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Dm drömmar.

Det, som jag pä dessa blad har tänkt skrifwa om, är icke nä-
got, som för mina läsare skulle wara nytt eller obekant. Det
ar fastmera en sak, som wi alla mycket wäl känna om ej af
hwar dags, sä litwäl sä att säga af hwarje natts erfarenhet.
Men just det, som ofta möter oh, som wi beständigt äro mana
wid, faller det oh minst in att widare tänka pä eller att ansepä nägot sätt märkwärdigt. Intet under derföre att wara be-
grepp om flika ytterst manliga ting ofta äro temligen dunkla
och mången wilscfarande tanke derom kan smyga sig sa att sä-
ga i mörkret ntan att wi blifwa den warse. Men sådana will-
farelscr äro ofta desto farligare ju mindre man lägger märke
till dem. Skaparens wisa anordning uppenbarar sig fa wäl
i det minsta som- det största och bur icke minst prisas i de ting
och händelser, som ständigt omgifwa oh och som utgöra lifwcts
dagliga ordning.

Sålunda är redan det en i och för sig högst märkwärdig
sak om man blott will begrunda det att menniskans lis
frän begynnelsen till ändan är likasom ocladt i twä.motsatta
och beständigt omwerlandc tillstånd, som wi kalla sömn och
»vaka. Det kan aldrig falla oh in att twifla pä att icke det
fednarc, det wnkna tillständct, är det högre och det som har
den största betydelsen; det är det, hwari menuiskcm först är
rigtigt menniska, hwari hon förnimmer bäoe sig sjelf och de
ting hon har omkring sig, hwari hon är herre vfwer sig och
fina handlingar. Det watna tillståndet tan således sägas wa-
ra det egentliga sanna mcnniskolifwct. I sömnen sjunker
mennisklln uppenbarligen ned till en lägre ståndpunkt; hon mi-
ster förnimmelse, medwetande och fri wilja och liksom öfwcr-
lemnar sig blindt i naturens wäld. Hennes lis liknar dä mera
lifwet hos en wäxt. Ty om wäxtcrna kan man säga att de
beständigt fofwa. Hwarföre kan nu icke en menniska bestän-
digt wara menniska, beständigt föra detta högre, sjelfmedwetna
lis, som allena gifwer henne något werkligt företräde framför
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den öfriga skapelsen? Hwarföre måste detta lis idkeligen afbry-
tas af ett annat, som mera liknar död än lis? Hafwa wi icke
dernti fatt en märkclig påminnelse om wär skröplighet och ofull-
komlighet, att wi liksom endast till hälften tillhöra den högre,
andens och klarhetens werld, medan wi ännu med den andra
hälften af wart wäsende äro tmndna wid samma mörka nöd-
wändighet, som rader öfwer alla synliga ting? Endast under
korta mellanrum uthärda wi medwetaudets ljus och wiljans
arbete; wi mäste städse äter tillsluta wära ögon och kasta of;
tillbaka i den moderliga naturens armar, för att famla kraf-
ter till förnyade ansträngningar. Ar icke sömnen likasom en
skugga, som döden kastar midt in i det mcnskliga lifwet, en
daglig förebild pä att hela lifwet slutligen skall ändas i en
slummer, men tillika pa att wi derifran engang skola nppwakna
förfriskade och stärkta till nytt lis?

Dock, wi wilja här icke widare följa denna tanke, som
endast skulle tjena os; till erempel pä hurusom tillochmcd det
simplaste och wanligafte i wärt lis är fullt af betydelse för ett
uppmärksamt öga. Men wi finna dernti en uppmaning till
att litet nogare betrakta hwad som widare föregår med oh i
sömnen och isynnerhet det förunderliga ting, som wi kalla
dröm.

