekant även på andra orter, men där tycks
inte sjukdomen ha betraktats som en variant av ris, utan kallas en
bart borst. Detta beskrivs i en uppteckning från Nederluleå:
Om barnet var oroligt och kinkigt, kunde detta komma av att det led av
'borst'. Man gned det då på ryggen med antingen modersmjölk eller vetemjöl
och sirap. Därvid framkommo långa, svarta, men ej styva borst, som avlägs
nades, varpå barnet åter blev beskedligt (Nordberg 1928:663).

Det kan dock inte uteslutas att borst har uppfattats som en variant
av ris. Ordet borst skulle nämligen kunna vara en elliptisk bildning
med final reduktion av huvudleden ris (jfr Liljestrand 1993:90).69
Betydelsemässigt besläktade är de båda bestämningslederna fetoch frod- i fetris respektive frodris som båda syftar på att det sjuka
barnet är överviktigt. Man kan dock ifrågasätta huruvida det verkli
gen är fetman i sig som apostroferas i bestämningslederna, eftersom
fetma i många fall ansågs vara ett tecken på sundhet och välstånd.
Elementet frod är känt i ett flertal svenska dialekter och finns
t.ex. i det dalska part. frodväxt 'frodig, fet; om menniskor' (Rietz
168&).70 Viktigare för tolkningen av sjukdomsbeteckningen är dock
69

Liljestrand (1993:90) redovisar många exempel på final reduktion i nusvenskan,
t.ex. blyertspenna) och dricks(pengar).
70 Stamvokalen torde gå tillbaka på de primära diftongen au som här givit stamvo
kalen långt o. Enligt Elmevik (1996:93 med litt.) finns det gott om exempel på
denna utveckling såväl i Uppland, Södermanland, Västmanland och Dalarna som i
mellersta Norrland. Även SAOB (F 1562) antar att ordet frod är besläktat med
bl.a. isl.fraud.
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det faktum att barn som led av frodris var feta utan att kunna dra
någon nytta av den mat de fick i sig; sådana barn saknade kraft i
både armar och ben. En parallell finns i frodtall "tall, som genom
för hastig växt blifvit mindre fast".71 På samma sätt som när barn är
svaga och klena trots sin uppenbara frodighet, uppfattas frodtallens
hastiga växt som en defekt, eftersom trädet trots sin storlek kommer
att ägna sig dåligt som virke.
Något sådant nämns däremot inte i belägget för fetris. Här sägs
endast att barnet led av "otymplig fetma", men detta kan väl också
tolkas som att fetman inskränkte barnens rörelsefrihet och att det
var detta som var det egentliga problemet.
Beteckningen huvudris syftar föga överraskande på att den aktu
ella varianten av ris har sitt säte i huvudet. I belägget från Övre Da
larna ges förklaringen att "barnets huvud växte oformligt".
Den enda uppteckning som tar upp ordet magskärv ger inte
mycket vägledning vad gäller tolkningen av ordets bestämningsled,
endast att man bör sköta nyfödda barns navlar ordentligt innan den
faller av samt att man måste akta sig för att försöka ta bort den för
tidigt. Utifrån denna i sammanhanget otillräckliga information vå
gar jag ändå utgå ifrån att bestämningsleden är symptombetecknande
och anspelar på en eller annan typ av problem med naveln.
Bestämningsleden skjut- i ordet skjutris har olika betydelse i de
två beläggen från Arbrå (Hsl.) respektive Stigsjö (Ami.). Enligt det
förra belägget syftar betämningsleden på att barnens leder "skjuts
isär", medan det senare hävdar att skjut- syftar på att det på barnens
nacke bildas en puckel. I förbigående kan nämnas att båda dessa be
skrivningar stämmer väl överens med de symptom som är typiska
för rakit.
Ordet skorvris är, som nämnts, endast belagt i Arbrå (Hsl.). Här
refererar bestämningsleden till vätskefyllda sår som uppstår på bar
nens hud och som kunde behandlas genom att man lade en isterhinna på såren. I samma uppteckning (ULMA 9629. Svar på fri M108)
uppträder elementet skorv- också i en annan sjukdomsbeteckning,
nämligen i ondskorv 'sår i huvudet', 'huvudexem'. Samma betydelse

71

Ordet är i olika former belagt i Dalarna, Medelpad och Västerbotten (Rietz
168b). Från Västerbotten kommer även ordet frodgran (freugran) 'sämre gran,
mera blottställd för röta' (ibid.).
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angivelser ges vid det mera allmänt förekommande ordet skorv. Som
exempel kan nämnas ett belägg från Alekulla (Vgl.) där ordet sägs
referera till 'sår över hela huvudet'. Medan beteckningarna skorv och
ondskorv avser hudåkommor i huvudet, avser skorvris en hud
åkomma på kroppen. Dessutom är ordet alltså en hyponym till ris.
Som sista exempel på denna typ av ord med symptomrelaterade
bestämningsleder vill jag nämna väderris belagt i Stigsjö (Åml.). Den
enda upplysning som uppteckningen ger om ordet är att barnet har
"värer och magen är uppsvälld".

5.1.2 Bestämningsleder som relaterar till beteenden
Slutligen finns i materialet en del bestämningsleder som tar fasta på
något typiskt och uppenbarligen oroväckande beteende hos det sjuka
barnet. Detta gäller beteckningarna brytris (Hsl: Järvsö), elakris (Dal:
Älvdalen), gnidris (Åml: Stigsjö), gräsris (Dal: Älvdalen), matris
(Övre Dalarna; Jtl: Marieby), nervris (Hsl: Arbrå, Ljusdal) och nerv
skärv (Ögl: Mantorp, Sya)72, skräkris (Övre Dalarna), skrikris (Vml:
Möklinta; Dal: Grangärde; Hsl: Arbrå), skvättris (Hsl: Ljusdal) och
åtsris (Övre Dalarna).
Fyra av dessa bestämningsleder syftar på att de sjuka barnen är
ovanligt griniga eller, som det också kan heta, bråkiga. Detta gäller
elakris, gräsris, skräkris och skrikris. Symptomet grinighet återkom
mer även i definitionerna av många andra beteckningar, men åter
speglas då inte i benämningsstrategierna (jfr kap. 3.).
Beteckningen gräsris är som sagt belagd i Älvdalen. Om ordets
referens finns inte mycket att hämta i den aktuella uppteckningen,
utan där sägs endast att "då ungar var för griniga, så skulle man ta
reda på om de hade gräsriset". Några andra symptommässiga karakteristika nämns inte. Det samma tycks gälla för skräkris (Övre Da
72

Det finns i materialet ett antal syntagm som skulle kunna tillhöra den kategori
av ord som pekar ut den kroppsdel som uppvisar sjukdomssymptom. Detta gäller
ris åt huvudet, ris åt benen och ris åt magen (Mdp: Indals-Liden) samt ris i hela
kroppen (Övre Dalarna). De uppteckningar där beteckningarna förekommer sak
nar dock all information om symptom, varför jag har valt att utesluta beteckning
arna från diskussionen här.
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larna) och skrikris (Hsl: Arbrå), nämligen att barnen gråter mer än
vad som anses normalt.
Däremot kan det förhålla sig något annorlunda med elakris,
vilket möjligen uttrycks i den uppteckning från Älvdalen (Dal.) där
ordet omtalas:
Det var en pojk i Våmhus som hade haft 'elakriset'. Han hade varit alldeles
ofärdig så han hade inte kunnat stå på fötterna. Och elak och grinig hade
han varit, så han skulle nästan ha gjort illa folk, om han hade tagit sig upp
själv (ULMA 9841. Svar på fri. M108).

Här verkar det alltså vara så att pojken, förutom att vara "elak och
grinig", också har svårt att gå och stå. Bilden kompliceras dock av en
passage längre fram i uppteckningen där det står att samme pojke
hade "både elakriset och det där andra vanliga", enligt den boterska
som anlitades. Detta yttrande kan eventuellt tolkas som att grinigheten hörde till elakriset, medan hans svårigheter att gå och stå hade
att göra med den andra varianten av ris. Den frågan kan emellertid
inte på något sätt avgöras utifrån uppteckningen, och oavsett vad
svaret skulle bli, är det just det besvärliga humöret som kommer till
uttryck i beteckningens bestämningsled.
Orden matris och åtsris (Övre Dalarna) fungerar enligt upp
teckningen som synonymer; båda bestämningslederna syftar på att
de barn som led av den aktuella åkomman åt "onaturligt mycket".
Några andra symptom nämns inte i den relativt fåordiga källan.
Möjligen skulle man kunna betrakta sjukdomsvarianterna matris
och åtsris som paralleller till de ovan nämnda fetris och frodris (som
nämnts ovan i 5.1.1) i den meningen att det inte är det myckna ätan
det i sig som utgör problemet utan snarare de uteblivna positiva re
sultaten av detsamma.
Om beteckningarna brytris och skvättris (Hsl: Järvsö respektive
Ljusdal) samt om gnidris (Ami: Stigsjö) finns inte mycket informa
tion att hämta i materialet, men i samtliga fall berättas åtminstone
om det karakteristiska beteende som återspeglas i bestämningsleden.
Vad gäller brytris är betydelseangivelsen att barnen "bryter sig bak
åt". Vad verbet bryta egentligen avser är oklart, men snarast bör det
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väl tolkas som att barnen i fråga har en benägenhet att vrida krop
pen på något sätt som inte anses vara normalt.73
Något svårtolkad är betydelseangivelsen vid nervskärv, som sägs
vara det samma som "nervslapphet".74 Vad detta konkret innebär,
har jag inte lyckats utröna. Kanske bör ordet ses i ljuset av betydel
sen hos ordet nervklen 'nervös', 'livsoduglig' som är belagt i bl.a.
småländska dialekter (OSD); i skriftspråket finns dessutom ordet
nervsvag (SAOB N500) som i vardagligt språkbruk står för fenomen
som oro och överkänslighet. I så fall borde bestämningsleden nervsyfta på någon upplevd psykisk störning.75 Denna tolkning verkar
trolig, inte minst därför att bestämningsleden ifråga också före
kommer i nervris. Här är uppteckningarna lyckligtvis något mera
generösa med uppgifter om ordets referens. I uppteckningen från
Arbrå (Hsl.) sägs det karakteristiska kännetecknet vara att barnet
sov oroligt. Enligt Ljusdalsbelägget (Hsl.) syftar bestämningsleden
kort och gott på att barnen är nervösa. Gemensamt för de båda be
läggen är att det alldeles tydligt handlar om besvär som man grovt
kunde beteckna som nervositet.
Ordet skvättris förklaras i uppteckningen som att barnen är
rädda. Bestämningsleden torde höra samman med skvätta 'af skräm
sel spritta eller hoppa till' (se t.ex. Rietz 611a). Därigenom uppvisar
skvättris en stor betydelsemässig likhet med nervris som diskuterades
ovan; de två beläggen för nervris hävdar att barn med nervris sover
oroligt respektive att de är nervösa.
Till de mer udda betydelseangivelserna hör den som man finner
vid gnidris, ett ord som också är representerat med endast ett belägg:
"då gnuggar barnen med huvudet och är oroliga och griniga". Visser
ligen liknar denna betydelseangivelse en del av dem som redovisats
73

Att uttrycket skulle ha något att göra med bryta sig 'kräkas' som finns belagt i
andra dialekter, t.ex. i bohuslänskan och skånskan (Rietz 53b), är däremot
osannolikt.
74 SAOB tar även upp adj. nervslapp, men ger inga upplysningar om ordets bety
delse.
75 Man kan möjligen inte helt utesluta att elementet nerv här används i den äldre
betydelsen 'sena', först skriftligen belagd i svenskan 1682 (SAOB N490). I så fall
borde beteckningen nervskärv avse någon åkomma som ansågs drabba barnets
senor. Det som talar mot en sådan tolkning är dock att nerv i betydelsen 'sena'
endast är belagd i vetenskaplig prosa och inte tycks ha tagits upp i allmänspråket.
Betydelsen förefaller inte heller kunna beläggas i dialekterna (OSD).
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ovan, tex. vid grinris och nervris i det att symptomen oro och grinighet ingår, men i det här fallet utgår benämningsstrategin från en
karakteristisk och förmodligen iögonfallande huvudrörelse.
Som framgår av denna översikt, kan sjukdomstillstånd med de
mest varierande symptom betraktas som varianter av särskilt ris, i
undantagsfall också av skärv(a). Resultatet kan verka förbryllande,
åtminstone utifrån mer traditionella antaganden om att kategorier
hålls samman med hjälp av gemensamma semantiska särdrag. Detta
problem diskuteras utförligt i 7.3.

5.2 Orsaksrelaterade bestämningsleder
Det är inte sällan den förmodade sjukdomsorsaken som skiljer den
ena sjukdomsvarianten från den andra. Orsaksföreställningar kom
mer också till uttryck i benämningsstrategierna genom att ordens
bestämningsleder på ett eller annat sätt anspelar på det fenomen som
ansågs farligt. Det behöver dock inte vara så att de direkt apostrofe
rar den yttersta sjukdomsorsaken, utan oftare är det fråga om något
föremål som man ska akta sig för eller något beteende som kan vara
farligt (jfr kap. 4).76
Vad som visas nedan är materialets förråd av orsaksrelaterade
bestämningsleder samt de beteckningar i vilka dessa ingår. En del av
de aktuella bestämningslederna diskuteras i kap.4 och behandlas där
för inte särskilt i detta sammanhang. Elementen jord-, vatten-, vårdoch vätt- behandlas i 4.1, bor-, lönn-Ilönndom-, lösk- och mördar- i
4.2, medan elementen lik- och moder-/mor- diskuteras i 4.3 och 4.4.
benBestämningsleden ben- ingår i ordet benskärva som förkommer i två belägg från
Småland, dvs. från Finnveden och Urshult.77 Uppteckningen från Finnveden räk

76

Några av de bestämningsleder som jag tar upp i översikten nedan liknar ytligt
sett de symptomrelaterade bestämningslederna. Detta gäller ben-, blod-, bröst-, ledoch mag-, men som framgår av översikten är det här inte fråga om symptom hos
den sjuke, utan om att den blivande modern gjort något olämpligt.
77 Beteckningen benskärva är belagd också i Varv (Vgl.), men uppteckningen ifråga
ger inga indikationer om hur bestämningsleden bör tolkas.
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nar upp ytterligare åtta varianter av skärva: bröstskärva eller moderskärva, föns
terskärva, horskärva eller lönnskärva, ledskärva, likskärva, magskärva, ormskärva
och st järnskärva. Samtliga varianter har samma symptom, nämligen att barnen
blir ovanligt småväxta, att de har svårt att lära sig gå och att de skriker mer än vad
som anses vara normalt. Eftersom symptomen är identiska kan det knappast vara
dessa som bestämningsleden ben- syftar på; den skulle då inte ha någon särskiljan
de funktion. Snarare rör det sig här om en likhetsassociation. Barnet drabbas av
benskärva om modern under graviditeten sett en nyfödd kalv försöka resa sig eller
en människa som har fallit från en höjd och som sedan försökt ställa sig upp utan
att lyckas. Det är av allt att döma åsynen av svaga ben som blir förödande för det
väntade barnet.78
blodBeteckningen blodskärv redovisas i en uppteckning från Mantorp (Ögl.). Bestäm
ningsleden tycks vara orsaksrelaterad, men det är inte blod i sig som anses farligt,
och det handlar i det här fallet inte heller om att modern sett något som kan skada
det väntade barnet. Däremot säger uppteckningen att barnet får sjukdomen p.g.a.
att modern har "smuts i blodet", men vad detta mera konkret innebär, framgår
inte.
bordElementet bord- återfinns i beteckningarna bordskirva (sydöstra Blekinge) och
bordskiver (Varv, Vgl.). Även här är moderns beteende den indirekta orsaken
bakom sjukdomen: enligt uppteckningen från Blekinge räcker det med att hon
sätter sig på ett bord när hon är gravid.
bröstOrdet bröstskärva är belagt i Finnveden. Förklaringen är här att modern under
graviditeten har kommit att lägga handen på sitt bröst. Denna sjukdomsvariant
kan också kallas moderskärva.
drängBestämningsleden dräng- förekommer bara i sammansättningen drängskärva som
är belagd i Rumskulla (Smål.). Enligt uppteckningen skulle barn kunna drabbas av
drängskärva om det kom att beröras av en dräng som hade varit ute på otillåtna
sexuella äventyr. Jfr pigskärva nedan.

78

Många av orsaker som man inom folkmedicinen såg bakom olika varianter av
skäver och skärva har stora likheter med de sätt på vilka lyten antogs uppstå. Om
modern hade sett en hare, kunde barnet bli harmynt, hade hon sett en eldsvåda,
kunde barnet få röda fläckar på kroppen, s.k. eldsmärken, etc. (se t.ex. Tillhagen
1983:146 ff.).
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fadderBeteckningen fadderskärva anförs i samma uppteckning från Rumskulla (Smal.)
som drängskärva. Bestämningsleden syftar på att någon av barnets faddrar hade
begått någon oförsiktighet, men här är det ovisst vilken typ av oförsiktighet det
handlar om.
fall
Bestämningsleden fall- förekommer i sammansättningen fallskärva belagd i Grö
nahög (Vgl.). I uppteckningen förklaras bestämningsleden med att modern har
gått över en nerfallen gärdesgård.
fönsterJag har i materialet sex olika belägg för beteckningar där fönster- utgör bestäm
ningsled. Från Dörby (Smål.) uppges formen fönsterskärva liksom från Finnveden
(Smål.). Fyra belägg från Västergötland anför däremot formen fönsterskiver. Det
gäller socknarna Håcksvik, Mjöbäck Alekulla och Östra Frölunda. Förklaringarna
till denna sjukdomsvariants uppkomst är lite olika. Sjukdomen kan uppstå när en
havande kvinna tittar in genom ett fönster, men även när någon knackar på fönst
ret och på det sättet skrämmer den havande kvinnan. Dessutom kan sjukdomen
bero på att modern har tittat ut genom ett fönster eller talat med någon genom ett
sådant.
gravBestämningsleden grav- förekommer i beteckningarna gravskärva och gravskiver.
Den förra formen är belagd i Rumskulla samt i Karlstorp Pelarne och Södra Vi.
Ytterligare två belägg för gravskärva finns från Ulrika respektive Torpa (Ögl.).
Den senare formen, gravskiver, omtalas i uppteckningar från Skällinge och Sällstorp (Hall.). Förklaringen till bestämningsleden grav- ligger i det faktum att bli
vande mödrar alltid borde vara försiktiga i kontakten med gravar och kyrkogår
dar, även om det finns en viss variation på detaljnivån (jfr 4.3). Det kan då handla
om att den blivande modern tittar ned i en öppen grav, eller om att hon går över
en sådan; det farliga kan också bestå i att gamla gravar på så sätt kan falla samman.
Ytterligare en förklaring är att modern indirekt förorsakar skada genom att kasta
sitt vatten inne på kyrkogården (Ögl: Ulrika).
grindElementet grind- förekommer endast i beteckningen grindskärva som endast är
belagd i Småland (Hultsjö, Karlstorp, Pelarne, Södra Vi). Förklaringen är den
samma i samtliga belägg, nämligen att den blivande modern måste akta sig för att
gå genom en grind när det har regnat. Går hon genom grinden, måste hon först se
till att skaka av alla regndroppar som sitter på den.
grytSjukdomsbeteckningen grytskäver är av allt att döma en skånsk företeelse då den
förekommer i en uppteckning från Åsum (Skå.) samt i en skånsk uppteckning
som saknar närmare ortsangivelse. De förklaringar som anges är att modern sett
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en upp-och-ner-vänd gryta under graviditeten eller att hon har "skrapat en gryta
och ätit af skorpan". Beteckningen grytskäver diskuteras ytterligare i 5.3.1.
hasp-/haspelOckså de beteckningar som innehåller hasp-Zhaspel- 'garnvinda' är belagda i Skåne,
nämligen hasp- eller haspelskäver. Inte heller här ges någon närmare ortsangivelse,
och uppteckningarna är även här gjorda av samma person. Båda beläggen formule
rar sig dessutom på identiskt sätt när de förklarar sjukdomsvariantens uppkomst:
den blivande modern har satt sig på en bänk där det har fallit "linskäfvor från
garnhasplan". Beteckningen diskuteras ytterligare i 5.3.1.
himmelElementet himmel förekommer i följande beteckningar: himmelskäver (Skå: Torekov; Skåne utan närmare ortsang.), himmelskirva (Blekinges sydöstra kust) och
himmelskärva (Blk: Rödeby). De båda Skånebeläggen uppger att modern har sett
himlen mellan likkistan och bärarna under det att kistan bars till graven. Enligt
ett av beläggen uppfattas himmelskäver som synonym till likskäver. Från Blekinge
uppges däremot förklaringen att modern har gått ute barhuvad, en förklaring som
påminner mycket om dem man hittar vid beteckningar med stjärn- som bestäm
ningsled (se nedan).
hårElementet hår- förekommer endast i ett belägg och i en sammansättning, nämligen
hårskäver. Ordet är belagt i Skåne utan närmare ortsangivelse. Orsaken till sjuk
domens uppkomst sägs vara att modern under graviditeten har gått barhuvad, en
förklaring som återkommer vid beteckningar innehållande himmel- och stjärn.
kakElementet förekommer i ordet kakskäver och är belagt i Skåne utan närmare orts
angivelse. Sjukdomsvarianten sägs ha sin grund i att modern ätit s.k. skrapkaka,
dvs. kaka gjord på deg som skrapats från baktråget (jfr grytskäver ovan). Ordet
kakskäver diskuteras ytterligare i 5.3.1.
kistBeteckningen kistskäver är belagd i Vram (Skå.). Bestämningsleden syftar på att
modern under graviditeten suttit på en kista och ätit. Därvid kom barnet att bli
en "storätare utan förmåga att kunna dra nytta av maten".
klockDet enda belägget för klockskiver kommer från grannsocknarna Vinberg och Vessige (Hall.). Bestämningsleden syftar på kyrkklockor; modern fick inte gå in i
kyrkan medan dessa ringde.
krypTvå olika meddelare från Seglora (Vgl.) uppger beteckningen krypskivert. Bestäm
ningsleden förekommer också i krypris (Ami: Stigsjö) och syftar i samtliga fall på
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att modern under havandeskapet krupit genom en gärdesgård. Här kan det dock
vara fråga om en sekundär tolkning, åtminstone vad gäller Stigsjö-belägget, efter
som där också sägs att barn som drabbades av krypris hade svårt att gå.
ledSt inledningen till kap. 5.
magElementet mag- förekommer i sammansättningen magskäverP Ordet är belagt i
Skåne, närmare ortsangivelse saknas. Förklaringen är unik, men påminner ändå
om dem som man finner vid ord med hor- som bestämningsled, och sägs vara att
den blivande modern underlåtit att rycka bort det ena av en osedlig kvinnas två
förkläden.
målOrdet målskäver är belagt i Skåne utan närmare ortsangivelse. Bestämningsleden
är bildad till måla i betydelsen 'mäta* (Rietz 454a) och syftar på att modern under
havandeskapet låtit ta mått till kläder.
ormOrdet ormskärva är belagt i Finnveden (SmåL). Bestämningsleden syftar på att
modern under havandeskapet blivit rädd när hon antingen trampat på en orm
eller sett en sådan.
pig'

Elementet återfinns i ordet pigskärva, belagt i Rumskulla (Smål.). Bestämningsle
den syftar på att en osedlig piga kommit att hålla i det barn som senare drabbades
av sjukdom (jfr drängskärva).

slarvBeteckningen slarvskärv är upptecknad i Sya och Torpa (Ögl.). Bestämningsleden
syftar bara indirekt på det beteende som anses förorsaka sjukdom och bör för
modligen betraktas som en eufemism; sjukdomsvarianten sägs nämligen bero på
att en havande kvinna uträttat sina behov mellan två gravar på en kyrkogård.
sopFrån Skåne kommer beteckningen sopskäver. Närmare ortsangivelse saknas. Be
stämningsleden syftar på att modern under graviditeten sopat golvsanden över
tröskeln.

