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Pan på barrikaden
Ett inslag i sekelskiftets »sociala» diktning i  Sverige

Av M ARIAN N E LÖFSTRÖM

»Panmyten är en av de djupaste, ogenomskinligaste och uttydningsrikaste, 
som antiken skänkt mänskligheten. Bland alla antika gudar är Pan den ende, 
som ännu lefver; och han skall också komma att bibehålla sin kult, ty det är 
naturens fundamentalgåta, som förkroppsligats i honom.» Så skriver Ola 
Hansson år 18 9 7 ,1 en tidpunkt då Pan hade återtagit sin plats i svensk 
litteratur efter en lång tids bortovaro. Han förutsätter att läsaren vet vem 
denne Pan är, och vad han representerar. På samma sätt kunde Elisabeth 
Browning, Keats, Shelley, Tegnér, för att ta några exempel, skriva sina dikter i 
full förvissning om att bli förstådda. Läsekretsen var redan från barndomen 
förtrogen med denne gud genom de mytologiska sagor, som ansågs lämpliga 
att sätta i händerna på unga människor.1 2 En sentida, inte så mytologiskt 
orienterad läsare, kan — i likhet med Per Hallström — studera Pan i Nösselts 
version eller — som Levertin — hos Preller.3 Den riktigt ambitiöse anbe- 
falles Patricia Merivales utomordentligt fint genomförda motivstudie Pan 
the Goat-God.4 I det följande ges endast en kort resumé av panmotivets 
utveckling.

Ursprungligen var Pan, som den homeriska hymnen berättar, herdegud i 
Arkadien, raggig med horn och klövar, vallande sin hjord i sitt vilda skogsrike, 
klättrande i bergen, musicerande, dansande, jagande villebråd och nymfer.5 
Senare blev han dyrkad också av athenarna, som ansåg, att han genom sitt 
larmande och dånande hade skrämt perserna på flykten i slaget vid Marathon; 
så grundläggs uttrycket »den store stormande». Han framställs nu ofta mer 
förfinad, mindre djurisk, ofta utan klövar och med bara en ansats till horn. 
Under klassisk tid kom han också att bli ett begrepp av naturen i dess helhet, 
en högste styrare och värld ssjäl — alltet, en inkarnation svår att framställa i 
konsten men väl representerad i dikten under renässans och nyromantik och

1 O. Hansson, Kåserier i mystik, 18 9 7 ,5 .8 9 .
2 En av de mest populära, tycks, enligt vittnes
börd från en äldre generation, ha varit A. H. 
Petiscus, Olympen eller Grekernes och romarnes 
mytologi, 1872. Den ingick i serien Ungdoms
böcker.
3 F. Nösselt, Grekernas och romarnas mythologie 
för bildade läsare, 1862. Om Hallströms intres
se för denna bok se R. Arvidsson, Den unge Per
Hallström, 1969, s. 50. (»Men den grekiska

mytologien, som jag gjorde bekandskap med 
i ’Nösselt’ , blef det egentliga hemmet för min 
fantasi.») L. Preller, Griechische Mythologie 1, 
Berlin i860. Se O. Levertin, Sami. skr. III, 
19 18 , s. 340 not.
4 P. Merivale, Pan the Goat-God, His myth 
in modern times, Cambridge, Massachusetts, 
^69.
5 Översatt av E. Tegnér, Sami. skr. I ll, 1920, 
s. 89.
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långt in i vår egen tid. Samtidigt dyrkas den ursprunglige Pan -  herdeguden. 
Man rör sig alltså ständigt med två föreställningar, en konkret raggig liten 
skogsgud och en abstrakt hög magnificens. Men panbegreppet skulle komma 
att ytterligare spaltas upp. Bakom detta ligger Plutarchos’ berättelse om den 
store Pans död, en sägen som ständigt återberättas.6 Under snart tvåtusen år 
har lärda forskare frågat sig, vem denne store Pan var. Var det en vegetations- 
demon, som dog, när vintern var inne, var det Kristus eller var det Djävulen?7 
Mycket i Pans väsen talar för uttydningen Pan-Kristus, den ende sanne allgu
den, Pan den livgivande, alstrande, lindrande, tröstande, Pan herden, som 
vårdar sig om sin hjord, ofta avbildad med ett lamm över axlarna. Men Pan har 
också en annan sida, den diaboliska. Han är snar till vrede, han kan straffa och 
förgöra, och han kan framkalla den plötsliga, oförklarliga »paniska» skräcken. 
Till detta kommer hans bocknatur, hans phalliska lystnad, liksom fruktbar- 
hetsriter till hans ära, som kristendomen hade svårt att överse med. Alltifrån 
noo-talet blev denne djuriske Pan inkarnationen av djävulen, »den ludne 
Pan, som ifrån att ha varit bock blev halvmänniska och sedan den onde, Satan 
eller Guds motståndare», enligt Strindberg.8

Den store Pan, som dog i Plutarchos’ berättelse, blev också i mången lärd 
avhandling förklarad vara Satan, Lucifer själv. I barocktidens teologiska spe
kulationer blir denna Pan omväxlande Djävulen och Kristus, något som man 
kan ha i minnet, när man granskar sekelslutets pansymbolik.

Som förespråkare för den animala livsnjutningen drar Pan och hans glada 
följe av satyrer och fauner fram under barocken. På målningar är de ofta svåra 
att skilja från de djävlar, som i framställningar av yttersta domen drar unga 
kvinnor med sig ned i helvetet. 1700-talet hade sin — ibland rätt grovkorniga
— Pan. Under rokokon blir panbilden dock blekare, mer stiliserad; Pan flyttar 
från skogen in i parken. »I Haverne omfavnede den bukkefodede Pan slanke 
hvide nymfer ved det kunstige Vandspring», säger Brändes.9 Vid samma tid 
tog man även fasta på gudens profetiska gåva, hans sokratiska vishet. Hamann 
kallar sig själv »Satyros, Silen, Pan, Orpheus». I ett brev från Herder till 
Hamann heter det: »Lebwohl, lieber treuer Ruprecht Pan.»1

Ropet »den store Pan är död» har från Plutarchos’ tid ljudit genom seklerna
— omväxlande med triumferande försäkringar att »den store Pan har nu 
vaknat». Åter och åter har författare och konstnärer fascinerats av bockguden.

Kanske kände även Tegnér en viss frändskap med Pans dubbelnatur. Han 
översatte, förutom den ovan nämnda homeriska hymnen, också några grekis
ka epigram ur samma ämnessfär.2 Han har också prisat allguden i flera

6 De Defectu Oraculorum.
7 G. A. Gerhard, »Der Tod des grossen Pan», 
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften, 19 15 , s. 1 ,9 - 1 6 ,  22 ff.
8 A. Strindberg, En blä bok, Saml. skr. 46,
19 18 , s. 24 1.

9 G. Brandes, H öveds t rem n inger i det 1 gde 
Aarhundredes Litteratur, Kbhn 1877, s. 60.
1 E. Maass, Goethe und die Antike, Berlin 
19 12 , s. 492 f.
2 E. Tegnér, Sami skr. IV, 1920, s. 65.
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panteistiskt färgade dikter.3 Men därefter förekommer Pan alltmera sällan, 
och från 1800-talets mitt och ett par decennier framåt är han praktiskt taget 
försvunnen i svensk litteratur. Folklig romantik och göticism frammanade 
egna nordiska sagoväsen, respektive gudar. Positivism och en naturalism, som 
krävde ett fotografiskt exakt återgivande, hade inte något intresse för honom. 
Inte ens naturlyriken hos Gellerstedt eller Bååth livas av att »Pan på sin giga 
spelar». I Viktor Rydbergs Den siste athenaren (1859) far han dock ett 
äreminne genom apollonprästen Herakleon. Denne återger Plutarchos’ berät
telse och sörjer över världen, som inte mer är sig lik:

Kan du säga, hvarför våra skogar och källor icke susa som fordom, hvarför naturens 
symboler plötsligt stelnat till andlösa tecken, i hvilka inga gudakrafter uppenbara sig? 
Det obeskrifliga och ofattliga, som fordom andades genom tingen, detta något, som vi 
kallade den store Pan, hvilken likasom med flöjters ljud lifvade naturens enslighet, 
detta är borta.