Förunderligt, sade jag. Och i sanniug, om wi icke wo-
re sa wana wid att höra talas om drömmar och att sjelfwa
drömma, sa skulle wi icke litet förundra os; deröfwer. Utan
att tala om att det gifwes drömmar, hwilkas innehall också
wcrktigen förekommer of; sällsamt, fä är det redan underligt
huru det öfwerhufwud kommer till att man drömmer. Ty det
synes strida mot sömnens natur och wäsende, som ju egentli-
gen är en hwila och owcrksamhet icke allenast för kroppen, utan
som det tycks äfwen för själen. I sjelfwa werket är också den
djupaste och sundaste sömn utan drömmar. Icke allenast äro
dä sinnenas portar liksom slutna sä att wi icke förnimma nå-
got af det, som är eller sker omkring oh, utan också den inre
själswerksamhet, som wi kalla känsla, föreställning och tanke,
synes stä stilla och endast de »verksamheter, som gä ut pä
kroppens uppehälle, säsom matsmältningen, blodomloppet och
andedrägten, fortfara och det tillochmed med större kraft och
regelmässighet, emedan de icke störas af nägra finnesintryck ej
heller nf mera andliga rörelser. Derföre är ocksä denna dju-
pa sömn sä stärkande och wederqwickande bäde för kropp och
själ. Kroppen, som annars mäste arbeta för själen som sin
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herre, har nu ledighet ntt sörja uteslutande för sig sjelf, för
att sedau med desto friskare krafter kunna göra siu tjenst.

Men sömnen är icke alltid, ja den är wäl högst sällan
en sä djup och fullkomlig sömn. Likasom wi i waket tillstånd
ofta icke äro sa wnkua som wi kunde och borde wara, utau
mer eller mindre tankspridda, ouppmärksamma, slöa; likasom
det ofta är alltför mycket, som fofwcr i os;, dä wi borde waka:
likaså är a andra sidan wär sömn mer eller mindre ofullstän-
dig och det är mycket, som är waket hos oh, da det hellre bor»
de sofwa. När sålunda föreställningen wakar, medan de yttre
sinnena fofwa, sägas wi drömma och det är således wcrtligcn
något pä sätt och wis sjelfmotsägande och osuudt i detta till-
stånd. Också är det bekant att wissa sjukdomar, isynnerhet
febrar, medföra de mesta och starkaste drömmarna och att
en sådan sömu är läugtifrän sä stärkande som en drömlös; ja,
efter länga och oroliga drömmar kan man känna sig lika trött
uch medtagen som efter en genomwakad natt.

Det gifwcs auuars, hwilket redan af det sagda borde
wara klart, likasom olika grader af dröm, d. ä. drömmen kan
erhålla större eller mindre kraft, större eller mindre likhet med
det wakna tillståndet. Den swagastc dröm är ännu mycket lös
och osammanhängandc; wär själ är »ästnu alldeles nedsjunken
i owerksamhet och det är endast enskilda, lösryckta föreställnin-
gar, som röra sig i os;, som likasom dyka opp och krnsn ytan
af det sömnens haf, hwari all tanke har drunknat. Da wi
wakna frän en sådan dröm, wcta wi nästan blott att wi drömt
utan att wi komma ihåg hwad; der stär endast framför os; ett
wirrwarr af bilder eller rättare endast bitar af bilder, som
tumlat om i wär själ, men icke kunnat samla sig till nugot helt
eller klart. Sädana äro wcmligen barns och friska mcnniskurs
drömmar. Men stundom kan drömmen fä mera kraft och lis;
föreställningarne blifwa klarare och mera sammanhängande; det
blifwer ett slags ordning och rimlighet deruti, som mer och mer
liknar den, som hcrrskar i den wakncs taukar och fllruimiuclfer.
Detta är uppenbart iubilluingskraftcns werk, som här är i full
wcrksamhet, medan sinnena fortfarande äro sysslolösa. Äfwcn
dä wi äro wakna, kunna wi ju med tillhjelp af inbillnings-
kraften föreställa os; mycket, som antingen alldeles icke är werk-
ligt, eller ätminstone ej fur ögonblicket sä förhäller sig; wi fram-
kalla liksom för ett inre öga fyuer, som wi nugon gäng hafwa
haft, eller kunna wi genom att liksom taga dessa åtskiljs och
äter efter godtycke sammansätta dem skapa oh bilder, som al-
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drig nägon har sett och som Icke hafwa någonting motswaran-
de i »verkligheten. Detta är ju nägot, som hwarochen wet att
han kan göra hwad ögonblick han »vill, och det förekommer of;
ocksä om dagen, utan att wi just uttryckligen wilja det, män-
gen föreställning om fränwarandc eller ock endast inbillade ting,
i det att tankarne blott gä sin egen gäng utan bestämdt ända-
mäl. Wi wctll dä mycket wäl att det endast är föreställning,
endast inbillning, och wi kunna hwad ögonblick wi wilja för-
jaga dem. I sömnen drifwer nu inbillningen samma spel, ja
mycket mera obehindradt, och, wäl att märka, utan att wi wctll
af att det är inbillning. Dä förekommer otz alltsammans som
»verkligt; wi tro »verkligen att wi äro i det tillständ, att wi
»verkligen se och höra det, som endast finnes till i inbillningen.