791 Sya (Ögl) är ett magskärv belagt (Eu). Här uppfattar jag dock att bestämnings
leden är symptombetecknande (se ovan 5.1.1). Beteckningen är belagd även i Varv
(Vgl.), men den aktuella uppteckningen ger inga upplysningar om bestämningsle
dens betydelse.
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stjärnBestämningsleden stjärn- förekommer i beteckningarna stjärnskärva och stjämskivert.80 Den förstnämnda formen är belagd i Finnveden, Målilla och Åby (Smål.),
den senare i Holsljunga och Månstad (Vgl.).81 Enligt tre belägg har modern har
sett ett stjärnfall och därvid blivit skrämd eller på annat sätt illa berörd (Finnve
den, Målilla, Holsljunga). Ett annat hävdar att modern har gått barhuvad under
stjärnfall (Månstad), medan åter ett annat kort och gott säger att modern har gått
barhuvad under graviditeten (Åby).
StrümpElementet Strümp- återfinns i ordet strumpskäver (Skåne utan närmare ortsangivel
se). Av uppteckningen att döma syftar bestämningsleden på att den blivande mo
dern sett någon stå och sticka strumpor utomhus. Ordet diskuteras ytterligare i

7.2.
svepOrdet svepskärva är belagt i Rumskulla (Smål.) och bestämningsleden går tillbaka
på svepa linda'. Sjukdomen sägs uppstå genom att modern lindar sitt barn på fel
sätt, dvs. uppifrån och ner istället för tvärt om.

Sammanfattningsvis kan man säga att de orsaksrelaterade bestäm
ningslederna befäster kulturens åsikter om hur sjukdom uppstår i
det att de pekar ut något visst föremål, vissa personer eller en viss
handling som sjukdomsframkallande. Här finns inga indikationer på
att symptomen skulle ha spelat någon roll när den gäller att skilja
den ena sjukdomsvarianten från den andra. Tvärt om sägs i flera
uppteckningar att symptomen var de samma för alla varianter av
skäver eller skärva. Förhållandet är således rakt motsatt det som
gäller särskilt för varianter av ris, där det är just symptommässiga
skillnader som skiljer den ena varianten från den andra. Dessa för
hållanden diskuteras utförligt i kap. 6.
Det framlagda materialet ställer dessutom flera frågor varav den
ena rör förekomsten av de många hapaxbeläggen. Denna fråga disku
teras i kap. 7.

801 en

uppteckning från Skåne utan närmare ortsangivelse omtalas beteckningen
stjämeskäver. Här finns dock inga uppgifter rörande bestämningsledens betydelse.
81 Ordet stjärnskärva är även belagt i en uppteckning från Rödeby i Blekinge (Eu).
Här ges dock inga förklaringar till bestämningsleden, men jag tolkar ordet snarast
som synonymt med himmelskärva.
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5.3 Tradition och variation i benämningsstrategierna
Genomgången ovan av symptom- och orsaksrelaterade bestämnings
leder visar att benämningsstrategierna undantagslöst utgår från
symptom och orsak. I det förra fallet utgår hyponymerna från synli
ga sjukdomstecken, i det senare från de bakomliggande orsakerna.
Huvudregeln tycks vara att man på en viss ort renodlar antingen den
ena eller den andra av dessa strategier, dvs. att samtliga hyponymer
är symptomerelaterade eller att de är orsaksrelaterade. Men det finns
också exempel på motsatsen, dvs. att man blandar de båda strategi
erna. Ett sådant exempel finns i en uppteckning från Stigsjö (Åml.):
Det finns nio olika sorters ris. Jag kan då uppge några åtminstone:
a. Gniris: då gnuggar barnet med huvudet och är oroligt och grinigt.
b. Vär-ris: då ha de värer och magen är uppsvälld.
c. Skjutris: då skjuter nacken upp och blir hög och stor.
d. Krypris: då har barnet dåliga ben och har svårt att lära sig gå
e. Jolbönnen rise: detta får barnet, om fadern, när han gör gärdesgård i stället
för att använda stör, sätter roorna i ett växande träd (Eu).

Här räknar man således med fem hyponymer till ris, varav de fyra
första utgår från karakteristiska symptom. Den sista, jordbundet ris,
anknyter däremot till sjukdomsorsaken som i det här fallet har att
göra med de underjordiska (se 4.1). Vad detta enskilda belägg indikerar, är självfallet att båda strategierna är möjliga alternativ; även i de
fall då de flesta hyponymer är symptomrelaterade kan det finnas
sådana som utgår från en känd orsaksföreställning. Denna avvikelse
från mönstret låter sig förklaras utifrån det faktum att sjukdomsor
sakerna har en central ställning i sjukdomssynen och alltid finns
med i bakgrunden, även när man i allmänhet föredrar symptomrela
terade benämningsstrategier.
Vad gäller förekomsten av hyponymer är den lokala variationen
stor. Många uppteckningar nämner inget om att man på en viss ort
överhuvudtaget skulle ha räknat med några sådana. Detta kan dock
lika gärna bero på att uppteckningarna är ofullständiga som på att
hyponymer skulle saknas.
För att exemplifiera de skillnader som kan finnas inom ett rela
tivt begränsat geografiskt område, vill jag anföra tre olika uppteck
ningar som visar prov på relativt många varianter av sjukdomen och
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som därmed också innehåller ett ansenligt antal hyponymer. Samtli
ga belägg kommer från Småland och samtliga har -skärva som hu
vudled. Den första uppteckningen är gjord i Rumskulla, den andra i
Åsenhöga och den tredje i Finnveden.
Rumskulla
benbinnikebrödbröstdrängfadderfönsterhorledliklönnmagmoderormpigstjärnsveptröskel-82
vattenvård-

Åsenhöga

Finnveden
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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X
X
X
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X
X

X

X

X
X
X
X
X

Som framgår av tablån räknar man i Rumskulla-uppteckningen med
9 hyponymer, i uppteckningen från Åsenhöga finns 7, medan det
från Finnveden uppges 11. Av de sammanlagt 27 hyponymer som
tas upp i tablån är det endast 2 som är representerade i alla uppteck
ningarna - horskärva och likskärva. Beteckningarna fönsterskärva,
ledskärva och stjärnskärva är representerade i två uppteckningar,
medan de övriga bara är upptecknade på ett ställe vardera. Detta
gäller benskärva, binnikeskärva, brödskärva, drängskärva, fadderskär
va, lönnskärva, magskärva, moderskärva, ormskärva, pigskärva, svep
82

Ordet tröskelskärva har förmodligen en orsaksrelaterad bestämningsled. Det kan
ha att göra med att inte sopa golvsanden över tröskeln som t.ex. vid sopskärva.
Men uppteckningen ger ingen direkt anvisning, varför ordet har uteslutits ur
översikten över orsaksrelaterade bestämningsleder ovan.
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skärva, tröskelskärva, vattenskärva och vårdskärva. Således är det
inte bara antalet hyponymer som kan variera lokalt, utan även urva
let av sådana, även om man som i det här fallet jämför uppteckning
ar från samma landskap där huvudleden är den samma.
Den lokala variationen kan göra sig påmind även i ett annat
avseende, nämligen när det gäller bestämningsledernas tolkning. Jag
har tidigare nämnt att det finns ett flertal exempel på sekundära
tolkningar av bestämningsleder. Tydligast syns detta i de beteck
ningar som börjar på led- och som i materialet tolkas på tre olika
sätt. De aktuella beläggen härrör från olika orter, varför man skulle
kunna anta att det rör sig just om lokal variation. Men man kan inte
heller utesluta att de olika tolkningarna bör ses som uttryck för in
dividuell variation och att de således skulle kunna utgöra resultatet
av ett individuellt skapande. Ett annat indicium som talar just för
individuell variation i stället för lokal, är materialets många hapaxbelägg-

Utifrån materialet är det emellertid inte möjligt att bilda sig
någon entydig uppfattning huruvida variationen ska betraktas som
lokal eller individuell. Vad som däremot är tydligt, är däremot att
benämningsmöjligheterna i det närmaste är outtömliga, givet att
man håller sig inom de traditionella ramarna som begränsar sig till
symptom och orsak.

5.3.1 Pendangbildningar
Flera av de sammansatta beteckningar som förekommer i materialet
kan betraktas som pendangbildningar som har uppstått genom olika
typer av associationer eller genom likhetstänkande av något slag.
Associationerna kan vara fonetiskt motiverade, men även seman
tiskt. Jag har således funnit två principiellt olika sätt att bilda pen
danger. För det första kan ljudföljden i en tidigare känd beteckning
föranleda tillkomsten av en eller flera andra. För det andra kan en
och samma konkreta föreställning om hur sjukdom uppstår generera
beteckningar med olika bestämningsleder. Emellanåt kan pendang
bildningarna ses som en kombination av fonetisk och semantisk as
sociation.
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Pendangbildningar liknande dem som jag diskuterar nedan är
alls inte okända inom folklig ordbildning. Så beskriver t.ex. LarsErik Edlund (1985:45 ff.) hur ortsboöknamn "hör samman med var
andra parvis eller i längre serier". Öknamn på samma ortsbor kan
variera med hjälp av t.ex. slutrim, som selångersopar - selångersglopar. Det kan också vara fråga om andra typer av ljudlikhet, men
också om varierad ordbildning, t.ex. matostvikare - ostviksmatvrak.
Kontamination kan också ligga till grund för variation. Här ger Ed
lund exemplet tåsjötappar som är en blandform mellan tåsjötattare
och tåsjölappar. Slutligen kan variationsrikedomen också bero på
betydelselikhet: norakråkor - noraskator (Edlund 1985:149 ff.). I
mitt material ser jag, som nämnts, endast exempel på variation ge
nom ljudlikhet och betydelselikhet.
I vissa fall tycks det vara fråga om semantisk association utifrån
kulturens föreställningar om sjukdomars uppkomst. Detta gäller
bl.a. två av de beteckningar som tas upp i den ovan anförda upp
teckningen från Rumskulla - pigskärva och drängskärva. Beteck
ningar med hor- i bestämningsleden är kända över hela det sydsvens
ka området, så även i Rumskulla. Därför finns det skäl att åsätta des
sa beteckningar och den bakomliggande sjukdomsföreställning som
de kan sägas representera som primära i förhållande till pig-/dräng
skärva. Utifrån det kända antagandet om sjukdomars uppkomst har
man bildat två nya beteckningar med större intension än den ur
sprungliga; medan beteckningar med hor- i bestämningsleden anspe
lar på personers moraliska status, refererar de senare också explicit
till kön samt till social ställning. Vilken av bestämningslederna pigeller dräng- som uppträdde först är omöjligt att ha någon uppfatt
ning om, men det torde inte vara för våghalsigt att betrakta dem
som pendanger, dvs. att den ena har givit den andra.
De ovan relaterade bestämningslederna har alla bildats i anslut
ning till en gemensam föreställning om hur sjukdom uppstår, nämli
gen den om onda ögat (se 4.2). Samma föreställning och samma se
mantiska associationer har med all säkerhet också genererat beteck
ningar där andra marginaliserade personer apostroferas i bestäm
ningsleden: mordskiver, mördarskivert och tjuvskivert.
Ett element som sannolikt bygger på fonetisk association är sovi beteckningen sovris, belagd i Grangärde (Dal.) och Hille (Gsl.). Jag
förutsätter då ett ursprungligt sågris, en beteckning som dessutom är
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belagd just i Grangärde, men också i två andra dalska socknar, Säfsnäs och Äppelbo, där även sjukdomsbeteckningen såg förekommer
(se 2.4). Medan sågris i Grangärde beskriver en åkomma där naglarna
blev "onormala", refererar sovris till att barnen sov ovanligt mycket.
Utifrån den fonetiska likheten mellan såg och sov och utifrån iaktta
gelsen att vissa barn sov oroväckande mycket, har man således bildat
en ny sjukdomsbeteckning och därigenom också differentierat kate
gorin RIS (se 6.2).
Från Skåne kommer beteckningen haspskäver/haspelskäver. I de
aktuella uppteckningarna kan man läsa att den blivande modern har
satt sig på en bänk där det har fallit "linskäfvor från garnhasplan".
Det är alltså de s.k. linskävorna som åstadkommer skada här. Jag
antar därför att elementet skävor i linskävor här har associerats med
den likalydande sjukdomsbeteckningen skaver, vilken i skånska dia
lekter ofta uttalas sjävor.
Ett i fonetiskt avseende anslående ordpar är också det bordskär
va - jordskärva som finns i en uppteckning från sydöstra Blekinge,
liksom triaden bordskiver - jordskiver - mordskiver från Grönahög
(Vgl.). Att elementet bord är en sekundär bildning, står utom allt
tvivel. Medan elementet jord låter sig förklaras utifrån den i folkme
dicinska sammanhang välkända föreställningen om de underjordis
kas förmåga att sätta sjukdom på barn (se 4.1), kan mord återföras på
den lika bekanta föreställningen om onda ögat (se 4.2). Något sådant
kan inte sägas gälla för elementet bord. Att ansätta det ena av jord
eller mord som primärt i förhållande till det andra i semantiskt avse
ende, verkar föga meningsfullt eftersom de båda, som jag tidigare
sagt, återspeglar uråldriga och väldokumenterade sjukdomsföreställ
ningar.
Spår av något som kan betraktas som en kombination mellan
semantisk och fonetisk association finns också i materialet. Detta
gäller beteckningen hårskäver som fonetiskt har stora likheter med
horskäver. Den förra är ett hapaxbelägg, medan den senare är välbelagd på sydsvenskt område. Möjligen kan formen hårskäver betraktas
som en eufemistisk omskrivning av det mera välbelagda horskäver
samtidigt som man kan tänka sig en växelverkan mellan de fonetiska
förhållandena och de föreställningar kring sjukdom som florerade;
bestämningsleden syftar på att modern hade gått barhuvad under
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graviditeten, en föreställning som återkommer när beteckningar som
stjärnskäver/-skärva och himmelskäver/skärva förklaras.
Elementen himmel- och stjärn- kan också ses som pendanger
genom semantisk association, inte minst med tanke på det det finns
andra sjukdomsbeteckningar som också anknyter till himlavalvet,
nämligen solskärva och månskärva. Sannolikt kan man räkna med
samma grundläggande orsaksföreställning bakom alla dessa beteck
ningar, nämligen den att det var farligt för gifta kvinnor att vistas
utomhus barhuvade (se Tillhagen 1983:145).
Pendangbildningar utifrån gemensamma föreställningar före
kommer också. Exempel på detta finns förstås i beteckningar med
elementen lik- och grav- i bestämningsleden, som undantagslöst syf
tar på de döda som sjukdomsorsak (se 4.3). Relationen mellan de
skånska beteckningarna grytskäver och kakskäver kan, åtminstone i
ett fall, vara av liknande slag. I en av de uppteckningar som berör
grytskäver sägs nämligen att modern har "skrapat en gryta och ätit af
skorpan".83 Vid kakskäver uppges att modern har skrapat deg ur baktråget och ätit denna. Med all sannolikhet är det föreställningen om
faran i att ta just det sista i grytan eller i baktråget som återspeglas i
de nämnda bestämningslederna. Därför torde jämförelsen med före
ställningen om sista kärven vara relevant här. Sista kärven tillmättes
en speciell roll vid skörden, ibland en ominös sådan/4 Om en ogift
flicka band årets sista kärve, äventyrade hon sina chanser att bli gift
och i värsta fall kunde hon bli med barn (Eskeröd 1947:146 ff.). Det
sista bär således på en övernaturlig farlighet som, om min tanke
stämmer, också kunde drabba den gravida kvinnan.
För att avsluta resonemanget om pendangbildningar och för att
möjligen belysa fenomenet från en annan vinkel vill jag anföra två
uppteckningar från Västergötland. I båda finns exempel på såväl fo
netisk som semantisk association. Båda dessa uppteckningar bistår
med vissa ledtrådar när det gäller förståelsen av alla de beteckningar
som knyts samman genom fonetisk eller semantisk association.

83

Det finns även en annan förklaring till sjukdomsvarianten grytskäver, nämligen
att modern under graviditeten har sett en upp-och-ned-vänd gryta (se 5.2).
84 Sista kärven ansågs vara ett tecken på hur det kommande årets skörd skulle bli
(se Eskeröd 1947:146 ff.). Om den sista kärven var stor, var detta ett gott tecken.
Var den däremot liten, skulle också skörden bli liten.

170

Först uppteckningen från Grönahög som är en formel som lästes vid
botandet av sjuka barn:
Jag botar mitt barn för stjärnskiver, horskiver, mordskiver, bordskiver,
jordskiver och för allehanda skiver (Eu).

