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Visioner hos Heidenstam
Av A r n e  L i d é n ,

I dikten M armor fdngarne (kalendern Nornan 1889) låter Heidenstam 
en »gammaldags artist» och en yngre man, som »skrev artiklar hem», 
på ett kafé i Rom diskutera om Italien i konsten och verkligheten. För 
journalisten-naturalisten är »Corinnas skönhetsland» en lögn. Men ar
tisten tillrättavisar honom i överlägsen ton:

»Det där i Rom, som stämmer våra sinnen, 
är ej ’i dag’, förstår du, men ’i går’, 
är minnen, pojke, det är endast minnen.
När jag —  fast sådant kan ej du begripa —  
när jag som nu om kvällen får min pipa 
och ensam sitter och ser bort i röken 
då ser jag syner, om du vill säg spöken.
Där kommer just i dörren . . .  jag hör stegen . . . 
en gråklädd, tankspridd man, som helt förlägen 
tar plats i soffans hörn. Han lägger nu 
sin ljusgrå hatt på bordets marmorflata . . .
Ja, se ej dit. Du ser ej honom du.
Men han är B ergsoe .----------- »

I slutet av Hans Alienus I, Löftet, förekommer samma parti med en 
del ändringar, som blivit nödvändiga i det nya sammanhanget.1 Bergsoe 
har blivit Thorwaldsen och den svenske journalisten den tyske lärde, 
som redan tidigare uppträder i romanen. Däremot har artistens roll inte, 
som väl kunnat tänkas, övertagits av Hans Alienus; båda representera 
de ju författaren. Ur idésynpunkt betyda förändringarna emellertid 
ingenting. Med journalisten som mellanled märker man blott än tydligare 
sammanhanget mellan den tyske lärde och Strindberg.1 2 
. Den form Heidenstams angrepp på naturalismen här fått, är anmärk

ningsvärd. Det som inspirerar artisten liksom romantikerna, är minnet, 
men minnet är detsamma som »syner». Att detta ord skall fattas i sin 
mest egentliga betydelse, kan knappast framhållas tydligare än här, där 
»syn» och »spöke» få bli synonymer. Artisten är medveten om att han 
besitter en exklusiv förmåga, och han väntar sig ingen förståelse.

Inledningsvis må anföras ännu en likartad scen, som samtidigt för 
över på ett annat område. »Galne Ekeroten» i Karolinernas inlednings
kapitel är vad som på folkspråket kallas »synsk». »Jag har sett blanka

1 Hans Alienus 1, s. 224. Heidenstam citeras efter Samlade skrifter. Förkortningar: 
H. A . =  Hans Alienus, V. o. V. =  Vallfart och vandringsår. Då dikt eller kapitel cite
ras, har sidhänvisning ofta ansetts överflödig.

2 Jfr Castrén, i Schiick-Warburg, Illustr. svensk litt.-hist., 3 uppl., 7, s. 303.
1 — 41700-: Samlaren 1942.



2 Arne Lidén

karlar på himmelen, och när jag om natten sitter med min pipa, ser jag 
i tobaksröken underliga planeter, som visa mig, att den gamla världs
ordningen är rubbad». Han hör till de utkorade, vilkas ögon se det för
dolda. »Ser han sina syner vakande eller sovande?» frågar kungens tro
tjänare och får till svar: »Mitt emellan.» Det övernaturliga är levande 
realitet för honom. »Sir vaktmästaren, liksom var människa har sin själ, 
så har vart gammalt hus inom sig allehanda myllringar och andra mörksens 
väsen, som bli oroade och vantrivas, när man kommer med hackan och 
mursleven.» En skakande upplevelse har gett honom siarförmågan och 
gjort honom till en galen i folks ögon. Synerna och olyckorna började 
på en gång, och han vet, att det är de olyckliga, som kunna se det som 
är dolt för »de ljusblinda lyckliga».

Denna teckning av en visionär från 1600-talets slut bär äkthetens prägel.1 
Likheten med artisten på kafét i Rom tvåhundra år senare är tydlig: 
båda ha förmågan att under vissa yttre betingelser — natten, kvällen, 
röken från pipan — vanemässigt och avsiktligt framkalla syner. Denna 
likhet tyder på ett inre sammanhang. Diktaren har i båda fallen byggt 
på egen erfarenhet. Inte minst det något gåtfulla uttrycket »blanka 
karlar» antyder, som fortsättningen får visa, ett väsentlig drag i den 
äkta visionen.

Det visionära draget i Heidenstams diktning har alltid framhållits, 
mest energiskt av R. Berg.1 2 Men begreppet har väl tagits i en mer eller 
mindre överförd betydelse för att ange det starkt visuella draget i dikta
rens litterära stil. Redan de här anförda exemplen tyda emellertid på att 
visionen för Heidenstam varit en psykofysisk realitet av största betydelse 
för hans konstnärliga sym- och antipatier, en »caractére dominateur» 
hos den diktarpsyke, som först och så energiskt vände sig mot den slaviska 
verklighetsefterbildningen, och att ett studium av hans diktning ur denna 
synpunkt kan erbjuda något av intresse.

Erfarenheterna på olika forskningsområden ha visat, att den visionära 
förmågan icke är så sällsynt, som man är böjd att tro, men den synes 
vara i snabbt avtagande, och den förekommer egentligen blott hos vissa 
grupper av människor. Inom folkloristiken har man börjat räkna med 
den för uppkomsten av folktrons berättelser om övernaturliga väsenden, 
och man har tänkt sig, att synska personer finge förutsättas som bärare 
av dessa berättelser från generation till generation. C. W. von Sydow 
tillbakavisar invändningen, att detta skulle vara att för mycket bygga 
på ett alltför sällsynt fenomen.

»För den som varit m ycket tillsammans med allmogen, ställer sig saken helt an
norlunda: Hallucinationer är faktiskt bland folket vanliga och väcker alltid stor 
uppmärksamhet. Visserligen brukar ej alla få syner, utan man särskiljer vissa 
personer såsom synska, i det de ser vad vanligt folk ej kan se. De synska ser s. k. 
likfärder och får andra varselsyner, något som också andra, fastän mera undan
tagsvis, kan få. De söka ofta själva upp synerna genom att ’gå årsgång’, m. m. 
dyl. För årsgång fordras gärna en förberedelse med avstängning från andra m än

1 Att den synske som bär är en olycklig varelse, torde vara en vanlig föreställning, 
som i viss mån verifierats av forskningen. K. Schmelng (Eidetische Studien zum Pro
blem des ozweiten Gesichts». Zeitschrift f. Psychologie, Bd 139, 1936) citerar, s. 270, A. von 
Droste-Hulshoffs ord om de synska som »das gequälte Geschlecht» och förklarar, att 
denna iakttagelse ofta är riktig.

2 Sveriges nationallitteratur 21, inledn.



Visioner hos Heidenstam 3

niskor, med tigande och fastande o. s. v., åtgärder som faktiskt befordrar hallu
cinationer. Synskhet tyckes vara ärftlig, men behöver ej vara direkt patologisk.» 
(Övernaturliga väsen, i N ordisk kultur 19, s. 107.)