Hwaraf kommer nu detta, skall man säga, att inbillnin-
gens foster dä se ut som »verkliga? Wäscndtligcn deras, kunna
wi swara, att man dä icke har den sanna »verkligheten att
förlikna eller likasom mäta dem med. De »verkliga ting,
som omgifwa oh och som i waket tillständ i hwart ögonblick
sysselsätta wära yttre sinnen, »verka pä oh med en kraft och
tydlighet, gentemot hwilken toma inbillningsfoster nödwändigt
mäste sta tillbaka och »visa sig hivad de »verkligen äro, nemnli-
gen blotta föreställningar utan »verklighet. När solen är uppe
ser man icke manen och stjernorna eller om manen också kan
skönjas, sä blifwer dock hans läuta ljus ganska blekt och matt.
Men dä solen har gätt ned, dä framglimma alla de mindre
ljusen och manen skiner klart, som om han »vore sjelflysaude.
Likasä »visa sig äfwcn inbillningskraftens bilder i klart ljus ochse ut som sjclfständiga skapelser, när de icke utträngas eller för-
dunklas af det »verklighetens ljus, som inwerkar pä det »vakna
sinnet.

Af det ofwan sagda weta »vi dä hwad drömmen till sitt
»väsende är, ncmnligeu föreställningar eller inbillningar i själen,
hwilka sätta sig i »verklighetens ställe och taga sig ut som »verk-
liga ting, derföre att den sanna »verkligheten i sömnen är
fränwarande för oh. Det förflutna och det längt borta be-
lägna kunna i drömmen tyckas oh nära, medan det-, som i »verk-
ligheten är nära os;, af oh icke förnimmcs. Till och med det
rent uppdiktade har samma utseende af sanning derföre att
nian dä lefwcr i en diktens »verld och emedan man icke erfar
nägot af dessa klara och starka intryck frän »verkligheten, som
kunde »visa det uppdiktade tillbaka inom sina gränser.

Huru listig än drömmen mä »vara och huru »nyckel sam-
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manhang det ock för en stund kan synas wara uti den, sä kan
den dock pä intet sätt tala en jemnförelse med den fasta ord-
ning, som hcrrskar i den för det wakna sinnet tillgängliga »verk-
liga werlden. Här bestå alla skapade ting och äro bundna wid
hwarandra enligt oföränderliga lagar; intet kan uppkomma eller
förswinna eller öfwerhnfwud förändras utan tillräckliga orsa-
ker, hwilka äter hafwa fin bestämda plats i tingens allmänna
ordning. Dä en wägg t. er. är af sten, sä kan den icke utan
widare förändras till en trädwägg; man måste först taga stcn-
wäggen bort och bygga en af timmer i stället, och timret kom-
mer icke af sig sjclft, utan mäste anskaffas derifrän, der det
wcrkligen finnes, och med dertill nöowänoiga medel. Men intet
hindrar mig att föreställa mig att wäggcn är af träd och i
nästa ögonblick likasä gerna af filfwcr; och om man i drömmen
blott föreställer sig nägot sä stär det fast; inbillningskraften
behöfwer icke beswära sig med att släpa timret bort och silfrct
i stället, den endast lemnar eller glömmer det ena och fäster
sig wid det andra. Om drömmen derföre en stund fortgär
med sammanhang och häller sig i ett engäng beträdt spär, är
man dock icke säker för att den inom ett ögonblick kan ändras,
fä att en häst i en handwändning är förwandlad till en tupp,
en granriskoja till ett marmorslott och twertom. Isynnerhet
gäller om drömmarue att den ena ej har nägot sammanhang
med den andra, och medan i det wakna lifwet den ena dagcn
fortsätter den andra sä att morgonen tager i der aftonen släpp-
te, fä har hwar natt sina drömmar för sig, hwilka icke hafwa
nägot att skaffa med den förcgäende eller efterföljande nattens.
Och det är mycket lyckligt att fä är; ty det är just genom
det fasta sammanhanget som det wakna lifwet wisar sin öfwer-
lägsenhet öfwer drömmarnes flyktiga skapelser. Om den ena
nattens syner följde efter den andras med samma ordcntlighct
som dag följer efter dag, fä kunde menniskcm lätt blifwa will-
rädig om hwad hon stall hälla för sannt och hwad för inbill-
ning och den sorgligaste själsförwirring kunde blifwa följden.
Jag har hört berättas om en ung man, en bodbetjent i
nägon af Norges fmästäder, som war i detta olyckliga tillständ.
Hans dagar framskredo mycket enformigt och för det mesta trä-
kigt med att sta i hökarboden och sälja sill, bränwin o. s. w.;
dertill fick han mager kost och ofta bannor af en wresig hus-
bonde. Men om natten tog han sin skada igen; dä tyckte han
sig sjelf wara husbonde och en rik bjcsse, som bodde i ett slott
och lefde i allt slags herrlighet och glädje. Och dessa dröm-
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mar antogo efterhand en sädan fasthet att han, dä han lade
sig, tunde wara likaså säker pä wällefnaden i slottet som pä
att han nästa morgon skulle sta i hökarboden och fä sill och
wälling till middagen. Hans lis föll sälunda liksom i twä
motsatta hälfter, som bada syntes hafwa lika mycket att be-
tyda; han war sjelf sä att säga twä personer och wihte till
slut icke rätt hwem eller hwad han war. Den naturliga följ-
den war att han miste förständet och slutade sina dagar pä ett
därhus.