Denna uppteckning kan jämföras med en liknande från Nykyrke
där en kvinna räknar upp de varianter av skärva som hon känner
till:
solskärva, månskärva, stjärnskärva, likskärva,
morskärva, jordskärva och fallskärva (Eu).

ledskärva,

horskärva,

För att diskutera den sista uppteckningen först: här framträder fyra
grupper av beteckningar där den första - solskärva, månskärva,
stjärnskärva - hålls samman genom semantisk association, den andra
- likskärva, ledskärva - genom allitteration, den tredje - horskärva,
morskärva, jordskärva - genom inrim. Den sista, dvs. fallskärva, som
skiljer sig från de övriga, placeras inte oväntat sist i uppräkningen.
Uppteckningen från Grönahög utgörs, som nämnts, av en for
mel, och intressant i detta sammanhang är framförallt sekvensen
horskiver, mordskiver, bordskiver, jordskiver som hålls samman ge
nom inrim och delvis, när det gäller horskiver och mordskiver, ge
nom en gemensam föreställning rörande normbrott. Boterskan räk
nar upp de varianter av skiver som hon känner till, och - för att
gardera sig - "för allehanda skiver".
Pendangbildningarna kan alla ses som variationer över kultu
rens kända sjukdomsteman. När beteckningarna utformas på ett,
som det verkar, stilistiskt medvetet sätt, tror jag att detta kan syfta
till att bevara och befästa kulturens kunskap om sjukdom. Vad som
här starkt måste betonas, är att samtliga de beteckningar som ingår i
materialet har uppstått och använts i en muntlig kultur. Det innebär
att sjukdomsbeteckningarna och den kunskap som de representerar
förs vidare från generation till generation via det talade ordet. Ett
elementärt krav när det gäller att hålla kunskap levande är naturligt
vis att så många som möjligt minns den, eller för att citera Walter
Ong (1990:46): "man vet det man minns".
Mnemotekniska, kunskapsbevarande strategier av den typ som
jag här har diskuterat är mycket vanliga i all muntlig kultur (Ong
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1990:46 ff.; jfr även Bausinger 1980:70 ff. samt Edlund 1985:116 ff.).
Konstfullt uppbyggda formler och ramsor formar, enligt Ong, själva
tanken:
Tanken måste formas efter starkt rytmiska, och väl avvägda mönster, i upp
repningar och antiteser, i allitterationer och assonanser i epitetiska och andra
formelartade uttryck, i standardiserade teman, [...] i ordspråk som alla hör
ständigt och jämt, så att de lätt rinner upp i minnet och som i sig är formule
rade enligt ett mönster, som gör att de lätt kan hållas kvar eller snabbt kan
framkallas i minnet, eller i någon annan minnesteknisk form (Ong 1990:47).

5.4 Sammanfattning
Genom det rikt differentierade förråd av sjukdomsbeteckningar som
man på vissa orter har hållit sig med framträder människans förmåga
att utifrån nya erfarenheter och/eller idéer skapa nya ord. Det ym
niga ordförrådet avspeglar dessutom i detta fall lika rikt differentie
rade kategoristrukturer, oavsett om man talar om RIS, SKÄVER eller
SKÄRVA (jfr kap.6).
Materialet ger prov på två olika benämningsstrategier som blir
synliga just i beteckningarnas bestämningsleder, varav den första
principen utgår från karakteristiska symptom och den andra från
sjukdomsorsak. Symptomen aktualiseras framför allt när det gäller
hyponymerna till ris, medan hyponymerna till skärva och skaver
anspelar på den tänkta sjukdomsorsaken. Här kommer bestämnings
lederna att fungera som ett slags etiketter som apostroferar ett bete
ende, ett föremål eller ett fenomen som anses vara farligt.
Ordförrådet som sådant skulle kunna beskrivas med orden tra
dition och variation. Till de mest traditionella inslagen hör att hyponymer undantagslöst bildas utifrån de två kända principerna
symptom och orsak. Men minst lika traditionsbundna är de under
liggande antagandena om hur sjukdom uppstår, något som också
direkt eller indirekt kommer till uttryck i de orsaksrelaterade be
stämningslederna. Den konkreta orsak som aktualiseras i beteck
ningarnas bestämningsleder kan dock vara mycket speciell, vilket
gäller t.ex. strumpskäver vars bestämningsled syftar på att modern
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under graviditeten sett någon sticka strumpor utomhus och som
nämns i endast ett belägg.
Variationsrikedomen är stor i många avseenden. Antalet hyponymer kan variera avsevärt från ort till ort. Men variationsrikedo
men gör sig påmind även när det kommer till bestämningsledernas
semantiska innehåll. Ett särskilt problem utgörs av de många be
teckningar som endast är belagda i en eller ett fåtal källor. Bland de
många exemplen på sådana finns brytris, gnidris och åtsris samt
bordskirva, svepskärva och strumpskäver. Frågan, som dock måste
kvarstå obesvarad, är om dessa bör tolkas som utslag av lokal eller av
individuell variation.
Ett annat utslag av den variationsrikedom som finns i materialet
är att samma bestämningsled kan ges olika tolkningar, tolkningar
som kan vara fonetiskt, morfologiskt och/eller sakligt motiverade.
Jag har ovan särskilt diskuterat elementen led-, hår- och kryp-, men
det finns även andra exempel. Bland dessa kan nämnas skjut- och
fönster- i beteckningarna skjutris respektive fönsterskärva och fönsterskiver. Den förstnämnda bestämningsleden tolkas i ett belägg som
att barnets leder skjuts isär, medan den i ett annat syftar på att det
bildas en puckel på barnets nacke. Den senare bestämningsleden,
dvs. fönster-, kan dels anspela på att modern under graviditeten har
tittat in genom ett fönster, dels på att modern blivit skrämd av nå
gon som har knackat på fönstret.
De folkliga sjukdomsbeteckningarna har uppstått och traderats i
en muntlig kultur, vilket är viktigt. Materialet ger prov på många
pendangbildningar som bygger på ljudlikhet och semantisk associa
tion. Detta antyder att det i benämningsstrategierna finns starka in
slag av ett medvetet skapande; beteckningarna är gärna utformade så
att de är lätta att minnas, något som i sin tur leder till att den sjuk
domssyn som de representerar kan bevaras och föras vidare.
En tydlig tendens är att beteckningarna med ris som huvudled
anknyter till symptom medan skäver- och s&ämz-beteckningarna
anknyter till orsak. Annorlunda uttryckt kan man säga att det här
föreligger en geografisk skillnad såtillvida att ris och dess symptomrelaterade bestämningsleder förekommer i de norra delarna av un
dersökningsområdet, medan skäver och skärva med sina orsaksrelaterade bestämningsleder förekommer i de södra delarna av detsam
ma. Att sjukdomsförklaringarna varierar mellan ris- och skäver-
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/s&dtraz-områdena har jag redan berört (se kap. 4). Tittar man på de
botemedel som har använts i de olika landsändarna framträder i sto
ra drag samma mönster. Något förenklat har man i norr främst håll
it sig till smöjning och smörjning, medan man i söder har begagnat
sig av andra typer av botemedel. I synnerhet gäller det botemedel
från människor, t.ex. osedliga kvinnor, tjuvar, mördare, självspillingar eller lik. Här har även kyrkan och kyrkogårdarna bidragit till
den rika floran av botemedel. Denna relativt tydliga skillnad ifråga
om orsaksföreställningar och botemedel mellan det nordliga och det
sydliga området diskuteras utförligare i kap. 7.
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6 Sjukdomskategoriernas interna struktur

Genom att kategorisera och därmed sätta ord på företeelser i vår
omgivning tillfredsställer vi både praktiska och intellektuella behov
(jfr 1.5.3). Vi gör på så sätt vår omvärld både hanterlig och begriplig.
Sjukdomskategorisering utgör naturligtvis inget undantag i dessa
avseenden. Förutom att fylla människors intellektuella behov av att
förstå en viss sjukdom och placera den inom kulturellt acceptabla
ramar, har kategoriseringen också syftet att ge en fingervisning om
det adekvata botemedlet när någon är sjuk (jfr Sachs 1988:24).
I detta kapitel vill jag undersöka de förhållanden som ligger till
grund för de folkliga sjukdomskategoriernas interna struktur. De
centrala frågorna är således hur de olika sjukdomskategorierna är
uppbyggda och vilken relation de olika medlemmarna inom en viss
kategori har till varandra. Jag kommer dels att visa vilka faktorer
som har en kategorisammanhållande funktion, dvs. faktorer som för
enar kategorin som helhet, dels vilka som har en särskiljande funk
tion, dvs. faktorer som skiljer en viss medlem av en kategori från de
övriga.
Det är naturligtvis riskabelt att dra alltför långtgående slutsatser
om sjukdomskategoriers struktur - och än mer om kategoriseringsprinciper i allmänhet - utifrån det föreliggande materialet. Upp
teckningarnas tillförlitlighet kan ifrågasättas. Det är inte självklart
att meddelarna och/eller upptecknarna alltid har beaktat alla de
uppgifter som kunde vara relevanta i sammanhanget. Risken finns
att de har koncentrerat sig på det unika och därmed utelämnat för
dem självklara uppgifter.85 Dessutom är allmänspråkets kategoriseringsprinciper i hög utsträckning implicita. Varje kulturs sätt att
kategorisera verkligheten bygger på kulturellt motiverade antagan

85

Jag vill här åter hänvisa till Agneta Liljas undersökning (Lilja 1996) vars slutsat
ser har relevans för alla som arbetar med material från dialekt- och folkminnes
samlingar (jfr 2.1). Lilja visar bl.a. hur urvalskriterier av olika slag påverkar arki
vens innehåll i stort, men också de enskilda uppteckningarnas innehåll och ut
formning (se Lilja 1996:154 ff.; 174 ff.).
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den som vanligen är dolda för den enskilde språkbrukaren (jfr Lakoff 1987:6;118 ff.). Därför funderar vi vanligen inte särskilt mycket
kring våra kategoriseringsprinciper, vilket torde gälla även för de
meddelare som kommer till tals i de uppteckningar som jag utgår
ifrån.86 Med dessa viktiga reservationer tillåter jag mig ändå att föra
diskussionen vidare, för trots allt finns det från kategoriseringsperspektiv tydliga mönster i materialet, vilket jag kommer att visa i det
följande. För att kunna diskutera sjukdomskategoriernas interna
struktur och visa hur olika medlemmar av t.ex. kategorin RIS förhål
ler sig till varandra, använder jag endast uppteckningar som beskri
ver två eller flera kategorimedlemmar, som t.ex. en uppteckning
från Arbrå som beskriver NERVRIS, SKJUTRIS, SKRIKRIS, VATTSRIS
och JORDBUNDENRIS (se 6.2).
Enligt Sachs & Uddenberg (1988:68 f.) finns det huvudsakligen
två sätt att förhålla sig när man kategoriserar sjukdom, oavsett om
man talar om folkmedicin eller modern vetenskaplig medicin. För
det första kan man utgå från observerbara symptom. Som exempel
på denna strategi nämner författarna huvudvärk. Denna typ av
åkomma uppvisar samma eller likartade symptom, trots att de bak
omliggande orsakerna kan vara av mycket skiftande karaktär. För
det andra kan man utgå från tillståndets orsak. Här tar författarna
upp exemplet tuberkulos, en sjukdom som kan ge mycket olika sig
naler beroende på vilket organ som är drabbat, men som uppstår
p.g.a. angrepp från tuberkelbacillen.
De kategoriseringsstrategier som kan urskiljas i mitt material
liknar på många sätt dem som Sachs & Uddenberg pekar på, och de
blir synliga när man studerar de många medlemmar som ryms inom
kategorierna RIS respektive SKÄVER/SKÄRVA. Helt klart spelar både
symptom och orsaker en central roll även här. Utöver dessa fakto
rer, visar mitt material att också föreställningarna om adekvata bo
temedel samt uppfattningarna om vilka åldersgrupper som kan
drabbas vara av vikt för kategoriseringen (se närmare nedan). Här
86

Det faktum att allmänspråkets kategoriseringsprinciper är implicita illustreras
av Wiklund (1992:164 ff.). De informanter som Wiklund bygger sin undersökning
på, är naturligtvis alltid på det klara med vad för dem bekanta dialektala terräng
ord betyder, och hur dessa ska användas, men de kan sällan eller aldrig entydigt
förklara vilka kriterier som krävs för att en viss terränglokal ska kallas t.ex. dröl
'vått parti på myr'.
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framträder två principiellt olika kategoriseringsstrategier, vilket
framgår av det följande. Den ena strategin gäller kategorin RIS, den
andra kategorin SKÄVER/SKÄRVA.

6.1 Radierande och koncentrerande strukturer.
Jag kommer i det följande att begagna mig av termerna radierande
struktur och koncentrerande struktur för att beskriva de två kategori
erna, dvs. RIS respektive SKÄVER/SKÄRVA.87 Termerna kan verka
egendomliga, men om man går till de verb som ligger till grund för
de båda attributens participformer, framstår de förmodligen som
mera begripliga. Termen radierande struktur är bildad i nära anslut
ning till Lakoffs term radial structure. Attributet i den svenska ter
men går tillbaka på verbet radiera 'utstråla' (SAOB R62).
Lakoff (1987:84) definierar radial structure som "one [structure]
where there is a central case and conventionalized variations on it
which cannot be predicted by general rules". De kategorimedlem
mar som finns i en sådan struktur bör alltså inte ses som "generated
from the central model by general rules". I stället bör man anta att
de olika kategorimedlemmarna är "extended by convention and
must be learned one by one" (Lakoff 1987:91).
Termen koncentrerande struktur har jag själv skapat. Den avser
beskriva kategorier som har en tydlig semantisk centralpunkt, kring
vilka samtliga av kategorins medlemmar grupperar sig. Termens
attribut har valts med tanke på en av de betydelser som verbet kon
centrera har, nämligen 'samla till eller mot en medelpunkt' (SAOB
K2074). Den kärna kring vilken kategorimedlemmarna grupperar
sig utgörs av symptomen, som överförda till språkvetenskaplig ter
minologi skulle benämnas särdrag (jfr 1.5.3). Samtidigt innebär det
en viss underdrift att säga att de olika kategorimedlemmarna grup
perar sig_kring en fast kärna av semantiska särdrag - de är ju snarare
identiska med denna kärna. De grundläggande antagandena om hur
sjukdom uppstår är här, liksom när det gäller den radierande struk
87 Jag

har valt presens participform för båda termernas attribut för att därigenom
understryka den verbala karaktären i attributen.
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turen, desamma för alla kategorimedlemmar. Differentieringen
inom kategorin måste därför sökas på en ytligare nivå, dvs. i de
konkreta orsaksförklaringarna.
Innan jag går in på beskrivningen av de två kategoristrukturerna
vill jag åter aktualisera begreppet ICM - Idealized Cognitive Model,
som jag introducerade redan i 1.5.3 (jfr Lakoff 1987:13). Tanken
bakom ICM är att vi med hjälp av sådana kognitiva modeller formar
våra kategorier. Modellerna bygger på våra fysiska, intellektuella,
emotionella och kulturberoende erfarenheter av världen. Både den
radierande och den koncentrerande strukturen ska ses som produk
ter av de underliggande kognitiva modellerna, dvs. ICM.
I kapitel 5 underströk jag riskerna med att betrakta det folkme
dicinska ordförrådet och de folkliga sjukdomsförklaringarna som ett
enhetligt system som skulle vara identiskt för alla delar av Sverige.
Snarare rör det sig om ett antal parallella system som bygger på en
likartad sjukdomssyn. Detta påpekande är lika viktigt när det gäller
de folkliga sjukdomskategorierna. Jag har visserligen kunnat urskilja
två olika kategoristrukturer, men detta får inte tolkas som att en
kategoristruktur automatiskt fylls med ett bestämt konkret innehåll
vad gäller symptom, orsaker och botemedel. Här, liksom när det
gäller benämningsstrategier, är den lokala variationen stor. Eftersom
detta faktum oawisligen måste beaktas, kan jag inte betrakta alla
belägg för olika medlemmar av t.ex. kategorin SKÄVER/SKÄRVA som
delar av ett enda kategoriseringssystem utan avseende på om belägg
en härrör från Västergötland eller från Skåne. Därför för jag fort
sättningsvis diskussionen utifrån enskilda uppteckningar där endast
en meddelare har anlitats. Eftersom syftet här är att utreda på vilka
grunder olika kategorimedlemmar infogas i en viss kategoristruktur
använder jag dessutom endast uppteckningar som omtalar två eller
flera medlemmar av kategorierna RIS respektive SKÄVER/SKÄRVA.

6.2 Kategorin ris
Med hjälp av sex olika uppteckningar kommer jag i detta avsnitt att
illustrera kategorin RIS, dvs. en radierande struktur. Slutligen ger jag
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också några generella reflexioner kring den radierande strukturens
karakteristika.

6.2.1 RIS - en radierande struktur
Som nämnts ovan kan kategorin RIS beskrivas som en radierande
struktur, dvs. en struktur som innehåller ett centralt exempel kring
vilket andra kategorimedlemmar grupperar sig. De modeller vi an
vänder när vi för en företeelse till en viss kategori kan dock variera
avsevärt, och behöver för den skull inte heller vara vare sig konsistenta eller konstanta.88
Jag vill här försöka skissera det ICM-kluster, dvs. det samman
tagna antalet kognitiva modeller, som kan vara aktuellt för katego
rin ris. Det bör dock påpekas att uppställningen nedan absolut inte
avser visa något slags hierarkisk ordning mellan modellerna, så att
den ena modellen skulle vara mera väsentlig för förståelsen av kate
gorin RIS' struktur än den andra. I stället bör uppställningen förstås
som att samtliga modeller kan vara mer eller mindre betydelsefulla
för var och en av de olika medlemmar som ingår i kategorin.

ICM-KLUSTER

INNEHÅLL

BARNSJUKDOMSMODELLEN

ris drabbar små barn

BOTEMEDELS
MODELLEN

ris kan botas med en viss uppsättning botemedel
oftast smöjning eller smörjning

SYMPTOM
MODELLEN

ris kännetecknas av en viss symptombild, som
dock kan vara olika från ort till ort och som
varierar mellan olika medlemmar av kategorin

ORSAKS
MODELLEN

ris uppstår p.g.a. övernaturliga väsen genom
att modern gjort något som kan förarga dem
eller genom att hon varit oförsiktig

88

Tanken att det inom kategorier finns begrepp som är mer centrala än andra
framfördes först av prototypteorins företrädare. Samtidigt menade man också att
det inom en viss kategori finns bättre och sämre exempel på kategorin i fråga.
Dessa idéer har i någon mån tagits upp även i den kognitiva semantiken.
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Man kan anta att det centrala exemplet innefattar alla dessa ICM,
dvs. att det inkluderar såväl föreställningar om den sjukdomsdrabbades ålder som föreställningar om adekvata botemedel, karakteris
tiska symptom och bakomliggande orsaker. Detta bör dock inte
förstås som att modellernas innehåll skulle vara statiskt. Tvärt om
kan fältet här vara öppet för många olika tolkningar beträffande den
konkreta innebörd som modellerna (ICM) kan rymma. Av materia
let framgår det nämligen tydligt att barnsjukdomsmodellen tillåter
ett visst mått av tolkningsfrihet beträffande hur stora eller små barn
som kunde drabbas av ris, medan botemedelsmodellen är öppen för
att kurer som dragning eller smörjning kan ske enligt skilda proce
durer (se t.ex. 2.2 under Ångermanland). Vad gäller symptommo
dellen visar materialet vidare att de konkreta sjukdomsyttringar som
man förknippade med ris kan variera från ort till ort och kanske
även från meddelare till meddelare (se kap. 3). Detsamma kan också
sägas gälla för orsaksmodellen, dvs. variationsrikedomen är stor vad
gäller beskrivningen av de konkreta handlingar som kunde leda till
att de underjordiska hämnades genom att sätta sjukdom på barnen
(se kap. 4.1).
Till skillnad från det centrala exemplet utgår de övriga katego
rimedlemmarna från någon eller några av dessa ICM. För att ge ett
mått av konkretion åt detta påstående vill jag diskutera några av de
många medlemmarna av kategorin RIS. Detta sker utifrån uppteck
ningar från Arbrå (Hsl.), Grangärde (Dal.), Möklinta (Vml.), Övre
Dalarna samt från Arnäs och Stigsjö (Ami.) (se 2.2 under respektive
landskap.) Slutligen diskuterar jag separat BORSTRIS, en kategorimed
lem som i flera avseenden är mycket speciell, vilket framgår av dis
kussionen nedan.

Uppteckningen från Arbrå
Fem medlemmar av kategorin

omtalas i Arbrå-uppteckningen:
NERVRIS, SKJUTRIS, VATTSRIS, SKRIKRIS och JORDBUNDENRIS. Symp
tommodellen har här en särskiljande funktion inom kategorin efter
som symptomen är olika för varje kategorimedlem. NERVRIS känne
tecknas av att barnen sover oroligt, SKJUTRIS av ledbesvär, SKRIKRIS
RIS
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av att barnen gråter ovanligt mycket, VATTSRIS av att de får spetsiga
fingrar och JORDBUNDENRIS av att de slutar växa. Däremot framgår
tydligt av uppteckningen att det var små barn som drabbades av de
olika formerna av ris, varför barnsjukdomsmodellen torde ha en
kategorisammanhållande funktion. Alla varianter av ris botades med
samma metoder. Därför har också botemedelsmodellen en kategorisammanhållande funktion. Smörjning och smöjning var gångbara
metoder, liksom metoden att "kasta ut för ris".89

Uppteckningen från Grangärde
Inte heller i Grangärde (ULMA12570. Svar på fri. K23) tycks symp
tomen ha någon kategorisammanhållande funktion; de spelar snarare
en framträdande särskiljande funktion inom kategorin i det att de
särskiljer den ena sjukdomsvarianten från den andra. I den aktuella
uppteckningen omtalas SKRIKRIS (barnet "bänder sig bakåt", skriker
och har "fel i ryggen"), JORDRIS (barnet kan inte gå), VÅRDBUNDENRIS (barnet slutar växa och har "benen i kors"), SOVRIS (bar
net sover ovanligt mycket) samt SÅGRIS (barnet har onormala nag
lar). Uppteckningen tar också upp BORSTRIS, vilken jag återkommer
till nedan. Även här verkar dock barnsjukdomsmodellen vara aktu
ell; det var små barn som drabbades av ris och dess olika variantfor
mer. Orsaksmodellen är det dock svårare att uttala sig om i detta
fall, då uppteckningen ifråga saknar uppgifter om möjliga sjukdoms
orsaker. Däremot är uppgifterna om gångbara botemedel enstämmi
ga: alla varianter botas med smöjning eller smörjning. Botemedels
modellen torde därför kunna betraktas som en avgörande faktor för
kategorins konstruktion.