Enligt den vanligaste terminologien är vision det överordnade begreppet, 
som i sig innefattar hallucination, utan verklighetsunderlag, illusion, fel
tolkning av ett objektivt intryck, och pseudohallucination, vid vilken 
personen själv är medveten om visionens subjektiva karaktär.1 Man 
kan tala om en auditiv, resp. visionär typ, allteftersom sinnesvillan gäller 
hörsel- eller synsinnet. Till grund för visionen ligger en förmåga av skarpt 
bildseende, som, även om övergången till den vanliga föreställningen sker 
gradvis, dock i sina utpräglade former utgör ett för vissa personer absolut 
särmärke. Detta faktum har tidigt observerats inom psykologin av 
forskare som Fechner, Ward, James.1 2 Den sistnämnde omtalar Galtons 
undersökningar. »Variationerna visade sig vara ofantliga, och underligt 
nog kom det till synes, att framstående vetenskapsmän i genomsnitt 
hade mindre visuell förmåga än yngre och obetydligare personer.»3 Det 
är emellertid först under de sista årtiondena, som företeelsen blivit ex
perimentellt undersökt. Det har skett vid Marburginstitutet för psy
kologi under ledning av E. R. Jaensch, och de resultat, som där nåtts, 
ha redan utnyttjats inom olika områden, litteratur, folkloristik, religions
psykologi. T. Andrse har i sitt citerade arbete refererat Jaenschs m. fl:s 
arbeten, och senast har Lily Weiser-Aall i en uppsats om Jonas Lie (Nor
disk tidskrift 1940, s. 30 ff.) givit en framställning av sådana undersök
ningar, till vilken jag här hänvisar.4 Man har infört termen »subjektiv, 
optisk åskådningsbild» och kallar en person med förmåga att framkalla 
sådana bilder »eidetiker». En väsentlig iakttagelse är, att den eidetiska 
förmågan tillhör barn och ungdom som ett normalt led i den psykiska 
utvecklingen och att den blott i undantagsfall lever kvar hos den vuxne, 
beroende på stark ursprunglig läggning och gynnsamma yttre förhållanden. 
Åskådningsbilden är en psykisk motsvarighet till den fysiologiska efter- 
bilden, som en stund stannar kvar på ögats näthinna, sedan ett föremål 
fixerats. Den framkallas experimentellt på samma sätt, och dess fram
trädande kan underlättas på olika sätt, vanligen genom att projicieras 
mot en mörkgrå skärm. På liknande sätt framträda hos den utpräglade 
eidetikern bilderna spontant, d. v. s. utan föregående fixering av ett 
föremål, hos vissa individer viljemässigt, hos andra ofrivilligt, hos vissa 
under fullt normala förhållanden, hos andra endast under intryck av en 
stark stämning. De båda typerna kunde lämpligen, som Andrae före
slagit (s. 229), ges särskilda benämningar: eidetiskt förnimmande, »den 
habituella förmågan av starkt åskådligt föreställande», och pseudohalluci-

1 Jfr t. ex. T. Andrse, Mystikens psykologi, 1926, s. 216 ff.
2 Se Allport, Eidetic Imagery, i British Journal of Psychology 15, 1924—25, s. 99. Även 

Wundt, Grundziige d. physiologischen Psychologie, 1874, ägnar stor uppmärksamhet åt 
liknande fenomen (s. 643 ff., 723 f.). Han framhåller särskilt viljeanspänningens bety
delse för bildernas framträdande och skärpa.

a W. James, Psykologi, 1925, s. 320 ff.
4 En samling undersökningar finnas i Eidetische Anlage und kindliches Seelenleben, 

utg. av E. Jaensch, 1934. Den följande framställningen bygger vidare på K. Schmeings 
redan nämnda arbete, L. Weiser-Aall, Volkskunde und Psychologie, 1937, och O. Kroh, 
Eidetiker unter den deutschen Dichtern. Zeitschrift /. Psychologie. Bd 85: 1. 1920.
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nationen, tillkommen i ett »särskilt kvalificerat hänryckningstillstånd» 
och nppfattad såsom »något högst märkligt, påfallande och egenartat». 
Men några absoluta gränser finnas icke. »Många religiöst eller konst
närligt lagda eidetiker behöva en viss stimulans för att kunna se sina 
syner. Bildseendet inträder alltså först vid ett bestämt psykiskt till
stånd.» Därmed är också antytt, vad som ger hela denna företeelse dess 
allmänpsykologiska intresse. Det, som hos eidetikern framkallar den 
spontana bilden, vare sig den är enbart en reproduktion, minnesbild, 
eller en ren fantasibild, är den inre stämningen. Bilden är ett uttryck 
för något, som intar en central plats i eidetikerns tanke- eller känsloliv.1 
Dess innehåll kan liksom drömmens förråda något, som personen söker 
undertrycka. Inom psykiatrin har den därför kunnat utnyttjas i psyko
analysens tjänst.1 2

Var Heidenstam synsk på samma sätt som artisten i Marmorfdngarne? 
Han har för flera personer uppgivit, att han vid ett tillfälle under arbetet 
med Karolinerna »sett» Karl XII.3 Det tyckes här ha rört sig om en 
regelrätt hallucination, som tillkommit under stark psykisk utmattning, 
från vilken skalden först efter flera dagar återhämtade sig. Katten, 
ensamheten, kanske i förening med mörkrädsla, ha varit de gynnsamma 
yttre betingelserna för att hans tanke skulle kunna transformeras i en 
syn- och hörselhallucination, som möjligen haft en viss karaktär av 
mikropsi, såsom ibland tyckes vara fallet vid stark trötthet. På denna 
enda uppgift kan visserligen inte alltför mycket byggas. Att hallucina
tionen är unik i en människas liv, är enligt James (a. a. s. 351 ff.) icke 
ovanligt. Bedan det, att Heidenstam vid samtal så ofta återkommit till 
denna händelse, pekar ju i den riktningen. Men det kan också endast 
innebära, att denna syn varit av en häpnadsväckande skärpa. Skaldens 
ord till V. Almquist (a. a. s. 347), att det inte var fråga om någon hallu
cination, kan tolkas som ett bevis för att han av egen erfarenhet visste, 
hur en sådan brukade te sig, och Heidenstams diktning synes ge över
flödande bevis för att så verkligen varit fallet.

Det har av flera av de citerade författarna framhållits, att försöket 
att enbart ur en diktares verk sluta sig till eidetisk läggning, stöter på 
vissa vanskligheter. Gränsen mellan eidetisk bild och föreställning är 
inte absolut. Även en föreställningsbild kan ha starkt visuell karaktär, 
utan att den därför äger åskådningsbildens påtaglighet och existens i 
rummet, det yttre eller, vid slutna ögon, ett inre. Vissa genomgående 
karaktärsdrag måste finnas i bilden, och detta gäller också de yttre för
hållanden, under vilka den framträder hos en och samma person. Finnas 
sådana, kan man pröva, i huru hög grad de överensstämma med den eid- 
etiska forskningens iakttagelser. I de två exempel från Heidenstam, 
som redan anförts, har skalden angivit bildframträdandets yttre villkor, 
den så att säga produktiva stämningen, och det skall visa sig, att så 
ganska genomgående är fallet. Orsakerna härtill kunna vara flera: de 
kunna ligga i det intresse för diktandets teori, som han ofta ådagalägger,