Till all lycka äro sådana fall högst sällsynta undantag,
medan det manliga är att drömmen med all sin listighet dock
behäller fin flyktiga, föränderliga art. Endast dagens lis är
som sanningen ett och med sig sjelf öfwcrensstämmande, i sta-
dig följd fortlöpande, i det att nattens drömlif, liksom lögnen
och inbillningen, splittrar sig i tusende olika och hwarandra
motsägande former. Nertill kommer att den werld, som wisur
sig för otz i waket tillstånd, är gemensam för oh alla, de ting
wi förnimma, förnimmas hufwudsakligast pä samma sätt af
andra mcnnistor, hwaremot den drömmandes werld uteslutan-
de är för honom; han är i drömmen, såsom wi nyh sade, in-
nestängd i sig sjelf, och andas icke af den allmänna förnuftets
och sanningens liföluft, som omfattar hela menskligheten och
hwaraf äfwen hwarje enskild närer sin sanna andliga tillwaro.

Dä den drömmandes syner icke äro till ntom för honom
sjelf och pä intet sätt höra till den yttre wertliga werldcn, sä
förstär man lätt att de ej gerna förmä sätta kroppen eller deh
redskap i rörelse till att företaga nägot i den yttre werldcn.
Den drömmande kan länge nog inbilla sig gä hit eller dit
tillochmed flyga eller företaga sig än det ena än det an-
dra; han blifwer dock liggande i sin säng och icke en lem rö-
rer sig. Likwäl kan under wissa omständigheter drömmen ock-
sä till en del fä makt härtill och detta är dä det tredje och
högsta slaget af dröm, det hwaruti den mest efterapar det »vak-
na tillständet. Det är kändt att ätskilliga personer kunna bå-
de gä och tala i sömnen och företaga sig flera ofta ganska in-
weckladc handlingar. Härmed är dä wanligtwis förcnadt att
sinnena äro öppna dclwis men icke fullständigt hwilket
tan ses deras att personer, som tala i sömnen, äfwen kunna
gifwa swar pä frägor, som ställas till dem, hwilket förutsätter
att de höra. Detta tillständ kommer sälcdes det wakna tcm-
ligen nära; men ju mera det närmar sig dcrtill, ntan att dock
wara werklig wakcnhet, desto onnturlignrc och ohyggligare är
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det. Det är nägouting spökaktigt hos en sömngängare, som
gar omkring och i mycket bär sig ät som en watcn mcnniska,
men som dock tydligen lefwer endast i sin egen inbillningswcrld
och saknar det wigtigaste: sjelfmedwetande och hcrrawälde öfwer
sina egna handlingar. Dehutom kan en sömngängare blifwa
rent af farlig för bäde fin omgifning och sig sjelf, knnde t. er.
lätt förorsaka eldswäda eller dylikt, hwiltct gör det till en
pligt att söka bli en sä sornclig wana qwitt, om man har olyc-
kan att wara med den behäftad.