89

Metoden att "kasta ut" innebar att man band samman bitar av det sjuka barnets
naglar, klädfragment och hårtestar. Detta paket kastades sedan ut i t.ex. en bäck.
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Uppteckningen från Möklinta
Uppgifterna från Möklinta (ULMA 14056. Svar på fri. K23) liknar
de föregående i så måtto att symptomen snarare har en särskiljande
funktion inom kategorin än en kategorisammanhållande. I denna
uppteckning omtalas RIS (barnet är blekt, har dålig aptit, stort huvud
och stannar i växten), SKRIKRIS (barnet gråter ovanligt mycket) och
VÅRDBUNDENRIS (barnet har svårt att gå). Orsaksmodellen är där
emot av större intresse vad gäller att hålla samman kategorin, då alla
sjukdomsvarianter ansågs ha uppkommit p.g.a. de underjordiska;
modern kunde t.ex. ha kastat ut barnets badvatten på en groda (jfr
4.1). Det samma gäller för botemedelsmodellen som också här är
entydig, dvs. att alla varianter av ris botas med smöjning eller
smörjning.

Uppteckningen från Övre Dalarna
I en uppteckning från Övre Dalarna omtalas fem medlemmar av
kategorin RIS, nämligen HUVUDRIS (barnets huvud växte oformligt),
FETRIS (barnet led av otymplig fetma), MATRIS/ÅTSRIS (barnet åt
onaturligt mycket), SKRÄKRIS (barnet skrek mer än normalt) och RIS
I HELA KROPPEN. I det senare fallet ger uppteckningen ingen symp
tombeskrivning (Levander 1946:57). Vad gäller de övriga kategori
medlemmarna står det dock klart att symptommodellen fyller en
särskiljande funktion, dvs. att symptomen är olika för var och en av
sjukdomsvarianterna. Det som håller samman kategorin är istället
barnsjukdomsmodellen - endast små barn drabbades av ris - och
botemedelsmodellen. Antingen smöjdes barnen genom ett hål i en
brant backe, eller också kunde man blåsa i vatten för dem. Om inget
av detta hjälpte återstod rissmörjerskan, som smorde barnen med en
viss salva. Huruvida orsaksmodellen är relevant i detta avseende, är
ovisst, då inga orsaker överhuvudtaget nämns i uppteckningen.
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Uppteckningen från Arnäs
En uppteckning från Arnäs (Åml.) berättar om kategorimedlem
marna RIS och VÅRDBUNDENRIS (Eu). Ett intressant fenomen från
kategoriseringssynpunkt är här förhållandet till botemedelsmodel
len. Meddelaren ifråga uppger nämligen att ris ska botas med smörjning, medan barn med vårdbundenris bör smöjas genom vårdbundet
trä. Olika botemedel är alltså att rekommendera vid olika varianter
av sjukdomen. Av detta skäl kan man räkna med att botemedelsmo
dellen här har en särskiljande funktion, till skillnad från de fall jag
har redogjort för tidigare, där samma modell har en tydlig kategorisammanhållande funktion. Orsaksmodellens funktion är det där
emot svårt att ta ställning till, då uppteckningen ifråga helt saknar
information om bakomliggande orsaker.
Vad är det då som förenar kategorimedlemmarna RIS och
VÅRDBUNDENRIS? Även här är det tydligt att barnsjukdomsmodel
len är av avgörande betydelse; uppteckningen berättar om barn som
var mellan 8 och 12 månaders ålder när de insjuknade.
Symptommodellens betydelse är betydligt mera svårfångad; ris
konstateras "då huvud, bröst eller mage äro angripna", medan vård
bundenris kännetecknas av deformerade armar, ben och leder. Det
enklaste vore att även här betrakta symptommodellen som en inom
kategorin särskiljande faktor, eftersom det uppenbarligen förhåller
sig så att ris och vårdbundenris kännetecknas av olika symptom.
Problemet är bara att symptomen förefaller så mycket mindre di
vergerande i detta fall än i övriga. Uppteckningen beskriver inte på
något konkret sätt hur ris yttrar sig, endast att sjukdomen konstate
ras "då huvud, bröst eller mage äro angripna". Att upptecknaren här
nöjer sig med formuleringen angripna kan eventuellt tyda på att hu
vud, bröst och mage angrips på liknande sätt som armar, ben och
leder, dvs. de kroppsdelar som drabbas vid vårdbundenris. Om detta
stämmer, har symptommodellen en kategorisammanhållande funk
tion som utgår från familjelikhet, genom att symptomen för visso
drabbar olika delar av kroppen, men har liknande effekt eller utse
ende (jfr t.ex. Lakoff 1987:16; se även 1.5.3).
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Uppteckningen från Stigsjö
ICM-klustret kan komma till uttryck på de mest skiftande vis i en
radierande struktur. En något komplicerad kategoristruktur antyds i
en uppteckning från Stigsjö (Åml.). De kategorimedlemmar som
beskrivs är i nämnd ordning GNIDRIS, VÄDERRIS, SKJUTRIS, KRYPRIS
och JORDBUNDENRIS. När det gäller kategorisammanhållande fakto
rer vill jag även i detta sammanhang nämna barnsjukdomsmodellen.
Men också botemedelsmodellen besitter en sammanhållande funk
tion: alla varianter av ris botas med * jorddragning och rissmorning".
I viss mån är det här, liksom i många andra fall, symptommo
dellen som särskiljer den ena kategorimedlemmen från den andra, i
viss mån tycks det vara orsaksmodellen som innehar den funktio
nen. När det gäller de fyra förstnämnda kategorimedlemmarna, dvs.
GNIDRIS, VÄDERRIS, SKJUTRIS och KRYPRIS, har symptommodellen
en tydlig särskiljande funktion: gnidris kännetecknas av att barnen
gråter ovanligt mycket samt av att de "gnuggar med huvudet", vä
derris tar sig uttryck i magproblem, när barn har skjutris får de en
puckel på nacken, medan de utmärkande symptomen på krypris är
att barnen har svaga ben och svårigheter med att lära sig gå.
Så långt påminner kategoristrukturen i Stigsjö-belägget om de
flesta andra exempel på kategorin RIS. Det som gör kategoristruktu
ren speciell här, är det sätt på vilket KRYPRIS och JORDBUNDENRIS
förhåller sig till orsaksmodellen. När det gäller sjukdomsvarianten
krypris uppges orsaken vara att modern under havandeskapet har
krupit genom ett hål i en gärdsgård utan att ta samma väg tillbaka.
Jordbundenris uppstår däremot om barnets far, när han tillverkar en
gärdsgård, "istället för att använda stör, sätter roorna i ett växande
träd" (Eu).90 Detta innebär att orsaksmodellen fyller en särskiljande
funktion i dessa fall, men även att att KRYPRIS fogas till kategorin RIS
trots att både symptom- och orsaksmodellen särskiljer denna katego
rimedlem från de övriga. Beträffande JORDBUNDENRIS finns inga
tillgängliga uppgifter om symptom.

90

Vid de övriga sjukdomsvarianter som tas upp i belägget från Stigsjö beskrivs
inga sjukdomsorsaker.
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BORSTRIS

Så till den i sammanhanget något speciella kategorimedlemmen
BORSTRIS som omtalas i belägg från ett flertal orter, bl.a. i den ovan
redovisade uppteckningen från Grangärde (se 2.2). Hur ska man för
klara att ett (upplevt) sjukdomstillstånd räknas till kategorin RIS utan
att synbarligen ha något gemensamt med de andra medlemmarna av
samma kategori? Borstris kännetecknas symptommässigt endast av
att det växer hår på barnets rygg och har på det sättet mycket litet
att göra med de andra varianterna. Idag skulle vi naturligtvis inte ens
uppfatta denna hårväxt som ett sjukdomstecken, men uppteckning
arna vittnar om att det faktiskt ansågs nödvändigt att bota detta till
stånd. Botandet skedde genom att barnets rygg gneds in med siraps
tvål. Med denna avlägsnades så den skadliga hårväxten.
Härav kan man sluta sig till att varken symptommodellen eller
botemedelsmodellen har någon relevans när det gäller förklaringen
till att BORSTRIS är en medlem av kategorin RIS. Barnsjukdomsmo
dellen utgör däremot en viktig komponent eftersom det endast är
små barn som drabbas av borstris.
Möjligen kan också orsaksmodellen vara aktuell. Jag vill dock
understryka att detta inte kommer till explicit uttryck i någon av de
uppteckningar som nämner borstris. Ett välkänt tema i folktron är
emellertid att de underjordiska ansågs kunna straffa människor som
på något sätt hade förbrutit sig mot dem. Straffet kunde bl.a. bestå i
att de satte sjukdom på människornas barn (se 4.1). Om detta ansågs
vara möjligt, borde det heller inte vara helt osannolikt att de under
jordiska tog ut sin hämnd genom att se till att människobarnet kom
att likna deras egna, dvs. att de blev håriga på samma sätt som under
jordiska barn. Tanken förefaller sannolik, särskilt som man i forna
tider var mycket rädd för att människobarn skulle bytas ut mot un
derjordiska, s.k. bytingar. Spädbarnen, och särskilt de odöpta, ansågs
befinna sig i ett särskilt ömtåligt tillstånd (se kap. 4.1) Dessa måste
därför vaktas och omgärdas av allehanda försiktighetsåtgärder så att
de inte skulle kunna ersättas av en byting. Vad jag tänker mig är
alltså att den nämnda hårväxten på människobarn har betraktats
som skadlig därför att den har väckt associationer till de s.k. bytingarna.
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Om mitt resonemang stämmer, skulle borstris vara ett exempel
på hur föreställningar om världen ligger till grund för kategoribild
ningen och på att orsaksmodellen i högsta grad är relevant för folk
liga sjukdomskategorier. Mot denna bakgrund verkar det också rim
ligt att hårväxt på barns ryggar har fallit in under kategorin RIS, trots
att såväl symptom som botemedel i högsta grad skiljer sig från de
symptom och botemedel som man kan finna vid andra typer av ris.

6.2.2 Några generella reflexioner kring den radierande
strukturens karakteristika
Kategorin RIS utgör en löst sammanhållen struktur som med Lakoffs
(1987:95) terminologi skulle benämnas chaining. Detta innebär att
det centrala exemplet associeras med ett annat som i sin tur associe
ras med ett tredje osv. Grunden för associationerna behöver inte
finnas på strukturell nivå, utan kan lika gärna ha att göra med
världsbild och verklighetsuppfattning, vilket gäller kategorin RIS.
Utifrån föreställningar om vem sjukdomen drabbar och vad den
innebär, symptommässigt lika väl som ifråga om orsaker och bote
medel, verkar man i kategorin ha infogat medlemmar som i något
avseende påminner om det centrala exemplet eller någon av de andra
medlemmarna av kategorin. Den lösa strukturen bidrar förmodligen
också till att nya medlemmar lättare tas upp i kategorin, något som i
mitt material belyses av de många hapaxbeläggen.
När det gäller kategorin RIS är det uppenbart att symptomen
oftast saknar kategorisammanhållande potential. Däremot finns
denna funktion hos både barnsjukdomsmodellen och botemedels
modellen. Orsaksmodellens betydelse är det svårare att uttala sig
om, eftersom konkreta orsaker så sällan omtalas i det material som
jag har begagnat mig av för att illustrera den radierande strukturen.
Detta betyder dock inte att sådana uppgifter skulle saknas i materia
let (se kap. 2), men de är betydligt färre än vid skäver/skärva. Näs
tan alltid handlar det om att modern är oförsiktig under havande
skapet eller under barnets första levnadstid.
Ett undantag finns där det inte är modern som orsakar sjuk
dom. Undantaget utgörs av jordbundenris, som omtalas i den upp
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teckning från Stigsjö (Åml) som diskuterades ovan. Jordbundenris
anses där bero på att barnets far i en viss situation har handlat på ett
felaktigt sätt. Men modern är som sagt den person som oftast apo
stroferas i uppteckningarna. Hon kan ha krupit under gärdsgårdar,
under vävstolar, genom skaklar eller gått genom grindar utan att ta
samma väg tillbaka. Hon kan ha trampat på en orm och blivit
skrämd eller hällt ut barnets badvatten på ett ställe som förargar de
underjordiska eller låtit bli att skydda barnet mot onda människor.
I en kultur där sjukdom förknippas med en övernaturlig dimen
sion, där människor tänker sig att sjukdom uppstår på övernaturlig
väg och botas i enlighet med denna uppfattning, ligger det möjligen
nära till hands att symptomen fyller en mindre viktig kategorisammanhållande funktion än föreställningar om orsaker och botemedel.
George Lakoff använder termen the myth-and-belief-principle för att
förklara liknande fenomen:
If some noun has characteristic X (on the basis of which its class member
ship is expected to be decided) but is, through belief or myth, connected
with characteristic Y, then generally it will belong to the class correspon
ding to Y and not that corresponding to X (Lakoff 1987:94).91

Av liknande skäl kan vissa magbesvär, med beteckningen väderris,
hamna i samma kategori som puckelryggighet, dvs. skjutris. Detta
sker självfallet inte p.g.a. att människor i tidigare historiska skeden
saknade förmåga att särskilja de två sjukdomsyttringarna, som ju är
mycket olika till sin karaktär. Det intressanta är snarare vilken för
klaringspotential symptomen tillmäts i förhållande till andra feno
men som på ett eller annat sätt har med sjukdomen att göra. Efter
som all kategorisering ytterst handlar om att strukturera verklighe
ten och göra den begriplig och hanterlig, väljer man naturligtvis den
strategi som har störst förklaringspotential, vilket här är de olika
antagandena om sjukdomsorsaker och de därav följande föreställ
91

Termen the myth-and-belief-principle kan sägas sammanfatta en undersökning
över dyirbalspråket, ett av Australiens aboriginspråk. Denna studie, som utfördes
av antropologen R.M.W Dixon (1968), visar att kategoribildningen till stor del
sker med hjälp av fyra prefix som talar om vilken kategori en viss företeelse till
hör. Det märkliga utifrån västerländskt synsätt var bl.a. att kvinnor hamnade i
samma kategori som de flesta fåglar. Förklaringen till detta är att fåglarna en gång
antogs vara döda kvinnors själar.
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ningarna om adekvata botemedel. Det viktiga är trots allt att göra ett
sjukt barn friskt.

6.3 Kategorin skäver/skärva
Följande avsnitt ägnas åt kategorin SKÄVER/SKÄRVA, vilken jag har
valt att beskriva som en koncentrerande struktur. Liksom vid kate
gorin RIS, för jag också här diskussionen utifrån några (fyra) enskilda
uppteckningar. Efter diskussionen kring de olika uppteckningarna
följer några generella reflexioner kring den koncentrerande struktu
rens karakteristika.

6.3.1 SKÄVER/SKÄRVA- en koncentrerande struktur
Jag har valt att definiera kategorin SKÄVER/SKÄRVA som en kon
centrerande struktur. Det slående med denna kategori är att alla
medlemmar av kategorin kännetecknas av samma symptombild.
Detta innebär att de strukturella kriterierna är gemensamma för alla
kategorimedlemmar. De relevanta symptomen kan variera från ort
till ort, eller möjligen från meddelare till meddelare. I en uppteck
ning från Kivik (Skå.) berättas att alla varianter av skäver utmärktes
av att drabbade barn blev bleka och matta samt genom att de fick
spetsiga fingrar.92 En uppteckning från Rödeby (Blk.) hävdar där
emot att samtliga varianter av skärva känns igen på att barnens hu
vud och leder deformeras. Från Ydre (Ögl.) uppges följande:
"Barnsjukdomen skerfvan är af 3 slag: jordskerfvan, horskerfvan och
likskerfvan, enahanda till sina följder men olika till anledningar och
botemedel". Ett belägg från Villstad (Smål.) berättar i sin tur om en
mängd olika symptom - matleda, blekhet, löst hull, matta ögon,

92

Uppteckningen från Kivik berättar att det fanns nio sorters skäver och att samt
liga varianter hade samma symptom. Däremot saknas i uppteckningen uppgifter
om vilka de olika varianterna är.
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slappa muskler osv. - som symptom på skiver, jordskiver, likskiver
och horskiver.
Alla dessa uppteckningar belyser en koncentrerande struktur
med en tydlig centralpunkt i de gemensamma strukturella kriterier
na. En koncentrerande struktur står följaktligen i opposition till den
tidigare omtalade radierande strukturen. Det ICM-kluster som gäller
för kategorin skaver/skärva kan beskrivas på följande sätt:

ICM-KLUSTER
BARNSJUKDOMS
MODELLEN

INNEHÅLL
skaver/skärva drabbar små barn

BOTEMEDELS
MODELLEN

skaver/skärva kan botas på många olika sätt, som
har att göra med den aktuella sjukdomsvarian
tens orsaker

SYMPTOM
MODELLEN

skäver/skärva kännetecknas av en viss
symptombild, som kan variera från ort
till ort, men som inte varierar mellan
olika medlemmar av kategorin

ORSAKS
MODELLEN

skäver/skärva beror på att barnet eller dess mor
har kommit i kontakt med människor,
alternativt på övernaturliga väsen, som har satt
sjukdom på barnet

Troligen förhåller det sig så även vid denna kategori att det centrala
exemplet, dvs. SKÄVER/SKÄRVA, innefattar samtliga av de kognitiva
modeller som finns uppräknade här. Typiskt för den koncentreran
de strukturen är emellertid att samtliga kategorimedlemmar innefat
tar alla de ICM som det centrala exemplet bygger på.
Barnsjukdomsmodellen äger otvivelaktigt en kategorisammanhållande funktion och kräver därför ingen närmare utredning. Vissa
barn ansågs ha ådragit sig sjukdomen redan i moderlivet, medan
andra fick den någon gång i tidig barndom.
För att få en uppfattning om vilken roll symptommodellen spe
lar för kategoristrukturen måste jag bygga mina antaganden på de
uppteckningar som tar upp flera varianter av skäver/skärva och som
explicit omtalar symptomen. Av detta visserligen begränsade mate
rial framgår att symptommodellen är relevant för samtliga med-
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lemmar av kategorin SKÄVER/SKÄRVA; det krävs m.a.o. en bestämd
symptombild för att ett sjukdomstillstånd ska föras till kategorin.
Därav följer att inte bara symptommodellen i sig är relevant, utan
att även dess konkreta innehåll spelar en avgörande roll för kategori
seringen.
Väl medveten om det riskabla med resonemang e silentio vill jag
anföra ytterligare ett skäl för antagandet att symptommodellens
konkreta innehåll är identiskt för alla medlemmar av den här aktuel
la kategorin. Endast en liten andel av uppteckningarna kring skäver/skärva tar upp något om symptom (se kap. 3). Detta kan möjli
gen tolkas så att man i uppteckningarna utelämnar det självklara,
som i det här fallet består i att alla medlemmar av kategorin delar de
yttre kännetecknen. Förklaringen till att symptomen relativt sett
omnämns oftare vid kategorin RIS, skulle i så fall vara att sympto
men i det fallet har en särskiljande funktion, dvs. att de särskiljer
den ena kategorimedlemmen från den andra.
Medan symptommodellen har den viktigaste kategorisammanhållande funktionen, fyller orsaksmodellen en särskiljande funktion
inom kategorin SKÄVER/SKÄRVA:s interna struktur. Visserligen kan
man generellt säga att alla varianter av sjukdomen skäver/skärva
beror på att en människa eller något övernaturligt väsen har satt
sjukdom på barnet och att detta utgör stommen i orsaksmodellens
konkreta innehåll. Men detaljbeskrivningarna av hur sjukdomen
uppstår varierar mycket. Jag vill här bara nämna några exempel ef
tersom detta ämne har berörts i ett flertal andra avsnitt i avhandling
en (se t.ex. kap 4). Horskäver/-skärva beror på att en osedlig person,
företrädesvis en kvinna, har åsamkat barnet sjukdom. Varianten
likskäver/-skärva uppstår genom att modern under havandeskapet
har kommit i beröring med eller sett en död person, medan himmelskäver/skärva kan drabba ett barn vars mor t.ex. har gått barhuvad utomhus. Att orsakerna har en särskiljande funktion framgår
också av de aktuella sjukdomsbeteckningarnas benämningsstrategier
som alla innehåller en orsaksbetecknande bestämningsled.
Samma särskiljande funktion kan man också finna i boteme
delsmodellens konkreta innehåll. Botemedelsmodellen är för övrigt
intimt förknippad med och beroende av orsaksmodellen eftersom de
aktuella sjukdomsvarianterna skulle botas i enlighet med sjukdo
mens orsak. Hade barnet drabbats av sjukdom till följd av att mo
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dern hade sett ett lik, borde man också söka bot hos de döda. Be
rodde sjukdomen däremot på att en osedlig kvinna hade tittat på
barnet, skulle man hämta bot hos samma person eller hos någon
annan som tillvitades samma moraliska status (se 1.5.2 och 4.2).
I det följande anför jag ytterligare några uppteckningar som
belyser den koncentrerande strukturen. De aktuella uppteckningar
na kommer från Misterhult (Smål.), Ulrika (Ögl.), Villstad (Smål.)
och Seglora (Vgl.).

