
Ann-Louise Lång – om Folktro och Folkmediciner 
 
Terminens sista medlemsmöte hade lockat 16 medlemmar. Kvällen inleddes med att 
Ann-Louise ”Lisa” Lång från Hägnans friluftsmuseum, även känd som ”Mor Hulda i 
torpet” föreläste om folktro och folkmediciner. Lisa som är från Holsvattnet var redan 
som barn mycket intresserad av de gamlas berättelser om ”skrömt” som exempelvis 
”Fegljuset i vedboden”, ”Gårdsnatan”, ”Bäran” och ”Bergskärringen” eller ”Landan” 
som hon hette i Kalixtrakten.  

 
 
Lisa studerade bl a etnologi i Uppsala och där fördjupades intresset för folktro. 
Sägnerna, de muntliga berättelserna, varierar både geografiskt och historiskt, men 
karakteristiskt för dem är att det övernaturliga används för händelser som är svåra att 
hitta naturliga förklaringar till. Här uppe i kustlandet handlade det ofta om bonde-
samhällets näringar, om kor och hästar t ex Bäran som kunde tjuvmjölka andras kor. 
Eftersom folktron var levande i byn var det viktigt att vidta skyddsåtgärder t ex att 
ståla vaggan, bre över mjölken, ta i trä, spotta tre gånger etc. Moderna folksägner 
handlar istället om ”Råttan i pizzan” och ”UFOs med invaderande rymdvarelser” 
 
Folkmediciner. Det var långt och svårt att ta sig till utbildade läkare. I byarna fanns 
ofta någon klok gumma/gubbe som hade fått gåvan och därför ansågs kunna bota 
sjukdomar. Vissa var specialister på vårtor, andra kunde stämma blod. De hade 
hemliga recept och utförde magiska ritualer föra att smörja, blåsa eller på annat sätt 
driva ut det onda. Än idag används groblad och kådsalva som fungerande 
naturmediciner och i vården används blodiglar för att blodet ska koagulera inom 
ansiktskirurgi och vid amputationer. Spännande! 
 
Efter föreläsning, gott fika och medlemslotteri följde själva medlemsmötet där vi bl a 
beslöt att ändra föreningens namn till GH Aktiva kvinnor Gammelstad. Vårens och 
sommarens aktiviteter fastställdes och mötet godtog styrelsens förslag att årets 
vårresa blir en Räkkryssning med M/S Laponia den 28 maj. Månadsmötet avslutades 
med den traditionella blomskottsauktionen. Många pelargonieskott fick nya hem den 
kvällen. 

 