Wi hafwa hittills för det mesta sökt beswara den frågan
hwad det är att drömma och huru man öfwerhnfwnd dröm-
mer; det ligger nu nära att också fräga hwad man i allmän-
het drömmer eller hwarifrän drömmen far sitt innehall. Na-
turligtwis är det wärt watna lis, de föremal och de tankar,som om dagen sysselsätta os;, som pä ett eller amiat sätt tom-
ma äter i drömmen. Om det funnes nägon, som ej skulle haf-
wa erfarit nägonting, fä skulle han icke heller kunna hnfwn nä-
gon dröm. Allra »vanligast är det helt enkelt lcnuiingnr af
dagens närmaste intryck, som qwarblifwa i själen och hwaraf
drömmen hcmtar sin näring. Fiskaren drömmer sålunda wäl
mest om sina fiskar, sina nät, sin bät eller om tilldragelser pä
sjön, landtmannen om sina äkrar, sina lador, sina hästar, om
regn och solsken och torrhö, wallhjonct om sina tor och sär,
sitt smör och sin ost o. f. w.

Wanligen har den drömmande själen äfwen en dunkel
känsla af hwad tiden lider, af wädrets beskaffenhet o. d. m.
och denna tänfla har dä inflytande pä drömmen. Äfwen knnna
enskilda dnntla och förwirrade förnimmelser tränga in genom
de eljest slutna sinnena och göra sitt till att bestämma dröm-
mens rigtning. En husmoder pä landet drömde en morgon
att hon hade stigit upp för att baka bröd och att hennes man
högg ät henne ugnswed i ett närliggande wedstjul. Men hug<
gen» blefwo beständigt starkare, tills hon äudtligen waknadc
och erfor att en frcmmande stod ntanför dörren och hamrade
pä för att bli insläppt. Naturligtwis war det dessa upprepa-
de slag pä dörren, som dunkelt hade gjort intryck pä hennes
hörsel och som dä antingen hade passat sig in i den päbegyn-
ta drömmen om bakning eller kanske frän första början hade
wäckt föreställningen om huggning af ugnswed och dcrigeuom
kommit henne att inbilla sig att hon fknlle baka.

Mången gäng tyckas litwäl wära drömmar ligga temli-
gen längt aflägsna frän wara dagliga syhlor och tankar och
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wi kunna ofta med förundran fräga oh fjelfwa "huru wi kun<
de komma att drömma om sådant." Men dertill kunna finnas
åtskilliga orsaker. Drömmen wisar just att det finns mera i
en menniskas tanke, äu hon alltid sjelf wet utaf. Längesedan
förswunna tillstånd, och personer, som wi fordom hafwa känt,
men som antingen ciro döda eller fränwarcmde och som wi un-
der dagens bestyr icke haft tid att tänka pä, swäswa i dröm-
men lätt för wär tanke och synas da naturligtwis närwarande.
Isynnerhet är det barndomens och ungdomens starkt rotfästade
intryck, som annars hällas med magt nedtryckta af det scdnare
lifwets syhlor och bekymmer, men som ofta likasom endast wän»
ta pa att detta tryck under sömnen skall upphöra för att de
ånyo ma kunna tränga sig fram i själen. I det att nu dessa
gamla minnen äfwen kunna blanda sig med föreställningar, som
ciro länade frän den sednare tidens förhällanden, uppkomma
ofta mycket sällsamma bilder. En äldre man kan sälunda myc-
ket wäl drömma sig wara barn i sina föräldrars hus, och att
han t. ex. far stryk af sin fader, medan han pä samma gäng
ser sig omgifwen af fullwurna barn o. s. w.