Men filosofen, den kristne prästen Teodoros, höjer ett varnande finger:

Låt ej bedraga dig af dina föreställningar! Lär känna dig sjelf! Undersök din tankes 
lagar! Du sjelf är verldens mått. Blott det som öfverensstämmer med dem, blott det, 
som är förnuftigt, är verkligt!

Resultatet av att »den enskilde hade funnit lagen i sig» blev att »sjelfva 
Olympen instörtade, begrafvande under sina spillror onyttiga gudar — onyt
tiga, ty förnuftet hade funnit dem löjliga, oheliga, overkliga. Allt var för
svunnet utom menniskan sjelf och filosofiens källa, i hvilken hon speglade 
sig.»4

Strindberg skrev 1869 skådespelet Hermione och låter där den döende 
flickan, som just stuckits ned av sin far, Kriton, ta avsked av livet med dessa 
ord:
_ Tack, fader, tack! Farväl, du sköna Hellas,

du havsomsköljda, fordom Gudars hemvist!
Var tyst, du näktergal i lagerlunden!
Ej någon lyssnar mer till dina sånger.
Det vilda kriget dödat dina åbor, 
du tysta skog; den gamle Pan är död.5

I dikten möter man åter en vemodig längtan efter något, som gått förlorat; den 
kan också vara ett uttryck för Strindbergs svårighet att anpassa sig i tiden. 
Guden Pan, som, enligt myten, lärt själva Apollon att spela, var död och med 
honom naturens stämma.6 Skalden — näktergalen i Apollons lund — var dömd 
till tystnad.

Pan bidade sin tid, en tid trött på trångsynt bigotteri, dubbelmoral, in
stängdhet och ofrihet på många områden, inte minst inom konst och litteratur, 
en tid upprörd av stora sociala orättvisor med fattigdom och slum, en tid oroad

3 E. Tegnér, Sami. skr. IX , 1925, s. 62, 106, 5 A. Strindberg, 54/w/. skr. I, 19 12 , s. 159.
224 · 6 F. G. Jünger, Griechische Götter, Apol-
4 V. Rydberg, Den siste athenaren I, 1859, lon—Pan—Dionysos, 19 4 3 ,5 .4 7 ,5 0 .
s. 29 f., 1 12 f.
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av en tilltagande industrialism och urbanisering med rykande fabriksskorste
nar och skövlade skogar. Vem kunde vara mer ägnad till oppositionsledare än 
Pan, fri att ströva som han själv vill, egendomslös, utan band och bojor i sitt 
kärleksliv, jägare, krigare, solgud, vindgud. I sin obändiga individualism, sin 
fordran att få leva efter egna lagar, är han ett barn av renässansen, den 
renässans, som Burckhardt och Brändes pa nytt gjort levande. En av epokens 
största söner, Rafael, hyllas av Carl David af Wirsén:

I tvenne grenar väl ibland sig delar 
Hans solbelyste andes lugna flod,
Invid den ena Pan sin pipa spelar, 
tritoner tumla der i ungdomsmod.
Den andra speglar empyréens throner [. . .]7

Rousseaus motto »tillbaka till naturen», som ekade under 1800-talets sista 
decennier i protest mot en tilltagande teknisk civilisation, var också Pans; 
naturen, den otuktade tysta skogen hans revir. Mången skald, som vuxit upp 
med Darwins lära, att människan är ett djur, såg med välbehag på och identifi
erade sig med Pan, denna hopsmältning av djuriskt, mänskligt och gudomligt.

Pan är en ledargestalt. Han anför sång, dans och lustbarheter men först och 
främst sin hjord, och det är — som ovan nämnts — i egenskap av pastor bonus 
han får en högre dignitet, blir en Kristus, som hjälper och skyddar de små och 
svaga. Men han kan också ses som den åter upp stånd ne Pan-Satan, en Anti
krist, som även han vill rättvisa och godhet, men vars rike endast är av denna 
världen. De unga författare, som under 1880-talet och några år in på följande 
decennium trädde fram med krav på en omgestaltning av samhället, anslöt sig 
till den sistnämnda uppfattningen av Pan, då de utnämnde honom till sin 
banérförare.

Redan år 1874 försökte Strindberg mana fram »naturens mäktiga stämma», 
»ty [. . .] Pan — han låg och sov, och ingen hade hjärta att väcka honom». Men 
landskapsmåleriet, som det här gäller, kunde räddas från att »förfalla till 
manér och bliva en manufaktur», ty »Pan hade vaknat och blåste alarm i 
skogar, på berg och i dalar, och de unga gingo ut — icke till Nacka — icke till 
Djurgården — utan i naturen — de visste icke vart!»8 Här talar Strindberg i 
egenskap av författare och konstnär, som en tidig »opponent».

En förkämpe för social rättvisa är däremot Snoilsky i sin radikala program
dikt Neros gyllene hus.9 Ropet »Nu vaknar den store Pan» kommer redan 
1869 -  från Italien, där skalden tagit intryck av det jäsande hat mot påvedö- 
met, som fatt sitt storslagna uttryck i Giosuè Carduccis uppseendeväckande 
dikt Inno a Satana 1863.

Med Pan vaknar också vinden, stormen:

7 C. D. af Wirsén, Sänger och Bilder, 1884,
s. 300.

8 A. Strindberg, Sami. skr. IV, 19 12 , s. 135 , 
138.
9 C. Snoilsky, Dikter, 1869, s. 18-22.
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och hafvet af glädje ryter 
och Tibern jublande går.

Hesperiens vind, för god att »sjunga vaggsång för slafvar», [. . .] »Kring 
hjeltars buckliga hjelmar / Han sveper nu stolt och fri». Detta är signifikativt. 
Pan visar sig i det tidsavsnitt, som här skall behandlas, ofta i vindens gestalt. Ar 
han ute i revolutionära, omstörtande ärenden, kommer han som en blåst, 
storm, ja, som en rytande orkan för att sopa undan gammalt skräp, vädra ut 
det unkna och nattståndna och föra in frisk luft och friska initiativ. Men han är 
också skogsvinden, »de susande skogarnas gud» och den ljumma alstrings- 
kraftiga vind, som sveper fram över åker och äng och kommer pollenkornen 
att ryka.1 Runt sekelskiftet är han en »jugendvind», som böljar och flätar 
samman, böjer träden mot varandra, låter sädesfälten gå i mjuka vågor, vaggar 
liljor och vallmo. Uppfattningen av Pan som vindgud finns antydd redan i den 
orphiska hymnen till Pan.2 En uttolkare av Plutarchos’ berättelse om den store 
Pans död vill göra gällande, att den dånande, brusande, till sist utdöende 
vinden representerar guden själv.3 Det är han som fyller landskapet med liv — 
utan honom tystnad.

Daniel Fallström anser också (1883) att han »väckt en orkan till lif mot det 
bestående societetslifvet» och preciserar de sociala förbättringar, som var på 
väg:

»Den där stämman, ett eko från den store Pans dagar, då menniskan ännu ’diade 
naturens safter’, har redan uträttat förunderliga ting. Den har släppt in sol och luft i 
våra boningsrum, den har gifvit skolungdomen gymnastiksalar, den har bildat gymna
stik och fåktklubbar, den har infört mer verklighet i konsten och litteraturen, och den 
kämpar i närvarande stund för ett naturligare förhållande mellan man och qvinna. Allt 
detta har den uträttat, men mot det spöke, som under namn af konvenans och etikett 
skrämmer folk till att begå galenskaper, har den ännu icke djerfts utslunga ett: ’vik 
hädan’!»4

Som synes är Pan — om än indirekt — här sysselsatt med att förbättra 
överklassens, »societetens» villkor. Då Strindberg samma år i dikten Lokes 
smädelser tänker sig en grundligare omändring av samhället, väljer han sin 
revoltör ur den svenska mytologien — Loke, inte Lucifer eller Prometheus 
med gamla anor i den rollen.5 Han väljer inte heller Pan, som redan länge 
»blåst alarm» söderut, i länder med större politisk oro. Strindbergs Loke har 
mycket gemensamt med Victor Hugos rationalistiska Pan i »Le Satyre» 
(1859), vilken trotsigt utmanar den övriga gudaskaran: »Place à Tout! Je  suis

1 Se t. ex. V. Ekelund, V'årbris, 1900, s. 8. 
»Därborta från hafvet kommer den, de ljusa 
löftenas sjungande vind. Stark och jublande 
som en lifvets stora Panssång, förnyelsens 
mäktiga frihetshymn, sveper den in öfver slät
tens tysta oändlighet, rensande och befriande, 
fylld af hafssältans och den svarta myllans rena 
dofter.»

