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Varsel och förebud.
Af

Eva Wigström.

I likhet med allt, som tillhör vårt folks troslif, framträder deli 
egendomliga kunskapen örn oell tron på varsel och förebud mer 
eller mindre beslöjad och i lättare eller djupare förklädnad hos 
olika samhällsklasser, eller rättare hos sällskapskretsar af olika 
bildningsgrader. Mest ohöljd framträder denna tro där, hvarest ett 
tunt lager af olika kunskapsskärfvor ligger utbredt öfver oöfvade 
tankar. Personer, hvilka från barndomen blifvit, ända till öfver
mättnad och leda, utfodrade med en massa för dem osmältbara 
kunskapsbitar, som de blott skulle minnas så länge det var behöfligt 
för dem i skolan, lägga sedan gerna in en portion öfvertro, där 
luckorna efter de snart bortglömda kunskapsbitarne erbjuda rymlig 
plats för allt slags kram. Och har bara det eller det förebudet stått 
omtaladt i tryck, införlifvas det med den öfriga auktoritetstro, som 
är tor handen, samt bäres fram med en nästan rörande naivitet, 
som osviklig sanning. Händer det så — hvilket det så ofta gör 
— att sådana ytligt bildade menniskor starkt påverkas af någon 
religiös sekt, blandas två mystiska strömningar med hvarandra och 
uppgå i den för vederbörande samfund och dess medlemmar smick
rande föreställning, att högre makter begagna sig af vissa, för 
handen varande, teckenspråk för att meddela sig med dessa sina 
utvalda vänner.

I de bredare folklagren, företrädesvis bland landtallmogen, där man 
antingen af pietet, i förening med en viss nedärfd laglydnad, håller 
fäst vid den officiella religionen, eller också blott »för ombytes skull»
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nu och då besöker någon »sal» eller missionshus samt för öfrigt 
håller sig fri från irreligiösa påverkningar, ligger allt det, som 
plägar kallas öfvertro, så att säga på helig grund.

De urgamla hedniska traditionerna äro så fast inväfda bland 
den lilla behållningen af en formalistisk kristendomsundervisning, 
att i fall man kunde tänka sig de förra bortrensade, så skulle äfven 
den senare förlora all magt öfver folklifvet. Barnamiunet behåller 
ej länge det som ej kan upptagas af fantasi och känsla; det af 
tvång inlärda har föga eller ingen magt mot det underbara, som 
förtäljes i hemmen, bland kamrater samt af de gamle, och som ger 
sig uttryck i det dagliga lifvets skiftande företeelser.

Tron på ett oundvikligt, öde ligger djupare än att den kan 
rubbas af den allmänna lärobokens mycket sväfvande svar på den 
där rakt på sak gående frågan. Tusende och åter tusende barna- 
läppar lia frammumlat spörsmålet: »Har Gud i sin försyn förelagt 
menniskan något oundvikligt öde?» Några få lia troligen tänkt 
däröfver och längtat efter ett svar samt ett ögonblick trott sig finna 
det i detta nej, som inleder ett svar, egnadt att mera förbrylla än 
upplysa famlande tankar. Där talas blott om timliga olyckor, men 
tron på ödet har ju äfven sin ljusa sida; nornorna mäta godtyckligt 
ut sorg och fröjd åt menniskorna, och denna tro har i hemmen sin 
enkla lättfattliga formel: »Det som är förelagdt, det sker; hvar och 
en menniska har sin förutbestämda lott, sitt öde.»

Hela den brokiga massa af varsel och förebud, som utgör en 
djupt ingripande del af hela vårt folks andliga lif — ty hvem 
vågar väl frisäga sig från hvarje spår af tro på sådana? — är ju 
blott ett utslag för tron på ett oundvikligt öde, ty de allra flesta 
förebud hafva det gemensamt med hvarandra, att de bebåda något, 
som det ej står hvarken i Guds eller menniskors magt att afvärja. 
Ar förebudet emottaget, så har menniskan blott att antingen resig
nerad vänta på att ödet skall slå till, eller också på förhand fröjdas 
åt en lika oundviklig lyckogunst; sinnesstämningen blir naturligtvis 
beroende af arten af det gifna förebudet.