Ofta hafwa wi kunnat mottaga intryck, som woro säswaga, eller som wi lagt sä litet märke till, att wi i waket
tillständ icke ens förmä känna igen dem; likwäl kan ett spär
deras hafwa blifwit qwar i wär sjal och kan komma för oh i
drömmen; wi tro oh dä hafwa drömt nägonting alldeles nytt,
om en alldeles obekant trakt eller fullkomligt fremmaude per-
soner, medan det dock i grunden warit en hågkomst, som sys-
selsatt wär själ. Det berättas om en gammal professor i Kö-
penhamn, att han en natt drömde att en bekant kom till ho-
nom och bnd honom följa med ut i den botaniska trädgarden,
för att fe en sällsynt wäxt, som just höll pä att blomma.
Wännen nämnde derjemnte wärtens latinska uamn, ett namn,som professorn ännu om morgonen kom ihäg, men som war
honom fullkomligt obekant. Imellertid fick han, genom att frä-
ga sig för, wetll att der werkligen fanns en ttwrt, som hette
sä och att den just dä stod i blomma. Saken föreföll honom
underlig, ty det war ju icke att tänka pä att hans inbillnings-
kraft kunde hafwu uppdiktat ett namn, som »verkligen fanns.
Han sökte da noga efter hwar han kunde hafwa hört eller
läst detta namn och faun det slutligen i en bok, som han hade
läst för trettio är sedau. Han hade säledes utan twifwel sett
detta namn i förbigående, men som han ej war wärtkämmre,
hade han ej lagt synnerligt märke dertill, och wihte nu allde-
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les icke att han kände det. Men likwäl hade namnet qwar-
blifwit liksom slumrande i hans själ och hade nu efter sä män-
ga ärs förlopp plötsligen uppwaknat. Att wärten dä äfwen
werkligen blommade war wäl en slump.

Mycket kan för resten bidraga till att göra de i dröm-
men uppdykande hägkomsterna oigenkännliga, sä att wi tro ofzse nägot nytt och förundra os; öfwer hwarifrän wi hafwa det.
Som redan blifwit sagdt, blandas i drömmen de mest olika
ting tillsammans och bilderna blifwa pä mängahanda sätt för-
wandlade och förwrängda. Men en rik källa till besynnerliga
drömmar mä wi äuuu färskildt omtala. Det är drömmens
sammanhang med det bildlika spräkct eller hwad man kunde
kalla drömmens bildskrift. Enhwar wet att wi i dagligt tal
ofta bruka liknelser eller ocgentliga uttryck, hwilket är ett sätt
att upplysa om hwad wi mena och gifwa tanken mera lif. Sä-
lunda säga wi ofta om en och annan att han är rädd som
en hare eller modig som ett lejon, ja ofta säga wi blott: han
är en hare, eller ett lejon. Härwid tänka wi dock icke stortpä hareu eller lejonet utom för sa widt de gälla för oh som
utmärkande exempel pä feghet och tapperhct; för resten lata
wi deras bilder ganska flygtigt fara förbi wär tanke, i det att
wi fasthälla föreställningen om den pcrfon, omkring hwilken ta-
let egentligen rör sig. Men i sömnen hafwa tankarnc ej nä-
gon fasthet, ej nägot bcstämdt mal, utau orifwa sä att säga
för wiud och wag och blifwa dcrföre lätt fasthängande wid
hwilken biföreställning som helst, som kan falla oh in pä »vä-
gen. Den tanten: ''han är en hare", kan sälunda ofta icke
hälla sig sjclf tillsamman frän begynnelsen till ändan, utan
personen, som det gällde, blir borta och inan har qwar endast
haren, som man dä tycker sig se med hull och här. Det gär
till som i sagan: personen är förwandlad till en hare. Dock
tan denna hare behälla ett eller annat kännemärke t. ex. röda
mustascher om personen, som man drömde om, war försedd
med sädana och detta är dä sä att säga en lenming eller
ett minne frän hans härkomst.

Wi komma cindtligen till den frägcm om drömmar äfwen
kunna betyda nägot af wigt, isynnerhet om de kunna innchälla
förutsägelser. S,om bekant, är detta en mycket gammal och
utbredd tro och wi skulle knappast wäga att fullkomligt för-
neka möjligheten deras. Som förut blifwit papekadt, förer dröm-
men o§ oftast tillbaka till det förflutnas minuen; men det är
intet i wägen för att den ju äfwen kan förlägga sin skadeplats
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in i framtiden liksä wäl som wi i wakct tillställd knnna
sysselsätta wär inbillningskraft med att utmala kommande ti-
der. Men kan det finnas någonting sannt i dessa framtids-
bilder, nugot som kan wäntlls ga i fullbordan? Lutom oh be-
tänka att framtiden isynnerhet, hwad wigtiga saker angär

