
Blir det en flicka eller pojke? 
Sedan mycket lång tid tillbaka har människor intresserat sig för om det väntade barnet är 
en flicka eller en pojke. En mängd metoder har använts. Kvinnans beteende har iakttagits 
och magens utseende har studerats. Drömmar har tolkats och tecken har sökts i naturen. 
En annan fråga kan handla om hur många barn man ska få. 

Ett exempel från våra äldre folkminnessamlingar står soldaten Karl Johan Stark för. Vid 
76 års ålder intervjuades han 1927 av en av arkivets upptecknare: ”Ifall en havande 
kvinna, när hon första gången på våren hörde göken, tog litet jord under sin högra fot och 
följande natt ”sov på den” (hade den under huvudkudden) fick hon genom en dröm reda 
på huruvida hon bar en gosse eller flicka”. Ville man få ett barn av ett visst kön fanns 
metoder också för detta. ”När bondehustrun i förstone intet får annat än flickor, så pläga 
soml. begynna at alltid lägga yxen under sängen, så skal hon der effter föda goszebarn”, 
skrev prosten Johan J. Törner på 1700-talet. 

I våra äldre folkminnessamlingar finns ett stort antal berättelser om tecken, tydor och 
spådomar rörande havandeskap. Som komplement till de äldre uppgifterna vill vi nu 
dokumentera vår tids motsvarigheter. Svaren på frågelistan kommer att arkiveras för 
framtida och samtida forskning på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. 
Välkommen att delta! 

Flicka eller pojke? 
Har du hört talas om några metoder för att påverka eller se om det ska bli en flicka eller 
pojke? Av vem har du hört detta eller var har du läst om det? Berätta hur man skulle gå 
tillväga! Har du själv barn? Försökte du på något sätt utröna om det skulle bli en flicka 
eller pojke? Berätta gärna hur du gick tillväga. Vad är din uppfattning om metoderna? 
Ange gärna platsen och tiden du berättar om (t.ex. Säffle på 1980-talet eller Gävle på 
1950-talet).  

Antal barn 
På lek eller allvar försöker barn och unga ibland uttyda hur många barn de ska få när de 
blir stora. Känner du till några sådana metoder? Berätta! Ange gärna platsen och tiden 
du berättar om (t.ex. Åmål på 1980-talet eller Göteborg på 1950-talet). 

Skicka din berättelse till Institutet för språk och folkminnen, Frisvar, 20494256, 
401 10 Göteborg eller via e-post till fredrik.skott@sprakochfolkminnen.se  