Granskar man hela skaran af varsel och förebud, återfinner 
man där ett drag af tungsinthet: öfvertygelsen, vissheten om, att 
menniskans öde är företrädesvis en mörk väfnad framträder starkt 
däri. De ljusa och lyckobringande förebuden äro nemligen att för
likna med några få stjerner på en af molnmassor öfverdragen natt
himmel. När man så finner hela varselmängden fördelad emellan
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menniskor på de mest olika bildningsgrader och samhällsställningar, 
skulle man känna sig öfverraskad af det faktum, att glädjevarsel 
äro i långt mindre grad allmänt kända än deras motsatser, örn man 
ej förut visste hur djupt föreställningen örn jorden, som sorgedal, 
är rotfast bland oss.

Hos mången ligger tron på förebud som en förlamande tyngd 
öfver hela lifvet, men dock skulle ingen af dem, som på detta sätt 
taga sorger på förhand, vilja undvara denna tro, ty någon gång 
inträffar dock ett lyckobådande varsel, och de glädjeilningar, hvilka 
därvid genombryta tungsintheten, likt oväntade solstrålar ur en 
svart sky, innebära i och för sig en sådan sällhet, som blott kan 
jemföras med den som menniskor kunna erfara i drömmen. Man 
skall lätt komma att förstå detta, då man ser flertalets enformiga, 
glädjefattiga lif; förstå, att den gnagande lyckohungern ej kan ha 
råd att bortkasta en enda smula surrogat för glädjen, äfven örn 
dessa smulor måste köpas med sjufaldiga kval.

Sådana förebud, hvilka till medier begagna menniskans fem 
sinnen, äro i sorg och glädje temligen jemnstarka, ty om det kliar 
i det ena ögat, när sorg och harm stå för dörren, så är samma 
företeelse i det andra ett lika osvikligt tecken till en sig närmande 
glädje. Plötsliga ringningar för öronen lyda samma lag, men det 
är betecknande för menniskans begär att tumma tron — äfven tron 
på ödet — att då sorgebuden komma allt för ofta, göras stundom 
tysta öfverenskommelser med ödet att få flytta örn förebuden, så 
att örn, till exempel, högra ögat varit medium för sorgevarseln, får 
det venstra bli det och tvärtom, ända tills det nya mediet blir lika, 
eller kanske ännu värre till att bebåda sorg, då man skyndar att 
återvända till den förra ordningen.

Plötsliga stickningar och klåda på händernas innersidor bebåda 
antingen oväntade penningeutgifter eller dito inkomster; dock göres 
här af en del godt folk rum för ett i deras förhållande mera sanno
likt fall än emottagande af mynt, och så bebåda stickningar i 
högra handen ankomst af, eller bud från en god vän; i så fall får 
venstra handen uppgifva sin rang af medium. Här finnes just icke 
vidare konsekvens i detta, men när äro menniskor väl konsekventa 
i fråga örn tro på mystiska ting?

Stickande och kliande förnimmelser i näsborrarna ha helt säkert 
fordomdags äfven utgjort två hvarandras motsatser; nu förena sig 
här höger och venster örn att bebåda näsvisa gäster; detta möjligen



VARSEL OCH FÖREBUD. 323

som följd dels af senare tiders tilltagande pessimism, som bringar 
glädjevarseln i glömska, dels däraf, att detta förebud får allt flere 
och flere möjligheter för sig att slå in.

Blemmor på tungan äro varsel för ondskefull förtal, och hastigt 
påkommande hicka är budskap om, att i det ögonblicket är nästan 
någonstädes sysselsatt med den hickande personens angelägenheter. 
Detta senare budskap har funnit sitt bestämda uttryck i hickande 
personers utrop: »Hej, här är jag! Nu tala de örn mig i det andra 
gillet!»

Morgonstunden är företrädesvis förebudens tid under dygnet, 
liksom måndagen är det för återstoden af veckan. Venstra foten 
först ur sängen, bakvänd sko, afvigt pådragna klädesplagg äro lika 
många varsel örn förtret och förargelse; en enda motvigt utgöres 
af två och tre nysningar på fastande mage, hvilket bådar glädje, 
men i stället är en nysning ett styggt förebud.

Här har under tidernas lopp gjorts åtskilliga utvikningar, så 
att, till exempel, två eller tre nysningar på en torsdagsmorgon be
båda en gåfva af något blankt föremål eller ock ankomsten af ett 
godt bref.

Den person, som på en måndagsmorgon från golfvet upptager 
en nål, som ligger med udden vänd emot honom, har därmed för 
hela veckan kommit att hänfalla under oblida öden. Och nu äro 
vi, genom anförandet af detta exempel, inne på ett mycket egen
domligt område af tron på ett oundvikligt öde, ett område, som 
vittnar om menniskans starka tvifvel äfven på läran örn hennes 
fria vilja.