icke utan widarc faller ner ifrän skyarna, utan stär i sam-
manhang med och har sina orsaker i det narwarandc och det
förflutna. Ju nogare wi känna till detta, desto bättre tunna
wi ocksä sluta till mängt och mycket, som sannolikt skall kom-
ma att ske inom längre eller kortare tid. Sädanä gissningar
kunna äfwen uppstä hos oh i drömmen, och dä wisar sig na-
turligtwis allt som om det worc narwarandc. Framtiden är
ju innesluten i nutiden som en blomstcrtnoftp i sitt hölje; det
kommer blott an pä att första den och följa dch utwcckling.
Nu är det wisfcrligcn fallet, att sädana knoppar ofta äro myc-
ket otydliga och det är ofta fkenbarligen obetydliga omständig-
heter, hwilka man knappast lägger märke till, hwaraf engäng
wigtiga tilldragelser kunna uppstä. Wi äro ju alltid mest upp-
tagua af det, som ser störst och wigtigast ut; det ännn lilla
och obetydliga gä wi förbi och wcta knappt af att det är till.
Men just i drömmen kan ofta ett eller annat dunkelt intryck,
som annars tränges undan af dagens jcmuförelfcwis mera wig-
tiga händelser, uppkomma i wär tanke och ostörot Atwecklas fa,
att wi pä wiht fatt fä öga för hwad deras kan komma, hwil-
ket i waket tillställd ej gerna skulle falla of; in. Man kan
hafwa, gätt sörbi ett hus och kan flyktigt hafwa sett t. ex. en
spricka i murcn, som dock syntcö fä obetydlig, att man alldeles
icke widare tänkte pä des; möjliga följder, ja knappast kom ihåg
att den fanns der. Men fett den har man likwal och i dröm-
men kan den nägongäng komma igen'och man kan tycka sig se
huru den wäxcr ända till det ögonblick dä huset ramlar öfwcr»
ända, hwilket ganska riktigt engäng kan gä i fullbordan. Isyn-
nerhet berättas det mänga trowärdiga erempel pä att menni-
skor i drömmen hafwa fett sin nära förestäcnde död. Detta
knnna wi ganska wäl förklara för oh. Det har dä allaredan
i kroppen förefunnits ett dödsfrö, en djup förswngning och
sjuklighet, som man dock ej lagt synnerligt märke till, isynner-
het emedan den wakna tanken och den spänning, hwnri wära
syhlor hälla oh, lyckligtwis till en wih grad hindrar oh frän
att rigtigt komma under fnnd ined wär kropps tillställd. Men
en fädan inre bristfällighct, som »verkligen förefinnes, gifwcr
sig i drömmen owilkorligt tillkänna genom ntt framkalla dö-
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dens bild och lata oh se hwad snart skall inträffa dcrföre att
wl allaredan gömma orsaken dcrtill inom oh.

Sålunda knnna stundom grunder finnas, hwilka liksom
wisa drömmen rätta wägen mot framtiden, emedan de sta i
förbindelse med de orsaker, hwarifran den werkliga framtiden
skall ntweckla sig. Och wi lnsa ju äfwcn i bibeln, att Gud
begagnat sig af drömmar som ett medel att anwisa menniskor
deras framtidsbana. Men det är ögunskenligt, att det största
flertal af drömmar ga utan fädan wägledning blindwis och att
det således är alldeles af en slump, om de en sällsynt gäng
räka det ratta. Kan man komma att tänka pä döden derförc
att en djupt inneboende sjuklighet företrädeswis sätter en i en
sådan sinnesstämning, sä kan man mer än wäl utan sådan an-
ledning komma att tänka pä densamma. I drömmen kunna
dödsbilderua utmala sig med lika stor listighet i det ena som
det andra fallet. Det stär intet hinder i wägen för att i in-
billningen se ett hus ramla, om det ocksä i wertligheten kunde
trotsa århundraden. Allt hwad man som waken kan komma
att föreställa sig och mera till kan man drömma om,
det ma sedan i »verkligheten hafwa nägon grund eller ej. De
allra flesta drömmar äro således endast lösa inbillningar och
betyda öfwerhufwndtagct ingenting. Och deras följer äter att
drömmen aldrig är att tro eller lita pn. Endast i
»värt wakua förstånd hafwa wi fatt förmäga att skilja mellan
sannt och falskt; endast der skola wi således söka stöd för »va-
ra känslor och wägledning för wära handlingar. Det tan ofta
»vara både nöjsamt och lärorikt att tänka pä en dröm, som man
haft, för att fä reda pa hwarifran den befkrifwer sig; wi kun-
na derwid fä mången kunskap om »var själs inre maskineri;
men att i drömmen söka nägon anledning till fruktan eller
hopp eller nägon wink om hwad wi skola göra eller underlåta,
blir alltid en dårskap. Ty menniskcm skall sä mycket som möj-
ligt wandra genom lifwet med öppna ögon, söka sanningen
»vid förståndets och Guds ords fulla dagsljus, handla derefter
och lata Ond sörja för följderna; hon skall icke löpa efter gyc-
kelbilder och nattliga irrbloh, som endast sknlle leda henne ut
i ödemarkerna.