2 Hymnen finns översatt till engelska. Se 
P. Merivale, Pan the Goat-God, s. 233 f.
3 Se W. H. Roscher, »Pan als Allgott», 
Festschrift fur Johannes Overbeck, Leipzig 1893, 
s. 63 och 70 not 1 och 3. Se även G. A. 
Gerhard, Der T  od des grossen Pan, s. 28.
4 D. Fallström, Fragment, 1883, s. 68.
5 A. Strindberg, Sami skr. X III, 19 13 , s. 28 ff.
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Pan; Jupiter! à genoux.» 6 Charles Baudelaire anser att »le plus parfait type de 
Beaute virile est Satan a la maniéré de Milton», men »Pan doit tuer Dieu. 
Pan c’est le peuple.» Han berättar om hur en ung man, som tillfrågas vad 
guden Pan väl kan ha att göra med revolutionen (februarirevolutionen) snabbt 
svarar: »mais c’est le dieu Pan, qui fait la révolution. Il est la révolution.»7 
Gunnar Ahlström visar också pa förekomsten av en politiserande Pan hos 
Heine och Proudhon.8

Pans trotsiga alarmsignaler söderifrån hade -  med undantag av Snoilskys 
ovannämnda dikt — ar 1883 ännu inte gett eko i svensk diktning. Strindberg 
såg ingen revoltör i Pan. Göran Lindblad har visat hur Strindberg i Svenska 
öden och äventyr (1882-1883) -  och först där -  »blivit Pandyrkare, trätt i 
gemenskap med det vilda och sjudande i naturen».9 Han säger sig vara 
»Rousseauist» och ansluter sig till Darwins läror -  »Darwins herrligaste 
upptäckt är just att menniskan är ett djur» -  samtidigt som han »ärar Zola 
[. . .] derför att han sagt att menniskan både är ett djur och en naturgud».1 
1884 skriver han i Livsglädjen: »Efter långa tidevarv av frivillig eller ofrivillig 
lögn, av förkonstling i seder och språk, vaknar stundom ett sådant allmänt 
behov av brutalitet, en yrvaken lusta att få riva av sig kläderna och gå 
naken, att blotta det otillbörliga, att nalkas det frånstötande, att få vara 
ett lyckligt och muntert djur.» Och därifrån går hans tankar osökt över 
till Tegnér, sådan han lärt känna skalden i hans brev: »Med vilken fasa 
lästes icke Tegnérs brev av vissa personer, som hellre ville ha en gud än 
en människa.»2

»Gudarna äro döda, men Pan lever!», heter det vidare i Livsglädjen.3 
Strindberg var vid denna tid positivt inställd till Pan, som han senare skulle 
komma att misstro, ja, avsky. Identifierade han sig kanske med den återupp- 
ståndna naturens muntra gud, då han i Schweiz skrev Giftas? Eller är det en 
annan varelse — men samma andas barn — han har i tankarna, då han i 
entusiastiska brev till Sverige rapporterar hur han »rider som en djefvul ute på 
landsbygden», nämligen centauren.4 Och inte vilken centaur som helst — i 
den samtida målarkonsten vimlade det av hästmänniskor (framställda av 
konstnärer som Böcklin och Klinger) — utan en bestämd, Heyses Der letzte 
centaur i novellen med samma namn, som Strindberg med all sannolikhet 
hade läst.5 Berättelsen är enligt Brändes, som ansåg den vara den bästa av 
Heyses noveller, »i fuldt Alvor en Hymne til Friheden, [. . .] paa det religinse

6 V. Hugo, La légende des siècles, III, Œuvres 
complètes IX , Paris 1883, s. 3-33.
7 Ch. Baudelaire, »L’Ecole païenne» (1852), 
Curiosités esthétiques, Paris 1962, s. 53 1, 527, 
-575*
8 Se G. Ahlström, Georg Brändes Hovedstwm- 
ninger, 1937, s. 207 not.
9 G. Lindblad, August Strindberg som berättare, 
1924, s. 2 16 .

1 T. Eklund, Strindbergs brev IV, 1954, brev 
783, 962, 858.
2 A. Strindberg, Sami. skr. X VL, 19 13 , s. 1 10 .
3 Ibid, s. 114 .
4 T. Eklund, Strindbergs brev, nr 739, 740, 74 1, 
7 4 2 .
5 P. Heyse, Gesammelte Werke V II, 1872, 
s. 252-28 1.
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Omraade Naturens Protest mot Dogmet, paa det sociale o g saedelige Om- 
raade Naturens Protest mot Konveniensen. Gjennem Natur til Frihed! 
Det är hans [Heyse] Vej og hans Lesen. Saaledes bliver Centauren som 
halvt Naturvaesen, halv Guddom hans Fantasi et kjaert Symbol.» Och, 
frågar Brandes, »er ikke Digteren paa sin Vingehest midt i dette smaalige 
moderne Samfund virkelig den sande ’sidste Centaur’.»6

Denna centaur hade sovit infrusen i gletscherisen i ett par tusen år, men 
sedan töat fram och tagit sig ner till en liten by, där han helt naturligt åstadkom 
fasa och förargelse. Endast konstnären Genelli lyssnar till hans berättelse och 
försöker förklara för honom de svårigheter som väntar honom. Om han 
uppenbarat sig ett par århundraden tidigare, under renässansen, hade allt varit 
gott och väl.

Ihr hättet euch nach Italien begeben, wo damals alles Antike wieder sehr in Auf
nahme kam und auch an Eurer heidnischen Nacktheit kein Mensch sich geärgert 
haben würde. Aber heutzutage und unter dieser engbrüstigen, breitstirnigen, ver- 
schneiderten und verschnittenen Lumpenbagage, die sich die moderne Welt nennt — 
ich fürchte, mio caro, Ihr werdet es sehr bedauern, nicht lieber bis an den jüngsten 
Tag im Eise geblieben zu sein!7

En förfärad och oförstående byförsamling hade kallat centauren »eine nack
te Bestie, eine Satansmähre», prästen trodde honom vara »Niemand anders 
als der leibhafte Satan».8 En liknande reaktion mötte Strindbergs Giftas. Som 
en protest mot åtalet skrev Ola Hansson dikten I ovädersnatten, tillägnad 
August Strindberg november 1884.9 Här identifierar han författaren med 
Pan, men inte en munter och glad gud utan en förbittrad revolutionär, som 
kommer som »en luftning, en storm» in i »unkna, kvalmiga gränder», 
»fattigmansruckel» och »fängelsebur». Sedan blir det kyrkans tur:

Han kyrkportar spränger i raseri, 
han uppe vid altaret talar.
Från orgeln en brusande ung melodi 
ned genom valven skvalar.

Och till sist vänder sig Pan-stormen mot kungahuset:

Han ryter kring kungapalatsets grund, 
han krossar dess rutor i bitar.

Först när Pan vänt upp och ned på det gamla samhället, kan något nytt och 
bättre byggas upp. Dikten avslutas med en framtidsvision, fylld av ljus, sol och 
stillhet.

En gång skall det ljusna, och dagen skall gry, 
den vårliga, solskensblida.
Som fjärran sång dör stormens gny, 
och stillhet faller vida.