Här tinnes nemligen en stor grupp, i sig sjelf skenbart obe
tydliga handlingar, som tilläggas rang af förebud, och hvilka men- 
niskan utför antingen rent mekaniskt, omedvetet eller af tillfällig 
glömska och tankspriddhet, handlingar, hvilka till största delen äro 
onda varsel.

Planen för denna uppsats förbjuder uppräknandet af mer än 
några prof på det märkliga teckenspråk, på hvilket (idet meddelar 
sina domar åt menniskors barn, och därför skall här bland de ofri
villiga handlingarna blott anföras de kärleks- och vänskapsdödande 
gåfvor af skarpslipade eller ock uddhvassa föremål, gifna af vän 
till vän; brudens eller brudgummens alldeles omotiverade tilltag, att 
vända sig örn eller se sig omkring, då paret står framför brud- 
pallen. Det bådar äfven ondt örn brudgummen glömt vigselringen
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hemma eller ock vid vigseln tappar den på golfvet, och föga bättre 
bådar det att någon af de tillstädesvarande kommer att gå fram 
emellan det vigda paret innan detta suttit sida örn sida vid bröllops
bordet.

Det kan ju i hvarje hus hända, att ett matbord skyndsamt 
behöfver aftorkas; kanske är anledningen därtill en af retsamma 
magter utlagd snara, och plötsligt faller det någon in att nied papper 
förrätta aftorkningen, och så har man där varsel för huslig ofrid. 
Infallet, att klippa sina naglar på en torsdag bådar tandvärk. 
Mycket nedslående för personer, hvilka hyst det glada hoppet att 
före årets utgång få träda i äktenskap, är ett tillfälligt möte med 
kvast och sopor innanför en dörrtröskel, ty med ett dylikt varsel 
för ögonen måste det hoppet fara till nästa år.

Ett upplifvande förebud inträffar då fyra personer råka att vid 
helsning eller afsked räcka hvarandra händerna, så att dessa korsas, 
ty detta bådar snar trolofning för någon af de ogifta personerna i 
gruppen. Detta öde kan dock undgås genom att draga tillbaka 
händerna innan de vidrört hvarandra.

Att ofrivilligt tillknäppa ett plagg oriktigt bådar bjudning 
till någon festlighet, och handlingen får den betecknande benäm
ningen: »knäppa till bränvin». När två personer på en gång säga 
samma ord, komma de båda snart att bevista samma bröllop.

I Drömmarnas teckenspråk äro goda och dåliga varsel någor
lunda jemt fördelade. Här skall ej talas örn det slags drömmar, 
som bokstafligen slå in, utan blott anföras några exempel på dröm
marnas symbolik.

Dröm om eldsvåda bebådar trolofning; eldsvådans omfång, gra
den af det intresse, som för den drömmande blir förenadt med tro- 
lofningen; eldsvådans förekomst på närmare eller fjermare håll, 
graderna af slägtskapen med det bebådade paret, och en eldsvåda, 
som blir släckt, ett utsläckt kärleksförhållande eller en bruten tro
lofning. Dröm örn hvita linnekläder bådar dödsfall, likaså dröm, 
att en eller flere tänder falla ur munnen; den större eller mindre 
tomhet, som kännes efter de urfallna tänderna, angifver graden af 
den förlust, som dödsfallet förorsakar. Dröm örn vissa obehagliga 
insekter i håret eller på kläderna är ett ljufligt budskap om en 
oförutsedd penningeinkomst; krypens storlek och antal angifva sum
mans större eller mindre betydenhet.
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Silfverpenningar bebådar stor ledsamhet; kopparmynt förargelse, 
liksom också att drömma örn ägg; mat bådar sjukdom, men dröm
mer man örn aflidne anförvandter under en tid af stark torka, är 
det ett budskap örn regn. Alla dessa tecken tillhöra de mest ut
bredda på drömtydningens område samt anses för att vara alldeles 
osvikliga budskap från en osynlig värld.

Det nyfödda barnets första lifsyttringar innebära äfven varsel; 
det mest betydelsefulla bland dessa är barnets första nysning, ty 
nyser det innan modern, dör det före henne; nyser däremot hon 
först, får det lefva längre än hon.