1 Jaensch, Psychische Selektion, i Eidetische Anlage.
2 Schmiilling, i Eidetische Anlage, s. 264 f.
3 E. von Rosen, Heidenstam-Karl X II-S :t Göran. (Sv. dagbl. 25.8. 1940), V. Almquist, 

i Mårbacka och . Övralid, 1940, s. 347, och Sven Hedin, ib. s. 362 ff.
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men äro snarast att söka i den inre splittring, som utmärker hans psyke. 
Han tillhör inte den naiva diktartyp, hos vilken man närmast väntar 
sig ett anlag som detta. Det har kontrasterat starkt mot hans reflek
terande läggning och krävt en viss viljeansträngning för att träda i funk
tion. — En annan vansklighet ligger däri, att det litterära språket alltid 
strävar efter sinnebildlig konkretion och visuell skärpa och att därför 
vad som kan tydas som ursprunglig läggning, måhända blott är litterär 
tradition. Men denna svårighet reduceras i samma mån man har med 
en av de stora diktarna att göra. I Inbillningens logik ställer Heidenstam 
det omutliga kravet på överensstämmelse mellan diktarens psyke och 
diktens uttryck, och han låter poeten Ignotus avslöja en epigon på ett 
sätt, som i detta sammanhang är belysande. En ung man säger till poeten: 
»Jag vill här i trogen överensstämmelse med min inbillning teckna en bild 
av världsalltet. Vore icke en ålderstigen, grubblande kvinna den rätta 
sinnebilden?» Poeten svarar: »Antingen ser du en inbillningssyn, och 
då kan du ej känna dig tveksam eller också ser du den icke. Jag bekän
ner, att när min inbillning öppnar sitt fönster mot världsalltet, ser jag att 
börja med helt naturligt en rymd, men jag ser ingenting av din ålder
stigna kvinna. Hon måste, så att säga, vara inbillning i överflyttad 
bemärkelse, en allegorisk tankekonstruktion.» (Tankar och teckningar, 
s. 51.) Med detta är icke sagt, att Heidenstam skulle stå fri gentemot 
den litterära traditionen, men hans ställning till denna tradition kan ha 
bestämts av hans eidetiska läggning. I Marmorfångarne får en eidetiker 
lämna argumenten mot naturalismen. Heidenstams förebilder äro att 
söka hos diktare och konstnärer av den visionära typen.

Jaensch tolkar, på grundval av en rad specialundersökningar, det 
eidetiska anlaget som ett uttryck för en psykisk grundinställning, vilken 
kännetecknas av »enge Kohärenz oder Verbundenheit mit der Aussenwelt». 
Häri ligger orsaken till att anlaget spåras hos barn men sedan oftast för
svinner.1 Helt i överensstämmelse med denna åskådning är Schmeings 
erfarenhet av vilken stor roll yttre förhållanden spela för stärkandet och 
bibehållandet av detta anlag. Synskheten är, säger han, ett egenartat 
arv från forntiden, den förekommer hos lantbefolkningen och avtar allt
eftersom stadskulturen utbreder sig (a. a. s. 280). En försöksperson 
ansåg, att hans synskhet berodde på att han som barn tagit starka in
tryck av berättelser om dylikt, och en annan förklarade, att hans barndoms 
syner under ungdomen försvunnit, beroende på den rationalistiska skol
bildningen, men att förmågan sedan återkommit tack vare nära umgänge 
med en ursprunglig befolkning och intresset för folkloristiska studier 
(s. 242, 248). Redan Fechner visste (Elemente d. Psychophysik 2, 1860, 
s. 471 ff.), att en förlorad förmåga att skapa »Erinnerungsnachbilder» 
kunde återfås genom övning. Det är under dessa förhållanden av intresse 
att understryka arten och styrkan av Heidenstams tidigaste upplevelser 
och den intensitet, med vilken han bevarat minnet av dem. »Intet av vad 
jag sedan läst eller hört har ens för en timme förvandlat mig, utan om
gestaltningen har ägt bestämda inre rötter i barndomsintrycken», säger 
han (När vi började). Ingen romantiker har uttalat sig mer energiskt.

1 Jaensch, i Eidetische Anlage, s. vi.
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Han växte upp som ensamt barn på en traditionsrik herrgård och fick 
näring för sin fantasi i böckernas sagor och gårdsfolkets berättelser om 
övernaturliga väsenden, som fyllde honom med skräck. Han var sjuklig 
och nervös och led av en stark mörkrädsla, som tyckes ha levat kvar till 
sena år.1 I H. A. får man intrycket av att han i ovanligt hög grad haft 
förmågan att i sina lekar göra det osynliga synligt (1, s. 20, 3, s. 225).
O. D. Marcus har påpekat, att namnet Hans, som han ger sitt alter ego, 
är ett av sagan omhuldat namn.1 2 Man kan också observera uttrycket 
»lyckans söndagsbarn», som spelar en stor roll i romanens idévärld. Det 
förekommer även i andra sammanhang. I En natt på Blocksberg kallas 
Backus söndagsbarn, och i Tiveden uppträder den allegoriska gestalten 
Söndag, bakom vilken man skönjer samma idékomplex.3 Trots detta 
finnes en möjlighet, att uttrycket för Heidenstam från början haft en 
mera speciell betydelse. Det finnes en utbredd nordisk folktro, att barn 
födda på söndagar antingen tidigt duka under för sjukdomar eller också 
bli lyckligare än andra. En egenskap, som tillföll söndagsbarnet, var 
också synskheten.4 Det är icke otroligt, att Heidenstam känt till en sådan 
folktro. I så fall har han i detta enda ord dolt en självkarakteristik, 
som endast skulle vara uppenbar för den initierade.

Då Hans återvänder hem, vandrar han åter över »den långa spök
aktiga vinden» till gavelrummet, där han legat som barn och lyssnat till 
takrännans »gurglande och mumlande pladder» och inbillat sig höra 
»berättelser ur skuggornas undervärld» (3, s. 223 f.). Spökvinden går 
igen i Sommarnatten:

»Hon hörde skrämd var fluga, 
som yr väckt slog mot taket.
Säg, var det också vaket 
det myckna grå och gamla, 
som åren hunnit samla 
på hyllor och i kläden?
Det reste sig. Det rördes 
på fötter, som ej hördes.
Satt ej en fru i släden?
Det smög i långa följen 
i säckar och i höljen.» (D ikter , s. 38.)

Takrännans sorl blir också ett ständigt ackompanjemang till hans visioner. 
Så heter det t. ex. om sjumila slottet i Gullebarns vaggsånger:

»Där brummar regnet fradgan de grått 
ur rännornas rostiga drakar.
Nu, flöjel, vänd dig med vinden och hör
vad rännorna sjunga, när dagen dör.» (D ikter , s. 91.)

1 Jfr Bibi Nordenskjöld, i Mårbacka och Övralid, s. 293, och S. Hedin, ib. s. 363.
3 C. D. Marcus, Nordiska essayer, 1923, s. 27.
3 Från Col di T  enda, s. 193. Dikter, s. 7.
4 Troels-Lund, Dagl. liv i  Norden på 1500-talet, 1932, 8, s. 32; »Söndagsbarn hade stora 

fördelar. Visserligen hade de svårare än andra att växa och frodas som små, men kla
rade de sig igenom barnsjukdomarna, så voro de också utrustade med särskild tur och 
lycka. Inga onda andar kunde skada dem, och oftast voro de i stånd att se, vad som var 
dolt för andras blickar, och det både nu och i framtiden.» Många belägg finnas för att 
denna tro levat kvar.
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Den primitiva skräckstämningen har säkerligen spelat en stor roll i hans 
första minnen. Hans första dikt, vid nio år, har ett makabert ämne med 
lik och blod, »hemska midnattstimmar» och »gruvlig natt» (När vi började). 
Han har kunnat ge en kongenial skildring av Karl XII:s mörkrädsla 
(Karolinerna 1, s. 35).

