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My essay explores how  people talk about a woman´s supernatural ability in relation to  

normality and abnormality. In order to find this out I´ve made interviews with people 

 in close relations to Hildur Lawergren. Hildur lived all her life in Fole on Gotland where she was 

often interviewed in local papers and on the radio about her predictions on the coming weather. 

She used melted candles to make her predictions. The candles were melted down on Christmas 

eve. From patterns that the melted candles made Hildur claimed to make out pictures in her mind 

of the coming weather. 

 When I analyzed my interviews I could see how the people close to Hildur struggled with 

understanding Hildurs ability. They had to find ways to handle the borders between normal and 

accepted abilitys and Hildurs more unusual ability. People often confronted Hildurs close relatives 

with questions of how the ability functions and if the relatives also had the ability. In some ways 

the people closest to Hildur separated her ability from the person Hildur, that was a beloved 

mother and grandmother. This shows when they mention the ability as “it” or “that”. I´ve 

concluded that the ability is seen as inheritable and is then possible to develop further using certain 

techniques. But if a person has not inherited the ability from birth it’s not at all possible to develop 

it later. 

  

Key words: Normality, abnormality, supernatural, divination, unusual ability, weather 

 



3 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

I normalitetens gränsland ....................................................................................................................... 1 

Hur närstående berättar om en kvinnas övernaturliga förmåga ......................................................... 1 

Abstract .................................................................................................................................................. 2 

Innehållsförteckning .............................................................................................................................. 3 

Inledning ................................................................................................................................................ 4 

Syfte och frågeställning ......................................................................................................................... 4 

Material, teori och metod ....................................................................................................................... 5 

Presentation av informanterna ............................................................................................................... 8 

Tidigare forskning om Hildur ................................................................................................................ 9 

Informanternas berättelser om Hildur .................................................................................................. 12 

Diskussion ............................................................................................................................................ 28 

Sammanfattning ................................................................................................................................... 33 

Käll- och litteraturförteckning ............................................................................................................. 34 

Tidningar .......................................................................................................................................... 34 

REFERENSER ............................................................................................................................ 34 

Källor: .......................................................................................................................................... 34 

Litteratur: ............................................................................................................................................. 34 

Bilaga ................................................................................................................................................... 35 

Frågelista till intervjun med Lars den 15/12-04 ............................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

Inledning 

I min B-uppsats ”Healers i närbild” från år 2004 samtalade jag med fyra botare som hade sin bas i Visby och 

arbetade med olika sorters healing. De arbetade i en affär i Visby som säljer andlig litteratur, kristaller, 

talismaner med mera. Affären fungerade som en knutpunkt, där de kunde träffa andra likasinnade, samt en 

plats där informanternas ovanlighet var förväntad och på så vis helt normal. Denna uppsats fick mig att vilja 

forska vidare inom området ovanlighet.  

 

Min uppsats handlar om Hildur Lawergren, som var född och uppvuxen i Fole på Gotland. Hon fick barnen 

Lars och Lisbeth tillsammans med sin man Rune. Hildur arbetade som barnmorska på Visby lasarett. Utöver 

att vara en alldeles vanlig person hade hon en ovanlig förmåga som genom åren gjorde henne känd på 

Gotland. Hon spådde det kommande årets Gotlandsväder genom att på julnatten låta sju stearinljus smälta 

ner på en bricka. De mönster som ljusen bildar tyder hon och spår på det viset det kommande vädret. Hildur 

var med i Radio Gotland under ett flertal år där hon intervjuades om vädret och intresset för hennes 

spådomar spred sig till gotlandstidningarna som gör reportage om hennes spådomar. Hon hade även en egen 

frågespalt i tidningen Året Runt, dit man kunde skriva och ställa frågor angående borttappade föremål, 

karriärbyte och annat man funderat på. Jag valde att ställa mina frågor till fyra personer i Hildurs närhet. 

Hennes ena barnbarn Eva, som av flera inklusive Hildur själv pekats ut som arvinge av förmågan önskade 

jag ha med som informant. Eva ville dock inte medverka i denna uppsats.  

 

Syfte och frågeställning 

Jag tänker mig att Hildur ofta pekats ut som ovanlig och att detta skapar en ambivalens hos informanterna. 

När man beskriver någon som ovanlig stärker man samtidigt sin ”vanlighet”. Mitt syfte med denna uppsats är 

att få fram en bild av hur människor förhåller sig till Hildurs ovanliga förmåga i relation till normalitet. 

Mina frågor är: 

Har informanterna känt behov av att skilja på personen Hildur som mor/farmor/vän och hennes förmåga att 

spå Gotlandsvädret och finna borttappade föremål?  

Hur hanterar informanterna gränsen mellan det normala och det ovanliga? 

Har något av barnen/barnbarnen ärvt Hildurs ovanliga förmåga eller har Hildur lärt upp någon annan?  
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Material, teori och metod 

Min ursprungliga tanke var att göra en videofilmad intervju med Hildur Lawergren, en på Gotland välkänd 

kvinna för sin förmåga att spå väder och hitta borttappade saker. Tyvärr kunde inte Hildur vara med på grund 

av hälsoskäl och jag fick tänka om. Jag kom i kontakt med hennes son Lars Lawergren som ville medverka i 

min uppsats. Genom Lars kom jag även i kontakt med hans dotter Katarina Lawergren och hans syster 

Lisbeth Karlsson. Jag har även intervjuat André Lahovary som arbetade vid Radio Gotland under många år 

och där intervjuade Hildur angående hennes spådomar om Gotlandsvädret. 

 

Det blir en annan väg att gå eftersom jag på det här sättet inte får veta Hildurs egna tankar, utan hennes 

närståendes tankar om och syn på Hildur. Att intervjua någons nära släktingar påverkar naturligtvis mitt 

material. De står sin mor eller farmor nära och vill troligen ge en bra bild av henne. Det var första gången 

någon har intervjuat dem och det kan ha gjort intervjuerna lite orediga. Jag vill genom mina intervjuer 

försöka ta reda på om Hildur setts som annorlunda. Inom familjen talade man inte mycket om Hildurs 

förmåga och det påverkar mitt material. Jag tänker mig att en del saker är normala för en familj och läggs 

inte märke till förrän en utomstående tittar in och uppmärksammar det. 

 

Mina intervjuer var halv strukturerade. Före intervjuerna hade jag planerat vilka områden och frågor som jag 

önskade att få veta mer om. Det lämnades utrymme när det gällde ordningsföljd och framförallt ville jag att 

informanterna skulle få utveckla sina funderingar så ostört av påverkan från mig som möjligt. Utöver mina 

intervjuer har jag använt mig av tidningsartiklar om Hildur Lawergren från Året Runt, Hemmets 

veckotidning och Gotlands Tidningar. De har handlat om hennes uppväxt och liv med inriktning framför allt 

på hennes förmåga att spå väder. Jag har också använt en AB-uppsats i etnologi av Anne Askengren, ”Att 

vara utvald”, från år 2001.  

 

Jag valde att utföra tre intervjuer med hjälp av en bandspelare, med informanternas tillåtelse. Detta eftersom 

jag ville att intervjuerna skulle kunna flyta på obehindrat. Jag kunde därefter transkribera svaren i lugn och 

ro. En nackdel med att göra intervjuer med hjälp av en bandspelare är att man vid transkriberingen inte 

längre befinner sig i intervjusituationen utan sitter förmodligen i en helt annan miljö. Jag tror att det är bra att 

skriva ner lite kort innan och efter hur intervjun gick och hur platsen ser ut så att man kan uppfriska minnet 

när man sedan sitter och transkriberar sina intervjuer. Givetvis kan man göra stödanteckningar under själva 

intervjun också. 
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15/12-04 gjorde jag en femtio minuter lång intervju med Hildur Lawergrens son Lars Lawergren. Intervjun 

gjordes på Lars kontor på Barn- och Ungdomsförvaltningen i Visby. Vi hälsade på varandra och han 

berättade lite om sitt jobb som är samordnare av praoelever och deras praoplatser. En ytterligare intervju på 

ca femton minuter gjordes 3/2-05. 

 

Katarina Lawergren intervjuade jag 17/2 -05 och den varade ca tjugo minuter inne på hennes kontor i Visby, 

även hon jobbar inom kommunen. Katarina är dotter till Lars och barnbarn till Hildur. Min tredje intervju 

gjorde jag med Lars syster Lisbeth Karlsson hemma hos henne 11/3-05 och den varade i ca fyrtio minuter. 

Den sista intervjun gjorde jag via e-post med Andre Lahovary, som under åren haft mycket kontakt med 

Hildur, både privat och för Radio Gotland.  

 

Mina intervjuer blev inte så långa, vilket har flera orsaker. Min egen oerfarenhet i konsten att intervjua 

gjorde troligen att jag inte följde upp med följdfrågor som en mer erfaren intervjuare kunde ha gjort. Det var 

första gången som flera av informanterna befann sig i en intervjusituation med en bandspelare framför sig, 

vilket kan ha skapat vissa spänningar. En annan orsak kan vara att ämnet i sig är känsligt, en person som ses 

som ovanlig på grund av vad hon gör. Men som för de anhöriga är så mycket mer än det hon gör. Hildur är 

mor, farmor eller god vän, vilket kan skapa en ambivalens hos personer runtomkring när de blir tvungna att 

hitta sätt att hantera hennes ovanlighet. Man märker denna ambivalens bland annat i hur informanterna 

formulerar sina svar. Då förstår man att de inte riktigt vet vad de ska kalla det hon gör eller förklara hur det 

fungerar. De blir tvungna att hantera hennes ovanlighet vare sig de tror på det hon gör eller inte.  

 

Jag har använt mig av en induktiv metod där jag har låtit materialet ”tala” till mig och har varit öppen för 

olika infallsvinklar. Jag har läst intervjuer med Hildur, som utgjort en bild som lett till nya frågor. Genom 

mina intervjuer har jag försökt komplettera det tidigare materialet, på områden som intresserat mig. Till mitt 

material har jag kopplat vissa teoretiska utgångspunkter och ett syfte som tillsammans hjälpt mig, när jag 

undersökt materialet ur olika perspektiv. Genom att växla mellan teorier och olika perspektiv får jag 

inblickar i hur de närstående påverkats av Hildurs roll som spåkvinna. 

