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Dödsriket och folkfantasien,
Af

Eva Vigström.

I den så kallade förklaringen till Luthers katekes, som ända 
till i slutet af 1870-talet i hem, skolor och på husförhör med godo 
och ondo inpluggades hos ung och gammal, fattig och rik, lästes 
som svar på frågan: »Hvar komma då de dödas själar?» följande:

»De trognas själar komma genast, efter skilsmessan från krop
pen, till det eviga lifvet, men de otrogna till evig fördömelse.»

Denna lärosats tyckes icke brista något i fråga om tydlighet, 
och till ytterligare bekräftelse af dess sanning anfördes under det 
med stor stil tryckta lärostycke! de allbekanta orden: »I dag skall 
du vara med mig i paradiset». Och att man lagt vigt vid att in
skärpa tidsförhållandet, synes än ytterligare deraf, att nyssanförda 
ord äro tryckta med ett annat slags stilar än »förklaringens» öfriga 
bibelspråk.

Vederbörande hafva helt säkert antagit, att den gamla läran 
örn skärselden härmed biet' dödsdömd och utkastad ur folkets tro 
och föreställning; men folkfantasien är ett märkvärdigt ting; det 
fasthåller med otrolig seghet gamla nedärfda trossaker och blott 
omformar deni samt ikläder dem nya drägter.

År 1838 åtalades och bötfåldes vid Luggude häradsrätt i Skåne 
en ungefär nittonårig torpardotter för det hon medelst handpålägg- 
ning botade sjuka. Flickan uppgå!' både enskildt och offentligen, 
att hon erhållit denna förmåga, jemte befallningen att använda den
samma, af Frälsaren, då hon en dag (under en sjukdom) blifvit 
upptagen i andeverlden.

Ett egendomligt prof på hurusom luthersk rättrogenhet inför 
offentligheten då skylde den gamla ärfda åsigten örn ett mellan
tillstånd efter döden, utgör den bekännelse, som nämnda flicka al
iade inför domstolen samt hennes förtroliga berättelse för sina vänner.
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Den förra innehåller en sväfvande beskrifning om himmel och 
helvete, den senare detaljerade skildringar om «ett rum mellan him
mel och jord», hvarest hon sett och talat med flere aflidnes andar, 
hvilka voro dömda att sväfva der en längre eller kortare tid, till 
straff för den eller den synden.

Det var blott folkets egen uppfattning af tillståndet efter dö
den, som flickan der framställer, och derför väckte dessa hennes 
berättelser hvarken förundran eller misstro.

Af hundra spökhistorier, gamla och nya, tala de nittionio mer 
eller mindre klart örn ett öfvergående osällt tillstånd, hvari gen- 
gångarne befinna sig: Den girige får hvarje natt gå och »blossa på» 
sina nedgräfda skatter, ända tills någon lefvande tager mod till sig 
och frågar hvad som kan göras för att skaffa honom ro. Den, som 
i grafven medtagit någon hemlighet, får icke ro förrän den blifvit 
upptäckt; modern, som först i andeverlden föder sitt barn, måste 
tillbaka till jorden för att hemta barnkläder; den hatfulles ande 
vankar omkring, sökande tillfälle att »gastkrama» sina ovänner; 
vålnaderna efter dem, som drunknat i hafvet, vanka på kyrkvägar 
och hänga sig fast vid nattliga vandrare för att blifva burna till 
kyrkogård och kastade in på den vigda mullen, hvarefter de få ro 
och hvila.

Men utom denna massa af dylika berättelser, hvilka stå i rak 
strid mot nyss anförda lärosats, har folkfantasien skapat andra 
bilder ur dödsriket, bilder, som smaka något af läran örn själa
vandring.

En långvarig och svår dödskamp anses icke båda någon glad 
vistelseort för anden under den närmaste tiden; men det är dock 
en god gerning att söka befria honom från de jordiska banden. 
Detta sker bäst derigenom, att ett fönster öppnas, eller, ännu säk
rare, att taket rifves så pass mycket, att »himlen blir öppen öfver 
den döende, så att själen lättare kan flyga ut». Man kan ännu få 
höra personer försäkra, att de sett döendes själar, i skepnad af små 
fåglar, flyga ur dödsrummet.