Tiveden och Vättern äro hans två stora naturupplevelser. Skogens 
träd fyllde honom med fasa för »urtiden», det tycktes honom, att de 
»skulle resa sig och springa efter mig på sina slingrande fötter, om de 
bara kunde» (När vi började). »Kär barnen, som gått vilse med sina skäp
por, förskräckta sprungo fästigen framåt, reste sig också fallen och gingo 
bakom tallarna förbi dem i rad» (H. A. 2, s. 262). Det är samma psyko
logiska förlopp, som fått sitt oöverträffade uttryck i Geijers själsdrama 
Den lille 'kölargossen: skräckstämningen, ur vilken illusionen växer fram. 
Vättern heter hans första bevarade dikt: fylld av urtidsstämning och be
rättelser om dvärgar och troll i underjordiska grottor.1 Till sjön och gården 
hörde också den heliga Birgitta: dikten talar om fiskaren, som vid ljuster
elden bleknat av skräck, då han sett »hovspår som flamma / av Sankt 
Brigittas / frustande sto». Barndomsminnena äro det innersta motivet 
för hans roman om henne:

»För mig blev hon en skymningssaga, ett spöke, en naturande, om vilken jag 
helst ville höra talas, när jag satt framför brasan, glödhet om pannan men iskall
utefter ry g g en .----------- Den mörka ryttarinnan och den gåtfulla sjön med sina
underjordiska hemligheter, sina kringsvävande syner, sin hastiga vrede, blevo 
för mig ett och samma väsen. Vätter betyder troll, sjörå, men för mig betydde 
det ordet Heliga Birgitta. —  Aldrig har hon heller kommit mig närmare än en 
vinterdag i skumningen, då jag ensam befann mig långt ute på isen ända vid  
Skärvesten. Det var så stark snöyra, att jag ingenting såg av de omgivande 
stränderna och det blev allt skummare. Jag kunde icke urskilja något annat än 
den svarta klippan, vilken i snöyran tycktes få liv och röra sig och kom emot mig 
likt en ryttarinna med pösande kappa. Ovillkorligen tog jag ett steg åt sidan och 
runt om i blåsten trodde jag mig höra de gamla orden: Heliga Birgitta, bed för 
oss!» (Heliga B irgittas 'pilgrimsfärd, s. 9f. )

Ur denna illusions vision växer romanen fram: i den första scenen möta 
henne tivedsbönderna ute i snöyran på Vätterns is. Den erfarenhet 
Heidenstam här bygger på, kommer nära den, som gett upphov till folk
trons dimsagor, »Nebelsagen». Dimman framkallar illusioner, som ge 
upphov till tron på andeväsen. L. Weiser-Aall framhåller, att man här 
måste räkna med ett eidetiskt förlopp. Dimman tjänar som projektions- 
skärm för åskådningsbilden. Ett exempel från Tolstoy citeras liksom ett 
par från Lie.1 2 Hos den senare är det ena gången fråga om »fossefaldet 
og skumröken», andra gången om röken från pipan — jämför artisten i 
Marmor] ångar ne och galne Ekeroten! I Drottning Omma (Sankt Göran 
och draken) har Heidenstam behandlat en typisk dimsaga från Omberg.3 
Orsaken till detta ämnesval tyckes given. På samma sätt bör man förstå 
den suggestiva bild han kunnat ge av sägnen om kon Gulleborg, en illu- 
sionsvision, som vuxit fram ur skogens ekon och sommarnattens dimma 
över myren:

1 R. Berg, Före Vallfart och vandringsår, 1919, s. 1 ff.
2 Weiser-Aall, Volkskunde, s. 23, 16. Densamme, Jonas Lie, Nord. tidskr., 1940, s. 37.
3 Om källan till denna berättelse se O. Hallberg i Mårbacka och Övralid, s. 331.



8 Arne Lidén

»Bland fur och mo hon flyr och flyr 
och ryggens vita strimma 
försvinner över öde myr 
i sommarnattens dimma.» (D ikter, s. 43.)

I Minnenas gård skymtar samma ursprung:
»Ej är det huset av timmer och sten.
Väderhanarna skrämma.
Väggen är dimma och villa och sken.» (D ikter , s. 100.)

Det har visat sig, att den eidetiska förmågan i stor utsträckning ärves.1 
Vill man undersöka detta förhållande i fråga om Heidenstam, finnes, så 
vitt jag vet, ingen annan källa än hans egen teckning i H. A. av fadern. 
Denne var enligt flera vittnen en rationalist och fritänkare av upplysnings
tidens skola, och man är därför böjd att vänta sig negativt resultat, men så 
är knappast fallet. Något direkt bevis för att fadern skulle haft syner, finner 
man visserligen inte, men man kan för det första konstatera, att rationa
lismen inte hindrat ett högst påtagligt intresse för övertro av olika slag. 
Faderns inflytande har på den punkten i intet avseende motverkat det, 
som sonen rönte av sin omgivning i övrigt. Man kan snarare våga den 
gissningen, att just frånvaron av positiv religiös inställning ökat styrkan 
hos de intryck av primitiv folktro, som fadern förmedlat. Och som en 
sådan förmedlare framstår han otvetydigt. I skymningen framför brasan, 
när gitarren satt honom i stämning, är det han, som med »vek och dall
rande röst» bär skrock och sägner vidare. Berättelsen flödar, han får färg 
på kinderna, sonen och farbror Didrik hjälpa honom att knyta bilderna 
samman, »och mitt bland beskrivningar och utrop framsmögo med ned
dragna bruna huvor gamla familjesägner och spökhistorier». Berättelsen 
sprids från rum till rum, »och snart sutto alla gårdens invånare halvhögt 
samtalande om spökhistorier och julskrock, och med en känsla av att de 
fröso klättrade de halvvuxna gossarna och flickorna upp på bordskanten» 
(3, s. 244). Bildrikedomen och livligheten hindrar inte, att han är nog
grann med att allt återges korrekt. Han tror på vad han hört, och färgen 
försvinner från hans kinder, när ett porträtt faller ned: »Det betyder 
dödsfall i huset.» Om spöktro i modern dräkt vittnar också hans löfte 
att söka ge sonen ett bud från andra sidan graven. — Det finnes också 
andra detaljer av intresse. Fadern skildras som en disharmonisk dröm
mare med stora, klara ögon. Ett ungdomsporträtt visar »en svärmares 
ansikte med livliga klarblå ögon» (3, s. 233), och hos den gamle ligga ögo
nen under den höga pannan som »stora kulor» i de insjunkna hålorna 
(3, s. 226). Han är en rikt begåvad mångfrestare men har aldrig kunnat 
samla sig till något helt och har därför bara blivit en pedantisk dilettant i 
olika handaslöjder. Hans enstöringsliv har blivit honom påtvingat genom 
omständigheterna, egentligen är han fylld av verksamhetsiver. Ställer 
man tillsamman alla dessa drag, som vart för sig väl ingen beviskraft har, 
får man en karaktärstyp, som är rikt företrädd bland eidetikerna. Den 
förmåga av skarp koncentration på detaljen, som utmärker deras bild
seende, visar sig i allt deras arbete; de gå helt upp i varje enskildhet, men 
avigsidan är, att helheten och överblicken bli lidande. Kroh har demonstre

1 Jfr Weiser-Aall, VolJcsJcunde, s. 35.
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rat detta särskilt i fråga om Otto Ludwig.1 Heidenstam antyder, som 
nämnts, att fadern har svårt att binda samman sina bilder: sammanhanget 
skymtar »bland beskrivningar och utrop». Särskilt anmärkningsvärd är 
emellertid skildringen av hur han ger sonen en lektion i konsten att polera 
och lackera: »du vet hur road jag är av sådant där». Man får på flera sidor 
en detaljerad skildring av hela förloppet, en yrkesskildring, som i sin mi
nutiösa noggrannhet leder tanken på Balzac, också han en diktare med 
framträdande eidetiska drag.1 2 Het har tydligen varit skalden angeläget 
att få med detta drag. Han har känt igen sig själv i det, och han åter
kommer till det.3

Om alltså barndomsupplevelserna varit sådana, att de få antas ha 
verkat befordrande på en möjligen ärvd eidetisk läggning, kan det nog 
också tänkas, att hans ungdomsår långt borta från hemmet verkat i 
samma riktning. I stället för att gradvis växa ur den ursprungliga miljön, 
så som det är de flesta förunnat, kastades han med ens ut i förhållanden 
så starkt kontrasterande som gärna möjligt. Att dagens växlande intryck 
ej förmådde tränga minnena undan, att de blott intensifierade dem, därom 
handlar en stor del av hans diktning. Starkare än med orden: »Jag längtar 
marken, jag längtar stenarna, där barn jag lekt», kan inte känslan av 
samhörighet med en ursprunglig naturmiljö tolkas.4 Och sitt mest över
tygande uttryck fick den i den halvt legendariska hemresan 1883. Bryt
ningen med fadern har lett till självanklagelser — teckningen av fadern 
i H. A. visar tydligt denna dubbla inställning. Barndomsminnena ha för
vandlats till ett komplex, som behärskat hans föreställningsliv och som 
gjort sig starkare påmint, ju mer han sökt undertrycka det. Het har 
blivit till ensamhetens och nattens tankar.