6 G. Brandes, Mennesker og Vaerker, Kbhn 7 P. Heyse, Gesammelte Werke VII, s. 272.
1883, s. 334. Se B. Nolin, Den gode europe'n, 8 Ibid. s. 275, 2 7 1.
1:965,8. io o f. 9 O. Hansson,Notturno, 1882, s. 1 3 1 - 1 3 4 .
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Till naturens gudstjänst ringes det in.
På det rykande, syndiga gruset 
ett lyckligt släkte med jubel i sinn 
skall bygga det nya huset.

Denna Pan har stora likheter med Strindbergs Loke. Samma vrede behärskar 
båda gudarna -  »som stormen blir hans röst», heter det om Loke -  samma 
omstörtarvilja:

Jag har rivit templets murar, 
jag har brutit altarskrank, 
jag har öppnat stängda burar, 
jag har störtat murkna plank.

Även slutet på I ovädersnatten, hoppet om en ny och bättre värld, överens
stämmer väl med Lokes profetiska ord:

Och den gamla torra jorden, 
nu i fruktbar aska bytt 
och av elden renad vorden, 
avlar, föder fram på nytt.1

I Loke ser Strindberg en Lucifer, störtad och straffad, då han ville bringa 
ljuset till människorna. Ola Hansson åter ser i Strindberg en Pan-Satan. 
Hans dikt blir något av en svensk Inno a Satana. Carduccis tidigare omnämnda 
revolutionsdikt, som orsakat så stor uppståndelse och blivit föremål för så 
mycken debatt, kan knappast ha undgått Ola Hansson. Den översattes tidigt 
till tyska och presenterades 1882 i en uppsats i Ur Dagens krönika tillsam
mans med en karakteristik av författaren, »en av de märkligaste, skalden 
Carducci».1 2 Denne har, påpekas det, »med denna hymn alldeles icke velat 
förhärliga det ondas princip»; med Carduccis egna ord: »Satan är tanken, som 
flyger, Satan är vetenskapen, som experimenterar, Satan är hjertat, som 
brinner, Satan är pannan, på hvilken står skrifvet: Jag böjer mig ej.»3

Den Satan som hyllas i den femtioen strofer långa dikten är identisk 
med den Pan, som under medeltiden övergick i djävulens gestalt:4

Dir waren, o Satan / In schönerer Zeit,
Statuen, Gemälde / Und Lieder geweiht,

Als noch geathmet / In griechischer Luft 
Die Schaumgeborne / Ambrosischen Duft.

Dir rauschten die Cedern / Des Libanon zu 
Der holden Cypris / Geliebter warst du;

1 A. Strindberg, Sami. skr. X III, s. 28, 36.
2 Ur Dagens krönika, 1882, h. 3, s. 38 ff. Stör
re delen av innehållet i hymnen återges i för
kortad form på prosa; först mot slutet svävar
översättaren, E. Fredin, ut i rim och meter, 
som dock saknar den frustande kraften i den

tyska versionen. I fortsättningen använder jag 
därför den sistnämnda.
3 Ibid. s. 43.
4 »An den Satan», Italia, Band II, Leipzig 
1875 (utg. av Karl Hillebrand) s. 258-264.
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Du wurdest gefeiert / Bei Tanz und Gesang,
Dir galt der jungfräuliche / Liebesdrang,

Dort wo unter duftigen / Palmen das Land 
Die Meerflut küsset / Am cyprischen Strand.

Hans tempel raseras genom nattvarden, »der christliche Brauch der Liebes- 
mahle» — åtalet mot Strindberg gällde just hädande av sakramenten -  men 
guden lever kvar i de fattigas hyddor, i kvinnornas hjärtan, hos forskarna. Med 
Pans urkraft genomför nu »Satan der Grosse» sitt antiasketiska och antikleri
kala program — »Mitren und Kronen / Erzittern schon». Slutet av dikten 
skildrar hur Satan med ångkraftens hjälp gör en tur runt världen. Tåget, 
århundradets stora uppfinning, får här sin apoteos:

Ein furchtbar prächtiges / Wunder erstand,
Im Flug enteilt es / Ueber Meer und Land.

Feurig und dampfend / Wie ein Vulkan,
Besiegt es die Berge / Verschlingt es den Plan,

Spottet der schranken / Und flieht vor dem Blick,
In dunkelen Höhlen / Und kehret zurück,

Und brauset dahin / Ungezügelt und frei
Von Strand zu Strande / Wie der Sturm mit Geschrei.

Wie der Sturmwind zieht er / Dahin mit Getöse:
Er ist es, o Völker, / Satan der Grosse!

Heilspendend lässt er / Dahin sich tragen 
Auf dem ungezügelten / Feurigen Wagen.

På liknande sätt heter det om Strindberg i dikten I ovädersnatten:

En luftning, en storm! Från stora hav
och inne i djupa skogar,
över vida slätter i sträckande trav,
med doft från skullar och logar,
med svalka och sälta han bräcker sig ban
på den snabba, dånande färden.
Den gode, gamle, ärlige Pan 
gör åter sin rund kring världen.

Järnvägen hade för Ola Hansson, som Ingvar Holm påpekar, ett stort symbol
värde; tågets mullrande blir till en »revolutionsouvertyr».5 Den nyss citerade 
strofen bygger på verkligheten, Strindbergs tågresa upp till Stockholm för att 
försvara sig i åtalsfrågan. Resan formade sig till ett triumftåg med jublande 
människomassor på stationerna. Ola Hansson mötte upp på perrongen i Lund 
vid återfärden till Schweiz och fick »en hälsning och ett tack» för sin dikt. 
Strindberg hade nu tappat intresset för Pan som munter naturgud, men han 
ställdes i dikten inför en annan gestalt, en Pan-Satan med samma okuvliga 
trots som Gert bokpräntares i Mäster Olof, och han identifierar sig med

5 I. Holm, Ola Hansson, En studie i åttiotalsro- 
mantik, 1957, s. 186 och 189 F



honom.6 I ett brev kort tid efteråt (26 november 1884) till skulptören 
Claes Looström skriver han som svar på en förfrågan vad det skulle stå 
på en medaljong med författarens bild:

Metaljens frånsida, ja! Hvad skall der stå?
’Du är född till förargelse; du är född till att slå.’
’Jag heter befriaren, som kom för tidigt, jag heter Satan, jag heter Johan August 

Strindberg.’7

När Heidenstam några år senare, 1887, skildrar jordbävningen i San Remo, 
gör han det med en bild av en vredgad och straffande Pan, som drar fram över 
»gräddan av Europas societet». »Pan var uppstånden. Marken darrade under 
hans triumfvagn» -  ett attribut, som inte brukar förbindas med en gängse 
Pan, men som för tanken till Carduccis Satan -  »kyrkorna störtade och 
boningshusen stodo som sönderbrutna lårar fulla med leksaksmöbler».8 Pans 
plötsligt uppblossande vrede -  samma oberäkneliga raseri, som kunde driva 
herdeguden att jaga en beteshjord utför ett stup -  får väl tolkas som en 
reaktion mot de rikas lyxtillvaro och dagdrivarliv vid Rivieran. Men katastro
fen drar också de små och fattiga i fördärvet. Här är inte Pan vad Richard 
Wagner kallar honom — »der Gott der armen Leute».9 Händelsen kan ses 
som ett förebud om kommande ofärd. »Det var en i festbelysning improvise
rad tablå föreställande förstörelsen, anarkien som måhända en gång ’après 
nous’ skall gå fram över verlden, slitande kjolen från den kyska och rocken 
från den rike och tömmande millionärsfruns koffert öfver gatan.» 1

