
Kärlek i Hälsingland 
Folklig spådom och magi för att finna och binda kärleken 

Av Tommy Kuusela 

D 
rönunen om att finna någon att hålla kär och önskan om att fa ett tryggt 
och gott liv är gammal och allmänmänsklig. Verkligheten var hård och 
gav inte alltid utrymme för drömmar och svärmeri, men en strävan efter 

att på något sätt försöka påverka utgången av ödets nyckfulla hand har sysselsatt 
människan i alla tider. Redan i fornnordiska texter och i runinskrifter finns det 
exempel på personer som med hjälp av magiska tekniker försökt påverka andra 
människors håg.1 Från andra länder runt om i världen finns det fler och ännu äldre 
exempel.2 I de samlingar som finns hos Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 
vittnar många uppteckningar om metoder för att på magisk väg försöka tilltvinga 
sig kärlek, eller där målet var att med hjälp av olika spådomstekniker se sin till
kommande. Följande artikel utgår från de uppteckningar om kärleksspådom och 
kärleksmagi som insamlats från Hälsingland.3 

Folklig spådomskonst och magi 

Människan har i alla tider försökt avlocka framtiden dess hemligheter. Föreställ
ningar om tecken, märken, tydor och varsel, samt olika seder och bruk som avser 
att utforska det fördolda, har ända in i modern tid utgjort en levande tro. Oavsett 
om det är ett passivt iakttagande där naturen och omgivningen genom tydor anses 
uppenbara vad som är dolt, eller om det är aktiva ritualer som gör det möjligt att 
avslöja vad som gömmer sig i tid och rum, är det metoder som är urgamla men 
som ständigt förnyas.4 Spådomarna behandlar mänskliga önskningar och begär, 

1. För exempel på kärleksmagi under vikingatid, se Kuusela 2014.
2. Se t.ex. Reichborn Kjennerud 1985, Schön 1996, Faraone 1999. 
3. Det största materialet samlades in av Einar Granberg mellan åren 1935-1937 som en del av hans 

stora verk Äktenskap och familjeliv ur etnologisk och folkloristisk synpunkt jämte andra etnologiska
och folkloristiska notiser, del I-IL Detta handskrivna arbete omfattar 3685 sidor och finns i arkivet
under beteckningarna 9272 och 11107. Alla de uppteckningar som utgör underlag för den här ar
tikeln ingår i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsalas samlingar.Jag har normaliserat stavningen
i de exempel som citeras.

4. För en god överblick av folklig spådomskonst, se Wikman 1952, Tillhagen 1968 eller Schön 2008.
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I Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala är många uppteckningar sknvna med landsmålsa!fabetet 
I liversättning lyder texten: "På skärtorsdagsnatten skulle dom fä se sin käresta, om dom gick i en 
korsvåg. Om dom fick se någon skulle dom bligifl med den. Dom gick ensamma och så fick dom inte 
säga något" Meddelare år Bncken Västling (f 1856 iFinnzcka). Hon var hustru till hemmansägaren 
Mzckel Västling (f 1852 i Finnzcka). Arkziflirtecknzng: ULl\1.A 11107 s. 257. 

inte bara om framtiden, utan även om det förflutna och i nuet. Att en önskan om 
att försöka fa vetskap om sin tilltänkta, eller åtminstone fa kännedom om dennes 
yrke eller sinnelag, har därför en naturlig plats i folkliga traditioner. Vi behöver 
bara erinra oss att alltjämt i våra dagar är det många som läser tidningarnas kär
lekshoroskop, spår i kaffesump eller försöker tolka drömmar i hopp om att fa en 
vägledning i livet och uppdaga vem som kommer att bli ens hjärtevän. Mandeln 
i julgröten är ett annat sätt att försöka avgöra vem som först blir gift, och nog är 
det många som försöker se vem som blir gift eller inte när en tårtbit läggs på ett 
fat. En ny sed idag är att binda kärleken (eller vänskapen) med hjälp av hänglås, 
så kallade kärlekslås, vanligtvis på broar.5 

Kärleksspådom 

Det finns ett omf'angsrikt underlag med skildringar av olika former av kärleksorakel 
i våra folkminnesarkiv. En central fråga som många försöker fa besvarad är om 
de kommer bli gifta, när de kommer bli gifta, och vem partnern i så fall är, eller 

5. I många europeiska städer har det under 2010-talet blivit allt vanligare att kärlekspar eller ett par
vänner låser fast ett hänglås som en symbol för evig kärlek och vänskap, se Kättström Höök 2012.
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