Uppteckningen från Misterhult
Från Misterhult (Smål.) kommer en uppteckning som tar upp
LIKSKÄRVA och HORSKÄRVA (ULMA 30954. Svar på fri. M108). Det
är små barn som drabbas av både likskärva och horskärva. Alltså har
barnsjukdomsmodellen en kategorisammanhållande funktion. Detta
gäller också symptommodellen vars omfång i detta fall består i att
barnen fick stora huvuden, att de blev hjulbenta samt av att deras
tänder deformerades.
Tydligt är också att orsaksmodellen har en särskiljande funk
tion: likskärva berodde på att modern under havandeskapet hade
berört en död människa, medan horskärva uppstod om en osedlig
kvinna hade rört vid barnet. Vidare botades likskärva med mid
sommardagg från gravar eller med avskrap från kyrkklockan,
horskärva genom offer i en viss bäck. Detta innebär att även bote
medelsmodellen här har en otvetydig särskiljande funktion genom
att varje kategorimedlem är knuten till ett specifikt botemedel.

Uppteckningen från Ulrika
Samma mönster som i uppteckningen från Misterhult uppträder i ett
belägg från Ulrika (Ögl.). Här beskrivs dock tre kategorimedlem
mar, nämligen HORSKÄRVA, GRAVSKÄRVA och LIKSKÄRVA (ULMA
9636. Svar på fri. M108). Barnsjukdomsmodellen är här, liksom i alla
andra fall, en kategorisammanhållande faktor, något som även
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stämmer in på symptommodellen; samtliga medlemmar känneteck
nas av att barnen har svårt att lära sig gå, av att de har svaga armar
och stort huvud samt av att de slutar växa.
Både orsaksmodellen och botemedelsmodellen har här särskil
jande funktioner. Horskärva beror på att barnet har kommit i kon
takt med en osedlig kvinna och botas genom att man låter barnet
dricka ur den osedligas vänstersko eller förtära fragment från hennes
kläder. Gravskärva uppstår om modern under graviditeten har urinerat inne på kyrkogården. Botemedlen hämtas därmed också på
kyrkogården, men här är det emellertid oklart exakt vilka boteme
del som anses gångbara. Orsaken till att barn drabbas av likskärva är
att den gravida kvinnan på ett eller annat sätt har kommit i beröring
med lik. Sjukdomen bör botas genom att man i barnets föda blandar
bitar av ett rep som någon har hängt sig i.

Uppteckningen från Villstad
Som tidigare nämnts, finns en uppteckning från Villstad som tar upp
och HORSKIVER (ULMA 12942. Svar på fri.
K23). Även här är det barnsjukdomsmodellen och symptommodel
len som håller kategorin samman. Att det är små barn som drabbas
av dessa åkommor är tydligt. Symptomen är många - matleda, blek
het, löst hull, trötthet, grinighet, ledproblem - och gemensamma
för alla kategorimedlemmar.
Beträffande orsaks- och botemedelsmodellerna är det svårare att
ha någon entydig uppfattning, vilket är en följd av att den aktuella
uppteckningen ger bristfälliga uppgifter om just orsaker och bote
medel. Problemet i detta fall, som i så många andra, är källornas
beskaffenhet. Upptecknaren, som här är en son av bygden, och som
gärna berättar om beteckningar och sjukdomssymptom, ger intryck
et att han inte vill uppehålla sig för länge vid sjukdomsorsakerna.
Han skriver mycket kortfattat att "vidskepliga människor" trodde
att sjukdomen kom "från elaka och trollkunniga människor, av vättar i vatten, av underjordiska, onda väsen eller av döda människor"
(ULMA 12942. Svar på fri. K23). Denna kortfattade och oprecisera
de beskrivning visar, i mitt tycke, att han förkastar de folkliga för

JORDSKIVER, LIKSKTVER
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klaringarna och inte vill kännas vid dem. Här understryks således
åter den vanskliga uppgift som ligger i att tolka uppgifterna och att
bilda sig en uppfattning om de folkliga sjukdomskategoriernas in
terna struktur utifrån det föreliggande källmaterialet.
Det finns emellertid en uppgift som indikerar att både orsaksoch botemedelsmodellen har särskiljande funktioner inom katego
rin; det berättas att likskiver bör botas med mull och ben från kyr
kogården och "från dens grav, som man ansåg skulle vara orsaken
till sjukdomen". Sjukdomen ska alltså botas i enlighet med det sätt
på vilket den har uppstått. Om LIKSKIVER utmärks av specifika orsa
ker och botemedel, ligger det nära till hands att anta att detsamma
gäller även för JORDSKIVER och HORSKIVER. Om detta skulle vara
riktigt, fyller orsaks- och botemedelsmodellerna särskiljande funk
tioner inom kategorin.

Uppteckningen från Seglora
Indicierna på att botemedels- och orsaksmodellerna har särskiljande
funktioner är många, men som synes inte alltid entydiga. En upp
teckning från Seglora (Vgl.) berättar om kategorimedlemmarna
MÖRDARSKIVERT, TJUVSKIVERT och HORSKIVERT (Eu). Att alla dessa
skiljs åt med hjälp av botemedelsmodellen verkar säkert; vid mördarskivert borde barnet dricka ur en mördares sko, tjuvskivert bota
des med stoft från galgbacken medan bot för horskivert kunde upp
nås genom att man strök det sjuka barnet med någon bit av den
skyldiga kvinnans kläder. Det är emellertid bara vid horskivert som
någon sjukdomsorsak explicit omnämns och det handlar då om att
en "horaktig kvinna" har tittat på barnet. Av denna information
framgår att orsaksmodellen bidrar till att särskilja HORSKIVER från
övriga kategorimedlemmar. Kan jag då räkna med att orsaksmodel
len har en särskiljande funktion även vid MÖRDARSKIVERT och
TJUVSKIVERT, dvs. att orsaksmodellen utgör grunden för deras exi
stens som specifika och särskilda kategorimedlemmar? Svaret på den
frågan måste bli ja om man, som jag, utgår från den kognitiva se
mantikens idéer om kategorier och kategoribildning som hävdar att
"semantic content is structured and symbolized overtly, in the sur
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face forms of a language, not at the level of abstract underlying re
presentations" (Taylor 1995:239). För att förklara detta måste jag
alltså återvända till föregående kapitels resonemang om benämnings
strategier. Där visade jag på en strategi som går ut på att man be
nämner olika sjukdomsvarianter efter de bakomliggande orsakerna.
Utan att uppteckningen explicit uttalar det, verkar det inte orimligt
att anta att alla dessa kategorimedlemmar vilar på föreställningen om
onda ögat och att beteckningarnas bestämningsleder därmed pekar
ut tre olika typer av normbrytare - mördare, tjuvar och horor, vilka
i sin tur då har givit upphov till tre olika medlemmar av den aktuel
la sjukdomskategorin (se 4.2).

6.3.2 Några generella reflexioner kring den koncentrerande
strukturens karakteristiks
Sammanfattningsvis kan sägas att den koncentrerande strukturen
utmärks av barnsjukdoms- och symptommodellernas kategorisammanhållande funktioner lika mycket som av botemedels- och or
saksmodellernas särskiljande funktioner. Orsaks- och botemedels
modellerna är intimt förknippade med varandra eftersom den tänkta
sjukdomsorsaken indikerar vilken typ av botemedel som kan anses
vara verkningsfullt. Därav följer också att de båda modellerna
kommer att ha samma funktioner inom kategorin; om orsaksmodel
len har en särskiljande funktion, kommer detta att gälla även för
botemedelsmodellen.
Den koncentrerande strukturen kan beskrivas som ett slags
motpol till den radierande strukturen där det generellt sett är symp
tommodellen som har den mest utpräglade särskiljande funktionen.
Utan att tänja för mycket på Lakoffs påstående, tror jag emellertid
man kan hävda att the-myth-and -belief principle kan appliceras även
på den koncentrerande kategoristrukturen (Lakoff 1987:94; se 6.2.1).
Enligt denna princip kan föreställningar om världen i en radierande
struktur spela en viktigare och mera aktiv roll för kategoristruktu
ren än strukturella kriterier, och enligt min uppfattning är detta gil
tigt även för den koncentrerande stuktur som jag har beskrivit här.
Symptomen, de strukturella kriterierna, är här av ringa betydelse för
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kategoristrukturen i en annan bemärkelse än när det gäller kategorin
RIS. Visserligen är det just symptommodellen, tillsammans med
barnsjukdomsmodellen, som håller samman kategorin SKÄVER/SKÄRVA, men det är föreställningar om världen, här i form av
antaganden om orsaker och botemedel, som skiljer de olika katego
rimedlemmarna från varandra.
Symptomens något underordnade betydelse inom de båda kate
goristrukturerna kan förmodligen förklaras med att dessa inte bidrar
till den förståelse av sjukdomen som är så väsentlig för att hitta bo
temedel. Symptomen signalerar visserligen att allt inte står rätt till
med en persons hälsa, och de utgör samtidigt tillstånd som måste
åtgärdas, men de ger inga fingervisningar om adekvata botemedel.
För att komma dithän, måste man ta till de hävdvunna orsaksföre
ställningarna, allt i enlighet med principen att man bör hämta bot
där man har fått sot (jfr 1.5.2).

6.4 Kategoristrukturer med både radierande och
koncentrerande inslag
De kategoristrukturer som jag har diskuterat i de föregående avsnit
ten följer de principer som framstår som de normala i det material
som analyseras i denna avhandling. Dock finns i materialet två be
lägg som speglar strukturer med både radierande och koncentreran
de inslag. Även dessa bygger på de ICM-kluster som jag har beskrivit
i 6.2 och 6.3, varför jag avstår från att upprepa dessa här.
Avvikelserna utgörs av ett belägg från Korsberga (Vgl.) samt ett
från Stigsjö (Åml.) och båda kännetecknas av att de innefattar kate
gorimedlemmar som fogas till kategorin på andra premisser än övri
ga kategorimedlemmar. I belägget från Korsberga (ULMA 13179.
Svar på fri. K23), som kan beskrivas som en koncentrerande stuktur
med radierande inslag, berättas om tre medlemmar av kategorin
SKÄRVA: LIKSKÄRVA, HORSKÄRVA och ISTERSKÄRVA. De två första
kategorimedlemmarna förhåller sig identiskt till symptommodellen,
som därigenom får en sammanhållande funktion. De symptom som
kännetecknar likskärva och horskärva är ledproblem, svaga ben och
sneda ögon. Isterskärva har däremot inga av dessa karakteristika.
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Här är det stor mage och fetma som är de utmärkande dragen. Där
med har symptommodellen en särskiljande funktion för just denna
kategorimedlem, något som i sin tur utgör det radierande inslaget i
kategoristrukturen ifråga.
Lika tydligt är att orsaksmodellen särskiljer LIKSKÄRVA från
HORSKÄRVA; i det förra fallet uppges orsaken vara att modern under
havandeskapet har sett lik, i det senare att fadern har haft sexuella
förbindelser utanför äktenskapet, alternativt att "oärliga personer"
har tittat på barnet. Angående botemedel sägs inget explicit i den
aktuella uppteckningen, men med tanke på de mönster som jag har
redovisat i det föregående, där orsaks- och botemedelsmodellerna är
beroende av varandra, framstår det som sannolikt att också denna
modell har en särskiljande funktion, vilket konkret skulle innebära
att de båda sjukdomsvarianterna ska botas i enlighet med de sätt på
vilka de har uppstått.
Barnsjukdomsmodellen förenar alla de tre kategorimedlemmar
na, dvs. LIKSKÄRVA, HORSKÄRVA och ISTERSKÄRVA. Bortsett från
denna modell, är det svårt att entydigt peka ut någon sammanhål
lande faktor, något som naturligtvis kan bero på att uppteckningens
innehåll är ofullständigt i detta avseende.
Det nämnda belägget från Stigsjö (Åml.) speglar enligt min upp
fattning en radierande struktur med koncentrerande inslag. Katego
rimedlemmarna utgörs här av GNIDRIS, SKJUTRIS, VÄDERRIS,
KRYPRIS och JORDBUNDENRIS (Eu 29685). Innan jag går in på diskus
sionen om sammanhållande och särskiljande faktorer, vill jag dock
tydligt framhålla att jag i detta sammanhang är tvungen att resonera
utifrån delvis bristfälliga och indicieliknande uppgifter.
Även här framstår det som tydligt att barnsjukdomsmodellen
har en sammanhållande funktion. Detsamma är giltigt för boteme
delsmodellen; alla varianter av ris ska här botas med smöjning ge
nom jord eller med en viss smörjkur.
Orsaksmodellens har en särskiljande funktion, åtminstone vid
KRYPRIS och JORDBUNDENRIS. Krypris uppstår om modern har kru
pit genom någon öppning utan att ta samma väg tillbaka.93 Utifrån

93 Jag

vill här återknyta till den diskussion om sekundära tolkningar som jag förde
i inledningen till kap. 5. Vid krypris får barnet svårt att gå och sjukdomen uppstår
om modern under graviditeten har krupit genom en öppning. Elementet kryp- har
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samma premisser skiljer sig JORDBUNDENRIS från övriga kategori
medlemmar. Sjukdomsvarianten ifråga uppstod om barnets far an
vände växande träd istället för störar när han satte upp en gärdsgård.
Sjukdomen förmedlas således genom fadern via trädet, men det är
uppenbarligen det faktum att trädets rötter fortfarande står i jorden
och har kontakt med de krafter som där finns som är sjukdomsbringande (se Tillhagen 1962:22 ff.).
När det gäller de fyra förstnämnda kategorimedlemmarna, dvs.
GNIDRIS, SKJUTRIS, VÄDERRIS och KRYPRIS, har symptommodellen
en särskiljande funktion, vilket för övrigt är det normala vid katego
rin RIS. Vid gnidris var barnet grinigt och oroligt, samtidigt som det
hade för vana att gnida huvudet på ett förmodligen karakteristiskt
sätt. Skjutris kändes igen på att barnets nacke deformerades, väderris
på magproblem, medan barnet hade svaga ben och svårt att lära sig
gå när det drabbades av krypris. Samtliga dessa kategorimedlemmar
står alltså i ett radierande förhållande till varandra.
Hur förhåller sig då den sista medlemmen, JORDBUNDENRIS, till
de övriga kategorimedlemmarna? Det är här svårt att definitivt ta
ställning till symptommodellens funktion, eftersom inga symptom
nämns i uppteckningen vid just JORDBUNDENRIS. Min tanke är dock
att symptomen mer eller mindre sammanfaller med de symptom
som kännetecknar kategorins centrala exempel, vilket i sin tur skulle
kunna innebära att de uppfattas som självklara och därför inte behö
ver nämnas.
Jag kan se ytterligare ett argument för att mitt antagande skulle
vara riktigt. Detta argument ligger immanent i benämningsstrategin.
I 4.1 visade jag att elementet jordbunden med all sannolikhet har
betydelsen 'bunden av jorden' och syftar på att det sjuka barnet på
ett eller annat sätt har skadats av de underjordiska. Det är således
den tänkta sjukdomsorsaken som fokuseras i bestämningsleden. Ut
ifrån den kognitiva semantiska grundtanken att semantiskt innehåll
struktureras i ytspråket i stället för genom underliggande representa
tioner (se t.ex. Taylor 1995:239), förefaller det troligt att det är det
centrala semantiska innehållet som kommer till uttryck i bestäm-

därmed givetvis en dubbel betydelse. Vilken av tolkningarna som är den primära,
är dock svårt att ha någon uppfattning om.
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ningsleden och att symptomen i detta fall spelar en underordnad roll
för den aktuella sjukdomsbeteckningens semantik.
Om detta resonemang stämmer, skulle det koncentrerande in
slaget i den aktuella kategoristrukturen utgöras av JORDBUNDENRIS,
en kategorimedlem som delar ett eller flera symptommässiga karak
teristiska med en eller flera andra kategorimedlemmar och som i
symptommässigt avseende sammanfaller med det centrala exemplet
inom kategorin.

6.5 Sammanfattande diskussion
I 1.5.2 visade jag att det djupast sett finns en mycket begränsad upp
sättning antaganden om hur sjukdom uppstår. Dessa antaganden är
likartade över hela undersökningsområdet och går ut på att sjukdom
uppstår p.g.a. övernaturliga väsen, som en följd av marginaliserade
personers inflytande eller genom kontakt med de döda (se även kap.
4). Däremot kan dessa föreställningar ta sig mycket olika uttryck på
det mer konkreta, explicita planet, t.ex. vad beträffar vilka handling
ar, vilka människor eller väsen som anses vara sjukdomsframkallande.
Med den kategoribildning som här är aktuell förhåller det sig på
liknande sätt, dvs. att den grund som kategorierna djupast sett vilar
på är likartad för både RIS och SKÄVER/SKÄRVA. Denna grund utgörs
av kulturellt motiverade antaganden om hur sjukdom uppstår
och/eller botas och vad som betraktas som sjukligt. Men grunden är
dold, kanske också för de meddelare som mer eller mindre direkt
kommer till tals i uppteckningarna. Kanske skulle fenomenet kunna
belysas med bilden av två hus som byggts på identiska socklar av
betong, där väsentliga delar av sockeln ligger dold under jord, men
där delar av den ligger ovan jordytan och därmed är synlig. De två
husen, som är byggda på socklarna, kan däremot vara mycket olika
till utseendet: det ena kan ha två våningar, medan det andra bara har
en, det andra har spröjsade fönster där det andra har panoramaföns
ter, det ena rött, det andra vitt. Trots alla olikheter är husen är
byggda på identiska betongsocklar, något som är av avgörande bety
delse för husets form, även om detaljutformningen kan bli mycket
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olika och därmed också ge vitt skilda intryck i den utomstående be
traktarens ögon.
Av det ovan sagda och av de resultat som har presenterats tidi
gare i kapitlet, kan man sluta sig till att det inte finns några generella
regler för hur kategorier struktureras, även när de i grunden bygger
på samma kulturellt definierade antaganden om verkligheten och
utgår från samma ICM-kluster, dvs. de kognitiva modeller på vilka
kategoristrukturen bygger. Djupast sett bygger båda kategorierna på
kulturellt motiverade antaganden om hur sjukdom uppstår och bo
tas. På ytnivån, dvs. i kategoriernas interna struktur, kan man där
emot iaktta stora skillnader när det gäller de konkreta yttringarna av
ICM-klustret.
Skillnaden mellan den radierande strukturen, representerad av
kategorin RIS, och den koncentrerande, representerad av SKÄVER/SKÄRVA, är att den radierande strukturen är mycket lösare
sammansatt än den koncentrerande. Om man bortser från det cen
trala exemplet, kan de olika medlemmarna i kategorin RIS utgå från
endast en eller ett par modeller i ICM-klustret, medan medlemmar
na av SKÄVER/SKÄRVA bygger på samtliga ICM. Här är det endast
det konkreta innehållet i orsaks- och botemedelsmodellerna som
varierar.
Jag är medveten om att jag i detta kapitel har fört ett flertal re
sonemang utifrån, åtminstone ytligt sett, bristfälliga uppgifter. Detta
kan naturligtvis betraktas som ett metodiskt problem, men frågan är
hur uppteckningarna bör betraktas. Ar det nödvändigtvis så att en
uppteckning som inte innehåller uppgifter om t.ex. symptom är
ofullständig i alla bemärkelser? Om den å andra sidan saknar uppgif
ter om sjukdomsorsaker - måste detta då betraktas som ett av upp
tecknarens förbiseenden? Naturligtvis kan svaret på båda dessa frå
gor vara jakande. Men det kan också vara så att den folkliga katego
ristrukturen reflekteras bl.a. på detta sätt, i något som skulle kunna
kallas "tysta uppgifter". Ett i materialet påfallande drag är nämligen
att belägg som beskriver beteckningar med orsaksrelaterade bestäm
ningsleder innehåller så lite av information om symptom jämfört
med de uppgifter om orsaker och botemedel som där finns att tillgå.
Belägg som däremot tar upp beteckningar med symptomrelaterade
bestämningsleder innehåller, å andra sidan, mer av information om
symptom än om orsaker.
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7 Avslutande diskussion