Denna uppfattning av Pan som en mäktig, straffande Satan är helt väsens
skild från den bild av guden, som Heidenstam manar fram i ett brev till 
Strindberg 25 .1.18 87 . Han tycker sig inte finna någon livsglädje i Italien. 
»Nej, lefver Pan, så är det — i Sverige! Har du läst sensationsartiklarna om 
osedligheten i Norrland, om Lördagsnätternas ’gårdgång’. Det vore ämnet till 
en tredje del av ’Giftas’ !»2 Denne lystne Pan, den animala vitalitetens gud, 
återfinner man i satyren Söndag i senare delen av Heidenstams dikt Tiveden 
(1888), här i gestalt av en kärleks trängtande dräng, jagande nymfer-bondpigor 
och älskog sfröjd er.3 Denne Söndag, som i diktens början ropar sitt: »Min vän, 
du trodde och tror mig än / väl Satan sjelf. Du bedrar dig min vän» är verkligen 
»Satan sjelf» men som ung, innan han jagats bort. Heidenstam tillskriver dock 
inte Pan denna förnedring: »När Bacchus’ barnsligt fylliga ansigte afmagrade 
ända till oigenkännerlighet, när han, gammal, vanstäld och förlöjligad blef 
en sinnebild af allt ondt och under skymfnamnet Djefvulen gick i lands-

Van på barrikaden 61

6 A. Strindberg, Sami. skr. II, 19 12 , s. 19.
7 T. Eklund, Strindbergs brev IV, nr 989. 
Strindberg anknyter som synes till Mäster Olof.
8 V. von Heidenstam, Från Col di Tenda till 
Blocksberg, 1888, s. 43, 44, 45.
9 R. Wagner, »Das Genie der Gemeinsam
keit», Gesammelte Schriften X  (utg. av J. Kapp)

s. 2 17 . Se M. Vogel, Apollinisch und Diony
sisch, Regensburg 1966, s. 54.
1 Heidenstam, Frän Col di Tenda ttll Blocks
berg, s. 45.
2 H. Kamras, Den unge Heidenstam, 1942, 
s. 347 ·
3 Julqvällen, 1888, s. 5 ff.
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flykt, kunde han i all sin förnedring aldrig uppsöka en herrligare fristad än 
Harz», heter det i En natt på Blocksberg.4 Djävulen drömmer om den tid 
»då han ung, vinlöfskransad och skinande af välmåga var gudars och men- 
niskors bortskämda söndagsbarn». Han längtar tillbaka till »den nakna, pojk
aktiga bullersamma lifsglädjen». Han skulle än en gång vilja »locka landt- 
folket till en ringdans rundt en majstång». Här finns således redan själva an
slaget till dikten Tiveden.

»När lättsinnet dör blir lifvet en engelsk söndag», förklarar Heidenstam i 
kapitlet Rundblick och lägerlif.5 Den svenska söndagen, sådan som det fattiga 
Tivedsfolket upplevde den, tedde sig grå och glädjelös i kyrkans hägn. Ateis
ten Heidenstam vill jaga bort skuggan av prästens svarta kappa, han vill se och 
höra antikens bullrande lättsinniga livsglädje i Tiveden åtminstone denna enda 
dag, vilodagen efter veckans hårda slit. Så skriver han sin dikt och »låter i den 
en faun komma hit upp i skogarna, förklädd till prest, och göra ett rabalder, 
som i mångas ögon nära nog kan kallas opassande».6 Dikten ändrades efter 
hemställan från förläggaren (Bonniers) för att bättre passa för publicering i 
Julqvällen, men Heidenstam var inte entusiastisk: »Svårigheten är ju dock, att 
hela dikten vill visa, att Söndagen, vilans och glädjens dag är ett slags uppstån
delse av antikens vila och glädje; då däremot det af Eder föreslagna motivet 
smakar en smula kristendom. [. . .] Jag har alltså låtit Söndags debut fa en 
mindre Djävulsk anstrykning.» 7

Söndag är i den slutliga versionen iklädd både prästens, djävulens och högst 
egna attribut. Han bär prästens vita krage och svarta rock, men den är »fodrad 
helt med skarlakan». Han har ludet bröst och bockfot — hornen nämns 
däremot ingenstans i dikten — och han är fullt medveten om det intryck han 
gör — »Satan sjelf». Även den käpp han bär är en korsning mellan antikt och 
kristet, den är »tyrsosliknande» men har i stället för pinjekotten en klocka 
med kläpp. När Söndag kastar av sig rocken och visar sitt rätta jag, behåller 
han klockan och »ringer antikens högtid in». Ett sådant attribut till Pan, faun 
eller satyr är inte vanligt. Jag har bara funnit det på ett enda ställe — i den 
tidigare nämnda mytologiska ungdomsboken Olympen.8 Där avbildas Pan 
luden, behornad och bockfotad, skylande sin nakenhet med ett fladdrande 
»ländkläde», liknande det den kyrkliga konsten alltid använt för att skyla en 
naken Kristus, ett naket helgon. I ena handen bär denne Pan sin syrinx och i 
den andra en ringklocka med synlig kläpp. Texten nämner inte klockan men 
talar om »en krokig herdestaf». Söndags käpp tycks vara en sammanslagning

4 Heidenstam, Frän Col di Tenda till Blocks
berg, s. 2 19 , 240.
5 Ibid. s. 43.
6 Se A. Lindvåg, »Ett Heidenstamsbrev», 
Samlaren 1960, s. 204.
7 Se K. E. Lundewall, Från ättital till nittital, 
1953, s. 250.
8 Petiscus, Olympen, s. 1 1 2  f. (Jämför även 
bildens »bjällror» med djävulens utstyrsel i

Heidenstams dikt »Djävulens frestelse».) Pe
tiscus’ Pan är närmast en sagoboksfigur. Illu
strationen i en senare mytologi, Kata Dal
ström, Grekiska Guda- och Hjältesagor. Berät
tade för ungdomen, 1893, s. 27, visar en Pan 
med högre resning. Här är han »den store 
Pan», så som han så ofta skildras av 1890-talets 
diktare, t. ex. Kléen (ill. s. 63).
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De båda bilderna av Pan är hämtade ur A. H. Petiscus, Olympen eller Grekernes och romarnes 
mytologi (1872) och Kata Dalström, Grekiska Guda- och Hjältesagor. Berättade för ungdomen 
(1893).

av bildens och textens attribut, och det är väl ganska troligt, att ett synminne 
från ungdomens läsning ligger till grund för Heidenstams utformning av 
Söndag.

Även Heinrich Heine har satt sina spår. I Die Götter im Exil berättar han 
hur tre munkar en gång om året kastar sina kåpor för att i sina rätta gestalter 
som en Pan — eller rättare en Priapos — en Silenos och en Dionysos fira »den 
alten fröhlichen Gottesdienst, um noch einmal mit Spiel und Reigen die 
Siegesfahrt des göttlichen Befreiers, des Heilandes der Sinnenlust, zu feiern, 
um noch einmal den Freudentanz des Heidentums, den Cancan der antiken 
Welt, zu tanzen, ganz ohne hypokritische Verhüllung [.. .]».9

Detta är också Söndags paroll, när han på lördagskvällen anför de fattiga 
tivedsborna i en bondsk bacchanal, där dansen går över från polka till en 
»vildmarksvild carmagnole», och där den suraste asket förvandlas till en Pan 
med klassiska medel, humlerankor och rödfärg. 1 Nymfer och vin hör till 
bacchanalen. Söndags »ludna faunsgestalt» följer »glädjedrucken, loj och 
het» flickan, en Tivedens Venus, vridande såpan ur sitt hår, och han berusar 
sig på svensk finkel. Söndagen går mot sitt slut -  Söndag likaså, belåten med 
sitt verk: » I skägget gnolar Söndag segerlugnt/en sång till gamle Pan och 
somnar tungt.» Men han kan inte förbättra de »tröstlöst torftiga tjällen» eller 
livet i ödemarken, »der nöden ökas med varje steg / och stenar växa på

9 H. Heine, Sämtliche 'Werke X , Leipzig 19 15 , att rödfärga Pans ansikte se t. ex. Nösselt, 
s. 97 f. Grekernas och romarnas mythologie för bil-
1 Heidenstam kunde sin mytologi; om bruket dade läsare, s. 188.
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bondens teg». Han predikar snarast förnöjsamhet och pekar på »idyller», 
utströdda som solfläckar i misären. Den fattiga Koja-Brita hackar aldrig upp 
»ädelstenar och gull». Det som lyser och blänker i allt det grå är glimmande 
braxenfjäll, frostkristallers »guld och ädla perlor», ljus som »bernstenskulor», 
»aftonhimlens perlemor» och slutligen de glittrande skärvorna av den sön
derslagna buteljen.