Den temligen allmänna tron, att då någon småfågel pickar på 
fönsterrutan, vill han hemta någon själ, står i nära sammanhang 
med föreställningen om, att andar stundom visa sig iklädda djur- 
ham. De på detta sätt omklädda andarne tänkas dock lefvande i 
dödsriket under menskliga gestalter, och endast då de återvända på 
besök hos de lefvande, visa de sig i djurskepnader.



I mina betydliga samlingar af hithörande berättelser förekom
mer dock endast en enda, som utan alla omsvep i klara, tydliga 
ord framställer den till en förkristlig kultur hörande tro, att aflidna 
menniskor kunna i djurgestalt fortsätta deras lif på jorden.

För något öfver trettio år tillbaka atled en i vida kretsar känd 
landtbrukare, prestson till börden och till sitt väsen något olik de 
flesta af dåtidens bönder, hvadan han lät mycket tala örn sig. Svär
sonen till den aflidne öfvertog egendomen, men han var något trög 
af sig, så att arbetet icke gick med samma fart som i den gamles 
tid. Då hände det, våren efter gubbens död, att en skata hvarje 
morgon infann sig i trädgården och väckte den nye husbonden med 
sitt gälla skratt, alldeles invid sängkammarfönstret.

»Skatan var i sina rörelser så lik den gamle, att man nogsamt 
såg, hvad det var för en fågel», lydde de många beskrifningarne 
öfver denna tilldragelse, »och gårdens alla tjenare visste nog, hvar
för den fågeln kommit till gården.»

Emellertid harmade det husbonden, att man ansåg honom stå 
under skatans uppsigt, och lian sköt henne. Stor fasa grep allt 
gårdens folk, och det påstods, att den gamle landtmannens dotter, 
den dåvarande husbondens hustru, blifvit mycket förfärad öfver 
detta mannens tilltag. Huruvida hon till mannen uttalat profetian, 
att detta skott skulle båda honom ofärd, eller lian endast fått del 
af den i gård och omnejd rådande tanken derom, är oafgjordt. Men 
säkert är, att då den unge mannen kort derefter sjuknade samt dog 
innan årets utgång, ansågs det som en följd af, att lian dristat 
skjuta ihjel sin — forne svärfar.

Denna händelse tilldrog sig i en folkrik slättbygd, och der
städes förtäljdes tjugo år senare örn ett äkta par, som aflidit nästan 
samtidigt och sedan blifvit sedda nattetid gå bredvid hvarandra i 
skepnad af ett par större fåglar på vägen från deras forna hem till 
kyrkogården.

Andar, hvilka sålunda visa sig i fågelskepnader, anses icke ha 
det allt för illa i den andra verlden; värre är det stäldt för dem. 
hvilka visa sig som kolsvarta hundar, ty i denna skepnad upp
träder också stundom Ilin onde.1
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1 Månne icke folkfantasiens hemska svarta hundar med det öppna gapet 
är en lemning af åsatrons Garm, Hels hund, liksom sägnerna örn kor
par, som spå ofärd, af tron på Odins två korpar?
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På Gotland, hvarest mångenstädes ännu vissa tillredelse!* göras 
för att hindra en afliden att komma in i sitt forna hem, då han, 
tredje natten efter sin död, återvänder till jorden, omtalades för 
omkring fyra år sedan följande »sannfärdiga» händelse.

En hustru dog, sedan hon, dock forst på sitt yttersta, anförtrott 
sitt späda barn åt en grannqviunas vård. Denna var mycket örn 
örn barnet, men måste ibland i sin ordning lemna det i en annan 
qvinnas vård, emedan hon måste hjelpa sin man vid fisket. Då 
hände det, under de nätter hon sysslade med fiskredskapen, att en 
häst följde efter henne, hvart hon gick och stod, tills hustrun 
ändtligen begrep, att det var barnets mor, som visade sig i denna 
gestalt.