 

Alf Arvidsson, professor i etnologi i Umeå, har skrivit ”Livet som berättelse” (1998) som handlar om hur 

intervjuer sker i ett samspel mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. När man intervjuar en 

person är svaren alltid ett urval av personens samlade erfarenheter. Urvalet sker i samspelet mellan 

intervjuare och den som intervjuas. Intervjuaren försöker styra detta urval genom sina frågor. Samtidigt 
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pågår även ett mer subtilt samspel inom intervjupersonen och dennes tänkta referensgrupper. Svaren på en 

händelse kan variera beroende på vem som intervjuar, tillfället och vilka man tror sig läsa intervjun längre 

fram. Mina informanter har inte tidigare blivit intervjuade mer än av privatpersoner som ställt frågor om 

deras mor, vilket betyder att deras berättelser nu kan forma en mer privat bild av Hildur. Men man måste 

även vara medveten om att svaren självklart styrs av frågorna som jag som intervjuare ställer. (jfr Arvidsson 

1998:20ff) 

Jag valde att begränsa antalet informanter till fyra stycken då jag avser att få en djupare förståelse för de 

närståendes hantering av Hildurs ovanlighet. Genom att välja närstående till Hildur så hoppas jag kunna 

skapa en helhetsbild över de sociala processer och dess samanhang där Hildurs ovanlighet blir synbar genom 

olika sorters gränsdragningar. Det finns olika sätt att hantera någons ovanlighet exempelvis genom att driva 

med det som man inte riktigt förstår sig på. Man även kan välja att stöta bort den som beter sig annorlunda 

än de förväntade sociala normerna, ett sådant sätt är genom att möta den ovanliga med tystnad. 

 

Den som är annorlunda legitimerar samtidigt omgivningens ställning som ”normal”. I ”De ovanligas 

betydelse” skriver Lynn Åkesson professor i etnologi vid Lunds universitet, att ”alla har skelett i 

garderoben, handlingar och tankar som mycket väl skulle kunna rendera oss avvikarstatus om de blev 

kända”. Vidare beskriver Åkesson hur människor som bär på olika fysiska eller sociala stigman kan välja att 

försöka hemlighålla eller använda sig av dem för att dölja eller bekräfta sin kulturella tillhörighet. ”Det enda 

man kan observera är stämplingsprocessen, vad som händer i interaktion mellan den utpekade och hans 

omgivning.” (Åkesson 1991:11ff) Eftersom det finns en mängd dolda och oupptäckta avvikelser, gör det att 

man aldrig objektivt kan definiera vad en avvikelse egentligen är. Genom informanternas berättelser hoppas 

jag kunna urskilja vad som anses normalt och där igenom uppfatta hur det Hildur gör flyter över i det 

ovanliga.  

 

Jag har valt att kalla det Hildur kan för en ”förmåga”. Jag tänker mig att det är en förmåga som hon föddes 

med och vidareutvecklade under åren. ”Jag vill istället förklara det som en förmåga, precis som att vissa är 

duktiga på att måla eller spela olika instrument” sa Hildurs dotter Lisbeth när jag kontaktade henne inför 

intervjun och dessa ord har jag burit med mig. 

 

I boken ”Botare” har etnologen Birgitte Rørbye utformat en modell över ”sjukdomsdramat”.  Där sjukdom 

delas in i olika förlopp och en person som varit frisk blir sjuk, är sjuk och sedan blir frisk. Under dessa 

stadier uppvisar personen olika beteenden som är subnormala dvs. normala beteenden inom den grupp av 
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patienter som den sjuke för närvarande tillhör.  Patienten avviker från andra i samhället genom sitt beteende 

och en sorts kaos uppstår som sedan återgår till ordning när personen blivit frisk igen. Det avvikande 

beteendet kan väljas av patienten själv men även av omgivningen och av myndigheter. En patient kan 

uppfattas som god eller mindre god exempelvis vid kortare sjukdomsförlopp så som en influensa. En god 

patient avviker från sitt normala beteende genom att bädda ner sig och undviker att träffa andra människor 

några dagar för att inte smitta dem. En mindre god patient går till jobbet fast personen är dålig och riskerar 

att smitta andra runt omkring. Under ett sjukdomsdrama som går från kaos för att idealt avslutas i harmoni 

och ordning är det tillfälligt tillåtet att uppträda abnormalt under sin sjukdomstid. Detta beteende påverkas av 

både kulturellt vetande om vad som förväntas av patientrollen och själva sjukdomsförloppet i sig varigenom 

hälsomyten bekräftas. Denna modell där subnormalt beteende kan leda till stigmatisering och där 

sjukdomsförloppet går från kaos till ordning vill jag anpassa till min uppsats i syfte att beskriva hur 

människor förhåller sig till Hildurs ovanliga förmåga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rørbye 1980:173ff) 

Presentation av informanterna 

Lars Lawergren är född 1944 och son till Rune och Hildur Lawergren. Jag uppfattade Lars som trevlig och 

hjälpsam. Jag behövde inte ”dra ur” honom något, utan han var självgående och pratsam. Jag kunde ställa en 

fråga som han sen spann vidare på och jag behövde därför inte styra intervjun allt för mycket. Jag känner inte 

Lars sen tidigare, utan kom i kontakt med honom först när det visade sig att jag inte kunde genomföra min 

planerade intervju med hans mor på grund av hennes hälsa. Han berättar att livet gått som en dans och det 

Subnormalt beteende leder till stigmatisering 

Abnormalitetsbegrepp 

Sjukdomsbegrepp 

Normalitetsbegrepp 

Hälsobegrepp 

Normalt beteende leder till bekräftelse av hälsomyten 

Kaos 

Ordning 

Bli sjuk Bli frisk 

Vara sjuk 

Vara frisk 
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har ofta räckt med att säga att han var Hildurs sork. ”Då har det alltid gått i lås. För hon var hela öns 

vädermamma så att säga”. 

 

Katarina Lawergren kom jag i kontakt med genom Lars, hennes pappa. Katarina är född och uppvuxen i 

Visby och som barn tillbringade hon mycket på landet med sina farföräldrar. Jag uppfattade henne som 

trevlig och hjälpsam. Hon kände sig obekväm med intervjusituationen. Jag tror hon önskade tydliga frågor 

och riktlinjer att följa, särskilt då ämnet gällde hennes farmors förmågor som Katarina inte kände sig så insatt 

i.  

 

Lisbeth Karlsson, Lars syster, som jag också kom i kontakt med genom honom. Det märktes att hon tänkt 

mycket innan intervjun. Hon pendlade mellan olika ämnen och talade länge och spontant utan att jag 

behövde ställa frågor. 

 

André Lahovary är en person som jobbat med media i många år, bland annat som reporter för Radio Gotland. 

Under många år ringde han upp Hildur för att i radion fråga om det kommande vädret. Jag talade med honom 

i telefonen och sände därefter över en frågelista som han besvarade.  

Tidigare forskning om Hildur 

  

Anne Askengren skriver i sin etnologiska uppsats ”Att vara utvald” från år 2001, om Hildur Lawergren. 

Hildur föddes 1927 i Fole på Gotland och var gift med Rune Lawergren, också han ifrån Fole. Tillsammans 

fick de två barn, en pojke (Lars) och en flicka (Lisbeth). Familjen bodde i Runes farfars hus tvärsöver vägen 

från Hildurs eget föräldrahem. I Askengrens uppsats framgår det att Hildur anser att förmågan att se in i 

framtiden inte är något man kan lära sig. Förmågan går i arv i vartannat led och den som bär på förmågan 

måste ha viljan och styrkan att ta emot den. Hildur tycker den kan vara både arbetsam och påfrestande 

ibland, men tycker att hennes förmåga är mest till glädje. Hon behöver aldrig känna sig sysslolös eller ensam 

eftersom hon har ett heltidsjobb som barnmorska som intresserar henne. Som pensionär kallar hon sig själv 

för ”spåkälling”, vilket är gotländska för spågumma. (Askengren 2001:5ff) 

 

För Anne berättade Hildur om sin farmor Matilda som var synsk och bland annat kunde se in i framtiden. 

Det var hon som lärde 9- åriga Hildur hur man spår i ljus. Hildur beskrev även för Anne hur hon gör när hon 

spår i stearin. Hon förklarar att hon har sparat de flesta av sina ljusbrickor. Ljusbrickan måste vara rund. Hon 
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tar de ljus hon har hemma. De ska vara sju till antalet och gärna ha olika färger. Ljusen ska smältas ner på 

juldagsnatten i ett mörkt och tyst rum. På juldagens morgon sätter sig Hildur i avskildhet och tystnad för att 

läsa av ljusbrickan. Det gör hon genom att sakta snurra brickan runt och med hjälp av fantasin likna det hon 

ser vid något. Ett lamm som ligger ner kan hon tolka som att det blir varmt eftersom lammen då ligger ner 

för att söka kyla ifrån jorden. Hon kan även få bilder i huvudet, nästan som en ”film” som spelas upp, där 

kan ibland framtida händelser visas. När Hildur var liten var det många som brukade fråga henne om saker 

de tappat bort eftersom hon kunde berätta var de fanns. ”Jag kunde se så mycket som barn […] jag kunde se 

in i framtiden va, om det hände något så kunde jag berätta”, säger Hildur. (Askengren 2001:5ff) 

 

Hildur började medverka i Radio Gotland runt år 1990 där hon efter jul berättade om det kommande årets 

Gotlandsväder. Därefter medverkade hon någon gång i månaden och pratade mer specifikt om den 

kommande månadens väder. Radiosändningarna väckte intresse för Hildurs förmåga att spå väder och många 

lyssnare ringde in och ställde frågor. Snart gjorde även Gotlandstidningarna reportage om Hildur och hon 

fick en egen frågespalt i tidningen Året Runt. Där kunde man ställa frågor om allt från försvunna vigselringar 

till karriärbyten och när man kommer att hitta sin stora kärlek. Med tiden ringde människor dagligen hem till 

Hildur för att ställa frågor om det kommande vädret. Hildur får även brev från personer som har tappat bort 

föremål som är betydelsefulla för personen som skriver. Det kan handla om ärvda smycken eller husdjur som 

kommit bort.  