Bland varsel för dödsfall må främst nämnas de personliga besök, 
som af den döende aflägges hos nära anförvandter eller goda vänner. 
En synbar närvaro af den döende är på en gång den förnämligaste 
formen af dödsvarsel och den största graden af höflighet eller väl
vilja; närmast i graden äro hörbara varsel, bestående af plötsliga 
slag på dörrar eller fönster, oförklarligt buller i kök eller på vindar 
ni. m. dylikt.

Ett par exempel — det ena knappast en månad gammalt — 
som blifvit mig i första hand berättade, må här anföras till bevis på, 
att tron på varsel ännu lefver ett starkt lif, äfven i bildade kretsar.

Scenen för det ena förebudet är en elegant salong. Familjens flesta 
medlemmar äro på teatern, endast en af de vuxna döttrarna är hemma 
och har låtit den enda hemmavarande af tjename, en piga, sitta inne 
hos sig; dörrarne emellan alla rummen samt ut till köket äro låsta. 
Under den djupa tystnaden ljuda steg, och en dörr höres flyga upp. 
Vid företagen undersökning finnes dock ingen dörr vara olåst; man 
lugnar sig, men så höras åter steg oell en dörr tyckes bli uppryckt 
med ännu större häftighet. Nu griper skräcken pigan; hon störtar 
ned på knä med utropet: »Herre Jesus! Hvad skall detta betyda?» 
Följande morgon fick hon bud, att hennes mor hastigt aflidit just 
i den stund då detta varsel förnams.

Den andra tilldragelsen har till scen ett äkta pars sängkam
mare. Herrn i huset plägade alltid fröjda sig öfver förmånen af 
en djup drömfri sömn, men så här förleden drömmer han, att en 
gammal sjökapten, som han känt från sin barndom, skall företaga 
en resa, och under det lian nämner sin yngre väns dopnamn, med 
tillägget, farväl, kramar den gamle hans högra hand så hård!, att 
han vaknar därvid, väcker sin fru och omtalar förebudet. Den 
gamle hade samma natt aflidit.

23
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Gruppen af mystiska dödsbud är en af de största, ty det är ju 
menniskolifvets på en gång mest ingripande tilldragelse och dju
paste mysterium, som bebådas, och därför måste företeelser från 
alla naturens områden tjena som budbärare för döden. Här skall 
dock äfven i detta fall blott anföras de mest typiska och mest 
utbredda af dessa varsel. Öppna ögon på ett lik bådar nytt döds
fall i familjen. Ugglans skrik och hundens tjut, korpars kraxande 
på taket, aska eller lera från bakugnen på det heta brödet äro alla 
varsel för lik i huset; ett af de varsel, som förr oftast kastade en 
mörk stämning öfver en samlad krets, var »sågspånen» i ett brin
nande ljus. Sedan talgljuset, som hade en stor benägenhet att forma 
den smälta talgen till små spiraler, kommit ur bruk, upptog stearin
ljuset dess plats som medium; fotogen, gas och elektriskt ljus bilda 
nu ett upplysningsmaterial, som troligen rätt snart förjagar åtmin
stone denna ena mörka och dystra punkt ur folkfantasien.

Ett osvikligt varsel för att en insjuknad person ej mera kom
mer lefvande ur sin säng — läkarne må nu säga hvad de vilja om 
sjukdomen — ger den sjuke alldeles omedvetet åt hvar och en som 
gör sitt första sjukbesök hos honom. Därför bagges noga märke 
till, örn den sjuke först rör på någon af sina händer eller fötter; 
rör han först på fotterna, kommer han att ännu en tid trampa jor
dens stoft, men lyfter han först en hand, är det ett gripande efter 
vägledning till högre rymder. Det ligger dock närmast till att 
antaga handens rörelse som en helsning.

Utom de för alla folkklasser gemensamma förebuden, har hvarje 
yrke sina egna mera speciella, som endast rör vederbörande arbets 
område. De flesta af dessa tillhöra jägare, sjöfarande, fiskare och 
— iinga spelare. I denna grupp spela goda och dåliga möten en 
framstående rol. Vid hvarje färd är det dåligt förebud att första 
mötet är en gumma, en prest, en katt, springande öfver vägen, 
äfven ekorren är ett dåligt möte; han har i detta fall fått behålla 
sina gamla anor från Ygdrasilsmyten. Det är ett godt förebud då 
det första mötet är en drucken karl, ett svin samt manspersoner i 
allmänhet. Örn man vid ett dåligt möte vänder örn till hemmet 
och därifrån ånyo företager den beramade färden, upphäfves därmed 
det öde, som bebådades af det ledsamma förebudet.