Koja-Brita har satt skogen i brand och »barrikaden blir tagen», men det är 
en smygande eld, som aldrig blir »ystert flammande», aldrig »lågor, störtande 
bränder som dåna». Ett emigrantprojekt lyser rött och antyder en utväg ur 
eländet. Någon reformiver finns inte i dikten. Möjligen kan den ses som ett 
inlägg i tidens nykterhetsdebatt. Skalden — och Pan — unnar de fattiga deras 
enkla glädjeämnen, såtillvida kan dikten ha ett socialt budskap, men den 
ställer inte i utsikt någon förbättring av deras villkor.

Betydligt mer av socialistisk banérförare är Pan i Per Hallströms dikt Fru 
Venus, en Walpurgisnattsdröm (18 9 1) .2 Denne »Pan, den store Pan», har 
liksom Carduccis Satan sett sin 

dyrkan bortblåst, förflugen 
med hymner, som klungo skönt, 
han själf nedsvärtad, beljugen, 
till helvetes furste krönt!

Den gröna jordens friska 
och jublande glädjes gud, 
skrämd bort av själfplågarns piska 
och ande besvärj ar ns ljud!

1 diktens första avdelning kommer han också »wie der Sturmwind»; han är 
»den hvinande vinden», som på sina vingar för drömmarna, tankarna bort 
»från kojor tryckta i skockar / i ångest till kyrkans fot», på den brusande 
färden mot Blocksberg.

Hvar känsla, som kufvad legat, 
tryckt ned utaf maktens tvång, 
hvar röst, som dirrande tegat 
för stigande kyrkosång,

nu lämnar den djärft sitt rede, 
nu rätas själ, som var böjd, 
den ryter i stormens vrede, 
den jublar i stormens fröjd,

I diktens andra avsnitt -  eller tablå -  presenteras några av dessa »själar 
som famla, / som snärjas af tankars garn». Där är »den grubblande lärde» som 
här »skymtar de vises sten». I Carduccis dikt heter det

Dem alchymisten / Mit forschendem Blick,
Dem Magier zeigst du / Den Zukunft Geschick.

Där är också »häxan vid lågornas dans».

2 P. Hallström, Lyrik och fantasier, 18 9 1, 
s. 187-206.



En dotter af svunna tider 
då människan ung och stark 
i tusen växlande strider 
kufvade vårlig mark,

Carducci talar om hur

Die bleiche Hexe / Auf einsamer Flur 
Hilft, pfleget und heilet / Die kranke Natur.

Men då Pan materialiseras -  avdelning III -  har han ingenting av den 
majestätiska överhögheten hos Carduccis Satan. Han är en demokratisk Pan, 
som själv anför sin skara, »de buktande leden», i sång och dans över heden. 
Han är — det betonas särskilt — en av dem.

Kring närmsta grannen han böjer 
en lång och kraftig arm;

Författaren nöjer sig inte med att på ett konventionellt sätt presentera honom 
som »den store Pan». Han målar, liksom Heidenstam, med konkreta detaljer 
och visar en bild, som -  om det inte vore för bockfötterna — lika väl kunde 
föreställa en arbetare, och en som livet farit illa fram med.

Pan, kyld utaf vintervinden 
och blekt under molnig sky, 
med spår efter hunger på kinden,
Pan, jagad från fält och by!

Trots detta utstrålar »den spänstiga satta figuren» kraft och primitiv, 
animal livsglädje; han ler med »två svällande läppar, röda/som mogna 
nyponbär». Till skillnad från Heidenstams Söndag, som gjorde entré i 
syrtut och krage, är Hallströms Pan en Vardag, som kunde kommit direkt 
från fabriken i sin öppna skjorta, svettig, hårig, tovig i skägget. Man 
tycker sig ha mött honom många gånger, »fotograferad» av naturalister 
som Zola och Strindberg, med tonvikten på »svettig och luden». Han 
börjar också avbildas i svensk konst — Frankrike har visat vägen. Ett ex
empel är Ernst Josephsons Smeder, som väckte ett enormt uppseende 
och avsky hos många på utställningen 1885.3 Hallströms Pan är en av fol
ket, men han är något mer; han är en ledaregestalt, en »okuflig trotsig 
natur». Han för sin skara inte bara i dans som Heidenstams Söndag, utan 
han leder dem mot ett mål, något att hoppas på.

I dikten Tiveden tonar både svensk »blåkullahymn» och fransk revolu-
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3 Se K. Wåhlin, Ernst Josephson, En minnes
teckning II, s. 136  fF. C. R. Nyblom anser att 
tavlan är »en uppenbarelse av den groteska 
fulheten i dess mest påtagliga, jättelika form». 
Endast en recensent försvarar Josephson och 
lägger en social aspekt på målningen. Smeder
na ha blivit så fula av »det stränga, ej sällan

förfåande arbetet, med dålig kost i hetta och 
köld och detta livets vedermödor». Men såda
na tavlor vill man inte ha på väggen. »Skola 
något av arbetets barn, av mödans arma trälar 
komma dit, så skola de vara helgdagsklädda 
[. . .] och kunna de ej stå nyrakade, fintvättade 
och i stärkskjorta vid städet, så — farväl!»

5 —754291 Samlaren
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tionsvisa.4 I Hallströms Fru Venus firar Pan och hans följe Walpurgisnatten på 
Blocksberg, skådeplatsen för häxsabbat i Goethes, Heines och Heidenstams 
regi. Att Hallström valde just detta resemål kan dock ha även en annan orsak 
än rent litterär influens. Han var radikal i politiska och sociala frågor och 
visade tidigt sympati för socialismen, som han uttryckt i dikten Den röda 
fanan (1888).5 Samma år som Sveriges socialdemokratiska parti bildades, 
1889, skriver han: »Inga andra revolutioner numera än den socialistiska.»6 
Under amerikatiden, från december 1888 till sommaren 1890, umgicks han 
huvudsakligen med tyska emigranter, ingenjörer, kemister som han själv. 7 
Han fick tillgång till deras tyska bokförråd, och han fick ta del av deras olust 
och missnöje med det nya landet, åsikter, som sammanföll med hans egna.

Dikten skrevs 1890, troligen medan han var kvar i Amerika.8 Samma år 
hade det tyska socialistiska partiet haft sin största valseger, och Bebels ställ
ning som dess ledare hade stadfästs. Hit, till Tysklands Blåkulla, för nu Pan 
sina pinade, fångna själar, och på Broeken drömmer skaran i valborgsnatten 
vid det brinnande bålet om kärleksgudinnan, som skall komma i glans 
och prakt och förvandla framtiden:

Hon, hon skall i seger föra 
vår jagade, dömda här.
Vårt smygande dvärjagöra 
en leende framtid bär.

V i  gömde på ensliga härden 
en gnista, ett glödande kol; 
hon lyfter det högt inför världen, 
en fackla, ett lysande bål.

Men bergets rika härskarinna träder inte ut, klädd i »purpurrödt siden» och 
»smyckenas tyngande prakt». Hon ligger kvar »i lättjefull hvila sträckt».

Hon ligger och drömmer och tänker 
i flämtande tystnads hägn, 
medan timmarnas flod sig sänker 
som Danaés gyllene regn.9

Mot denna lojt sensuella skönhet -  att Hallström haft en målning förestäl
lande Danaé och guldregnet i tankarna är ju uppenbart -  ställs nu i bjärt 
kontrast den andra kärleksgudinnan, den ursprungliga, Venus Anadyomene, 
»så ren som vågornas glitter» -  med Rolf Arvidssons ord »en skapelse av 
renässansen, någonting mellan Boticellis Venus och Våren».1 HonärPansvän

4 Carmagnole var en under franska revolutio
nen mycket populär sång, ofta ledsagad av en 
dans med samma namn.
5 Se R. Arvidsson, Den unge Per Hallström, 
s. 92.
6 Ibid. s. 284.
7 Ibid. s. 268 f.