 

När hon ska hitta borttappade saker sätter hon sig i stillhet och läser brevet. Hon behöver veta hur gammal 

personen är och var den bor. Sen får hon bilder i huvudet, det kan vara en färg eller en byrå. Hon kan även 

titta i en persons ögon, bli frånvarande och se en ”film” över den personens liv spelas upp. Det kan vara 

saker som är sorgliga att se och därför psykiskt påfrestande eftersom Hildur känner sig maktlös. Hon säger 

oftast inte vad hon ser, eftersom hon tycker att det är obehagligt när det slår in. Hon vill inte att andra ska 

tycka hon är en elak person som sårar någon genom att berätta. ”Jag ser mycket i folks ögon. Hur de är och 

vad som kommer att hända dem. Men jag berättar aldrig vad jag ser” (Askengren 2001:5ff). Gotlands 

Allehandas intervjuare Tommy Jacobsson undrar om det kan vara tungt att bära det som hon ser ska hända 

folk. Hildur svarar att det är det, om det är något sorgligt som ska ske, men även att det kan vara roligt när 

det ska ske något bra. (GA16/3-1996) 

 

I Gotlands Allehanda från lördagen den 15 mars 1997, kan man på framsidan läsa hur ”Hildur är strået 

vassare än Pohlman”. Texten fortsätter att beskriva hur många anser att Hildur är bättre på att förutspå den 
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kommande väderleken än Pohlman. Hon lyckades bra med inledningen av år 1997 och prickade in att det 

skulle komma snö i mitten av mars. Hildur säger själv i artikeln ”Jag började i radion för fem år sedan men 

har hållit på i tio år för mig själv, i år har det slagit så rätt att jag har fått rysningar, 98 % har slagit in 

mellan januari och mars” (GA 15/3, 1997) 

 

Hildur förklarar hur hon blev intresserad och lärde sig av sin farmor, men sedan inte tog upp det igen förrän 

hon blev äldre. Hon tycker att det är intressant att se hur mycket som slår in. Förmågan verkar hoppa över en 

generation säger Hildur. Inget av hennes egna två barn har fått den, Hildur förklarar att hon ser att ett av 

hennes barnbarn Eva Lawergren har den ”men jag ser att hon inte kommer att ta över efter mig förrän hon 

blir 50 år” säger hon. Birgitte Rørbye skriver om hur botare ofta fick sitt vetande från släktingar eller genom 

sin husbonde/husmor. Utbildningen ägde ofta rum på samma sätt som inlärningen av ett hantverk, där eleven 

fick öva upp sin kompetens allt eftersom man fick mer och mer erfarenhet.  (Rørbye 1980:192) 

 

Hildur använder sig bara av stearinljus, för att hon tycker att det inte går att spå i något annat. ”Det ska vara 

sju ljus, sju är ett heligt tal, och jag tar vad jag haver på julafton och sen ska de brinna tills de slocknar av sig 

själva.” När hon tolkar brickan skriver hon ner olika punkter som hon utgår ifrån för mer detaljerade 

förutsägelser. Hon avslöjar inte för utomstående hur det går till att få ljusen att tala. ”Det måste ses, det kan 

inte beskrivas” säger Hildur. Det händer ofta att bönder ringer hem till Hildur och frågar om råd angående 

när det är läge att slå hö. Det är något Hildurs man Rune inte gillar, eftersom han inte vill att hon ska ”bli 

någon sorts Saida”. Saida var en välkänd spåkvinna i Sverige, som bland annat hade frågespalten i Året Runt 

före Hildur som tog över frågespalten efter Saidas bortgång. Lars Schill som intervjuade Hildur undrade om 

hon kunde spå inom andra områden än väder. (GA 15/3, 1997) 

 

Jag kan spå om annat men får inte lov av min man, för han tycker inte om det. 

Julen före branden i Kräklingbo sa jag att det skulle bli en hemskt stor 

skogsbrand. Men det tyckte han inte om så jag gick inte ut med det. Rune är lite 

rädd för spådomar, i början ville jag inte berätta för honom vad jag höll på med. 

(GA 15/3-1997, 15/3-1996) 

 

Rørbye skriver i boken ”Botare” om hur kunskapen ”om en sak eller ett fenomens hemliga, mytiska 

ursprung innebär även bestående makt över denna sak eller fenomen” (Rørbye 1980:77). Utifrån det 

perspektivet blir hemligheten och därmed makten, om hur man praktiskt gör för att tolka det smälta stearinet 
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förborgat hos de få utvalda inom Hildurs släktled som anses ha ärvt förmågan. Genom att välja vad som 

berättas om förmågan bibehåller Hildur makten över sin kunskap. 

Informanternas berättelser om Hildur 

Barndom - bakgrund 

Lars förklarar att han tidigt förstod att hans mor inte var som alla andra bland annat eftersom hon ofta hade 

föraningar. Hon kunde känna på sig en stund innan om en person var på ingång. Oftast gällde det när maken 

Rune skulle komma hem. Hon hörde då ljudet av hans cykel som lutades mot husväggen en lång stund innan 

han faktiskt kom hem. När Lisbeth var liten tyckte hon inte att det var konstigt om hennes mor hade koll på 

när Rune kom hem. I efterhand har Lisbeth insett att ”hon inte visste det efter klockan utan hon visste det 

bara helt enkelt”.  

 

Lisbeth beskriver ett tillfälle hon funderat på många gånger. Hon hade en väninna hemma på besök när 

Hildur sa att de var tvungna att göra några saker eftersom far snart kom hem och avslutade meningen med 

orden ”snart kommer han att höras”. Efter detta hördes ett skrammel vilket lät som en cykel som ställdes 

emot husväggen. Det Lisbeth upplevde som märkligt var att hennes far inte kom förrän runt en kvart efter att 

ljudet hade hörts. Hon beskriver hur hennes väninna upplevde det som ”hårresande” att de hade hört ett 

skrammel utan någon faktiskt kom. Lisbeth har funderat på om man hörde ljudet varje gång eller om man var 

så van vid det att det bara uppmärksammades om någon utomstående fanns där. ”Man kunde höra det där 

skramlet, men aldrig när mamma var borta när far kom hem, då var det liksom inte något, utan det var helt 

enkelt bara när mamma var hemma.” 

 

Lisbeth berättar att hon själv i skolåldern aldrig glömde att ta med sig saker till skolan om det var något man 

var tvungen att ha med sig. Som liten trodde hon att det berodde på att alla mammor har gått i skolan och 

därför vet de vad man ska ha med sig på vissa dagar. Hon anser också att hennes mors barndom var lite 

märklig. Lisbeth berättar om hur det på den tiden rådde stora klasskillnader, vilket påverkade Hildur som var 

”från den här lägre klassen och hade väldiga upplevelser från det”. Men istället för att bli arg, säger Lisbeth 

att hennes mor alltid hade insikt om vad som var rätt och riktigt. Hon såg människor för hur de var och inte 

vilka de var, en inställning som Lisbeth känner att hon och hennes bror också följer.  
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Lisbeth tycker att hennes mor haft en ”fantastisk koll på mig, för hon har liksom alltid vetat när jag har varit 

lite i nöd”. Hon beskriver hur hon kunde fråga sin mor om råd lite snabbt om hur hon skulle göra när det 

gällde vissa saker vilket gjorde att ”världen blev enkel”. Det fanns även gånger som Hildur var bestämd och 

sa ”gör inte det”. Lisbeth berättar om ett sådant tillfälle: 

 

”Jag vet en gång, jag ringde och sa att vi skulle till Danmark. Det var inget mer 

med det, men hon blev jättesur och jag tänkte att vadå, då får hon väl bli sur, för 

vi var redan på fastlandet. Men jag kör genom landet och så åker vi av vägen. Vi 

klarade oss ganska bra, men det blev en seriekrock efter mig som jag ställde till 

med, så hade jag inte varit där hade de kanske klarat sig. Då tänkte jag mycket 

på det som hon sagt, eftersom jag hade nästan fått order om att inte åka. Det är 

sådana gånger som man tänker på det”. 

 

Lisbeth berättar även om när Lars och hans kompis åkte moped ifrån Fole till Visby. Plötsligt blev Hildur 

rejält orolig. Lisbeth tyckte att hennes mor gick lite till överdrift, men Hildur fortsatte att hävda att något 

förfärligt hänt. Det visade sig att Lasse och hans vän hade blivit påkörda ”och det var ungefär i den vevan 

som hon blev alldeles ifrån sig”. Hennes bror hade inte skadat sig alls, men hans vän hade skadat sig mer när 

de hade åkt omkull. Detta var ett tillfälle som Lisbeth funderat på länge, eftersom det var så ihopkopplat med 

hennes mors upprördhet, som sedan visade sig vara befogad. 

 

Katarina beskriver hur hon alltid sett sin farmor som en speciell person. Hon berättar att hon under sin 

barndom haft ett fantastiskt förhållande till sin farmor och farfar vilket stärkt henne och hennes syster Eva. 

Det hände ibland att de åkte iväg på camping eller vandrarhem tillsammans. ”Hon är lite spontan min 

farmor, vi var på vandrarhem och kom på att vi skulle äta glass på varje ställe som vi kom förbi”. Jag 

undrade när hon förstått att hennes farmor hållit på med något som varit annorlunda. Hon förklarade att det 

inte var så länge sen, utan det ”började med radion, men att hon alltid har känt på gravida magar, sen vet 

jag inte hur det har stämt”. Katarina fortsätter: 

 

”Jag vet inte vad jag ska berätta om farmor, men hon har alltid varit lite speciell, 

hon har alltid varit en speciell person. Jag tror att antingen tycker man om det 

eller så gör man det inte, hon är inte alls någon Svensson mitt emellan”. 
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Informanterna beskriver Hildur som en person som skiljer på vad som är rätt och fel. Katarina säger att 

hennes farmor alltid varit speciell och inte ”någon Svensson”. Det tolkar jag som att Hildur setts som en 

ovanlig person av sina nära. Hildurs barn har upplevt att Hildur ofta haft föraningar och känt till saker som 

kommer att ske. Annars tänkte de inte på det, förutom när en utomstående reagerade och kände att det var 

obehagligt. Någonting som annars var normalt pekades då ut som ovanligt och till och med obehagligt.  

 

När Lisbeth skulle njuta av sin semesterresa som slutade i en seriekrock undrade hon i efterhand om modern 

kände till att det skulle ske. Det händer många att ens mor avråder en från att göra något, vilket sedan visar 

sig att hon haft rätt i. Det kan bero på att ens mor känner sitt barn väldigt väl. Jag tänker dock att man lätt 

väver in tanken att Hildur visste vad som skulle ske innan det hände. Om man väljer att gå emot en varning 

från sin synska mor, finns det då en risk att man grämer sig mer än om man går emot sin icke synska moders 

råd? Det är givetvis svårt att svara på. Man har sin egen mor och något annat känner man oftast inte till.  

Förmågan 

Lars tror förmågan går i arv i varannan generation. Han förklarar att den ena dottern ”är mer turboladdad än 

den andra, men att hon inte vill kännas vid det eftersom hon är i den här känsliga åldern så att säga”. 

Eftersom Hildur var under fyrtio när hon blev farmor och ofta haft sina barnbarn hos sig, så har de pratat 

mycket, förklarar han. För Lars själv har förmågan varit både plus och minus. Det positiva var Hildur som 

mor och det som varit jobbigt har varit när människor blivit rädda för hennes förmåga. Man har haft med sig 

bekanta hem och så där, då kan hon sitta och titta på dem och de har känt någonting som gjort att de inte vill 

åka tillbaka igen, berättar han. Lars säger att många funderingar och minnen väcks när han pratar under 

intervjun. ”För det här har ju varit mors område och det har ju inte jag haft med att göra”, förklarar han. 

”Ännu så länge så har jag inte haft några känningar och jag vet ju vad det blir för väder imorgon, för det 

sköter ju Pohlman” berättar Lars.  