Det är ocksä mycket »vilseledande i de mänga historier,
som berättas om sanna drömmar. Ty man fäster sig natur-
ligtwis just wid de drömmar, hwilka slagit in, som »nan sä-
ger, medan de mänga tusende, som warit af noll eller intet
»värde, aldrig bliflvit omtalda. Dcrnäst glömmer man att män-
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ga isynnerhet de, som drömma om olyckor, just tillfölje
af sin dröm lata förleda, sig till dåraktiga handlingar, hwilka
mer eller mindre bidraga till att framkalla det, som de äro
rädda för. Och wiszt är att jn mera wigt man lägger pä
drömmar och grubblar öfwer dem, desto mer kommer man ock-
så att drömma, desto mera makt fä drömmarne; man kommer
fälunda efterhand att föra ett lättjefullt, sorgligt drömlif och
blir en usling till Ml och kropp, sig sjelf och andra till last.
Sådana exempel ser man »verkligen understundom och de ma
tjena till att påminna oh om att det ej är onödigt att äfwen
om drömmar hafwa en rigtig infigt och icke tro dem wara mer
eller mindre än de werkligen äro.

O. R

An m. Ofwanstäende är ett bearbetadt utdrag i öfwerfättning frän
ett föredrag af bistop Monilld hållet den 6 April 1862 i Köpenhamn.
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Anmälan.

Folkupplysningen, spridandet af en allmännare bildning o<
till den jordbrukande delen af Finlands innewänarc är för w
land en lifsfräga, till hwars lösning ingen ansträngning bör st!
ingen uppoffring aktas för stor. Ett folk fä litet och fä afski
till sitt läge som wärt har icke räd att lata nio tiondcdclar af si
andeliga krafter ligga owcrksamma, och trälsinne, lättja och br
äro okunnighetens trogna följeslagare. Öfwertygad om dessa st
ningar och i afsigt att, om ock i ringa mon, mcdwcrka till so
bildningens befrämjande, har en krets studenter, hemma frän N
land, företagit sig att till sine landsmäns gagn utgifwa ett an
smä billiga häften, innehällande afhandlingar i olika ämnen, unl
den gemensamma titeln: Pennibibliothek för swensta allmo»!
i Finland. För det goda ändamålets skuld wäga utgifwa<
hoppas pä för saken intresserade personers wälwilliga medwcrl
till häftenas fpridandc.

Helsingfors i Mars 1866.

Följande wälwilliga omdöme afgifwes om detta Pc>
bibliothcks I:sta serie i Nordisk Tidskrift för Politik, Ekonomi
Litteratur, utgifwen af G. K. Hamilton, Juni—Juli häfte!
1866:

"En af de mest glädjande företeelser inom den littcr
som Finland har gemensam med Swerige, är utgifwandet '
samling smärre populära skrifter för den swenska allmogens i
land upplysning, som under namn af Pennibibliothek s
Mars manad innewarande är utkommit. Affattade i den en!
och mest populära stil och af ett fynncrligen omwcxlandc mm
synas dessa smä skrifter mera än wanligt egnade till folkläk
och wi mästc önska ät dem äfwen inom wärt fädernesland
bland wär allmoge all den spridning de förtjena."