De resultat som jag hittills har presenterat i denna avhandling väcker
en rad frågor som, åtminstone delvis, är omöjliga att fullständigt
besvara och i stället föranleder ytterligare diskussion. Några av dessa
vill jag särskilt lyfta fram och belysa i denna avslutande diskussion.
Ett avsnitt i detta kapitel ägnas åt den markanta skillnad som
finns beträffande orsaksföreställningar och botemedel mellan det
område där ris är belagt respektive det område där skaver och skärva
hör hemma. Det föreligger således en kulturell gräns mellan de båda
områdena. Dessa förhållanden dryftas i 7.1.
Jag har i tidigare avsnitt använt uttrycket folkmedicin. Vad inne
fattar detta begrepp? Framförallt gäller det här folkmedicin så som
denna uttolkades under den period när materialet dokumenterades,
varför jag finner det intressant att även diskutera beteckningar och
orsaksföreställningar ur ett förändringsperspektiv.
Jag har i denna avhandling undersökt de folkliga sjukdomskate
gorierna RIS samt SKÄVER/SKÄRVA ur et kognitivt semantiskt per
spektiv. Detta synsätt skiljer sig markant från andra semantiska teo
rier som ansluter till det objektivistiska paradigmet (se 1.5.3). Därför
vill jag i detta sammanhang på ett konkret sätt, utifrån mitt material,
visa på några av de fördelar som det kognitiva perspektivet erbjuder
vid undersökningar av folklig kategorisering.
Av kap. 5 och 6 framgår, åtminstone implicit, att det föreligger
ett starkt samband mellan benämningsstrategier och kategoribild
ning. Jag har därför funnit det nödvändigt att i denna slutdiskussions
sista avsnitt belysa förhållandet från ett kognitivt semantiskt per
spektiv.
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7.1 De folkliga föreställningarna och beteckningarna ur
ett kulturgränsperspektiv
Av kartan till kap. 2 framgår att en ordgeografisk gräns föreligger
mellan ett nordligt m-område och ett sydligt skäver/skärva-område.
Ett förhållande som jag inte har tydliggjort i avhandlingens tidigare
kapitel, är att denna gränslinje löper nästan identiskt med gränslin
jen för föreställningar om sjukdomsorsaker och botemedel. Detta
innebär att orsaksföreställningar och botemedel är mer eller mindre
intimt förbundna med en viss beteckning. Undantag finns för visso,
men den huvudtendens som jag har kunnat urskilja, är att sjuk
domsorsaker och botemedel som anknyter till normbrytare i stort
sett är frånvarande i m-området, medan de utgör ständigt återkom
mande teman i det material som rör skäver och skärva. Här förelig
ger med andra ord något av en kulturell gräns.
I m-området förklaras sjukdom, generellt sett, med övernaturli
ga väsen, t.ex. de underjordiska, något som är mera sällsynt i skäver/skärva-omridet. Att peka ut normbrytare som sjukdomsorsak
anknyter däremot till den uråldriga och förmodligen universella
föreställningen om onda ögat (se 4.2 och där anf. litt.). Det finns
därför inga skäl för antagandet att föreställningen skulle varit okänd
inom ris-området. Frågan är bara hur man kan förklara att föreställ
ningen huvudsakligen slår igenom i de sydligare delarna av Sverige.
Här kan jag inte presentera någon heltäckande förklaring till
den nämnda åtskillnaden i sjukdomsförklaringar och botemedel.
Kulturella gränser brukar emellertid uppfattas som resultatet av flera
olika, och ofta samverkande faktorer, som exempelvis kan vara av
historisk-politisk och ekonomisk art, men det kan också vara kultu
rella eller mentala förhållanden som ligger bakom en sådan gräns (se
t.ex. Edlund 1997; Winsa 1997:5; jfr Bringéus 1978:41 ff. och där anf.
litt.).941 detta sammanhang kan horskäverföreställningen vara bely
sande, en föreställning som är bäst belagd i Skåne, Halland, Småland
94

Inom det tvärvetenskapliga projektet Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i
tid och rum vid Umeå universitet har man ägnat begreppet kulturgräns uppmärk
samhet. Kulturgränser kan finnas på flera olika nivåer. De kan gå tvärs över kon
tinenter eller genom flera administrativa områden, men de kan också löpa inom
ett administrativt område eller mellan socknar, alternativt inom en socken (L.-E.
Edlund i Kulturgräns norr 1:7; se även Edlund (red.) 1994 passim).
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och Västergötland. Att föreställningen har ett starkt fotfäste i denna
del av landet, beror antagligen på den prägel av social kontroll och
stark religiositet som karakteriserat huvuddelen av detta område.
Den inomäktenskapliga fruktsamheten är dessutom hög (se Winberg
1997:26f.).
Att horskäverföreställningen däremot i stort sett är obefintlig i
m-området kan bero på att den sociala kontrollen vad gäller sedlig
heten inom detta område inte varit lika stark. Särskilt i norra Sveri
ge har sedlighetsnormerna tydligen varit mindre stränga. Nattfrieri
erna, dvs. seden att byarnas ogifta unga delade säng under helgdags
nätterna, var under 1800-talet utbredd och institutionaliserad (Löfgren 1969:29; NU 3 s.v. nattfrieri). Föräktenskapliga sexuella för
bindelser kopplades i detta område inte samman med sjukliga till
stånd eller med övernaturlig farlighet. Här är den utomäktenskapliga
fruktsamheten generellt sett också högre än i de sydvästliga delarna
av Sverige (se Brändström 1997).
Horskäverföreställningen bör dock inte ses som autonom i för
hållande till andra liknande föreställningar som också är belagda
inom det sydvästliga området. Här finns berättelser om hur tjuvar,
mördare och slösaktiga personer kan skada barn. Tydligt är att det
är den farliga människan som i detta sydvästsvenska område intar
den position som de underjordiska besitter i nordligare delar av lan
det. Man kan spekulera i om detta möjligen kan detta hänga samman
med det faktum att den sydvästsvenska landsbygden tillsammans
med Skåne var mer tätbefolkad än de övriga delarna av landet. Vad
man i så fall måste förutsätta är att människor som lever i en tätare
befolkningsstruktur hellre omvandlar rädslan från att gälla överna
turliga väsen till att gälla de människor som man visserligen känner
och har tätt inpå sig i byn, men som inte vill anpassa sig till samhäl
lets moraliska normer och livsstil och därigenom uppfattas som ett
hot mot den egna livsstilen.
Beteckningarna tjuvskäver, mordskäver o.d. är endast belagda på
ett fåtal ställen, detta till skillnad från beteckningar med hor- i be
stämningsleden. De förra beteckningarnas begränsade utbredning
kan tyda på att de är yngre än horskäver m. fl. Om detta antagande
stämmer, kan det tolkas som att det har skett en utveckling mot en
ny och vidgad konkret innebörd av föreställningen om onda ögat.
Att allt fler marginaliserade grupper apostroferas i sjukdomsbeteck
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ningar, kan då i sin tur - eventuellt - ses som ett indicium på att
människor uppfattas som allt farligare. En av de tendenser som etno
logen Jochum Stattin (1990) pekar på i sin bok om svensk rädsla från
bondesamhället till nutid, är mycket riktigt att rädslan har bytt
skepnad från att gälla övernaturliga väsen till att bli mer människocentrerad och fokusera t.ex. "fula gubbar" (Stattin 1990:143 ff.).
Förklaringen till detta finns självfallet i det faktum att den folkliga
föreställningsvärlden så som den såg ut under tidigare sekler har för
svunnit och ersatts av andra föreställningar om världen. Men kanske
är det de första indicierna på att denna utveckling är i vardande som
kommer till uttryck i beteckningar som tjuvskäver och mördarsskäver, trots att dessa som sagt ytterst vilar på den gamla föreställningen
om onda ögat.
Enligt Winberg (1997:26) hör Dalsland och Värmland till de
områden som inte med lätthet infogar sig i ett entydigt kulturgränsmönster. Detta antyder även mitt material, men då bör det
också påpekas att det material som kommer från dessa områden är
kvantitativt sett är ytterst begränsat. Här, liksom i andra mellanlig
gande områden som Västmanland och Närke, förekommer beteck
ningarna valk och såg. De orsaker som omtalas i samband med dessa
har att göra med både de underjordiska och med farliga människor;
sjukdomen kunde komma från jorden eller från vattnet, men den
kunde också bero på att en främmande människa hade sett barnet (se
2.4). Botemedlen påminner om dem som ansågs gångbara mot ris,
särskilt smöjning och smörjning, men även läsning har förekommit.
Av detta magra material kan man inte dra några säkrare slutsatser
om de aktuella områdenas kulturella tillhörighet. Man får endast
konstatera att det här finns drag som pekar i olika riktningar. Sådant
är vanligt i övergångområden.95
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Den i min undersökning indikerade skillnaden mellan ett sydligt och ett nord
ligt kulturellt område i Sverige har diskuterats i litteraturen, se översikter i t. ex.
Berg 1983 och NU 3:285 ff. Som ett bland många exempel kan här nämnas be
teckningarna för mjölktjuvande väsen. I söder, dvs. i Skåne, Blekinge, Halland,
Småland och Västergötland, kallas detta oftast mjölkhare, trollhare o.d. Norr där
om kallas mjölktjuvande väsen bära, bjära o.d. samt puke, tuss eller trollkatt. De
sydligaste landskapen särskiljer sig således från det övriga Sverige i detta avseende.
Det gör de också när det kommer till det mjölktjuvande väsendets utseende. Me
dan det i norr nästan uteslutande har formen av ett nystan, är det i söder skapat
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7.2 Ord och föreställningar i ett förändringsperspektiv
Folkmedicinen bör, som nämnts, inte ses som en statisk och odelbar
enhet; den är i högsta grad underkastad allehanda förändringar, åt
minstone ytligt sett. I detta avseende finner jag den rikliga förekoms
ten av pendangbildningar (se 5.3.1) och sekundära tolkningar av vis
sa bestämningsleder (se inledningen till kap. 5) särskilt intressanta,
eftersom dessa visar hur människor utifrån sina erfarenheter och
behov inte bara skapar nya sjukdomsbeteckningar, utan också en
delvis ny och differentierad förståelse av sjukliga tillstånd. Detsam
ma gäller många av de hapaxbelägg som materialet innehåller. Det
anmärkningsvärda vad gäller såväl hapaxbeläggens innehåll som
pendangbildningar och sekundära tolkningar av bestämningsleder är
dock att de alla passar mycket väl in i folkmedicinens grundläggande
sjukdomssyn som utgår från att sjukdom uppstår på övernaturlig väg
genom t.ex. övernaturliga väsen eller onda ögat och den drabbar
barn p.g.a moderns oförsiktighet. Varken pendangbildningar, se
kundära tolkningar eller hapaxbelägg bör därför ses som uppseende
väckande undantag ifråga om tematik. Snarare bör de förstås som
variationer över ett fåtal teman som är konstanta i den folkliga före
ställningsvärlden.
Mönstret är uppenbart vid den sekundära tolkning av bestäm
ningsleden led- som jag diskuterade i kap. 5. Elementet har kommit
att få olika tolkningar på olika orter. Den ursprungliga föreställ
ningen bakom denna bestämningsled är med all sannolikhet att gra
vida kvinnor bör akta sig för att passera genom led, dvs. grindar,
utan att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. På vissa håll har
man dock uppfattat bestämningsleden som syftande på led i anato
misk bemärkelse, närmare bestämt knäleden, eller på lederna i
vagnsaxlar. Dessa tolkningar avviker visserligen från den mer frekventa föreställningen om att det var farligt för mödrar att passera
grindar, men de anknyter samtidigt till föreställningen om att barn
kan drabbas av sjukdom om modern beter sig på fel sätt under gra
viditeten. Föreställningen om moderns beteende och att sjukdom
drabbar på övernaturligt sätt är således konstanta.
som en hare något som dessutom framgår av beteckningarna (Atlas över Svensk
folkkultur 2:2:21; Wall 1978).
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Pendangbildningarna är självfallet också av sekundär natur; de
har bildats i anslutning till tidigare kända beteckningar. Men också
pendangbildningarna står tryggt förankrade i den traditionella folk
liga sjukdomssynen. För att anknyta till 5.3.1, vill jag här åter aktua
lisera beteckningarna pigskärva och drängskärva som med all sanno
likhet har bildats i anslutning till horskärva och vilka båda syftar på
att barn blir sjuka genom onda ögat; en osedlig piga eller dräng har
kommit i kontakt med barnet som sedan insjuknar. Även här är det
alltså fråga om en etablerad föreställning om sjukdom som genererar
nya beteckningar. Men det som händer sedan den nya beteckningen
har skapats, är att sjukdomssynen på det mer konkreta planet diffe
rentieras, här genom att peka ut vissa grupper av osedliga som sjukdomsalstrare.
Något som till en början överraskade mig var materialets många
hapaxbelägg, bland vilka också de ovan nämnda pigskärva och dräng
skärva hör hemma. Det svenska materialet innehåller drygt 50 be
teckningar med en bestämningsled som endast är belagd på en ort.96
Uppräkningen av hapaxbelägg kunde göras lång, då nära nog varje
landskap representeras av någon beteckning som inte är belagd på
annat håll. Det finns dessutom beteckningar som visserligen repre
senteras av flera belägg, men som förekommer endast inom ett
mycket begränsat geografiskt område. I det följande kommer jag att
koncentrera uppmärksamheten på fyra sådana ord: malskäver och
strumpskäver (Skå.), svepskärva (Smål.) samt klockskäver (Hall.) där
de tre förstnämnda är hapaxbelägg och det senare representerat av
två belägg från två halländska grannsocknar, Vessige och Vinberg.
Det är emellertid inte bara de nyssnämnda beteckningarna som
är speciella. De orsaksförklaringar som förekommer i samband med
dem är inte heller belagda på andra ställen i materialet. Målskäver
beror på att modern under graviditeten har låtit ta mått till kläder,
strumpskäver på att modern har sett någon stå ute och sticka strum
por, medan förklaringen bakom klockskäver och svepskärva är att
modern har gått in i kyrkan medan klockorna ringde respektive att
hon har lindat sitt barn på fel sätt, dvs. uppifrån och ner. På det
konkreta planet handlar det här alltså om mycket speciella sjuk

96

Jag har här inte räknat belägg som finns i det norska och danska materialet
eftersom detta inte har samlats in lika konsekvent som det svenska.
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domsorsaker, men den underliggande sjukdomssynen är hursom
helst den traditionella; det onda drabbar barnet på övernaturlig väg
via moderns oförsiktighet.
Det system av folkmedicinska beteckningar och föreställningar
som kommer till uttryck i materialet är delar av ett intrikat system
där det finns en ömsesidig påverkan mellan ord och föreställning.
Orden genererar å ena sidan nya konkreta sjukdomsföreställningar,
vilket är fallet när elementet led- ges olika innebörd på olika orter.
Samma mönster av språkligt motiverad association är förmodligen
giltigt även vid många av de pendangbildningar som jag diskuterade i
5.3.1. Å andra sidan ger nya erfarenheter av sjukdom upphov till
nya konkreta sjukdomsförklaringar som i sin tur genererar nya be
teckningar. Det senare torde vara fallet med målskäver, strumpskäver, klockskäver och svepskärva, även om jag här inte har några di
rekta belägg för att denna tanke är riktig.
Hade modern under graviditeten i stället gjort något som på
minner om sjukdom och på det sättet frammanat det onda? Ja, i fal
let målskäver förhåller det sig möjligen så. Här hade hon ju låtit ta
mått till kläder. Därigenom utsattes modern, och indirekt det barn
hon bar, för en handling som leder tankarna till sjukdom, och när
mare bestämt till ett av de mer frekventa botmedlen mot ris, skäver
och skärva, dvs. mätning, som innebär att barnets extremiteter mäts
på olika ledder. Den sjukdom som sedan uppstår får därför en be
teckning som refererar till den handling som ligger bakom, dvs.
målskäver 'mätskäver'. Farligheten i denna handling kan därmed
förklaras utifrån folkemedicinens symboliska och associativa tän
kande (jfr Johannisson 1997:193).
Samma symboliska tänkande antar jag ligger till grund för be
teckningarna svepskärva och strumpskäver, dock på lite olika sätt.
Om barn fick svepskärva berodde det som sagt på att modern ha
lindat, eller svept, barnet åt fel håll. Eftersom detta rätteligen skulle
göras nerifrån och upp, blir resultatet av hennes metod att hon utför
handlingen baklänges, och det som sker baklänges förknippas
i folkligt tänkande med onda makter (se t.ex. Klintberg 1980:31 f.).97
Modern utför här alltså en handling som utmanar dessa genom att

97 Bakom

föreställningen om det bakvändas farlighet ligger enligt Klintberg tanken
att "dödsriket är en nedåtvänd spegelbild av jorderiket" (1980:32).
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hon agerar som dem. Ett sätt att få sjukdom att återvända till de
makter som hade förorsakat den, var att just utföra handlingar bak
länges, att läsa böner baklänges, att räkna baklänges, att gå baklänges
runt altaret osv. Men detta skulle, väl att märka, utföras först efter
det att det onda hade materialiserat sig i form av sjukdom.
Lars-Erik Edlund har myntat termen inferentiella öknamnsbild
ningar för att beskriva de kollektiva öknamn som uppstår genom
någon typ av "friare association mellan en led i ortnamnet (eller inbyggarnamnet) och det aktualiserade öknamnselementet" (Edlund
1985:137). Resultatet av en sådan process syns i t.ex. smedstaspiken
som är öknamnet på innevånarna i Smedsta; ordet smed har här ak
tualiserat ordet spik (Edlund 1985:138; se även Edlund a. a. s. 143
ff..). Utifrån ett likartat perspektiv vill jag förstå beteckningen
strumpskäver. Vad jag då främst tänker mig är att beteckningen har
uppstått till följd av en association mellan strumpa och ben, inte
minst som några bland de vanligare - och allvarligare - symptom
som tas upp i materialet handlar om deformerade ben (se 3.1.1). Det
ta skulle således innebära en association dels mellan strumpa och
ben, dels mellan det som håller på att tillverkas och det som växer i
moderlivet. En viktig komponent för att associationen ska kunna
uppstå är här den grundläggande föreställningen att det ofödda bar
net kan skadas genom de synintryck som modern får (se 4.4). Vik
tigt är dessutom att strumpan stickas utomhus, dvs. där de onda
makterna har det friaste spelrummet.
Det vanliga folkmedicinska förfaringssättet när någon blev sjuk
var att försöka ta reda på hur det hade skett, eftersom man skulle
bota lika med lika. Mot bakgrund av den vanliga föreställningen att
sjukdom drabbar barn genom moderns oförsiktighet, frågade man
sig naturligtvis vad modern hade varit med om under graviditeten
eller strax efter barnets födelse. Hade hon varit med om något ovan
ligt, kanske någon händelse som skrämt henne, t. ex. att kyrkklock
orna plötsligt började ringa medan hon gick in i kyrkan? Om likskaver blir resultatet av kontakt med lik, stjärnskärva av att gå ut
omhus barhuvad osv., förefaller det inte orimligt att man skapar en
ny beteckning, klockskäver, för att beskriva ytterligare en potentiellt
farlig situation, nämligen den som kan uppstå om man kommer så
sent till kyrkan att klockorna har börjat ringa.
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Alla de beteckningar som jag här har diskuterat, oavsett om de
är pendangbildningar, sekundära tolkningar av bestämningsleder
eller beteckningar med mycket begränsad geografisk utbredning,
pekar på två intressanta tendenser i materialet som har att göra med
flexibilitet och förändring. Å ena sidan stämmer de tematiskt myck
et väl överens med gamla folkliga uppfattningar om sjukdomars
uppkomst, å andra sidan avviker de från traditionella uppfattningar
genom att beteckningar skapas och specifika sjukdomsförklaringar
anpassas efter konkreta, möjligen individuella, erfarenheter av sjuk
dom. Möjligen bör dessa förhållanden förstås i relation till kulturens
kunskapsgenerering som en kumulativ process (se 1.5.2). Ju fler po
tentiellt farliga situationer man kan peka ut, språkligt etikettera och
därmed behärska, desto mer växer kunskapen om sjukdomsframkallande beteenden. Ytterst handlar det förmodligen om socialisation;
den blivande modern måste lära sig ge akt på och undvika så många
vådliga situationer och handlingar som möjligt för att skydda sig och
sin avkomma.
Det finns goda skäl för antagandet att det är ett folkmedicinskt
system i förändring, för att inte säga på reträtt, som framträder i
mitt material, inte minst med tanke på den tidsperiod från vilken det
härrör, dvs. från ca 1850 till ca 1930. Perioden utmärks av omfattan
de förändringar i samhället på många plan, inte minst vad gäller
sjukvård och utbildning. Provinsialläkarna blir allt fler och läkarve
tenskapens sjukdomssyn blir därmed tillgänglig för en bredare all
mänhet. Enligt Karin Johannisson (1997:913 ff.) försvinner gradvis
det gamla sättet att se på kroppen och dess sjukdomar som delar av
ett existentiellt och symboliskt sammanhang. I stället kommer lä
karvetenskapen med en ny syn på kroppen som i stället fokuserar
varje organ och dess funktioner för sig. Sjukdomar får en naturve
tenskaplig förklaring utan koppling till den övernaturliga dimensio
nen.
Reträtt-tendenserna visar sig i mitt material genom att folkme
dicinen har vissa likheter med den s.k. vardagsmedicinen, dvs. den
form av medicin som varje människa ägnar sig åt vad gäller allt från
tolkningen av sjukdomsyttringar till egna huskurer. Denna form av
medicin existerar således inom den privata sfären och utgår från den
egna erfarenheten i första hand; den utgör således inget expertsystem
i likhet med vetenskaplig medicin eller folkmedicin. Ett av de främs
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ta kännetecknen på vardagsmedicinen är dess trolöshet: "Den vand
rar fritt mellan olika förståelseformer, hämtar vad den behöver och
kombinerar med praktisk erfarenhet" (Johannisson 1997:210). Här
tycker jag att det finns en koppling till de pendangbildningar, hapaxbelägg och sekundära tolkningar av bestämningsleder som jag har
diskuterat i detta avsnitt genom de mer eller mindre aparta konkreta
sjukdomsförklaringar som de ger uttryck för.
Vad jag kan se i mitt material, finns det en grundmurad trohet
mot det folkmedicinska betraktelsesättet i såväl orsaksförklaringar
som botemedel på det mer abstrakta planet, men när det kommer
till de konkreta förklaringarna och skapandet av beteckningar ver
kar friheten vara större samtidigt som individuella erfarenheter av
sjukdom spelar en stor roll för såväl skapandet av beteckningar som
för att förklara enskilda sjukdomsfall. De gamla föreställningarna ges
på detta sätt nya innebörder och nya språkliga uttryck, kanske p.g.a.
att den institutionaliserade folkmedicinen i form av lokala botare
och boterskor minskade i antal och betydelse under en period då det
folkmedicinska tänkesättet fortfarande hade en stark ställning i
människors medvetande.