 

Lisbeth beskriver att hon kan bli sur på sig själv emellanåt för att hon inte frågat sin mor om varför hon ”tog 

upp det här, med det besväret”. Det måste ha funnits en anledning säger hon, men då tänkte hon inte på det 

som frågor direkt. ”Det är nu man saknar de frågorna man glömt att ställa” förklarar Lisbeth. Själv har inte 

Lisbeth känt av något, vilket hon säger är lite synd, hon tycker att det vore bra att hålla reda på saker och 

ting. Hon fortsätter med att beskriva hur hennes mor ibland kunde bli olycklig över att se hur otäcka saker 

hände andra. Lisbeth är glad att hon sluppit uppleva det. Hon känner att hon själv är ” lik min far istället då, 

både till sättet och kroppsligt”. Lisbeth har inte märkt av att förmågan gått i arv till Lasses dotter Eva, kanske 
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för att det är något som Eva skjuter ifrån sig, om inte ”hon väljer att ta fram det eller om det kommer så 

småningom till henne”. Lisbeth frågade vid något tillfälle sin mor ifall hon lärt upp någon annan. Hon fick 

känslan av att hennes mor tyckte att ”sådant som jag inte begrep mig på var det ingen idé för henne att 

förklara”, vilket Lisbeth håller med om. 

 

Lisbeth berättar om hur hennes mor ofta vunnit saker, även om det inte handlat om stora utdelningar. Om de 

varit på någon marknad tillsammans så var det Hildur som fick köpa lotterna åt Lisbeth, för då var det vinst 

på dem. Vinsterna Hildur vunnit försökte hon dela ut jämnt mellan dem, för hon hade tanken att ”hon inte 

ska behålla dem för då kommer hon inte att vinna fler gånger”. Lisbeth tyckte ibland att hennes mor kunde 

hjälpa henne att vinna någon miljon på lotto, men hennes mor ansåg att det räckte om man hade så man 

klarade sig. 

 

Katarina förklarar att hennes farmor spådde i ljus kring jul, men att Katarina inte varit riktigt mottaglig för 

hennes farmors ”spådom på det viset”. Hildur hade ibland visat hur det såg ut när ljusen brunnit ner och 

Katarina minns särskilt ett år då det var lite svart på en ljusbricka. ”Det var ett år som det var lite svart, jag 

vet inte om du känner till det, men det året så var det ju en stor brand i Kräklingbo och det säger hon då att 

hon har sett” utvecklar Katarina. Hon förklarar att hon tycker att det är svårt, eftersom hennes farmor har så 

många fina kvaliteter som hon verkligen uppskattar. ”Men just den här delen har jag inte riktigt, alltså jag 

menar inte att jag inte uppskattar den. Jag tycker att det har varit lite kul eller så där men det känns ibland 

som lite tokigheter. Men jag har liksom inte tagit till mig det, så jag vet inte om jag kan hjälpa dig”. Hon 

förklarar att hon tycker att det är knepigt och att hon önskar att hon kunde stå bakom sin farmor till hundra 

procent.  

 

”Men det är kanske inte riktigt så och det kanske är därför som hon inte har 

bjudit så mycket på det eftersom hon har känt det. Det är så att vi inte har varit 

så himla involverade i det där. Det är så svårt, när inte man själv sitter med i 

matchen, så är det svårt att ta till sig det där”. 

 

Hon säger att det skulle vara lite spännande om jag kom tillbaka när hon blivit äldre, för då kanske jag får se 

henne i en Året Runt-spalt. Under åren har det hänt saker som hon upplevt varit läskiga eftersom de varit 

nära inpå. Katarina funderar på om hennes syster Eva är ännu mer skeptisk än hon själv eftersom ”farmor 

har prackat på henne det där lite grann eller så”. Katarina tror själv att det för Hildurs del inte kom förrän 
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hon var i fyrtiofemårsåldern. ”Så farmor tycker inte det är konstigt att Eva inte känner någonting, utan säger 

bara att, det kommer” Katarina beskriver att hon ibland själv har upplevt att hon i sitt liv haft ”glimtar” som 

hon kallar det. Hon berättar om när hon kommit hem med flyget och bestämt sig att åka förbi BB trots att 

hennes kompis egentligen inte var beräknad förrän två veckor senare. ”Och så låg hon där, så det finns 

några sådana glimtar, men det tycker jag är mer om någon står en riktigt nära.” 

 

André Lahovary mindes att Hildur berättat att hennes mormor eller farmor var den kvinna som folk i byn 

gick till när de ville veta något om framtiden. Han var förvånad över hur ofta Hildurs spådomar stämde in. 

Detta gällde särskilt vid årsskiftet 1991-92 då hon berättade att det skulle inträffa en naturkatastrof i juli 

1992.  Hon visade hur ljusbrickan vid denna tidpunkt var alldeles röd. André frågade vad det gällde för sorts 

naturkatastrof men detta ville inte Hildur svara på. I juli 1992 inträffade en stor skogsbrand, 

Kräklingbobranden, vilket förmodligen var den största skogsbranden i Gotlands historia. 

 

De anhöriga tillskriver olika attribut som innehavaren av förmågan skall ha. Lars beskriver sin ena dotter 

som mer ”turboladdad än den andra” och Lisbeth framställer sig själv som mer lik sin far, både till sätt och 

till utseende. Detta är olika sätt att förklara en förmåga som inte syns utanpå. Kroppen är behållaren för 

förmågan och symbolen för det liminala tillstånd som innehavaren av den osynliga förmågan befinner sig i 

(Drakos 2005:162). Informanterna säger dock, att de inte märkt av förmågan hos Eva, men det förklaras med 

att hon ännu är för ung och inte är redo att ta till sig sin förmåga. Jag anar att Eva känt sig utpekad i rollen 

som efterträdare, mot sin vilja.  

 

Lars upplever att även om det varit positivt att ha Hildur som mor, så har det ibland varit jobbigt när andra 

upplevt hennes förmåga som obehaglig och inte velat besöka hans hem igen. Det framkommer inte exakt vad 

det är som andra upplevt som obehagligt. Om de kände till hennes förmåga så är en tänkbar förklaring att de 

upplevt en oro över att hon ”såg igenom” deras ”fasad”, som Lisbeth beskrev det ”såg folk för hur de var”. 

Jag menar inte att alla människor bär på mörka hemligheter, utan snarare att man kan känna sig utlämnad om 

man tror att någon kan se igenom en. I boken ”Berättelsen i sjukdomens värld” skriver etnologen Georg 

Drakos om hur otillåtna gränsöverskridanden kan upplevas som hotfulla. Detta tycker jag kan appliceras på 

hur människor blir rädda eller oroliga över att Hildur med sin blick ska genomtränga fasaden och de gränser 

man satt upp mot omvärlden. (Drakos 2005:58ff) 
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Enligt Rørbyes modell innebär avvikelser en form av kaos som leder till stigmatisering. Att bli utpekad som 

som ovanlig och gränsöverskridare kan vara både positivt och negativt. När en människa behöver hjälp och 

har tillsynes olösliga problem är det positivt för denne när det finns en person man kan vända sig till för att få 

hjälp. För den som är ur balans och i behov av en spådom kan Hildurs utpekade ovanlighet upplevas som 

mycket positiv. Den som själv blir utpekad som ovanlig kan försöka att ge svar på frågor som gör att den 

andre återfår sin balans. På så vis blir det ovanliga beteendet normalt och en ordning och balans uppnås. 

Förklarade hon? 

Lars säger att Hildur var mycket tystlåten och berättar om hur hon varje jul tände sina ljus, vilka 

”farsgubben” släckte under sin husesyn, sen skällde han på henne för att hon glömt att släcka ljusen. Lars 

tror att detta gjorde att hon var tvungen att berätta om sin förmåga som ingen kände till. Hon förklarade för 

Lars att hon kände sig stark nog att stå för sina tankar när hon blivit femtio år istället för att göra det i smyg: 

 

”Vid ett sådant tillfälle tog hon mod till sig och berättade, att de där ljusen står 

för att de ska jag ha till imorgon bitti, för då ska jag göra det och det. Då sa 

farsgubben ”det är en jävla tur att du inte är född på tolv- tretton hundra talet 

för då hade du blivit bränd som häxa”. Det har han ordat om många gånger när 

han och morsan har varit ute och de har pratats vid och så där. ”Att det är tur att 

jag har henne nu” säger han, ”för att då får hon ju leva.” Det fanns ju en syn på 

folk på den tiden som höll på med sådant där. Eller hade den gåvan eller vad 

man ska säga.” 

 

Lars tror att hans far ibland hämmade Hildur och berättar att hans mor var väldigt social och mjuk, men mer 

tystlåten om ”den här andra delen av hjärnan”. När far och mor varit någonstans var det han som var 

pratkvarn och höll låda. ”Så fort hon skulle säga något så lade han sig i så att hon aldrig fick tala till punkt”, 

säger Lars. Han tycker det är synd att hennes hälsa har sviktat så fort efter Runes bortgång, eftersom Lars 

hade hoppats att kunna samtala med henne på ett djupare sätt. Han berättar att det funnits tillfällen då han 

försökt men upplevt att han fick ”ståpäls eftersom hon kunde se så mycket mer än bara vädret, hon kunde ju 

se annat också”. Lars beskriver också att hans mor kunde vara hemskt pratig, för att sedan avsluta med att 

säga ”säg inte detta till Rune”. Men, tillägger han, ”det kanske alla familjer har, lite hemligheter”. 
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André beskriver Hildur som gullig, snäll, ödmjuk och humoristisk. Hon förklarade gärna för honom och var 

inte tystlåten. Han tror inte hon hade kontakt med andra som höll på med liknande saker. Hon berättade för 

honom hur det gick till när hon spådde i ljusbrickan genom att på juldagsnatten tända ljusen som sedan brann 

ner och bildade färg och form ur vilket hon kunde tyda det kommande årets väder. André bjöd in henne en 

gång om året strax efter jul, då berättade hon om gotlandsvädret under året. Efter det var hon med varje 

månad för att tala om kommande månads väder.  

 

Han förklarar att han fortsatte ha med henne i programmet eftersom, hennes spådomar stämde mycket väl. 

Han sparade även årsredovisningen och den ändrades inte vid månadsskiftena utan blev endast utförligare. 

Han berättar att han än idag fortfarande inte har inte hört talas om att någon annan som ”spår i ljus som 

bränns ned på julnatten”. Idag kan han ångra att han inte frågade mer om det Hildur kunde ”se” förutom 

ljusbrickan och varför vissa får gåvan och andra inte. Även Lisbeth har i efterhand funderat på om hon borde 

ha frågat mer själv. Hon säger att hon ibland ”är väldigt sorgsen över allt hon glömt att fråga om” men anser 

också att ”det egentligen inte har så stor betydelse”. Jag tror att det är vanligt med funderingar över sina 

föräldrars beslut och livsval när man inser att tiden och åren går. Man själv liksom de runt omkring blir äldre 

och genom att berätta eller ställa frågor hoppas man få svar på sina funderingar. Därmed kan man reflektera 

över och bearbeta sina erfarenheter i livet.  