»Om på ljusan dag jag dödade den, 
som min hemligt älskade stod hon igen 
vid min bädd i nattens tystnad»,

säger han i Tiveden om sin »evigt tärande» hemlängtan. Sin yttersta grund 
har naturligtvis detta i en disharmonisk psyke. Hans Alienus är »ett barn 
av tvenne dödsfiender», som slitas om hans själ »med jättehänder». Man 
kan kalla detta för byronism, för »la maladie du siécle», men det var i så 
fall en litterär dräkt, som passade sin man. Heidenstam låter ju också 
svenskarnas lynne vara ett resultat av en liknande motsättning.5 Hen 
unge skaldens stojande levnadsglädje har liksom Tegnérs ljusdyrkan sitt 
komplement i en naturvuxen pessimism. Han låter den åldrande Hans 
Alienus tala om det »mjältsjukans frö, som han ärvt med sitt fäderneblod 
och som han uppbjudit hela sitt liv att rensa bort» (3, s. 274). Sjukdom, 
ekonomiska svårigheter, enstöringsliv höra vidare med i bilden av rese- 
åren, liksom inte minst misslyckandet på konstnärsbanan. Het är här av 
intresse att observera, att han vid sitt första yrkesval tvekat mellan 
konstnärskallet och ett praktiskt yrke. Eidetiken är oftast en mångsidig

1 Se även Weiser-Aall, Jonas Lie, s. 45.
2 Se t. ex. Ch. M. Des Granges, Les grands écrivains fran^ais, 1920, s. 866.
3 Även faderns pedantiska ordningssinne tyckes ha haft en viss motsvarighet hos 

sonen. Se Mårbacka och Övralid, s. 501 f. (Alice Trolle) och 512.
4 Hur konkret innebörden i dessa rader är, se Erik Hj. Linder i Mårbacka och Övra- 

lid^ s. 338 ff.
5 Tankar och teckningar, s. 26 f.
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begåvning, som slites mellan lusten för konstutövning och intresset för 
praktiskt arbete, handens arbete.

Den primitiva folktro, som skalden i sin barndom kommit i nära kon
takt med, släppte aldrig sin makt över honom. I Inbillningens logik räknar 
han »tro på aningar och spådomar» till sina karakteristika, och i Spök
rummet på Ingvaldsboda från 1904 heter det: »Jag tror inte på spöken, 
men jag är rädd för dem.»1 Många av hans minnestecknare ha vältaligt 
framhållit samma drag.1 2 Inte blott hans ord utan själva personen tyckes 
hos hans omgivning ha suggererat en känsla av den primitivt-mystiska 
samhörighet med naturen, som han själv kände.3

Ur Heidenstams egna uttalanden om diktandets process kunna möjligen 
bidrag till frågan om eidetiska anlag hämtas. Man observerar därvid 
först, att han upprepade gånger beskrivit den starka inspiration, under 
vilken hans litterära skapande försiggått, ett extatiskt tillstånd, som man 
inte minst från religionshistorien vant sig att förknippa med begreppet 
visionär. Exemplet från Marmor] ångar ne kan tyckas motsäga detta; där 
framställdes ju visionens framträdande som något vanemässigt och fullt 
normalt. Men man räknar även i dessa fall med ett »eidetiskt tillstånd», 
som till sin natur är besläktat med extasen, all psykisk verksamhet är 
koncentrerad kring en enda punkt, det är, säger Schmeing (a. a. s. 258 f.), 
»ein besonderes Sichhineinversenken in die Bildsituation, eine innere 
Anteilnahme an den dargestellten Persönlichkeiten und Gegenständen», 
och han har funnit, att bildens styrka beror på graden av denna »innere 
Anteilnahme». Heidenstam har flera gånger framställt det drag av omed
vetenhet, som ligger över det konstnärliga skapandet.4 Inspirationen är 
vision. »Nej, inåt, endast inåt ser hans öga, / och världen finns för honom 
icke mer.» (Namnlös och odödlig. V. o. V.) Att den kunde befordras 
genom yttre medel, har han också antytt.

I en intervju i rusdrycksfrågan 1906 yttrade han: »Allt konstnärligt arbete, 
särskilt det lyriska diktandet, sammanfaller i sina kraftigaste ögonblick med ett 
tillstånd av svindlande rörlighet hos inbillningen. D etta tillstånd har omtalats 
alla tider, än med beundran, än med gyckel. D et har blivit kallat inspiration, 
yra, rus. Det är de plötsliga upptäckternas ögonblick, inte den vakna självkri
tikens och det helgångna utförandets. E tt sådant tillstånd kan för en stund gi-

1 Dagar och händelser, s. 121.
2 S. Hedin, i a. a. s. 363. E. von Rosen meddelar i sin förut nämnda uppsats om det 

starka intryck han fick av skaldens samhörighet med naturen. »Molndrakarna och odju
ren, som vi sågo på himlen denna olycksbådande afton före krigsutbrottet, gav oss an
ledning att tala om järtecken och gammal folktro. Heidenstam kom då att berätta, att 
han kände en mycket vederhäftig person, som själv var fullkomligt säker på att hon en
kväll i skymningen sett en gast springa omkring med huvudet under armen.-----------Det
var Heidenstams betrodda ’hjälp i köket’, som sett i syne.»

3 »När han låg där på marken, utsträckt i sin fulla längd, i en grönskimrande dager 
av genomlysta lindar och björkar, fick jag en stark känsla av hans direkta samhörighet 
med skogen och marken omkring oss. Han blev för mig till ett naturväsen, en skogs- 
ande, som under ett kort jordeliv tagit mänsklig gestalt. Till och med hans egendomliga 
ansikte hade något av ’icke-människa’ över sig — fascinerande, gåtfullt, på samma 
gång lockande och skrämmande.» (Rosa Nisser Andersson, i Mårbacka och Övralid, s. 
462.) »Han såg fullkomligt ut som en riddare på ett kopparstick av Durer och föreföll 
vara på andebesök i vår tid, liksom en drömsyn och tillhörande en helt annan tid i män
niskosläktets historia.» (L. Nordstrom, ib. s. 270.)

4 Se Renässans, Stridsskrifter, s. 29.
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vetvis befordras av stimulerande drycker, i all synnerhet av brännvin. —---------
När en del av medvetandet faller i dvala, kan det, som återstår av tanke och 
känsla, plötsligt samlas kring en enda punkt med en oerhörd skärpa. Mer än en 
strof inom vår äldre lyrik har bevisligen framblixtrat över brännvinsstopet.» 
(Cit. efter O. Holmberg, Inbillningens värld  1, s. 281.) »Till många infall, som i 
forna dar / på släktets panna lyst likt glada solar / var vinet mor, och var den 
mannen far, / som drucken slet i värdshuspigans kjolar», heter det i I  Bougival 
( V. o . V . ).