8 Ibid. s. 353 f.
9 Rembrandts Danaé eller Tizians? Den förra 
tycks mig bäst överensstämma med den tunga, 
sövande tonen i denna och närmast föregående 
strofer. Se Propyläen-Kunstgeschichte X II, 
s. 185 resp. IX  s. 330.
1 R. Arvidsson, Den unge Per Hallström, s. 357.
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och »härskarinna».2 Hon representerar det friska, det oförstörda, en frihets- 
gudinna så helt olika Amerikas, hon med facklan lyft »högt inför världen». 
Den amerikanska frihetsstatyn hade invigts 1885 och var aktuell för Hall
ström.3 Diktens Venus har inte fått blicken skymd av »töcken från 
städer och byar», hon flyr »sotiga ärilars bränder».

Långt bort ifrån bullrande äflan, 
från vanans trampade väg, 
från vinningens snikna täflan 
hon flyktar med lätta steg.

Hon är inte en eldande fanbärerska på barrikaden. Den lågmälda maning hon 
ger sina »trängtande själar» — att inte vänta omedelbar utdelning utan kämpa 
vidare i tro på en framtida förbättring, strida vidare till och med då lönen 
uteblir, »ty själva striden är skön» -  den är helt i socialismens anda. Bebel gör 
en liknande sammanfattning i slutet av sin bok Kvinnan i forntiden, nutiden 
och framtiden (1885): »Vi kämpa och sträfva för att komma framåt, obekym
rade om hvar och när gränspålarna för en ny bättre tid för menskligheten 
skola resas.»4

Troligen har Hallström, som Arvidsson påpekar, varit åsyna vittne till en 
arbetarprocession år 1885, som kan ha givit uppslaget till dikten.5 Kanske har 
han också, som tidigare Ola Hansson, tänkt på någon bestämd person, då han 
skapade sin pangestalt; Bebel, Branting och Danielsson var alla socialistledare 
med erfarenhet av »stängande murar». Den sistnämnde hade just avslutat sitt 
arton månader långa fängelsestraff i februari 1890, följd från fängelset av en 
jublande folkmassa.6 Den unge Axel Danielsson motsvarade vid denna tid 
ganska väl diktens Pan med sin »smärta gestalt, det bleka och magra ansiktet 
med djupa, mörkt skuggade ögonhålor under framträdande pannlober och lätt 
uppåtstruket hårsvall, som från början fascinerat hans åhörare».7 Daniels
sons namn förekommer dock inte i Arvidssons utförliga ungdomsbiografi 
över Hallström, och sambandet torde inte kunna bevisas.

Walpurgisnatten bjuder i sanning en häxbrygd av olika influenser från 
skilda håll — politik, konst, musik, litteratur. Venus’ ankomst från »sitt 
vinfärgade haf» överensstämmer med Proserpinas: »Från rosenskiftande vat
ten, en ros, hon sträckte sin famn. / I drömmar den flämtande natten berusa
des af hennes namn.»8 I Venusberget väntar också Tannhäusers fresterska.9

2 Se L. Preller, Griechische Mythologie I, s. 580. 
Enligt R. Herbig, Pan der griechische Bocks- 
gott, 1949, s. 38, är Pan »Aphroditens Diener 
und Freund». »Schon ihrer Meergeburt hat er 
staunend und hingerissen angewohnt. [. . .] 
Der haarige Bocksbursche, klein, verknorzt 
und zottig, neben dem makellos strahlendem 
Leib der Liebesgöttin ist einer der pointiertes
ten Gedanken des mythologischen Fabelns der 
Griechen [. . .].»
3 Hallström skildrar sitt första intryck i ett
brev hem. Se Arvidsson a. a. s. 247.

4 A. Bebel, Kvinnan i forntiden, nutiden och 
framtiden, 1885, s. 358.
5 Arvidsson a. a. s. 95.
6 P. O. Zennström, Lucifer, en bok om Axel 
Danielsson, 1967, s. 94, 15 1 .
7 Ibid. s. 281.
8 Framät 1888, s. 3.
9 Operan Tannhäuser var aktuell genom ny
premiär 1888. Hallström har skrivit en tidig 
dikt, »Venus till Tannhäuser». Se Arvidsson, 
Den unge Per Hallström, s. 143.



Pans drömmar om en bättre värld kunde i Ola Hanssons dikt »Ögonblicks
bild 2» ha drömts av den desillusionerade arbetaren »den brödlösa mö
dans son», som tvivlar på de »ljungande fraser» han just läst i »ett smut
sat tidningsblad»:

Om skyldighet för den ena 
att lätta den andras nöd, 
om plikten i svält och kyla 
att skaffa bränsle och bröd.1

Slutstrofens »De barkade dragen röja / ett löje av tveksamt hån» återklingar i 
Hallströms beskrivning av Pan: »I skäggets tofviga gröda / ett löje skiljer i sär 
/ två svällancfe läppar, röda . . . »

I Per Hallströms dikt Fru Venus bildar bålets fladdrande sken en effektfull 
bakgrund till den bleka väntande människohopen, och morgonrodnaden bå
dar »rosenfårgad och rik» kärleksgudinnans ankomst. I Emil Kléens dikt Pans 
fest av år 1894 har färgerna fördjupats.1 2 Pan — här »Pan den gamle» — står 
under Astaroths blodröda fullmåne, belyst av bålets »purpurskimmer», och då 
han avslutat sin långa vredgade monolog är det »mot österns rand / där solen 
står i blodröd brand / hans mörka öga tankfullt ser».3 Detta flammande röda 
ställs, liksom det hett bultande röda blodet, »lifvets varma glöd», i motsats 
mot den »lefnadströtte bleke Krist», hans »bleka tro» och »hvita himmel». 
Inflytandet från Swinburnes dikt Hymn to Proserpina, är inte att ta miste på, 
men själva huvudfiguren är hämtad från annat håll.

Dikten börjar stillsamt med en tämligen allmängiltig presentation:

Känner du Pan, de susande 
skogarnes väldige gud ?

Men här kommer han som vårens mäktige budbärare; vinden blir starkare, 
tempot ökas:

Mäktigt som forsars brusande 
hör du i våren hans bud, 
hör det — och blodet sjudande 
susar i ådrornas strömmar, 
fyller din själ med bjudande 
åtrå och heta drömmar.

Allt mostånd är förgäves. Kyrkklockornas »klämtande», bönernas »fläm
tande» har ingen verkan, ungmöns »bäfvande» bön är fåfäng:

väldig, sin andel kräfvande 
Pan hennes hjärta böjer.

68 Marianne Löfström

1 O. Hansson, Notturno, 1885, s. 1 3 1 - 1 3 3 .  3 Jfr  Heine, Sämtliche Werke X , s. 67. »Der
2 E. Kléen, »Pans fest», Vrån Lundagärd och Dämon, welcher erschien, nannte sich nicht 
Helgonabacken III, 1894, s. 3 1 ff. Dikten ingår Mephistopheles, sondern Astaroth [. . .].» 
med en del ändringar i samlingen Vildvin och
Vallmo, 1895, s. 25 ff. Alla citat ur den först
nämnda.
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I följande avsnitt, som markerats genom ombyte av versmått, är Pan inte 
längre bara längtan och drömmar. Han har, på samma sätt som i Hallströms 
dikt Fru Venus, kommit ned på jorden och materialiserats genom några 
realistiska detaljer:

Stödd mot en mossgrå furas stam 
står Pan den gamle allvarsam; 
från bålet purpurskimmer slår 
kring väldig tors och raggigt hår — 
fri emot nattens bakgrund, 
han hög och hotfull står.