 

Hildur valde länge att hålla sin förmåga hemlig för de flesta även sin familj. Först senare berättade hon om 

sina spådomar, då även i radio och tidningar. Lisbeth har undrat varför Hildur valde att ta upp sin förmåga 

offentligt, med det svårigheter som det innebar för henne. Människor upplevde obehag inför hennes förmåga 

och drog sig därför att hälsa på hemma hos Hildur, vilket visar att det kunde vara svårt att skilja på Hildur 

som person och hennes förmåga att spå. Rune tyckte inte om vissa spådomar och menade att Hildur skulle ha 

setts som en häxa om hon levt på medeltiden. Även om vi idag inte bränner häxor på bål, funderar jag på om 

det är mer accepterat att uttala spådomar över vädret än om andra saker. Vädret vet vi styrs av olika naturliga 

fenomen som meteorologer förklarar för oss på TV-nyheterna. Men spådomar som handlar om enskilda 

individer, kommer de att finna sitt livs kärlek eller vara med om någon olycka. Då är det känsligt, jag tror att 

det beror på att vi vill styra över våra egna öden.  

 

Modellen som Rørbye utformat visar hur känslor av samhörighet leder till balans på samma sätt som känslor 

av utanförskap kan leda till obalans. Att våga berätta om saker som riskerar att peka ut sig själv som 

annorlunda kan innebära att man utmanar gränserna för det tillåtna i andras ögon. Om en person genomgår 
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något som gör dem avvikande under en kortare tid eller på något sätt lite ovanliga, kan det vara lättare för de 

närstående att hantera än om avvikelsen är permanent och upplevs som ansenlig. Då visar det sig att 

ovanligheten påverkar gränser som måste omförhandlas för att man skall kunna uppnå någon sorts balans 

igen. Om personen inte klarar av att flytta fram gränserna eller omvandla dem kan det innebära att balansen 

inte återuppnås och den som avviker fortsätter att sväva i utanförskap. 

 

Georg Drakos skriver även i sin bok om berättelser och tystnader. I hans ögon är berättelser och tystnader 

inte är ett motsatsförhållande utan en del av människors berättande. Även tystnad kring olika områden i en 

berättelse kan vara meningsladdad och motiven till tystnaden kan vara många. Drakos hänvisar till Michel 

Foucaults resonemang där det alltid finns en grundläggande ordning för vad ”som är möjligt att tänka och 

som formar villkoren för vad som är möjligt eller inte möjligt att säga”. Det människor väljer att berätta eller 

hålla tyst om påverkas av vilka normer som finns kring ämnet som diskuteras. Även en tystnad gör något 

med en berättelse. Det kan finnas spänningar mellan det man önskar att få veta mer om samtidigt som man 

räds svaren. Av rädsla för att det ska uppstå missuppfattningar om något som är svårt att förklara, kan man 

välja att hålla tyst, vilket Hildurs barn illustrerar när de önskar att de frågat mer, men valt att låta bli då de 

känt att de kanske inte kunnat hantera svaren (Drakos 2005:217). 

 

Drakos skriver ”Att berätta är en social handling”. Viljan att berätta kan ses som ett behov av att skapa 

mening kring frågor som är viktiga för en människas förståelse av sig själv och sin omvärld. Hildur berättade 

för sina barn om saker som hon visste att hennes man inte tyckte om, och bad därför barnen att inte berätta 

vidare till Rune. Jag anar att Hildur ville skapa mening kring sina upplevelser och att hennes begär att berätta 

påverkades av hennes mans krav på tystnad kring vissa områden. Trots att det fanns vissa krav på tystnad 

valde Hildur att sprida sina spådomar via radio och tidningar och på så sätt genererade hennes berättelse 

uppmärksamhet. Hildurs förmåga och uppmärksamheten kring den kunde ha placerat henne i ett liminalt 

tillstånd, i form av ett utanförskap. Istället tror jag att när många människor mottog hennes spådomar med 

acceptans hjälpte det till att skapa en känsla av gemenskap. De som uppmuntrade Hildur och trodde på 

hennes förmåga bidrog förmodligen med en positiv respons som motverkade eventuella känslor av att vara 

annorlunda och utpekad som sådan. (Drakos 2005:12ff) 

Gammelfarfar 

Lars berättar att om något lät i huset, sa föräldrarna att det var farfar, då det var Runes far som bott i 

familjens hus sist. ”Då var det han som var tillbaka och så skulle han ställa något till rätta, så att säga. Han 
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slog i väggarna eller slog i dörrarna”. Lars förklarar att det kunde handla om en dörr som blåste till eller ett 

fönster som stod öppet, vilket ”övergick i någon gammal mytologi”. Det var i sådana situationer som man 

skyllde på gammelfarfar, fast det kanske var Lars själv som glömt stänga. Lisbeth säger att det är möjligt att 

gammelfarfar hälsade på, men då hon var väldigt rädd som barn så kanske Hildur inte ville skrämmas. ”Nu 

pratar hon däremot ofta om min far som har dött och där ingår det här att när man har levat väldigt länge 

med någon så kommer de tillbaka.” Då brukar Lisbeth svara att det är bra att hon har honom nära sig. 

Katarina känner inte till något om gammelfarfar, men berättar att hon själv hört steg på övervåningen när hon 

varit ensam hemma. Hennes man har också upplevt detta vid något tillfälle. ”Ibland så kan jag tänka det att, 

även om det låter tokigt i mina öron, att man kan komma tillbaka på det viset.” André har inte hört talas om 

att gammelfarfar skulle hälsat på i huset efter sin död.  

 

Här pratar informanterna om förmågan att tala med andar och hur dessa ibland beskylldes för att smälla igen 

dörrar eller slå i väggarna. Lars håller inte med om att det var gammelfarfar som pysslade runt i huset. Jag 

tänker mig att man använde gammelfarfar som ett varnande exempel för att barnen skulle hålla ordning 

omkring sig. Genom att påpeka att de bodde i gammelfarfars gamla hus och att han gjorde väsen av sig om 

saker inte stod rätt till kanske man hoppades att barnen skulle tänka sig för innan de hittade på något bus. 

Folks förväntningar 

Hildur hade många förväntningar på sig och hon har klarat ut mycket, säger Lars, och talar om att hon har 

fått många trisslotter och bingolotter under åren, eftersom det inte tillhörde henne att ta betalt. I stort sett har 

folk bara varit positiva, säger Lars. Han har under åren dock upplevt att andra gnällt på honom och sagt ”det 

här borde ju du veta, och det här borde ju du veta”. Bland annat om vädret har många har varit sura på 

honom, eftersom han inte har satt sig in i det. Men han har inte fått det att stämma. ”Nu kan man tänka att 

det snart är för sent att lära sig, men det har inte varit någon idé eftersom hjärnans trådar inte har varit 

kopplade på det sättet”, säger han. 

 

Lisbeth berättar att hon ibland kunde ifrågasätta om hennes mor verkligen skulle spå ett väder som inte var 

aktuellt för säsongen. Men Lisbeth tyckte också det var spännande att se om dessa ”felväder” slog in. Det var 

något som man pratade om på Gotland, för ”många ville att hon skulle ha rätt och många ville att hon skulle 

få fel”. Lisbeth beskriver att bönder ringde hem till Hildur för att fråga om det var rätt tidpunkt att slå, 

eftersom det är viktigt att det görs när det är torrt. Ibland hände det att väderleken var tveksam. Då kanske 
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folk bara ville ha någonting att haka upp sig på om de sen stod där med regn, ”för från och med annandag jul 

så var vädret redan bestämt”. 

  

Lisbeth upplevde under den tid då Hildur spådde vädret att det bästa sättet att presentera sig var genom att 

säga att ”jag är Hildurs dotter, för då var det ganska enkelt eftersom de då visste vem jag var”. Hon berättar 

om hon inte tänkte på att säga det själv, brukar folk efter att ha viskat sinsemellan en stund sedan ställa 

frågan ”är det du som är Hildurs dotter?”. Vilket ofta följdes av frågan ”ja, vad vet du då?”. Det var något 

som Lisbeth kunnat uppleva som ”försmädligt att man inte… kan någonting av det där”. Annars upplever 

hon att det varit bra att folk känt till hennes mor och velat prata om vädret, eftersom det är något som berör 

oss allihop. Lisbeth har även upplevt att det varit lätt att prata med folk om sin egen mor, ”eftersom man då 

inte begår några misstag”, och att det i hennes arbete varit viktigt att våga prata med människor som hon 

säger ”är väldigt vänliga egentligen”  

 

Hon beskriver att hon bitvis haft svårt att tro på det hela. Men när hon svarade i telefonen hemma hos sina 

föräldrar kunde det vara någon som ringde för att Hildur hjälpt till med att återfinna något. ”Då insåg man 

eller hörde, så att säga, att det var någon nytta med det”. Sen var det naturligtvis så att det fanns de som var 

jättebesvikna på henne om hon inte hittade det som de sökte efter, säger Lisbeth. Etnologen Bente Alver 

skriver i”Botare” om hur det ibland finns en tro att de som söker sig till botare ”infinner sig med en fast tro 

på botarens förmåga”. Bente menar att så inte alltid är fallet utan att det många gånger är människor som 

söker hjälp som en sista utväg efter att ha uttömt alla andra möjligheter. Om man inte hittar det man letar 

efter, och inte kan vända sig till polisen, då ingenting blivit stulet kan man istället välja att söka hjälp på 

annat vis. Man kan även se detta som ett sätt att frånta sig ansvaret för problemet och lägga lösningen på 

gåtan utanför sig själv genom att ta kontakt med en person som Hildur. (Alver 1980:149ff) 

 

Lisbeth berättar att hon funderat mycket sedan jag ringt henne och att det blev en påminnelse om den kraft 

som hennes mor varit. Hon säger att en del kunde ha lite för stora förväntningar när de hörde av sig till 

Hildur. De kunde skriva en lista över saker som tappats bort, ”som om någon skulle skicka tillbaka en lista 

på var sakerna låg och när det inte gick så kunde de bli stötta”. Sen fanns det de som kunde bli så lyckliga 

över att de funnit sina pengar efter att hon bett dem leta på ett visst ställe. ”De flesta var jätteglada, men det 

fanns även de som verkligen var besvikna.” 
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Lisbeth berättar om ett brev som hon funnit när senast hon varit och hälsat på sin mor. Det var från en person 

som tappat bort sin katt och då sänt ett brev till Hildur tillsammans med ett kort på katten. Katten hade sedan 

dess kommit tillbaka och ”då trodde man ju att lyckan skulle vara nog, men hon har skrivit tre gånger sedan 

dess och vill ha tillbaka sitt kort”. Lisbeth beskriver hur hennes mamma kan bli ”lite olycklig, för hon känner 

ju det här som strålar, när någon varit sur på henne, vilket inte är bra, det känner mamma fortfarande av, 

och hon tror att den förmågan är det sista som försvinner”. 