Till de rent fysiologiska reaktioner, som beledsaga inspirationen, åter
kommer han ofta. Tecknaren i Inbillningens logik säger: »En förnimmelse 
av munter lättnad bemäktigar sig mig i utförandets ögonblick. Jag blir 
het och upprymd och hör ett brus som av kyrkklockor. Ibland kan jag 
hejda mig och säga: Är det möjligt att man ringer i kyrkan så sent på 
natten?» Det ljudhallucinatoriska inslag, som här framträder, är beteck
nande för Heidenstam. Vältaligast har han skildrat inspirationen i kap. 
Lyran i Bi. A. 2. »Avlägsen körsång darrade över vattnet», då Hans 
Alienus steg ombord på sitt Skidbladner, hans kinder blevo feberheta, 
tinningarna bultade, och när förtrollningen var över, sjönk han ned ut
mattad och darrande. Tydligare än annars märker man här, att inspira
tionens styrka är detsamma som skärpan i de syner han ser, och de ljud, 
som nå hans öra. Hans dikts uppgift är att kunna »så fastnita sin hänförelse 
i ord, att människorna intill sena tider skulle kunna återuppleva denna 
allenastående natt på havet och betrakta den med hans ögon. De skulle 
i hans ord se de minsta skiftningarna på Poseidons hud och höra den 
sista dyningens slag i strandbrädden.» Ett typiskt drag är den roll, som 
stjärnhimlen spelar: inspirationen kommer i det ögonblick, då aftonstjärnan 
framlockat »hela sitt oräkneliga följe av fladdrande ljus, som speglades 
i havet, så att skeppet tycktes glida fram genom rymden med en åskådlig 
evighet över sitt segel och under sin köl».1 Liknande scener återkomma 
ofta och kunna möjligen ses som utslag av det s. k. kristallseendet, särskilt 
känt från hypnosen, vilket underlättar framkallandet av hallucinationer; 
det har också utnyttjats vid eidetiska försök.1 2

Det centrala begreppet i Heidenstams poetik är inbillningen. Därom 
rör sig diskussionen framförallt i B. A. och Inbillningens logik. Den 
innebörd, han ger av begreppet, är, som J. Landquist framhåller,

1 Med denna rent nyromantiska skildring av inspirationen (jfr Böök, Sveriges moderna
litteratur 1921, s. 199) är det av intresse att jämföra ett av Schmeing (a. a. s. 251 f.) skild
rat eidetiskt förlopp: »Versuchsperson hat, ohne von Eidetik zu wissen, Anschauungs- 
bilder als Initialvorgang zu weitfiihrenden seelischen Erlebnissen und philosophischen 
Gedankengängen angewandt. Er konzentriert sich mit offenen, besser noch mit geschlos- 
senen Augen auf helle Anschauungsbilder, worauf ein Flimmern und Durcheinander- 
wogen farbiger Formen entsteht. Dureh sie hindurch treten dann grauschwarze, farbige, 
vielfach auch rötliche Gestalten hervor.-----------Der Intellekt wird zuruckgehalten, Re
flektion stört. Im Anfange erzeugte diese schwebende, richtungslose Seelenhaltung, das 
Loslösen vom Irdischen und Körperlichen, das die Seele eigene Wege gehen lässt, ein 
stark erschreckendes Gefiihl von Auf lösung und Gefahr. Das eigentliche Schauen tritt
plötzlich ein, es ist, als ob eine grune Wand weggeschoben wird.----------- Die empirisch
erfahrbare Welt ist nur ein Ausschnitt der Gesamtwirklichkeit. In dem gehobenen, 
begnadeten Seelenzustand sieht man in diese Fortsetzung der empirischen Welt hinein, 
in der Schwerkraft, Kausalität u. a. nicht mehr gelten. Diese grössere und höhere Welt 
ist die primäre und eigentlich reale.»

2 Jfr Weiser-Aall, Jonas Lie, s. 35.
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en annan än språkbrukets vanliga.1 Medan fantasi, inbillning, i den 
romantiska spekulationen haft en enhetlig innebörd, som man ansett sig 
kunna fixera i ett begrepp, har den moderna psykologin kommit till det re
sultatet, att olika personers fantasi har en starkt växlande karaktär. »Vi ha 
att göra med fantasiförmågor, icke med fantasiförmågan, och vi måste stu
dera den en för en», förklarar W. James.1 2 Då Heidenstam analyserar sin egen 
inbillning, finner han i den »uttrycket för jagets hemliga liv» (Landquist). 
Det är en mer begränsad men också djupare betydelse än den vanliga. 
Om man förutsätter, att det är en eidetiker, som har ordet, blir denna 
speciella betydelse lättare att inse. Den stora plats, ord som »se» och »syn» 
inta i hans framställning tyder redan den på att ordet för Heidenstam 
verkligen haft sin ursprungliga med ordet »bild» sammanhängande 
betydelse. Att inbillningskraft och synskhet i viss mån varit synonymer, 
visar slutreflexionen i berättelsen om ett besök i fantasin hos Swedenborg 
(Svenskarna och deras hövdingar, 2, s. 55tff.): »Då komma vi att tänka 
på att den gåtfulle mannen där i eldskenet i detta nu endast är ett minne, 
som lever i sina verk, men som vi försökt att få se en skymt av i hans 
forna arbetsvrå — att vi själva kunna se det osynliga med inbillningens 
öga alldeles som han.» Det kan framhållas, att två författare, som kan
hända spelat någon roll för Heidenstams tänkande, Hartmann och Taine, 
starkt framhålla fantasins, inbillningskraftens, identitet med sinnlig 
föreställningsförmåga. Hartmann, som bygger på Fechners och egna 
iakttagelser, beskriver fantasibildernas olika styrka hos olika människor. 
»Vid de högsta graderna giver livligheten och tydligheten ingenting efter 
för sinnesintrycket; bilderna kunna efter behag inordnas såväl i det 
slutna ögats svarta synfält, som i det av yttre sinnesintryck uppfyllda 
synfältet.» Han anser, att denna förmåga av sinnlig åskådning i vida 
högre grad tillhört äldre naivare tidsåldrar och att »en sammansmältning 
av frivillig sinnlig åskådning och ofrivillig hallucination» varit lika natur
lig som nödvändig för den inspirerade konstnären.3 I Taines psykologi 
är »l’image» ett grundläggande begrepp, och konkretionen i hans analys 
av begreppet har säkerligen sin rot i att han, som han flera gånger fram
håller, av egen erfarenhet känner till de hypnagoga hallucinationerna. 
»Lorsque seul, dans le silence, demi-couché dans un fauteuil, je me laisse 
aller å la réverie, et que, par l ’éffacement des sensation ordinaires, la 
fantasmagorie interne devient intense, si le sommeil approche, mes images 
précises finissent par provoquer des hallucinations véritables.»4 »L’image» 
står hos en del personer ej sinnesintrycket efter i skärpa: »la méme netteté, 
la méme abondance de détails minutieux et circonstanciés, la méme 
énergie, parfois aussi la méme persistance» (1, s. 75 ff.). I denna hallucina
toriska förmåga finner han konstens innersta hemlighet.

1 J. Landquist, Heidenstam, 1909, s. 120 f.
2 W. James, a. a. s. 319 f. Bland de spekulativa estetikerna möter man en mer konkret 

framställning av fantasien hos Vischer, som också förklarar: »Ingen det skönas gunstling 
har en fantasi lik någon annans, ty fantasien är blomman av den för honom egendomliga 
blandning av hans personlighets krafter. En sådan kan därför icke genom begrepp för
utbestämmas.» (Cit. efter G. Ljunggren, Estetiska systemerna, 1856—60, 1, s. 102.) Vischer 
bygger måhända på iakttagelser av sitt eget fantasiliv, där det visuella synes ha varit 
framträdande. Hans ursprungliga avsikt var att ägna sig åt målarkonsten.