»Var du inte bekymrad örn ditt lilla barn, utan gå du dit, der 
du skall vara!» sade då fiskarhustrun till hästen, och från den stun
den »biet modern borta».

När man känner gotländingens stora kärlek för sina hästar, så 
förstår man lätt, att den gestalt, hvari denna aflidna visade sig, 
uttrycker meningen, att hon icke slet allt för ondt, »der Ilou skulle 
vara».

Af berättelser från skilda håll framgår, hurusom folkfantasien 
äfven föreställer sig, att gammal ovänskap och gamla strider fort
sättas i dödsriket emellan de aflidnes andar, fastän de handgripliga 
scenerna då måste ega rum på jorden. Så t. ex. förtäljes örn ett 
aflidet äkta par, som örn nätterna slogs vildt invid sina grafvar på 
kyrkogården, och huru då mannen drog och slet i hustruns långa 
utslagna hår. Dessa slagsmål upphörde dock, då presten en natt 
med handboken i handen »manade dem att förblifva der de skulle 
vara».

Samma medel måste en annan prest använda mot två af sina 
aflidna sockenboar, som nattetid öfverföllo hvarandra och brottades 
så på platsen emellan deras grafvar, att aldrig ett enda grässtrå 
kunde gro derstädes.

Lyssnar man med uppmärksamhet till vårt folks tal örn de af- 
lidnas andar, så finner man lätt, att uttrycken: »de äro i himlen, 
hos Gild, hos Frälsaren» endast användas vid mera officiella till
fällen, t. ex. då något skall sägas som tröst för en bortgångens när
maste slägtingar. I dagligt tal användes deremot det obestämda : 
»der de skola vara», och blott då det är fråga om barn, begagnas 
nied full öfvertygelse orden: »de äro hos Gud».



Tron på ett lif efter detta, ett lif, der straff eller belöning vänta, 
står som en fast mur omkring vårt folks tankeverld. Inga krassa, 
materialistiska läror förmå intaga detta värn, ty materialismen lem- 
nar ej något nytt stoff för folkfantasien, hvilken utför sitt mång
skiftande arbete, oftast doldt för flygtiga blickar, och, märkligt nog, 
mest i strid med den officiella undervisningens lärosatser.

Men örn också materialismen ingenting nämnvärdt förmår mot 
detta värn, som folkfantasien alltjemt fortfar att påbygga, så finnes 
derinnanför ju rymlig plats för en mängd andra läror, hvilka med 
lätthet kunna knytas till de nedärfda, dels från åsatrons dagar, dels 
från katolicismens tidehvarf, för att nu icke tala om det spelrum, 
som de många protestantiska sekterna hafva der innanför.

Medlemmarne af dessa sekter hafva visserligen också deras 
eget officiella språk, äfven i fråga om tillståndet efter döden; men 
till och med de, som offentligen bekänna och förfäkta tron på eviga 
oföränderliga straff, tala i hvardagslag helt omedvetet ett annat 
språk, som röjer, att fantasien icke dväljes vid bilder, hemtade från 
den eviga svafvelsjö^ utan vid ett dödsrike, som är underkastadt 
vissa förändringar.

Ordet dödsriket är okändt i vårt folkspråk, liksom det ju är 
obrukligt i vårt allmänna talspråk. Nu, då ordet dödsriket skall 
vid den offentliga gudstjensten utbytas mot det allbekanta ordet 
helvete — nied hvilket folkfantasien icke har arbetat — skall detta 
nya ord helt visst ingjuta nytt lif i de gamla förestå]lningarne 
örn andarnes »sväfvaude emellan himmel och jord»; och kunde det 
så tänkas, att Dantes Divina Gommedia blefve en »folkbok», då 
skulle den, säkert i vida högre grad än någonsin Luthers katekes 
med förklaringar, blifva trosregel för flertalet af medlemmarne i 
vår lutherska kyrka med alla dess protestantiska sekter.
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