 

Lisbeth berättar också att det ofta hände att mödrar med barnvagnar stoppade dem när hon gick med sin mor 

inne i staden. Det kunde ibland kännas som en plåga att hela tiden bli stoppad. Samtidigt lät det som om 

hennes mor kände till varenda en. Lisbeth frågade sin mor hur det kom sig att hon som barnmorska kunde 

komma ihåg om barnet som fötts var en pojke eller flicka. Hildur svarade att när hon inte kom ihåg om 

barnet var en pojke eller flicka brukade hon istället säga ”lilla vännen”, varvid mamman ofta sade namnet på 

barnet. Detta tyckte Lisbeth var smart och upplevde att om hon varit i mammans situation förmodligen trott 

att Hildur mindes just hennes förlossning. ”Som om just hon var väldigt speciell, och jag menar att har man 

åstadkommit det där lilla underverket så är man ju speciell och även om det är många underverk så 

förringar det ena inte det andra.” 

 

Katarina berättar att det händer ibland att folk kopplat samman henne med Hildur när de hört hennes 

efternamn. Folk då kan be henne ta med en lista över vad det ska bli för väder. ”Det verkar som om vädret är 

det viktigaste, det är bara positivt men också lite hånskratt eller så.” Deras far har aldrig pratat med sina 

barn om Hildurs förmåga förklarar hon. ”Det har inte varit någon central grej i vår familj, det har blivit det, 

men först på senare år. Men det är inget som han har berättat sagor om när vi var små, typ”.  Hon har mer 

upplevt det som om andra tycker Hildurs förmåga är spännande.  

 

 ”Jag visste att hon var föreläsare på högskolan. Det sa hon bara i förbifarten, 

det var inte så att hon frågade om hon skulle göra det eller inte som man skulle 

kunna tänka sig att man gör med en som står en nära. Men hon är så, hon bara 

gör saker”. 

 

André berättar att människors frågor oftast handlade om att de missat ett program och ville veta vad Hildur 

sagt i programmet. Han tror att Hildur tyckte om att prata med människor och var glad att hjälpa andra och 

därför inte ville ha hemligt telefonnummer. ”Hon hade andra gåvor än detta jag intervjuade henne om, som 
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borttappade saker med mera”, berättar André. Han förklarar att även om många privat sade att de inte trodde 

på det hon gjorde, så var lyssningen på radion enorm när Hildur var med. 

 

Katarina beskriver att hon aldrig känt att hennes farmors förmåga var någon viktig del i deras uppväxt. Det 

var ingenting som diskuterades och hon har snarare upplevt att uppmärksamheten kring Hildur vuxit i takt 

med att hon varit med i radio och tidningar. Hon känner att hon inte riktigt kan greppa sin farmors förmåga 

och beskriver att det ofta är andra som tagit upp frågan om hon var släkt med Hildur. De har då ställt frågor 

om vädret och ibland har Katarina upplevt att folk har varit hånfulla när de pratat om Hildurs förmåga. 

Rørbye skriver i Botare om hur det fanns botare som man skrattade åt, somliga var man rädd för och andra 

som man såg upp till. Dessa ovanliga personer var ofta en del av lokalsamhällena och därför var människor 

tvungna att förhålla sig till dem vare sig de trodde på det de gjorde eller inte. Hildur beskrivs genom 

berättelserna som en representant för många av dessa olika uttryck hos andra människor. Uttryck som de 

anhöriga varit tvungna att hantera så gott de kunnat. (Rørbye 1980:192) 

 

Informanterna är överens om att folk hade stora förväntningar när det gällde vädret. De ville se om Hildurs 

spådomar skulle stämma eftersom det var spännande med ”felvädren”. Om det visade sig att vädret inte blev 

som hon förutspått kunde en del människor bli upprörda. Det skrevs om Hildur i tidningarna och i lokala 

revyer skojade man om hennes spådomar. Lars beskriver hur vädret var bestämt ”från och med annandag 

jul”. Vädret och diskussioner kring vädret är något som jag uppfattar som en vanlig svensk företeelse. Det är 

ett neutralt samtalsämne, där alla kan vara med och bidra med sin åsikt. Vädret har på så vis en sorts 

knutpunktsfunktion där alla kan samlas och diskutera runt.  

Breven 

I Anne Askengrens uppsats (2001:9), kan man läsa om hur barn ofta skriver till Hildur om någon småsak och 

sen fortsätter med att beskriva något som de oroar sig för. Många barn och vuxna har hållit kontakten med 

Hildur under åren. Hon får brev varje vecka av folk som vill ha hjälp med något. Lisbeth anser att det var 

riktigt starkt av sin mor att vara med i Året Runt, att verkligen ta sig för det. Hon funderar på om hennes mor 

kände att om hon kunde hjälpa någon och då framförallt djur ”så var det bara att använda det till det”. 

Hildur valde att gå ut med sin förmåga i tidningar och radio vilket på ett sätt blev en form av marknadsföring 

och det uppstod förväntningar på henne. Bente Alver skriver om hur många botare ofta är ambivalenta till 

huruvida de skall använda sin förmåga eller inte: 
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”Det kan vara en belastning för dem. Inte bara på grund av den starka 

arbetspressen och närkontakten med människor som är plågade och behöver 

hjälp, utan också därför att de själva står oförstående inför sin förmåga. De 

förstår inte, varför just de har fått den.” (Alver 1980:123) 

 

Jag antar att Hildur bestämt sig för att hon ville hjälpa andra människor och därför valde att gå ut offentligt 

med sin förmåga. På detta vis spred sig kunskapen om Hildurs förmåga till många på en gång. Idag är det 

ganska vanligt att kunskapen om personer med ovanliga förmågor sprids via massmedia och inte som förr 

när informationen spreds muntligen från en person till en annan. (Rörbye 1980:192) 

 

Lars berättar att Rune var postmottagare och sprättare som han själv kallade sig. Brev som handlade om guld 

lade han i en hög för sig och de hade inte så hög prioritet. Rune sa, ”hade de råd att köpa guldörhängen och 

guldtänder och inte kunde hålla reda på dem”. En hög var för dem som förlagt sina pengar någonstans och 

sedan glömt var. ”Där var hon riktigt duktig, ibland kunde man häpna” berättar Lisbeth. Sen var det en hög 

med djur som var borta, och brev från yngre, de tog mor hand om. Det är många barn som hon har haft 

konversation med fortsätter Lars. 

 

”Det kan ha varit att de har förlagt deras kramdjur och katter och hundar och 

sådant där. Det har varit spännande att se när de har suttit hemma vid sitt 

köksbord och rensat och lagt på högar. Man kom knappt in i köket för alla brev 

från alla håll och kanter.” 

 

Lars tror att det hela har tagit mycket på Hildurs krafter. På de sista åren tycker han att hon har gått in 

mycket i sig själv och kämpat för att svara på alla brev. Hon har haft en telefonsvarare hemma och när han 

hälsat på henne var det runt femton intalade meddelanden som legat före hans meddelande. Han berättar att 

hon ville vara öppen för allt och att folk ofta bara skrev ”Hildur i Fole” som adress, men att breven kom fram 

ändå. 

 

Lisbeth säger att hon funderat på hur hennes mor kunde hitta sakerna. Hildur har beskrivit det som att ”hon 

måste prata med den person som tappat bort saken, eller så måste den ha skrivit brevet själv” för det gick 

inte genom ombud. Hon fick sedan en glimt av föremålet, viket ofta räckte. ”Det vet man ju själv, om man 

får höra att man lagt det i en byrå i en hall, då kan man titta i sin byrå i hallen, det är så som hon har 
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beskrivit det” säger Lisbeth. Hon upplever att hennes mor var modig som svarade på brev och gav sig ut i 

tidningen eftersom, hon hade dyslexi. Hon berättar att hennes mor skrev väldigt kortfattat, men att det inte 

gjorde något. Det tog lång tid att läsa det, eftersom man nästan fick dechiffrera det. ”Hon skrev som hon 

skrev och så var det med det, men hon blev väldigt glad när det kom ett ord för det hon hade, och det var 

dyslexi.”  

 

Här får man en bild av hur det gick till när breven kom hem till Hildur och Rune. Det pratas om sådana 

mängder av brev att det tog tid att sortera dem. De utvecklade ett system för att sortera alla brev. De 

besvarade i första hand brev som handlade om bortsprungna djur, eller små barn som hade något bekymmer. 

Detta visar att de värnade om de små och oskyldiga, medan de som skrev till Hildur för egen vinnings skull 

fick vänta längre på svar. De som hade tappat bort saker med affektionsvärde gick före. Ytterligare en 

dimension är vetskapen om Hildurs dyslexi, som man kan tänka sig gjorde det besvärligt att läsa och svara på 

alla brev som kom. Hon löste det genom att skriva breven kort. Om hon fick en bild inom sig att det 

borttappade föremålet fanns i en byrå så skrev hon att personen kunde leta i en byrå. Förmodligen räckte den 

förklaringen om personen ifråga därefter letade igenom sin byrå mer noggrant och då hittade sin borttappade 

ring.  

Tidningar och radio 

Under de sista tjugo åren har tidningarna och radio ofta ringt. I den första tidning som kom ut efter jul stod 

det kommande årets väder som Hildur spått i stearinljusen. ”Sen bestämde folk semester efter det och så 

där”, säger Lars och förklarar lite ironiskt att hon ibland fick mycket ovett av folk som tyckte att det inte 

stämde, eftersom det hade regnat en dag. Det hände också att folk ringde för att fråga om vädret när det 

skulle bytas tak på en lada eller så, säger han. Han påpekar att vädret är viktigt för många ”i alla väder 

pratar man ju om vädret”. Lars berättar att de brukade ringa hem till Hildur i slutet av månaden och fråga om 

vädret. Han minns att det bara var en av ”grabbarna på radion som hade den där tummen med mor”. Han 

förklarar att hans mor kunde vara vass och kasta ut den som inte var trevlig, något hon kunde se i ögonen på 

personen. Lars berättar att hon hade en sådan blick som läste av människor, men samtidigt tror han att vi alla 

gör så. ”Vi är goda vänner med en del och andra är vi förbannade på för att de bär sig åt som de gör.” 