3 E. von Hartmann, Det omedvetnas filosofi, 1, 1877, s. 189 (i kap. Det omedvetna i 
det estetiska omdömet och den konstnärliga produktionen.)

4 Taine, De VIntelligence, 1920, 2, s. 35.



Visioner hos Heidenstam 13

»Tout peintre, poéte, romancier d’une lucidité exceptionnelle devrait étre ques- 
tionné et observé ä fond par un ami psychologue. On apprendrait de lui la fagon 
dont les figures se förment dans son esprit, sa maniére de voir mentalement les 
objets imaginaires, 1’ordre dans lequel ils lui apparaissent, si c’est par saccades 
involontaires ou grace å un procédé constant, etc. Si Edgard Poe, Dickens, B al
zac, Henri Heine, Horace Vernet, Victor Hugo, Doré, bien interrogés, avaient 
laissé de pareils mémoires, nous aurions lå des renseignements du plus grand prix.» 
(1, s. 13 f.)

I Inbillningens logik har skalden tagit gestalt i två olika personer: 
tecknaren-brevskrivaren och poeten Ignotns. Liksom artisten i Marmor- 
fängarne vet tecknaren, att han talar om ting, som blott de invigda förstå. 
Inbillningsnaturalistens konst är otillgänglig för dem, som själva sakna 
inbillning. »Ju mer oförbehållsamt inbillningen kastar sin slöja, dess mer 
främmande och underlig skall hon synas alla utom de få, hos vilka hon 
händelsevis möter släktskap, och jag kan ej värja mig för den misstanken 
att det djupast diktade, helst när det stammar från tider, vilkas känslor 
buro en annan färg än våra, blir förbisett.» Konstverket som sådant in
tresserar honom inte mycket: det är »en steriliserad inbillningssyn», som 
griper honom med ofattbart tungsinne. Det som fattas det, är synernas 
glans och färgprakt. Tanken återkommer flerstädes, så t. ex. i Jairi 
dotter (Nya dikter). Det som är av intresse, är själva skapandets process. 
Inbillningsnaturalisten återger utan kompromiss de syner, inbillningen 
bär fram. Kritiken förbiser detta, då den söker logiken blott i verkets 
yttre bygggnad: det ligger just i inbillningens natur, att den kan slå sönder 
den yttre konstruktionen i tusen spillror. Kritiken förstår inte inbill
ningens antydningar utan finner det hela dunkelt. »Det djupast sedda 
blir blott dunkelt skönjt och kan blott dunkelt sägas.» Samma tanke, 
att en rörlig inbillning spränger »konstruktiva helhetsbilder», upprepas i 
Om svenskarnas lynne (Tankar och teckningar, s. 23), och Heidenstam 
har här angivit ett drag, som ofta utmärker den eidetiske konstnären: 
oförmågan att ordna sina syner i en större helhet. Det är av intresse att 
erinra om hur samma drag framträdde i teckningen av fadern i H. A. 
Men samtidigt ligger eidetikerns styrka i att hans spontana åskådnings- 
bilder alltid äro ofrånkomliga uttryck för hans egentliga väsen. Även 
på den punkten råder överensstämmelse med Heidenstams identifikation 
av inbillningen och det djupaste jaget, det som lyder andra impulser 
än förnuftets. V. Norström, Böök och E. Fries ha påpekat det demoniska 
drag, som finnes i Heidenstams åskådning, och detta låter sig helt förenas 
med, ja, förklaras ur den eidetiska förmågan och dess betydelse för hans 
konstnärliga verksamhet.1

Poeten Ignotus är en inbillningsnaturalist. Tecknaren har en afton i 
dimman »under en gaslykta» fått en vision av honom. Ignotus kan aldrig 
dikta om det, som omger honom, »allting behövde först omstöpas till 
inbillning och hågkomster». Hans dikt har »eldslågans obestämda skönhet», 
hans bilder äro »en fatamorgana, en ljusreflex av jordiska verklig
heter». Inspirationens iver och oro slår över i ångest, då han ser, hur 
föga han lyckats i sitt bemödande »att utan något förvanskande stiga 
inbillningen nära för att på så sätt giva en försinnligad bild av sanningen».

1 Se E. Fries, Religiositeten hos Verner von Heidenstam, 1934, s. 41 ff.
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Som ett rent eidetiskt förlopp verkar återgivandet av hans teckning av 
världsalltet. En modernt naturvetenskaplig världsåskådning har för
vandlats från idé till syn. En ström av färggranna bilder, som hans 
hand endast kan antyda, tågar förbi hans inre öga. »Här fladdrar Klorets 
gröngula fana likt Mohammeds solblekta banér bortom Syrets vita tur
baner. Brom-skaran rycker fram som en brun och illaluktande hop av 
jakuter» o. s. v. Han studerar sin egen hjärnas verksamhet och urskiljer 
två olika processer, en för tankeverksamheten, en för inbillningssynerna. 
Båda följa de lagar, över vilka han inte själv är herre. Om inbillnings
synerna heter det, att de »samlade sig i trakten av nackgropen men vål
lade i längden smärta och blodöverfyllnad», ett yttrande, som visar, att 
hans inbillnings verksamhet direkt hänför sig till synsinnets hjärncentra.1 
Ignotus syner framträda inte utan stark viljeansträngning, men i det 
ögonblick de framträda, äro de undanryckta viljans inflytande. Samma 
förening av medveten strävan och viljelöst mottagande framhåller Hart- 
mann (a. a. a. s.) som det utmärkande för den inspirerade konstnären, 
hos vilken en sammansmältning av »frivillig sinnlig åskådning och ofri
villig hallucination» äger rum. Att Heidenstams dikteriska verksamhet 
byggt på visioner, som för sitt framträdande krävt högsta grad av vilje- 
anspänning, framgår även av många andra yttranden. I den version av 
Karl XH-synen, som Sven Hedin ger, heter det, att den kom som resultat 
av en dylik viljeanspänning. »Hans fantasi arbetade under högtryck, 
han grubblade intensivt och sökte för sin inre syn frammana bilden av 
den unge konungen, som i fackelskenet reste sig för att över bröstvärnet 
genomtränga nattmörkret framför löpgraven.»1 2

Ignotus får visioner av sin egen tankeverksamhet: han såg »små röd
gula och blå ljuskulor blixtsnabbt ömsa rum i hjärnan och liksom i ett 
kalejdoskop bilda olika geometriska mönster». Man har väl att häri se 
en reflex av Heidenstams fysiologiska läsning — sådan ingår ju i Hans 
Alienus’ studier (H. A. 1, s. 123). Taine ger på flera ställen (a. a. s. 283, 
306 f., 319) en mycket livlig och fantasifull skildring av de molekylärrörel
ser i hjärnan, som äro tankeverksamhetens grund; vid ett tillfälle liknar 
han dem vid en »figure de danse». Uttalandet om Ignotus är emellertid 
intressant även ur en annan synpunkt. Det tyckes ge ett exempel på 
det hos eidetiker ofta förekommande geometriska mönsterseendet. An
tagandet är så mycket mer berättigat, som det kan stödja sig på ännu ett 
liknande ställe. Då Ignotus grubblade över det sköna, tänkte han, heter 
det, »på snöflingornas geometriskt prydliga mönster, som påminde om 
glödritningarna på lappens husgeråd och på de assyriskt eller mexikanskt 
ciselerade pollenkorn, vilka liknade de bucklor av guld, som han en gång 
drömt att få ge sin älskade till örhängen». O. Kroh har givit ett typiskt 
exempel på mönsterseende hos Goethe. Andrse refererar (s. 596 f.) detta 
exempel och förmodar, att denna form av eidetiskt seende spelat en roll

1 Jfr även Folkung aträdet, 2 s. 101.
2 Mårbacka och Övralid, s. 364. Heidenstam erbjuder i detta avseende bestämda 

likheter med Goethe, som »ansåg som en nödvändig förutsättning för varje bildande 
konstnär och även för diktaren, nämligen möjligheten att genom föresats framkalla ’inre 
efterbilder’, de ’idoler av tingen’, som finnas i själen, och låta dem från dimmiga skug
gor utvecklas till substantiella gestalter» (Andrae, a. a. s. 596). O. Kroh påpekar den 
starka motsats, som i detta avseende rådde mellan Goethe och Schiller.
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för primitiv religiös bildkonst. Det råder onekligen en frappant överens
stämmelse mellan detta antagande och Heidenstams likhetsassociation 
mellan Ignotus’ syn och vissa företeelser inom primitiv konst.