Samtidigt stiger »ur grafvens skuggvärld» Pans gäster, alla de som fått lida för 
sin förbjudna kärlek, Abélard och Héloise, den unga nunnan, vestalen, 
Hathorsprästen, kärleksdiktaren Anakreon. Och vid bålet, av allt att 
döma en valborgsmässoeld, i ett landskap, som låter ana Kléens egen äls
kade hembygd,4 »Härinne, där bland multnad t löf / knappt träder skyggt 
ett rådjurs klöf», börjar Pan tala :

Med harm i blick och knuten hand 
han skådar bort mot skogens rand, 
där öfver slummertysta byn 
en kyrkspir höjs mot vårblå skyn; 
hans stämma vredgad skälfver 
och mörkt är ögats bryn:

Så följer Pans uppgörelse med »bleke Krist». Pans rike med »lifvets varma 
glöd» är av denna världen: »Den himmel du blott lofvat / jag  ryckt till jorden 
ned.» Dikten avslutas med hans egen »hymn till Satan», till sig själv:

»Hvad yfs du då? -  Du pekar skyggt 
på templen, folket åt dig bygt 
och där din bleka tro man lär; 
men varje skog mitt tempel är!
Du Satanas mig nämner — 
det namnet stolt jag bär.

»Ja, Satanas, som aldrig vek
för dopets funt, men kom med lek,
med lust och skratt till mänskans son,
som lärde honom kyssars rån
och mot din hvita himmel
slog högt sitt spotska hån!

»Ja, Satanas, revoltens själ, 
som städse stungit härskarns häl,
Förnekaren, som aldrig böjt 
sitt hufvud, där en dogm sig röjt,

4 Jfr  med Heidenstams skildring av sitt vilda- grått snår / med korsade armar han lutad står.»
re, mer trolska Tiveden med dess älg. J fr  även med Kléens ovan.
hans »Pan-posering»: »Der innerst alltså i ask-
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men städse tviflets fana, 
den purpurröda, höjt!

»Han är just jag. [. . .]

Här kan man spåra inflytande från Carduccis Inno a Satana, som kommit i 
ny, fullständig översättning samma år.5 Men något nytt har kommit till. 
Medan Carduccis Satan, liksom Hallströms och Ola Hanssons Pan, omtalas i 
tredje person, för här »Pan den gamle» själv sin stolta talan. En självmedveten 
individualist utslungar sitt »Han är just jag» i en nietzscheansk övermännisko- 
attityd, uppförstorad mot bakgrunden av det flammande bålet.

»Satanas, revoltens själ,» höjer »tviflets fana, den purpurröda.» Det gör 
också Kléens vän, den skånska socialdemokratins första stora banérförare, 
Axel Danielsson. Han liknades ibland, skriver Per-Olov Zennström i sin 
biografi över denne, vid en »hämndens ande, en demon, fan själv. Jämförelsen 
misshagade honom inte. Han hade drag av Mefistofeles likaväl som av natur
guden Pan, men hade även åkallat Lucifer som ljusbringare, som revolutio
nens genius, vilken upplyste vägen ur kapitalismens mörker [. . .].»6

Iscensättningen i Pans dikt, de konkreta detaljerna, vårkvällen, eldskenet, 
som belyser talarens »kraftiga tors», hans tankfulla mörka ögon, talar för att 
Kléen här givit en poetisk-mytologisk omtolkning av ett tal, hållet av Daniels
son den 14  maj 18 9 1 .7 På förslag av Paul Rosenius, en medlem i den litterära 
föreningen De unga gubbarne, hade Danielsson inbjudits till en diskussion 
om socialismen. Hans inlägg tycks ha varit lysande, en framgång, som gav eko 
i hela landet. Rosenius skriver:

För oss som voro med i den vårens kväll, skimrar ännu för våra ögon ljuset i 
festsalen, där det lade sitt sken över den höga gestalten och det bleka ansiktet med de 
manligt vackra, svartinramade dragen. Och ännu tycka vi oss höra stämmans klang den 
stund, då alla andra tego, och hänförelsens brakande lov, när hans talande var ändat.

Pans trotsiga framträdande med dess dialektik kunde vara en av Danielssons 
»Brandsyner». Så kallade han sina polemiska kåserier i Arbetet, eftersom 
»Jag, som är nära släkt med socialisterna, kan intyga, att de älska elden mest av 
alla element, emedan den är en symbol för det levande livet».8 Den själv
medvetna individualismen har han också gemensam med diktens Pan: »Jag är 
socialist men vill dock inte avstå från njutningen att kalla mig jag.» 9

Till sist ett, något senare, omdöme om diktaren och dikten. Torsten 
Fogelqvist skriver 1907 i Ord och Bild:

Denne Pan, kring hvilken hela Kléens diktning rör sig, är för honom icke blott 
fastlåst vid rollen att vara naturens härold, han är något mer, han är revoltens ande,

5 Finsk Tidskrift, första halvåret, 1894,
s. 109 ff. (Översättningen har här, liksom i
nedanstående verk, utförts av Aline Pipping.) 
Giosuè Carducci, Valda dikter, 1894, s. 27 ff. 
Även här betonas i företalet, s. 1 1 ,  att »Car
ducci aldrig velat förhärliga den Satan, som är
det ondas princip . . . endast en trångbröstad

klerikalism kan i denna storslagna hymn se ett 
uttryck för hädelse och det ondas förhärligan
de».
6 P. O. Zennström, Lucifer, s. 295.
7 Ibid. s. 172.
8 Ibid. s. 7 6 f.
9 Ibid. s. 293.



Pan pä barrikaden 7 1

alldeles som Carduccis Satan. Frihetslidelsen har från denna speciella punkt hos Kléen 
generaliserats till ett allmänt fronderi mot folkförtryck och ängsligt strama sedebud. 
Kléen blir frihetssångare.1

Selma Lagerlöf går inga omvägar över Pan, då hon vill visa intresse och 
sympati för socialismens strävanden. Hon kallar sin bok Antikrists mirakler, 
och med Antikrist menar hon, enligt egen utsago, socialismen.1 2 Det är han, 
som i Gaetano Alagonas gestalt uträttar mycket gott för folket, bl. a. intresse
rar han sig, liksom Carduccis Satan, för järnvägsbygge, och hans rike är som 
dennes endast av denna världen. Troligen har även här, enligt Zennström, 
Axel Danielsson stått modell för huvudpersonen, »konstnären-socialisten, 
den begåvade och ståtlige Gaetano Alagona, hänförande genom sitt blotta 
framträdande, vilken inspärras i fängelse på grund av politisk förkunnelse 

[■ ■ ■ ]» 3
Med Pans fest slutar de »samhällsförbättrande» dikter, där Pan uttryckligen 

kopplas samman med Djävulen eller Satan; han synes vara, eller han beljuges 
som sådan, eller — som hos Kléen -  han är det. I några dikter och prosaverk 
runt sekelskiftet protesterar han visserligen stundom med fosterländskt patos 
och vredgad malice mot enskilda företeelser, vanligtvis naturförstörelse i form 
av skogsskövling, rykande fabriker o. d., men han identifieras inte med de
monisk överhöghet.

Den verklige »banérföraren» och författaren Axel Danielsson proklamera
de också en gång att »den store Pan är icke död utan skall leva upp igen». Men 
det var i samband med invigningen av Malmö första konsumtionsförening 
1892, som fick namnet -  Pan, kanske i dess egenskap av en allt folket 
omfattande verksamhet.4 I Danielssons dikter nämns guden däremot aldrig.

De diktare som tagit Pan till hjälp för att uttrycka sympati för och samhö
righet med kravet på frihet och bättre villkor för alla, dessa intellektuella hade 
mera sällan någon kontakt med arbetarklassen eller någon känning av klass
kampens realiteter. Dikterna torde inte ha haft stor praktisk betydelse i 
arbetarrörelsens strävanden. Man vill nog instämma i Torsten Fogelqvists 
omdöme om Kléens sociala diktning och utsträcka det till att gälla samtliga 
omnämnda: »Trots detta om jag så får säga målmedvetna drag i Kléens poesi 
kan man likväl icke fördölja för sig, att han dock innerst aldrig var mer eller 
mindre än en poet och att de stridande idéerna för honom just icke blefvo mer 
än det osynliga suset i luften.»5

1 Ord och Bild, 1 9 0 7 , s. 5 0 3 · 3 Zennström, Lucifer, s. 2 7 4 ·
2 Se G. B randell, »N ittio ta lets berättare», N y  4 Ibid. s. 203.
illustr. svensk litteraturhistoria IV, s. 32 9· 5 Ord och Bild, i9°7> s· 5°3-