Katarina förklarar att det hela växte under åren och blev stort i och med radion och tidningarna. ”Det var 

ganska skoj då det en dag kunde ringa kanske femtio samtal” säger hon och fortsätter med att beskriva att 

hon inte trott sin farmor först när hon berättade det. Även breven kom i stora lass ”Det är svårt att fatta, men 
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om det är någonting som händer en så tar man väl till alla knep för att få hjälp och det skulle säkert jag med 

ha gjort” säger Katarina. 

 

André Lahovary berättar att ”massvis av människor på stan frågade om henne”. Det var när han tog en paus 

under nyheterna i samband med ett direktsänt radioprogram som han träffade Hildur första gången. Vid 

receptionen stod Hildur och diskuterade något med receptionisten. André såg att hon höll en rund ljusbricka 

med nedbrända stearinljus i olika färger. Han blev nyfiken och gick bort och pratade med henne. Hon 

förklarade kort att hon kunde se kommande års väder i ljusbrickan. Han tog med henne till studion, där han 

fortsatte fråga ut henne om ljusbrickan. Han påpekade att när han eller när lokalpressen intervjuade henne 

var det inte för att försöka hitta några fel utan för att låta henne redovisa det hon såg. Han berättar även att 

om hon någon gång var sjuk och uteblev brukade ”växeln bli nedringd”. Detta trots att han upplevt att många 

kommenterade hennes spådomar och några kallade det för ”bullshit”.  

 

Det hände att människor blev sura om vädret inte blev som Hildur utlovat, berättar Lars. Han beskriver hur 

många bestämde sina semestrar efter att Hildur kommit med sin spådom över kommande sommarens väder. 

Man kan ana att hon inte samarbetade med vem som helst, eftersom hon enligt Lars kunde se människor i 

ögonen och avgöra om det var en trevlig person eller inte. Det är något som vi alla kan göra på olika sätt men 

i det här fallet kopplas hennes blick till hennes förmåga att se igenom människors fasader. 

 

Katarina funderar på att om något händer en ”så tar man väl till alla knep för att få hjälp och det skulle 

säkert jag med ha gjort”. Detta är en viktig fundering eftersom det visar på att människor kan känna sig 

desperata av olika skäl och man försöker få hjälp på alla sätt man kan. Människor kanske inte tror på det hon 

gör, även om de ringer eller skriver brev och ber om hjälp. Det kanske inte alltid handlar om att man måste 

tro, utan att man griper efter all hjälp man kan få om man är i knipa. André beskriver att när Hildur var med i 

radion var det inte för att de skulle försöka bevisa om hon hade rätt eller fel. Utan för att hon skulle få 

redovisa det hon såg sen fick folk ta ställning som de själva ville. Vare sig man tror på det eller inte, så finns 

det ett intresse och en nyfikenhet inför Hildurs spådomar. Hennes spådomar kunde erbjuda vissa ett lugn, 

genom att återfinna det som blivit borttappat, eller då vädret enligt Hildur skulle bli på ett visst sätt. Bara 

tanken, att kunna rådfråga någon utomstående om ett viktigt beslut i livet, kan hjälpa till att bringa ordning i 

ett upplevt kaos.  
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Några favorithistorier  

Lars berättar att när Hildur var på akuten, sprang en kvinna efter för att tacka Hildur för att hon hjälpt till att 

hitta förlagda pengar som skulle användas till att bygga om köket. En berättelse som Hildur tyckte om att 

berätta, enligt Lars, handlade om en man som försvunnit och hur polisen bad henne om hjälp. Hon hade 

svarat att de inte behövde leta så långt bort och var han kunde finnas. Lars säger att polisen fann mannen 

avliden där hon förklarat, och tillägger att polishundarna borde ha kunnat hitta honom. Lars fortsätter med en 

annan berättelse om en gammal tant som skulle resa bort och inte hittade sina pengar som hon hade gömt i en 

stenmur utanför sitt hus. Tanten var helt ifrån sig berättar han, men Hildur lyckades lösa det hela på något 

sätt och tanten blev så tacksam att hon ”skickade en hundralapp som tack för att hon hittade sina 

besparingar”. 

 

Lisbeth förklarar att en favorithistoria som hennes mor brukat berätta är hur hennes farmor lärde henne att 

spå i ljus. Lisbeth berättar om hur hennes mors förmåga varit behändig i hennes ögon framförallt när det 

handlade om djur. Hon beskriver ett tillfälle då hon letat efter en försvunnen kalv i flera dagar, men när hon 

frågade sin mor fick hon svaret ”är ni säkra på att kalven verkligen är försvunnen?”. Lisbeth berättar att hon 

då blev lite stött på sin mor. Dagen efter gick Lisbeth åter över hela hagen som ligger inne i skogen och 

bitvis är ganska tät. Då fann hon kalven som låg i ett av de största snåren så att den inte syntes. Först trodde 

hon att kalven var död men när den fick syn på henne reste den sig upp och verkade glad över att se henne.  

 

Hon var alltså aldrig försvunnen. Jag fick ringa till mamma och säga att kalven 

var hemma och att den aldrig varit försvunnen. Hon svarade att hon var lite 

förvånad eftersom hon inte kunde känna att den var försvunnen. Det är inte så 

att hon kan känna alla som kommer och letar efter djur så, men hon har hittat 

förvånansvärt många.  

 

Katarina berättar om ett tillfälle då hon varit på lasarettet med sin farmor som var riktigt sjuk, eftersom hon 

fått en propp. ”Jag som är lite skeptisk, och så var vi på lasarettet på akuten och då var farmor jättedålig.” 

Hon förklarar hur kvinnan i receptionen sagt att hon måste gå fram till Hildur, vilket Katarina inte tyckt varit 

bra, eftersom hennes farmor var så pass dålig.  Då förklarade kvinnan för Katarina att Hildur hjälpt henne 

hitta sina pengar så hon kunde renovera sitt badrum. ”Då blir man lite fundersam på om det kanske finns 

något som ligger i det ändå” funderar Katarina. Hon förklarar att den som annars brukade berätta historier 

var farfar. Rune brukade berätta mycket om sin barndom vilken Katarina beskriver som svår bland annat då 
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hans föräldrar gick bort när Rune endast var tre år. ”Det är faktiskt mest farfar som har pratat och farmor 

som har handlat” avslutar Katarina.  

Pohlman 

Lars berättar om hur hans mor och far blivit bjudna till SMHI och hade diskussioner med meteorologerna 

där, varav en var Pohlman. Lars far ska ha berättat hur Pohlman inte ville lyssna utan höll sig till sina kartor. 

Men en av de andra närvarande hade kommit att tänka på hur man förr i tiden studerat stjärnhimlen för att se 

vad det skulle bli för väder. Det kanske inte var så långsiktigt men ”man såg ju på rodnaden att då var det 

storm på gång, det var mycket man kunde se i det” berättar Lars. Lisbeth beskriver att hennes mor blev väl 

mottagen hos SMHI och förklarar att:  

 

Man kan ju egentligen köra över gamla tanter som spår väder väldigt enkelt, 

men de var väldigt snälla mot henne. Att i den åldern, så dåligt utbildad som hon 

är och dyslektiker är hon. Att bara liksom hon, vågade det är kraft i det. 

 

Även här kan man se en stolthet kring Hildurs tro på sig själv och sin förmåga. Där Rune blivit arg på att 

Pohlman inte ville lyssna på Hildur förmåga att förutspå vädret. Man kan se det som, en sorts prestigekamp 

mellan det vetenskapliga sättet att förutsäga vädret, med hjälp av satelliter och väderkartor,i motsats till 

Hildurs sätt att tyda nedsmält stearin.  

Diskussion 

Eftersom det är första gången de anhöriga talar om Hildur i en intervju, ger det dem en första chans att 

uttrycka sig. Samtidigt är det en möjlighet för dem att skapa en bild av hur de vill att vi ska minnas Hildur. 

Förhållandet mellan mor och barn/barnbarn och vän skapas och bevaras i berättelsen.  

 

Lars beskriver hur hans mor var hela öns vädermamma, och hur allt gick i lås när folk fick veta att han var 

hennes son. Detta tolkar jag som att Hildur i hans ögon, hade gott anseende på ön. Vid vissa tillfällen har det 

hjälpt honom att folk känt till hans mors rykte. Att han använder ordet vädermamma visar hur han vill att 

hennes roll att spå väder ska höra ihop med personen Hildur. Det har mest varit positivt med Hildur som 

mamma, men det har varit jobbigt för honom när människor ibland har blivit rädda för hennes förmåga, säger 

han. ”Man har haft med sig bekanta hem och så där, då kan hon sitta och titta på dem och då har de känt 

någonting som gjort att de inte vill åka tillbaka igen”, berättar han.  
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Detta leder till en ambivalens, då han har en mor som han älskar, men som också skrämmer bort folk genom 

att hon ”ser” för mycket. Det verkar vara något han upplevt som tungt. Att en del människor inte ser hans 

mor som den mjuka och sociala person som han beskriver henne som, utan blir rädda för hennes förmågor. I 

Askengrens uppsats beskrivs hur Hildur själv upplever det som jobbigt att se händelser i folks ögon som hon 

inte vill berätta om, av rädsla att göra dem ledsna. 

 

Det har därför varit tudelat att deras mor å ena sidan med åren fått ett gott rykte om sig genom att hitta 

borttappade saker och spåväder. Folk har känt igen deras efternamn och på så vis haft en bild av dem som 

ärliga personer. Å andra sidan har andra förväntat sig att de ska kunna samma saker som deras mor. Vilket 

egentligen är konstigt, eftersom man inte förväntar sig att en författares son är lika bra på att skriva romaner 

som sin far. Men detta fenomen som man inte riktigt förstår sig på, eller kan sätta en etikett på förväntar man 

sig att barnen också ska kunna. De anhöriga pekas ut av andra som ovanliga och därmed synliggörs gränser 

mellan det som anses vara normalt och det ovanliga. Gränsen visar hur de anhöriga till Hildur förväntas vara, 

och hur de blir tvungna att förklara att de inte alls har samma förmåga som Hildur. Genom att de anhöriga 

försöker beskriva delar av förmågan som de inte själva besitter, får man en bild av vad som förväntas av en 

ovanlig person. Frånvaron av den ovanliga förmågan försöker de förklara genom att beskriva hur Lars inte är 

turboladdad, eller hur Lisbeth är mer lik sin far. Katarina som någon gång upplevt en liten glimt av 

förmågan, men upplever att hon inte sitter ”med i matchen”, och därför inte tillfullo kan ta till sig ”den 

sidan” av sin farmor.  

 

De närstående måste hantera och förklara Hildurs förmåga, och jag tänker mig att det är svårt att bli ombedd 

och förklara en förmåga för andra som man egentligen inte själv förstår sig på. Det är inte en förmåga som 

syns utanpå personen och kan inte förklaras på ett sådant sätt. De människor som kräver svar på sina frågor 

gör troligen detta för att de försöker finna ett sätt att hantera Hildurs ovanliga förmåga. Genom att ställa 

frågor kanske de hoppas få svar som kan avgöra om de verkligen kan tro på det Hildur säger sig kunna. 