7.3 Kognitiva och objektivistiska antaganden om
betydelse och kategorisering
Enligt det objektivistiska synsättet är det strukturella kriterier, dvs.
semantiska särdrag som utgör hörnpelarna i all kategoribildning (se
1.5.3; jfr även t.ex. Kleiber 1990:21 ff.). Om man väljer att betrakta
kategorierna RIS och SKÄVER/SKÄRVA utifrån detta perspektiv,
framträder ett paradoxalt fenomen. Detta blir tydligt när man stude
rar materialets betydelseangivelser, särskilt när det gäller de många
varianter av ris, skäver och skärva som har beskrivits på ett flertal
ställen i avhandlingen. De strukturella kriterier som här fullgör kra
vet på semantiska särdrag är de synliga sjukdomstecknen - sympto
men.
Som framgår av kapitel 6 spelar symptomen helt olika roller
inom kategorierna RIS respektive SKÄVER/SKÄRYA. Dels kan sjuk
domsvarianter med de mest olikartade symptom falla in under
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samma kategori, dels kan samtliga medlemmar av en kategori känne
tecknas av identiska symptom.
För att illustrera det förstnämnda fenomenet har jag valt två
uppteckningar, en från Arbrå (His.) och en från Grangärde (Dal.). I
Arbrå-uppteckningen omtalas fem medlemmar av kategorin RIS, i
uppteckningen från Grangärde sex. I varje uppteckning ges vitt skil
da symptom för de olika sjukdomsvarianterna och ofta nämns en
dast ett enda:
Arbrå:

Grangärde:

nervris: orolig sömn
skjutris: ledbesvär
skrikris: skrikighet
vattsris: spetsiga fingrar
jordbundenris: avstannad växt

borstris: pormaskar
skrikris: onormalt rörelsemönster
skrikighet
ryggproblem
jordris: svårigheter att gå
vårdbundenris: avstannad växt
kobenthet
sovris: trötthet
sågris: onormala naglar

Det slående är här att NERVRIS, SKJUTRIS, SKRIKRIS osv. betraktas
som medlemmar av kategorin RIS, trots att de är så olika symptom
mässigt sett.98 Påfallande är också att det är relativt tydliga och sär
skiljande karakteristika som omtalas: spetsiga fingrar kontrasteras
t.ex. mot avstannad växt, onormala naglar mot pormaskar osv.
Samtidigt finns som sagt rikligt med exempel på den motsatta
strategin, nämligen att samtliga sjukdomsvarianter kännetecknas av
samma symptom. Detta förekommer oftast vid kategorin SKÄVER/SKÄRVA." Även här utgår jag från två olika uppteckningar, den
ena från Ydre hd (Ögl), den andra från Rödeby (Blk):

98

Naturligtvis skulle man kunna tänka sig att meddelarna/upptecknarna har tagit
fasta på de särskiljande dragen och utelämnat sådana som är gemensamma för alla
medlemmar av kategorin, då dessa möjligen skulle kunna betraktas som mindre
intressanta. Denna tanke verkar dock föga trovärdig eftersom meddelarna
och/eller upptecknarna genomgående har agerat på samma sätt: de berättar alla
om ett eller flera symptom som skiljer den ena varianten av ris från den/de andra.
99 Det finns dock ett fåtal möjliga undantag från regeln att alla varianter av skäver/skärva är identiska symptommässigt. I en uppteckning från Skåne utan när
mare ortsangivelse, berättas t.ex. om jordskäver som sägs "igenkännas därpå, att
barnets hand, då den hölls emot solljuset, ej var lika genomlysande som en frisk
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Barnsjukdomen Skerfvan är af 3 slag: Jordskerfvan, Horskerfvan och Likskerfvan, enahanda till sina följder men olika till anledningar och botemedel
(Rääf 18561:127)
Vid alla slag av skärvan [himmelskärva, stjärnskärva, likskärva] faller huvut
in och lederna också sjunker in på barnet (Eu).

En ansenlig mängd uppteckningar innehåller liknande uppgifter; för
kategorin SKÄVER/SKÄRVA är symptomen av allt att döma ointres
santa när det gäller att skilja den ena kategorimedlemmen från den
andra.
En särdragsanalys av de ovan relaterade uppgifterna medför att
följande mönster utkristalliserar sig:
I. olika medlemmar av en kategori behöver inte dela något seman
tiskt särdrag.
II. olika medlemmar av en kategori kan dela alla semantiska särdrag.
Inledningsvis valde jag att definiera förhållandet som en paradox; det
handlar just om en skenbar motsägelsefullhet som blir synlig endast
när man betraktar fenomenet utifrån det objektivistiska antagandet
att kategoribildning sker utifrån semantiska särdrag (jfr 1.5.3).
De här framlagda resultaten äger enligt min uppfattning en ge
nerell språkvetenskaplig räckvidd eftersom de leder fram mot dis
kussionen kring begreppet betydelse. Tydligt är att man inte kan
anlägga det objektivistiska och atomistiska synsättet som hävdar att
betydelsen hos ett ord är delbar i elementen denotativ och konnotativ betydelse (se t.ex. Lyons 1977:174 ff.; Nida 1975). Denotationen
skulle vara summan av det antal särdrag som är nödvändiga och till
räckliga för att beskriva ett visst ords referens, konnotationen de
associationer som vi har kring samma ord. Vanligt är också att man
räknar med en emotiv betydelse som utgörs av de känslor som ordet
ifråga väcker hos oss.
Detta objektivistiska synsätt bereder stora problem. Denotatio
nen skulle nämligen bli densamma hos både himmelskäver, likskäver

människas hand" (Eu). Här omtalas dock inga andra varianter av skäver, varför
det är svårt att ha någon uppfattning om hur eventuella sådana tedde sig symp
tommässigt.
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och borskäver, för att bara nämna några exempel. De karakteriseras
alla av samma semantiska särdrag och borde enligt samma synsätt
betraktas som synonymer.
Föreställningar om världen har ofta inte ansetts ha någon bety
delse för ords denotation. Snarast skulle man väl föra sådana feno
men till det som normalt brukar kallas konnotationer. Tvärt emot
de traditionella antagandena vill jag hävda att föreställningar om
världen kan ha en direkt implikation på ords betydelse. Eftersom
särdragen är identiska för alla ord som har skaver eller skärva som
huvudled, kan dessa inte vara betydelseskiljande. Av uppenbara skäl
framstår inte ett sådant antagande som särskilt rimligt. Tvärtom bör
orsaksföreställningarna räknas till ordets betydelse, eftersom det är
just dessa som är betydelseskiljande. Därmed blir det inte heller re
levant att göra någon distinktion mellan denotativ och konnotativ
betydelse.
Jag tror snarare att man måste tänka sig en form av gestalt
betydelse som representeras av de ICM-kluster som jag redogjorde
för i 6.2 och 6.3 (jfr Lakoff 1987:489 f.). I detta ingår, när det gäller
de folkliga sjukdomsbeteckningarna, såväl föreställningar om ålder
vid vilken sjukdomen uppträder, som föreställningar om karakteris
tiska symptom, orsaker och adekvata botemedel. Betydelsen hos ett
ord är således inte delbar, den kan inte betraktas som summan av ett
antal betydelsekomponenter, utan som en helhet byggd på kulturellt
motiverade kognitiva modeller av verkligheten, där även sådant som
traditionellt har betraktats som konnotationer spelar en avgörande
roll.

7.4 Ett kognitivt semantiskt perspektiv på sambandet
mellan benämningsstrategier och
kategoristrukturer
Innan jag går in i en diskussion rörande sambandet mellan benäm
ningsstrategier och kategoristrukturer, måste jag rekapitulera några
av de grundläggande resultaten från kapitel 5 och 6. De många vari
anterna av ris, skäver och skärva markeras språkligt genom unika
bestämningsleder. Det vanliga mönstret är som vi sett att beteck212

ningar med ris som huvudled utmärks av symptomrelaterade be
stämningsleder, som i exempelvis fetris, huvudris och skjutris, medan
beteckningar med skaver eller skärva som huvudled har orsaksrelaterade bestämningsleder, något som är fallet med grytskäver, grind
skärva och gravskärva.
Kategorierna RIS respektive SKÄVER/SKÄRVA utgår från ett kluster av s.k. idealiserade kognitiva modeller (ICM), som utgörs av en
barnsjukdomsmodell, en symptommodell, en orsaksmodell samt en
botemedelsmodell. Dessa kan antingen fylla uppgiften att hålla
samman kategorierna eller att skilja den ena kategorimedlemmen
från den andra. Kategorin RIS kan beskrivas som en radierande
struktur, medan kategorin SKÄVER/SKÄRVA är koncentrerande (se
6.1).

En följd av de resultat som presenteras i kap. 5 och 6 är att det
finns ett starkt samband mellan benämningsstrategier och kategori
strukturer. Detta blir synligt dels genom att symptomrelaterade be
teckningar refererar till kategorimedlemmar som ingår i radierande
strukturer, dels genom att orsaksrelaterade beteckningar refererar
till kategorimedlemmar som ingår i koncentrerande strukturer. Så
refererar t.ex. bestämningsleden i skrikris till det karakteristiska
symptomet att barn gråter ovanligt mycket samtidigt som SKRIKRIS
ingår i en kategori med radierande struktur (se 6.2). Bestämningsle
den i likskärva syftar däremot på den tänkta sjukdomsorsaken, dvs.
att sjukdomen har uppstått till följd av kontakt med en död männi
ska. Kategorimedlemmen LIKSKÄRVA ingår i en kategori med kon
centrerande struktur (se 6.3).
Sambandet mellan benämningsstrategi och kategoristruktur
kan, som jag ser det, förstås utifrån två av den kognitiva semantikens
grundantaganden, varav det ena hävdar att semantiskt innehåll
struktureras och symboliseras i ytspråket och inte genom abstrakta
representationer (Taylor 1995:239; se även Theil Endresen 1996).
Enligt ett annat antagande är kategorier konventionella:
It is commonly asserted - by linguists and anthropologists, and others, that
categories have neither a real-world nor a perceptual base. Reality is merely a
diffuse continuum, and our categorization of it is ultimately a matter of
convention [...]. (Taylor 1995:2).
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Påståendet att semantiskt innehåll struktureras och symboliseras i
ytspråket illustreras i mitt material genom benämningsstrategierna
eftersom dessa kan ses som reflexer av de underliggande kognitiva
modeller som ligger till grund för sjukdomskategoriernas uppbygg
nad. Både symptom- och orsaksrelaterade bestämningsleder återspeg
lar den kognitiva modell som fyller den viktigaste särskiljande funk
tionen inom kategorin som helhet. Vid kategorin RIS är det symp
tommodellen som innehar denna funktion och det vanliga mönstret
när hyponymer till ris bildas, är som sagt att dessa anknyter till ett
för sjukdomsvarianten karakteristiskt symptom. Annorlunda förhål
ler det sig med kategorin SKÄVER/SKÄRVA där det generellt sett är
orsaksmodellen som fyller den viktigaste särskiljande funktionen.
Här blir det således de tänkta sjukdomsorsaken som återspeglas i
bestämningslederna.
I 6.4 visade jag att vissa enskilda kategorier kan innehålla både
radierande och koncentrerande inslag. Också här visar det sig att
benämningsstrategierna återspeglar kategoristrukturen. En kategori
innehåller t.ex. medlemmarna LIKSKÄRVA, HORSKÄRVA och ISTERSKÄRVA. Här har orsaksmodellen en särskiljande funktion för de
två förstnämnda kategorimedlemmarna, medan det är symptommo
dellen som fyller den särskiljande funktionen vid ISTERSKÄRVA.
Mycket riktigt är det också orsaker som relateras i bestämningsle
derna till likskärva och horskärva, medan det är ett utmärkande
symptom som fokuseras i isterskärva.
Detta innebär i praktiken att båda kategoriseringsprinciperna är
möjliga, liksom att båda benämningsstrategierna i princip är möjliga
när det gäller att förhålla sig till sjukliga tillstånd. Men trots de un
dantag som finns från regeln att kategorier antingen är radierande
eller koncentrerande, att benämningsstrategierna antingen utgår från
symptom eller från orsak, kvarstår det faktum att det dominerande
mönstret oftast följs och konsekvent används. Detta faktum leder
vidare till frågan om konventionella kategoristrukturer.
Kategorisering är en automatisk och omedveten process som
bygger på kulturellt motiverade antaganden om verkligheten (se
Lakoff 1987:6, 92 ff.). Kategoristrukturer är således konventionella
(Taylor 1995:2). För att göra en viss förenkling av detta budskap kan
man säga att vi ärver kategorier och kategoristrukturer av tidigare
generationer. Dessa strukturer fyller vi sedan med våra egna erfa
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renheter av världen i enlighet med de tolkningsprinciper som kultu
ren erbjuder.
De aktuella sjukdomsbeteckningarna är på samma sätt produk
ter av de underliggande kategoristrukturer som jag har diskuterat i
det föregående. Här är det den folkliga sjukdomssynen som bildar
ramen för de möjliga tolkningarna av erfarenheter. I detta avseende
utgör både kategorin RIS och kategorin SKÄVER/SKÄRVA anslående
exempel.
Ytligt sett är de båda kategoristrukturerna diametralt motsatta.
Medan den ena, RIS, utmärks av att kategorimedlemmarna saknar
gemensamma strukturella kriterier, kännetecknas den andra,
SKÄVER/SKÄRVA, av att alla medlemmar har identiska strukturella
kriterier. Förklaringen till detta är att de kognitiva modellerna fylls
med olika konkret innehåll och att de därmed kommer att tillmätas
olika betydelse och funktion. Nya erfarenheter av sjukdom fogas på
detta sätt in i de etablerade tolkningsmönster som kategoristruktu
rerna erbjuder med hjälp av kognitiva modeller. Djupast sett vilar
båda kategorierna på liknande ICM-kluster, vilket beror på att den
grundläggande sjukdomssynen är likartad i båda fallen; sjukdom
uppstår till följd av övernaturliga väsen, normbrytare eller de döda
botas i enlighet med dessa antaganden.
Jag har valt att belysa benämningsstrategier och kategorisering
utifrån ett folkligt historiskt material som innehåller mycket av så
dant som av många människor idag förmodligen uppfattas som
skrock och vidskepelse. Därför ligger det nära till hands att fråga sig
om de resultat som jag har presenterat äger något mått av generaliserbarhet. På den frågan blir mitt svar ja.
Ett exempel på att vi bygger våra kategorier utifrån kognitiva
modeller baserade på verklighetsuppfattning ges av Lakoff (1987:68)
när han diskuterar vår kategorisering av veckodagar. Att vi överhu
vudtaget kan tala om dagar och om att veckan har sju sådana har sin
grund i en idealiserad modell:
Tuesday can be defined only relative to an idealized model that includes the
natural cycle defined by the movement of the sun, the standard means of
characterizing the end of one day and the beginning of the next, and a larger
seven-day calendric circle - the week. In the idealized model, the week is a
whole with seven parts organized in a linear sequence; each part is called a
day, and the third is Tuesday.
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Indelningen av veckan är kulturellt motiverad; den är skapad av
människor och, som bekant, baserad på bibelns skapelseberättelse. I
andra kulturer finns exempel på helt andra kalendariska system (se
Lakoff 1987:69).
Allmänspråkets kategorier bygger på kognitiva modeller som
utgår från kulturellt baserade antaganden om verkligheten, men
modellerna fylls med olika konkret innehåll beroende på vilka be
hov vi måste uppfylla för att göra världen begriplig. Språket är i alla
tider det medium med vilket vi kan vidareförmedia kategoristruktu
rer och därmed de grundläggande antaganden om verkligheten som
är giltiga i en viss kultur och i en viss tid. Detta gäller i hög grad
också det material som behandlats i denna avhandling.
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8 Sammanfattning