Den grupp af förebud, som är knuten till bestämda yrken, är 
mer än alla andra underkastad det personliga godtycket, i det hvar 
och en utväljer sina speciella varsel af det gemensamma lagret.
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Spindeln, till exempel, som är de desto kvinnors fasa, bebådar 
för modigare själar ankomsten af en friare, och därtill en rik sådan, 
till det ogifta fruntimmer, på hvilket han, spinnande på sin tråd, 
sänker sig ned. Men här finnas affärsmän, hvilka tagit den lille 
spinnaren i sin tjenst som medium, för att bringa dem bud om stor 
penningevinst, örn lyckligt framkomna frakter, ja som förebud till 
stor förtjenst för räddningsbåtar vid inträffade fartygsstrandningar.

Tron på varsel har äfven sina rent komiska punkter, exempel
vis den tvedrägtsbådande galande hönan. Man skall ha sett den 
fasa och afsky ett sådant djur väcker i ett hus, sett hur snabbt 
hönan dömes och halshugges, för att förstå hur allvarligt detta 
symboliska galande uppfattas af vår allmoge.

Detta blodsdåd, som afvänder en hotande huslig ofrid, bildar 
en öfvergång till en märklig del af eller kanske snarare till ett 
sidostycke af tron på ett oundvikligt öde och utgör en samman
sättning af den urgamla tron, att högre magter äro afundsamma 
mot menniskors lycka och glädje, samt af föreställningen, att det 
straff, de tillämnat den som berömmer sig af att ega någon fördel, 
kan afvändas genom vissa mystiska medel.

»Man skall aldrig granna någonting!» lyder en gammal formel, 
som syftar på vådan att berömma ett barn för skönhet, eller örn 
något skört föremål säga, att det är grannt (vackert). Som mot
stycke till anförda varningsord finnes i folkspråket ett mycket 
drastiskt uttryck, som skyndsamt användes då någon sagt, att ett 
barn är grannt. Personer, som ej hade mod att uttala ifrågavarande 
mustiga ord, nöjde sig med att säga: »Barnet är sådant som det 
blifvit skapadt», eller ock: »som vår Herre skapat det». Härmed 
afvändes från barnet den hotande faran att blifva lytt eller på något 
annat sätt blifva beröfvadt skönhetens gåfva.

Sköra saker gä snart sönder, om de berömmas; samma missöde 
drabbar dylika föremål, då egaren berömmer sig af att ha haft dem 
oskadade en lång tid; dock kan straffet afvändas antingen genom 
att spotta tre gånger sedan man på detta sätt förbrutit sig, eller 
genom att knacka tre slag på undersidan af en bordskifva, eller 
genom att säga: »Peppar och salt!» eller ock: »Peppar, peppar!» 
Många personer begagna dessa tre medel på en och samma gång, 
för all säkerhets skull. Ingen frisk menniska bör berömma sig af 
sin helsa, ingen bör förtälja sin obekantskap med tandvärk, eller 
om hittills lyckade sysslor, arbete eller företag, ty ödet står alltid
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redo att »ge en örfil» åt hvar och en, som utmanar detsamma och 
sedan uraktlåter att på föreskrifna sätt göra afbön.

Af allt det, som narn lies för öfvertro, är tron på ödets beslut 
den mest utbredda delen, och det torde vara svårt att uppleta någon 
menniska, som på samvete kan säga sig vara fullständigt fri för 
hvarje spår till tro på varsel och förebud. Mången gång röjer sig 
denna tro rent omedvetet i en punkt, samtidigt med ett skarpt anfall 
mot den i andra punkter. Så har man, till exempel, nyligen sett 
ansedda tidningar på ena spalten innehålla skarpt klander mot ett 
slags öfvertro, medan på andra spalten varit införd en notis, till- 
kännagifvande, att hvarje årtal, som består af udda siffror, exem
pelvis 1897, innebär förebud till sträng vinter. Man fick dock ej 
besked om, huruvida de bistra vintrarne äfven hemsökt och skall 
hemsöka folk, som ej begagna sig af den kristna tideräkningen, 
eller undantag i väderleksförhållanden ega rum för dem. — Dock, 
hvem är väl fullt logisk i tankegången eller rent konsekvent i 
handlingssättet, när det gäller tron på hemlighetsfulla magter och 
deras ingripande i menniskolifvet?