Genom motargument och krav på förtydliganden över hur förmågan fungerar tänker de bevisa eller 

motbevisa Hildurs förmåga. En medfödd mänsklig nyfikenhet på något som är annorlunda än mig och mina 

förmågor, kanske gör att de tar chansen att ställa frågor ifall denna person ”ser mer” än jag själv kan.  

Bilden av Hildur som en helt vanlig mor eller farmor blev ibland ifrågasatt av utomstående. Hildurs 

ovanlighet blev synliggjord genom andras synpunkter och frågor. De närstående fick hantera fördomar och 

skrock då gränser för det ovanliga blev synliggjorda. De lärde sig att acceptera delar av Hildurs förmåga 
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medan andra delar av Hildurs ovanlighet var svårare att ta till sig för de närstående. Det är i mina ögon, ett 

vanligt sätt för människor att hantera ovanliga situationer. Man tar till sig det man kan och förhandlar om 

resten. Det man inte kan ta till sig kan man försöka att bortse ifrån, skjuta bort eller helt enkelt försöka 

acceptera att man inte förstår. Nedan har jag utformat en modell med olika fält som överlappar varandra, där 

jag försöker beskriva hur de anhöriga hanterar de olika gränserna som flyter in i varandra.  De möts av radio 

och tidningar som rapporterar om Hildurs förmåga samt allmänhetens frågor kring förmågan.  

 

 

 

 

  

 

 

Den stora uppmärksamhet som Hildur fick i form av brev, tidningar och radio var något som informanterna 

alla förvånades över. De beskriver hur breven kom i stora högar och delades upp i olika prioriteringar samt 

hur telefonsvararen var fullmatad med olika meddelanden. De hade ofta svårt att tro på förmågan och därmed 

hantera uppmärksamheten som Hildur fick som klärvoajant och väderspående. Situationer inträffade där folk 

påtalade att Hildur hjälpt dem att hitta sina föremål, pengar eller djur och informanterna beskriver då hur 

Hildurs förmåga påverkat andra positivt vilket därmed legitimerat nyttan med förmågan. 

 

Hildur beskriver själv i Askengrens uppsats att man måste ha styrkan att ta emot förmågan. Lars förklarar 

hur hans mor under senare år gick djupt inom sig själv för att hitta kraften att besvara alla brev och samtal. 

Lisbeth nämner att de gånger hennes mor kunnat hjälpa henne att fatta vissa beslut så har världen blivit 

”enkel”. Min tanke kring detta är att det är en trygghet att ha sin mors godkännande när det gäller vissa beslut 

även om man är vuxen.  

 

Eftersom Hildur valde att gå ut i radio och tidningar med sin förmåga drogs uppmärksamhet till henne. På 

gott och ont hade människor förväntningar på att Hildur kunde ge svar på deras frågor. I många fall kunde 

hon ge svar, men det fanns även de som blev besvikna när hon inte kunde hjälpa dem. Spekulationer om 

huruvida hon hade rätt eller fel i sina spådomar, var något som Hildurs anhöriga fått utstå. Detta innebar att 

de var tvungna att hitta något sätt att hantera hennes förmåga. Hildur själv var troligen medveten om att det 

fanns förväntningar på att hon skulle känna till och komma ihåg saker, och fick därför använda sig av knep 

 

 

 

Närstående 

 

 

Radio & tidningar  

Allmänheten 

Hildur som person/ anhörig 

Hildurs förmåga 
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ibland. Det har även förekommit att folk har förlöjligat Hildurs förmåga och ironiserat den. Att i flera år bli 

omnämnd som en spågumma i en lokal revy, där folk kan skratta åt henne och hennes förmåga, kan vara tufft 

om man inte har en viss självdistans. 

 

En röd tråd i berättelserna är hur man gör skillnad mellan en person och det personen gör. För familjen har 

Hildur alltid varit mor eller farmor i första hand. De beskriver henne som varm och omtänksam. En person 

som hittar på roliga saker med sina barnbarn och bryr sig om andra människor. Den förmåga som hon fötts 

med och senare kom att använda för att hjälpa andra människor var också en del av personen Hildur. De 

närstående benämner ofta Hildurs förmåga med ett visst avståndstagande. Förmågan kallas ofta för den eller 

det, och Katarina pratar om ”den här andra delen” av sin farmor. Man försöker hantera Hildurs förmåga 

genom att prata om den som en sida skild från personen Hildur.  

 

Lars har ofta framhållit sin mor som öns vädermamma och på det viset vävt samman modern med hennes 

roll att spå väder. Han har upplevt att andra tagit avstånd när de träffat Hildur. Även han själv har haft svårt 

att gå in på djupet och ställa frågor till Hildur. Lars försöker förklara varför han inte har förmågan genom att 

säga att hans hjärna inte är kopplad på samma vis.  

 

Eva som pekats ut som den som ärvt förmågan, har utåt helt tagit avstånd från detta. De tankar som hon har 

inom sig kan vi inte ta del av i denna uppsats. Men genom att skjuta bort det behöver hon inte jämföras med 

Hildur. Hon får vara sin egen person och utåt sett vara som alla andra. Katarina menar att Eva till viss del har 

blivit påtvingad ansvaret som efterföljare, något hon inte har en önskan om att vara. 

 

Rune ville inte att hans fru skulle spå om annat än vädret och Hildur berättade inte om allt hon såg för 

honom. Därför hanterades av hennes roll som spåkvinna, genom en tystnad kring vissa områden. Rune var 

med på sina villkor, och stöttade henne bland annat genom att hjälpa till med öppning och sortering av alla 

brev. 

 

André hade med Hildur i sina radioprogram med utgångspunkten att hon själv fick berätta sin historia och 

redovisa det hon såg. Han ville inte döma eller hitta försöka fel i det hon sa utan lät lyssnarna bilda sin egen 

uppfattning. Katarina har svårt att tro på förmågan, men hon förstår att folk i nöd griper efter all hjälp de kan 

få. Rørbye funderar i sin bok, på om det i varje tid finns ”en liten men starkt motiverad grupp människor som 

prövar nästan vad som helst?” (Rørbye 1980:194). Kanske skulle dessa personer ha kontaktat vilken botare 
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eller spågumma som helst som lanserats via massmedia eller förespråkats av deras vänner och bekanta, 

skriver Rørbye (Rørbye 1980:194). Om så är fallet betyder det att människor kan skjuta bort hanteringen av 

Hildurs förmåga, huruvida den fungerar eller ej, till den dag de själva är desperata nog att söka all hjälp de 

kan få. I modellen nedan, som är inspirerad av Rørbyes modell, kan man ana hur en obalans eller en brist på 

något kan driva människor till att hitta lösningar på sina problem. Ett avvikande beteende kan leda till att 

man pekas ut som annorlunda. Någon som är i obalans försöker återfinna sin balans och bringa ordning i sitt 

upplevda kaos. Ett borttappat föremål som återfinns eller löftet om klart väder är lösningen som 

förhoppningsvis leder till att allt känns normalt igen och man återfinner balansen i tillvaron. (Rørbye 

1980:192) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth förklarar hur hennes mor fick bilder inom sig som visade vart det borttappade föremålet kunde 

finnas. Genom att brevskrivaren fick en ledtråd av Hildur, och därefter undersökte sin byrå mer noggrant, 

kunde de hitta det som varit borttappat. Lisbeth har ibland försökt att ställa frågor till Hildur angående 

förmågan men, insett att hon inte kan förstå fullt ut. Därför har hon accepterat att hon helt enkelt är mer lik 

sin far. Man tänker sig att denna förmåga liksom en musikalisk förmåga borde finnas inom familjen och 

därmed vara möjlig att öva upp inom de rätta formerna. Men så är inte fallet här, de närstående beskriver hur 

man antingen ärvt förmågan eller inte. Har man ärvt förmågan finns det möjlighet att öva upp och förbättra 

denna kompetens genom olika tekniker, annars är det ingen idé att ens försöka. Förmågan som Hildur 

bestämt hävdade att Eva är arvtagare till, punkt slut. 
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Sammanfattning  

Jag har kommit fram till att informanterna genom olika metoder har skilt på personen Hildur och hennes 

förmåga, kanske för att de har behövt hantera andra människors frågor och funderingar gällande Hildurs 

ovanlighet. Hildurs förmåga har varit positiv på många sätt men har ibland upplevts som en belastning, då 

andra valt att dra sig undan av olika anledningar. Gränserna för vad som anses ovanligt blev ifrågasatta vilket 

ibland ledde till ambivalens. De närstående såg Hildur som en person med en ovanlig förmåga, även om 

vissa delar av denna var svår för dem att ta till sig. De menar att Hildur föddes med förmågan som sedan 

med hjälp av olika tekniker kunde övas upp. Det kan jämföras med en musikalisk förmåga som man kan 

förbättra genom övning, men om man är tondöv från början finns oftast inget hopp även om man övar.  

 

Hildur utsåg sitt barnbarn Eva till arvinge. Hildur har sagt att Eva kommer att börja använda sig av förmågan 

när hon är i femtioårsåldern. Huruvida Hildur har lärt upp Eva i hur man tyder nedsmält stearin är oklart. 

Men helt klart är att Hildur inte lärt upp någon utomstående. 
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Bilaga  

 

Frågelista till intervjun med Lars den 15/12-04 

 

1. Kan du berätta om dig själv? 

2. Har det hänt att du har blivit behandlad annorlunda när folk fått reda på vem din mor är? 

3. När förstod du att din mor höll på med något som inte alla andra håller på med? 

4. Har du någon aning om var ifrån hennes gåva kommer ifrån? 

5. Har hon lärt upp någon annan? 

6. Förklarade hon saker för dig eller var hon tystlåten? 

7. Hade hon kontakt med personer som höll på med liknande saker? 

8. Engagemanget för barn, är det något som du har efter henne med tanke på ditt jobb? 

9. Hur tror du att hennes gåva har påverkat dig? 

10. Hur kommer det sig att hon inte har haft hemligt telefonnummer? 

11. Hur har hon varit privat, med familjen och så? 

12. Påverkade Rune hennes roll på något vis? 

13.  Hur märkte man tex. Att farfar var på besök? 

14. Vad har folk för förväntningar när de hör av sig? 

15. Hur har folk sett på det hon gör? 

16. Var det någon historia som hon brukade berätta ofta? 

17. Ställer media andra frågor än allmänheten? 

18. Är det någonting som du känner idag att du ångrar att du inte har frågat mer om? 

19. Är jag den förste som frågar ut dig om det här? 

20. Tror du hon blir frustrerad när folk inte lyssnar? 

21. Är det något mer du vill berätta om? 