I svenska dialekter förekommer sjukdomsbeteckningarna ris, skaver
och skärva. Dessa beteckningar refererar alla till sjukliga tillstånd
hos barn. Beteckningarna ingår också i en rad olika sammansätt
ningar och syntagm som syftar på olika varianter av de aktuella folk
liga sjukdomarna. Exempel på sådana beteckningar är krypris och
skrikris samt ledskärva och gravskärva.
De folkliga sjukdomsbeteckningarna är språkliga uttryck för två
folkliga sjukdomskategorier - RIS och SKÄVER/SKÄRVA. I denna av
handling undersöker jag dessa kategorier ur ett kognitivt semantiskt
perspektiv och min teoretiska förebild finns hos den amerikanske
lingvisten George Lakoff. Det kognitiva perspektivet innebär att
våra fysiska, mentala och emotionella erfarenheter av världen och
vårt sätt att interagera med denna är av största betydelse för våra
olika kategoristrukturer. Våra erfarenheter och föreställningar om
världen manifesteras i kognitiva modeller (ICM) som organiserar vår
förståelse av verkligheten.
Föreställningarna om verkligheten varierar från kultur till kul
tur och från en tid till en annan. Därför är det viktigt vid undersök
ningen av folkliga sjukdomskategorier att beakta kulturspecifika
föreställningar om sjukdom, eftersom dessa genererar kulturspecifi
ka mentala bilder av verkligheten, bilder som i sin tur kommer att
inverka på kategorisering och kategoristrukturer. Således ägnas en
del av kapitel 1 åt sjukdomsbegreppets relativitet och åt folklig sjuk
domssyn.
Avhandlingens syfte är tvådelat: att visa på vilka grunder
ett upplevt sjukdomstillstånd förs till en viss sjukdomskategori, t.ex.
SKÄVER/SKÄRVA samt att visa hur folklig sjukdomssyn avspeglas i
sammansatta beteckningar, dvs. i de folkliga benämningsstrategierna.
Även materialet är tvådelat och består dels av dialektalt material
från svenska dialektarkiv, dels av folkloristiskt material, främst från
Nordiska museets folkminnessamlingar i Stockholm. I viss mån
finns också material från norska, danska och finlandssvenska dialektoch folkminnessamlingar.
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Föreställningar om karakteristiska symptom och sjukdomsor
saker är betydelsefulla för förståelsen av såväl benämningsstrategier
som kategoribildning. I kapitel 3 ger jag därför en översikt över de
symptom som materialet innehåller. Syftet med redovisningen är att
visa vilka symptom som har förknippats med de olika beteckningar
na. Symptomen är många och disparata. Till de vanligaste hör såda
na som har att göra med skelettdeformiteter eller med gråt och all
män svaghet. Mindre vanliga är beskrivningar rörande t.ex. ögon
eller avvikande rörelsemönster. Vissa symptom är mycket sällsynta,
vilket gäller dem som berör kroppsbehåring. Här återfinns bl.a. be
skrivningar som berättar att barn kunde ha hårväxt på ryggen eller
på andra delar av kroppen. Detta symptom omtalas endast i sam
band med beteckningen borstris.
Ett symptom måste dock få en kulturellt acceptabel för
klaring för att sjukdomen ska kunna botas. Kapitel 4 ägnas åt dessa
sjukdomsförklaringar. Enligt folkmedicinen förorsakades ris, skäver
och skärva av övernaturliga väsen (se 4.1), marginaliserade personer
(se 4.2) eller de döda (se 4.3); alla dessa ansågs besitta egenskaper som
gjorde dem i stånd att vålla skada.
Denna sjukdomssyn kommer explicit till uttryck i flera av de
beteckningar som materialet innehåller. Övernaturliga väsen apo
stroferas i beteckningar som vårdbundenris 'bunden av sin "vård"'
och jordbundenris 'bunden av de underjordiska'. Bland samhällets
marginaliserade personer är det i första hand osedliga kvinnor som
utpekas genom beteckningar som horskärva och lönnskärva. Andra
beteckningar anknyter till föreställningen att de döda kan vålla sjuk
dom. Som exempel på detta kan nämnas likskäver och gravskäver.
Barnets mor har också en viktig position i folklig etiologi (se
4.4). Hon utgör visserligen inte den direkta sjukdomsorsaken, men
hon är den förmedlande länken mellan dem som direkt kan vålla
sjukdom och det ofödda eller nyfödda barnet. Denna roll får hon
genom att t.ex. låta bli att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder
under graviditeten. Om hon t.ex. gick genom en grind utan att ta
samma väg tillbaka, kunde det väntade barnet drabbas av t.ex. grind
skärva.
Kapitel 5 behandlar de benämningsstrategier som aktualiseras i
de många sammansatta beteckningar där ris, skäver och skärva ingår
som huvudled. I beteckningar som matris och grinris är det karakte
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ristiska symptom som reflekteras i bestämningsleden; elementet mati matris anspelar på att barnen åt ovanligt mycket, medan grin- i
grinris syftar på att barnen grät mer än normalt (se 5.1). Folkliga
orsaksföreställningar återspeglas däremot i t.ex. himmelskärva - mo
dern hade gått utomhus barhuvad - och i klockskiver som refererar
till att modern hade gått in i kyrkan medan klockorna ringde (se
5-2).
Många av de sammansatta beteckningar som förekommer i ma
terialet kan ses som pendangbildningar; de har alltså bildats i anslut
ning till tidigare kända beteckningar genom olika typer av associa
tioner (se 5.3.1). Så kan t.ex. ljudföljden i en beteckning föranleda
tillkomsten av en eller flera nya beteckningar. Exempel på detta
finns i jordskiver som har givit upphov till bordskiver och mordskiver.
Kapitel 6 utgörs av en diskussion kring de folkliga sjukdomska
tegoriernas interna struktur. Här fokuseras å ena sidan de faktorer
som håller samman de aktuella kategorierna, dvs. RIS respektive
SKÄVER/ SKÄRVA, å andra sidan de faktorer som särskiljer de olika
kategorimedlemmarna från varandra. Inom kategorin RIS finns med
lemmar som NERVRIS och SKJUTRIS och kategorin SKÄVER/SKÄRVA
innehåller bl.a. medlemmarna HORSKÄRVA och LIKSKÄRVA.
Båda kategorierna bygger på ett ICM-kluster, dvs. på ett antal
kognitiva modeller som strukturerar kategorierna. ICM-klustren är
likartade för båda kategorierna på ett övergripande plan. Båda kate
goriernas ICM-kluster bygger nämligen på kognitiva modeller som
utgår från att ris respektive skäver/skärva är barnsjukdomar, att de
har en viss symptombild, att de kan botas med en viss uppsättning
botemedel samt att de har en bestämd orsaksbakgrund.
Kategorin RIS bildar en radierande struktur (se 6.2). Detta inne
bär att kategorin hålls samman utan att dess skilda medlemmar har
några gemensamma strukturella kriterier. Konkret innebär detta att
symptombilden är olika för olika medlemmar av kategorin. Symp
tommodellen har därför en särskiljande funktion inom kategorin
RIS. Däremot har barnsjukdomsmodellen en sammanhållande funk
tion inom kategorin, då endast små barn drabbas av ris. Sammanhål
lande funktioner har också oftast orsaksmodellen och botemedels
modellen; ris uppstår till följd av övernaturliga väsen eller p.g.a. att
modern har underlåtit att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.
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Kategorin SKÄVER/SKÄRVA kan däremot beskrivas som en kon
centrerande struktur (se 6.3). Även här har barnsjukdomsmodellen
en viktig sammanhållande funktion då endast ofödda eller små barn
kunde drabbas av skäver/skärva. Men också symptommodellen spe
lar en viktig kategorisammanhållande roll; alla varianter av skä
ver/skärva kännetecknas av samma symptom. Vid denna kategori är
det orsaks- och botemedelsmodellerna som har särskiljande funktio
ner; alla varianter av skäver/skärva ansågs uppstå på olika sätt och
skulle också botas i enlighet med sätt på vilken de hade uppstått.
Kapitel 7 ägnas åt en diskussion kring några av de frågor som
avhandlingens resultat väcker. Det finns bl.a. en tydlig ordgeografisk
gränslinje mellan det nordliga m-området och det sydliga skäver-/
skärva-området (se 7.1). Denna gränslinje är lika tydlig när det gäller
föreställningar om orsaker och botemedel. I m-området är den do
minerande föreställningen att sjukdom orsakas av övernaturliga vä
sen, medan normbrytare oftare utpekas som vållande till sjukdom i
skäver-Zskärva-området. En möjlig förklaring till att normbrytare
fokuseras i det sydliga området kan vara att detta område, åtminsto
ne en betydande del av området, präglas av social kontroll och stark
religiositet.
Utifrån nya erfarenheter av sjukdom skapas nya sjukdomsbe
teckningar (se 7.2). Därmed uppstår också en delvis ny och differen
tierad förståelse av sjukliga tillstånd. På ett mer övergripande plan
finns i materialet en grundmurad trohet mot det folkmedicinska
betraktelsesättet, men när det gäller sjukdomsförklaringar i konkret
bemärkelse, förhåller man sig ganska fritt. Detta framgår inte minst
av de många hapaxbelägg för sammansatta sjukdomsbeteckningar
som materialet innehåller. Så har t.ex. beteckningarna pigskärva och
drängskärva av allt att döma bildats utifrån den i det sydliga området
etablerade horskäver-föreställningen, dvs. föreställningen att osedliga
personer kunde sätta sjukdom på barn. Med dessa nya beteckningar
differentieras sjukdomssynen på det konkreta planet, men fortfaran
de är de aktuella sjukdomsbeteckningarna endast variationer över ett
känt tema.
I 7.3 gör jag en jämförelse mellan den objektivistiska synen på
betydelse och den kognitiva. Enligt det förra synsättet konstitueras
betydelse på grundval av semantiska särdrag. Inom denna tradition
delas betydelsen dessutom i denotation, konnotation och emotiv
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betydelse. Denotationen ses som summan av ett antal särdrag som är
nödvändiga och tillräckliga för att beskriva ett visst ords referens,
medan konnotationen är de associationer vi har till samma ord. Det
ta innebär att föreställningar om världen ofta inte har någon bety
delse för ordets denotation; dessa hänförs i stället till ordets konnotationer.
När det gäller de folkliga sjukdomskategorierna RIS och
SKÄVER/SKÄRVA är det dock tydligt att det objektivistiska synsättet
på kategorisering och betydelse är otillräckligt. Kategorin SKÄVER/SKÄRVA utmärks nämligen av att samtliga medlemmar av kate
gorin delar alla särdrag. De skulle således ha samma denotation.
Inom kategorin RIS förhåller det sig på helt motsatt vis. Här delar de
olika kategorimedlemmarna inga särdrag, vilket gör det svårt att
utifrån objektivistiska antaganden förklara att de hamnar i samma
kategori.
Den kognitiva semantiken tar avstånd från denna atomistiska
syn på betydelse. I stället tänker man sig en gestalt-betydelse som
inbegriper såväl strukturella kriterier som kulturellt motiverade fö
reställningar om världen. Denna gestalt-betydelse representeras här
av de ICM-kluster som jag beskrev ovan. I detta kluster ingår såväl
föreställningar om ålder vid vilken någon kan drabbas av ris, skäver
eller skärva, som föreställningar om karakteristiska symptom, orsa
ker och adekvata botemedel.
Det finns ett starkt samband mellan benämningsstrategier och
kategoristrukturer. Symptomrelaterade beteckningar refererar till
kategorimedlemmar som ingår i radierande strukturer, medan orsaksrelaterade beteckningar refererar till kategorimedlemmar som
ingår i koncentrerande strukturer. Detta fenomen låter sig förklaras
utifrån två av den kognitiva semantikens grundantaganden, varav
det ena hävdar att semantiskt innehåll struktureras och symboliseras
i ytspråket och det andra att kategorier är konventionella, dvs. att de
bygger på kulturellt motiverade antaganden om verkligheten.
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Summary

In Swedish dialects we find the terms ris, skaver and skärva, which
all refer to illnesses in children. These terms are also part of a num
ber of different compounds and syntagmas which refer to various
variants of the illnesses in question. Krypris and skrikris as well as
ledskärva and gravskärva are examples of such terms.
The folk terms for illnesses are linguistic expressions denoting
two folk categories of illnesses - RIS and SKÄVER/SKÄRVA. In this
dissertation I investigate these categories from a cognitive semantic
perspective, and my theoretical model is the American linguist
George Lakoff. The cognitive perspective implies that our physical,
mental and emotional experience of the world, and our way of in
teracting with it, are very important to the way we structure our
categories. Our experiences and conceptions of the world are mani
fested in Idealized Cognitive Models (ICM) which organize our un
derstanding of the world.
Conceptions of reality vary between different cultures and dif
ferent periods. Consequently it is important to consider culturespecific conceptions of illnesses, since they generate culture-specific
mental images of reality, images which in turn will influence catego
rization and the structure of the categories. For that reason, chapter
1 is partly devoted to the relativity of the conception of illness and
to a folk notion of illness.
The aim of the dissertation is twofold: to show the bases on
which an experienced illness is categorized, and to show how a folk
notion of illness is reflected in compounds, i.e. in the word forma
tion strategies.
The material is twofold och consists partly of dialectal material
from Swedish archives and partly of folkloristic material, mainly
from the collections at Nordiska museet in Stockholm. There is also
some material from Norwegian, Danish and Finnish-Swedish dialect
and folkloristic archives.
Conceptions of characteristic symptoms and causes of illnesses
are important for the understanding of word formation strategies as
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well as for the formation of categories. In chapter 3 I make an out
line of the symptoms in the material. The purpose of this account is
to present the symptoms that have been connected with the various
terms. The symptoms are many and disparate. Among the more
common ones we find symptoms to do with skeletal deformities or
with crying and general weakness. Less common symptoms are de
scriptions of eyes or a strange pattern of movement. Some symp
toms are very rare, for example those that deal with hairyness. In
this connection we find descriptions of children with hair on their
backs or other parts of the body. This symptom is only mentioned
in connection with the term borstris.
A symptom must, however, be given a culturally acceptable
explanation in order for the illness to be cured. Chapter 4 is devoted
to these explanations. Ris, skaver and skärva were according to folk
medicine caused by supernatural beings (see 4.1), marginalized peo
ple (see 4.2) or the dead (see 4.3); all these were believed to possess
certain qualities that made them capable of doing harm.
This notion of illness is explicitly manifested in many of the
terms in the material. Supernatural beings are apostrophized in
terms such as vårdbundenris and jordbundenris. Among marginalized
people in society, woman of loose morals were primarily singled
out, something which is evident in terms such as horskärva and
lönnskärva. Other terms refer to the conception that illness can be
caused by the dead. Cases in point are likskärver and gravskärver.
The mother of the child holds an important position in folk
etiology (see 4.4). She is not, however, the direct cause of the illness,
but she is the intermediary link between those who can cause the
illness and the unborn or newborn child. She may assume this role
by omitting to take the necessary precautions during pregnancy. If,
for instance, she walked through a gate without returning the same
way, the child could contract grindskärva.
Chapter 5 deals with word formation strategies which are
brought to the fore in many of the compounds which contain ris,
skaver and skärva. In terms such as matris and gräsris, the character
istic symptoms are reflected in the modifier; mat- in matris is an al
lusion to the fact that the children ate a lot, while gräs- in gräsris
refers to the fact that the children cried more than normally (see
5.1). Folk conceptions of causes are reflected in e.g. himmelskärva the mother had been bareheaded outdoors - and in klockskiver

he mother had been bareheaded outdoors - and in klockskiver where
the mother had entered the church while the church bells were
chiming.
Many of the compounds in the material have been formed
with reference to previously known terms through different types of
association (see 5.3.1). The sounds in a word can give rise to new
terms. A case in point is jorcLskiver which has been the source of
bordskiver and mordskiver.
Chapter 6 consists of a discussion on the internal structure of
the folk categories of illnesses. The focus is partly on those features
that unite the categories, i.e. RIS and SKÄVER/SKÄRVA respectively,
and partly on those features that separate the various members of
the categories. Within the category RIS there are members such as
NERVRIS and SKJUTRIS and the category SKÄVER/SKÄRVA contains,
among others, the members HORSKÄRVA and LIKSKÄRVA.
Both categories are based on an ICM cluster, i.e. on a number
of cognitive models which structure the categories. The clusters are
similar for both categories in an overall perspective. The clusters of
categories are based on cognitive models which presuppose that ris
and skäver/skärva are childhood illnesses, that they entail certain
symptoms, that they can be cured with a certain type of remedy and
that they have a definitive cause.
The category RIS creates a radial structure (see 6.2). This im
plies that the category is held together although its members share
no structural criteria. On a more concrete level this means that the
symptoms are different for different members of the category. Con
sequently the symptom model has a distinguishing function within
the category RIS. The childhood illness model on the other hand has
a uniting function since only small children contract ris. In most
cases, the cause model and the remedy model are characterized by a
uniting function; ris is caused by supernatural beings or as a result of
the mother not taking necessary precautions.
The category SKÄVER/SKÄRVA can however be described as a
concentrating structure (see 6.3). Also in this case the childhood ill
ness model has an important uniting function since only unborn or
very small children could contract skaver/skärva. But the symptom
model plays an important uniting role as well; all variants of
skaver/skärva are characterized by the same symptoms. In this cate
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gory the cause model and the remedy model possess the distinguish
ing features; all variants of skaver/skärva were believed to arise in
different ways and they should also be cured in accordance with the
cause of the illness.
Chapter 7 is devoted to a discussion on some of the issues that
the result of the dissertation has raised. There is, for instance, a clear
linguistic boundary between the northern ns-area and the southern
skäver-Zskärva-area (see 7.1). This boundary is equally clear as far as
notions of causes and remedies are concerned. The dominant notion
in the ns-area was that illness was caused by supernatural beings,
while in the skäver-Zskärva-area people who violated norms were
often believed to cause illness. A possible explanation may be that
the southern area was characterized by social control and a strong
religiousness.
New experiences of illness give rise to new terms (see 7.2). In
that connection a partly new and differentiated understanding of
illnesses arises. A firmly rooted loyalty to the notion of folk medi
cine can be found in the material, but the attitude is more liberal
when explanations of illnesses in a more concrete sense are con
cerned. This is particularly evident in the many examples of hapax
legomena in the material. The terms pigskärva and drängskärva have
most likely been formed in connection with the horskäver-notion a notion that was established in the southern area, and which im
plied that immoral people could cause illness in children. With these
new terms the view of the illness is concretly differentiated, but the
terms in question are still only variations on a theme.
In 7.3 I compare the objectivistic and the cognitive approach
to meaning. According to the first approach, meaning is constituted
on the basis of semantic features and is divided into denotation,
connotation and emotive meaning. The denotation is seen as the
total sum of a number of features which are necessary and sufficient
in order to describe the reference of a certain word, while the con
notation is the associations connected with that same word. This
means that notions of the world are often quite unimportant for the
denotation of a word; these notions are instead referred to the con
notations of the word.
Where the folk categories RIS and SKÄVER/SKÄRVA are con
cerned, it is however quite evident that the objectivistic approach to
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categorization

and meaning is insufficent. The category
SKÄVER/SKÄRVA is characterized by the fact that all members of the
category share all characteristics. Consequently they should have the
same denotation. The reverse is the case within the category RIS. The
members share no characteristics, which makes it difficult to explain
from objectivistic assumptions why they end up in the same category-

Cognitive semantics repudiates this atomistic approach to
meaning. Within cognitive semantics a Gestalt is conceived which
comprises structural criteria as well as culturally motivated notions
of the world. This Gestalt is here represented by the ICM-cluster
that was mentioned above. This cluster includes notions of the age
when a person can contract ris, skäver or skärva, as well as concep
tions of characteristic symptoms, causes and appropriate treatment.
There is a strong connection between naming strategies and
the structures of the categories. Terms related to symptoms refer to
members of a category which are part of a radial structure, while
terms related to causes refer to members of a category which are
part of a concentrating structure. This phenomenon can be ex
plained by using two of the basic assumptions of cognitive semantics
The first assumption claims that semantic content is structured and
symbolized in the surface forms of a language, and the second as
sumption claims that categories are conventional, i.e. that they are
based on culturally motivated assumptions about the world.
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= Dalsland
= engelska
= femininum
= Gästrikland
= Halland
= härad
= Härjedalen
« Hälsingland
= Jämtland
= Lappland
= maskulinum
= Medelpad
= medellågtyska

n.
Nb.
no.
Nrk.
pi.
Skå.
Smål.
subst.
ty.
Uppl.
v.
Vb.
Vgl.
Vml.
Vrl.
Åml.
Ögl.
Öl.

= neutrum
- Norrbotten
= norska
« Närke
= plural
= Skåne
= Småland
= substantiv
= tyska
= Uppland
- verb
« Västerbotten
= Västergötland
= Västmanland
= Värmland
= Ångermanland
= Östergötland
= Öland
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1. Evert Larsson och Sven Söderström, Hössjömålet : ordbok över en sydvästerbottnisk dialekt / på
grundval av Evert Larssons samlingar ; utarbetad av Sven Söderström. - 2. uppl. 1980
2. Algot Hellbom, Äldre källor till Medelpads bygdemål. 1981
3. Olavi Korhonen, Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras slaviska
bakgrund : en studie i mellanspråklig ordgeografi och mellanfolklig kulturhistoria. 1982
4. Magdalena Hellquist, Abraham Abrahamsson Hülphers och folkmålen i Westerbönen : ett bidrag
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6. Harald Fors, Register till Ordbok över Öre-Långselemålet : en svensk dialekt i södra Lappland.
1985
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8.
9.
10.
11.
12.
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Folkmålsberättelser från Västerbottens inland : inspelningar från Örträsk socken / utskrivna
och kommenterade av Harald Fors. 1986
Margareta Svahn, Finnskägg, tåtel och sia : om folkliga namn på gräs. 1991
Staffan Wiklund, Våtmarksord i lulemålen : en ordgrupp sedd ur informant- och
intervjuarperspektiv. 1992
Jan-Olov Nyström, Ordbok över lulemålet : på grundval av dialekten i Antnäs by, Nederluleå
socken. 1993
Åke Hansson, Nordnorrländsk dialektatlas. 1. Text. 2. Kartor. 1995
Astrid Lundgren, Ordbok över nysätramålet : en nordvästerbottnisk dialekt. 1997
Asbjerg Westum, Ris, skäver och skärva: folklig kategorisering av några barnsjukdomar ur ett
kognitivt semantiskt perspektiv. 1999

DIABAS.
SKRIFTER FRÅN DEN DIALEKTGEOGRAFISKA DATABASEN INOM
INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK VID UMEÅ UNIVERSITET
1.

2.
3.
4.
5.

Datamaskineli dialektgeografi och dialektometri. Föredrag hållna vid ett minisymposium arrangerat
av projektet "Nordsverige i språkgeografisk belysning" inom Institutionen för nordiska språk vid
Umeå universitet den 2-3 maj 1985. Umeå 1986.
Dialektala terrängords semantik. Föredrag hållna vid ett minisymposium arrangerat av Institutionen
för nordiska språk vid Umeå universitet den 2-3 december 1986. Umeå 1987.
Staffan Wiklund, Våtmarksord i lulemålen. En ordgrupp sedd ur informant- och
intervjuarperspektiv. Umeå 1992. Diss.
Kulturgränser - myt eller verklighet? En artikelsamling utgiven av Lars-Erik Edlund. Umeå 1994.
Asbjorg Westum, Ris, skäver och skärva. Folklig kategorisering av några barnsjukdomar ur ett
kognitivt semantiskt perspektiv. Umeå 1999. Diss.

Vad är himmelskärva, grytskäver och borstris? I
svenska dialekter finns en mängd olika ord som
refererar till barnsjukdomar, och himmelskärva,
grytskäver och borstris är några av dessa. Varför
valde människor just dessa ord för att beskriva
sjukliga tillstånd hos barn? Och hur hänger borst
ris samman med skrikris och nervris?
Asbjorg Westum ger svar på dessa och andra frå
gor i denna bok där folklig sjukdomssyn och
folklig sjukdomskategorisering är centrala teman.
Till grund för framställningen ligger främst
dialektalt och folkloristiskt arkivmaterial.
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