Ur Heidenstams eidetiska läggning kan man väl förstå hans planer 
på att ägna sig åt målarkonsten men också den aversion han kände inför 
den då rådande realismen. I ett brev 1895 förklarade han, att det för 
honom blott fanns en naturalism, »nämligen den inåtvända». »En syn i 
min hjärna tycktes mig ha lika mycken realitet som modellen framför 
mig.»1 Hos många eidetiker ar åskådningsbilden rikare på liv och färg 
än den fysiologiska; den har en säregen glans. Att Heidenstams bilder 
varit av denna art, tyckas många ställen i hans dikter ge bevis för. Över
huvud dokumenterar Heidenstam ett intresse för vad Goethe kallade 
»innere Nachbilder», som knappast kan förstås utan antagandet, att han 
byggde på egen erfarenhet. Landquist har (a. a. s. 123) påpekat, hur han 
för sin uppfattning om inbillningen anknyter till descendensteorin. Tyd
ligast framträder väl detta i den originella scen i E. A. (3, s. 253), där 
han låter fadern tala på följande sätt för att visa, att han förstår sonens 
syn på tillvaron:

»Djupaste gåta av alla! Hur kan jag i min inbillning tydligt igenkänna redan 
döda människors röster och se minsta fåra i deras hud? Hur kan jag giva dem  
en odödlighet, som icke döden kan? Hur förmår du möblera cellerna i din hjärna 
med de mattor och dynor, som länge sedan är o mull, och inreda dem till hus i 
redan begravna städer? Hur kan din hjässa inifrån upplysas till en solhet him 
mel, under vilken du ser landskap och myllrande härskaror?»

Mycket talande är också den paleontologiska fantasin Eyläsauros.1 2 På 
den grå hjärnväggen som projektionsskärm har efterbilden av pung
råttan etsat sig fast. »Bilden brann allt orörligare på den grå hjärnväggen.» 
Även skissen Färgerna behandlar en optisk iakttagelse, som har intresse 
i detta sammanhang.3

På Heidenstams diktning sätter detta hallucinatoriska drag i hög grad 
sin prägel. Visionen i ordets inskränkta betydelse är det vida förhärskande. 
»Syn» är nyckelordet, och »se» är det mest expressiva verbet. Men vid 
sidan härav förekommer även, som exemplet från Marmorfångarne 
visar, audition. »Höra» har en liknande expressiv innebörd. Åven ett 
annat hos eidetiker förekommande drag framträder, nämligen synestesin, 
»audition colorée», en rent bildmässig form av sinnesanalogi.4 Heiden
stams »Farbenhören» karakteriseras genomgående av en och samma kombi
nation: den blå färgen och de klara dallrande tonerna, en kombination, som 
redan anger det drag av högstämdhet, som är den Heidenstamska diktens 
signum. Om åsynen av det äkta Zeushuvudet i E. A. heter det (1, s. 210): 
»Att se det var som att på ett blått fält höra en avlägsen prästkör av bas
röster.» I den döde Hans Alienus’ öga synes skymta »en syn av ljus, 
en dröm måhända / om blå fält, där flöjten leker klar» (3, s. 361). I

1 Svensk litt.-tidskr. 1940, s. 115.
2 Sankt Göran och draken, s. 240 ff.
3 Tankar och teckningar, s. 127 ff.
4 Jfr Weiser-Aall, Volksglaube, s. 41. Jaensch har ansett sig kunna bland eidetikerna 

uppställa en särskild synestetikertyp, »bei dem die Stimmung die Wahrnehmung weit- 
gehend beeinflusst und die sehr abhängig von der Umwelt ist.»
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Jairi dotter heter det: »Giga, cymbaler och strängar / ljödo i skymningens 
blå», och i Vokalernas vandring: »A-ljudets stora klocka av ädelt ljudande 
silver hängde en blå soldag på en gren i sagans skog.»1

Drömmen innebär ju ett eidetiskt skeende, men det finnes intet, som 
tyder på att den som hos Fröding spelat någon större roll för Heidenstams 
diktning. En av sina visioner har han kallat JEn dröm i Luzern (Från Gol 
di T enda), och i E. A. låter han Elena berätta en dröm, vilken är mycket 
typisk för en form av kristallseende, som flera gånger möter hos Heiden
stams och som redan en gång i det föregående (ovan s. 11) exempli
fierats.

»Då jag somnade, drömde jag, att jag satt m itt på golvet, men båda mina ar
mar hängde förlamade i knät och Giggia låg lutad över sängkanten och såg på 
mig. Hon pekade m ot taket, och där kommo blå glaslampor i en oändlig rad långt 
in i mörkret. Även de blevo allt mindre och mindre och krympte till små kulor, 
som, uppträdda på en snodd, drogos allt stramare och stramare om min hals.» 
(1, s. 172 f.)

Ännu en drömskildring med tydliga eidetiska drag är Karl XII:s dröm 
före slaget vid Poltava (kap. Poltava i Karolinerna).

Mest påtagligt yttrar sig Heidenstams eidetiska läggning i den rad av 
visionärer, som befolka hans verk; några sådana ha redan nämnts. Främst 
står helt naturligt Hans Alienus, »lyckans söndagsbarn», för vilken »en 
syn i inbillningen har verklighet lika väl som gatan utanför ditt fönster» 
(1, s. 131).1 2 Hans tanke förvandlas ständigt i syn. »Jag ser», är det stående 
uttrycket. Hans inbillning är »lampan, som lyser upp tingen» (2, s. 118), 
och han talar om »hennes stora men oroliga öga» (3, s. 253). Karnevals
tåget är en materialisering av hans visioner. »Det sjöng av glädje ur 
alla dessa syner» (1, s. 197). Den från drömpsykologin kända »Verschiebung» 
och »Verdichtung», som består däri, att t. ex. ansikten, då de fixeras, för
vandlas i andra, är också ett typiskt eidetiskt drag.3 På det mest instruk
tiva sätt illustreras detta i den scen, där Alienus läser Elenas brev.

1 Sankt Göran och draken, s. 239.
2 Schmeing har (a. a. s. 278) försökt att inordna eidetikerna i det Kretschmerska typ

schemat. Han anser, att de i stor utsträckning förekomma hos den nordiska typen och 
att detta beror därpå, att hos denna typ ungdomliga drag, såväl fysiska som psykiska, 
längre leva kvar — det eidetiska anlaget är ju ett sådant kvardröjande ungdomsdrag. 
I fysiskt avseende utmärkande är »die schmale Gestalt mit langen Gliedmassen», i psy
kiskt »die unruhige, abenteuerlustige Stimmung, Stolz, Trotz, Neigung zur Selbstbe- 
hauptung der eigenen Person in Verbindung mit der Einordnung in ubergeordnete Ge- 
meinschaft; Willensbetonung, Tapferkeit, Idealismus und, in polarer Gegenstellung dazu, 
Neigung zur Traumerei, Schwermut, Mystik, zur seelischen Einsamkeit. Das alles nicht 
als ein Biindel von Eigenschaften, sondern als ganzheitliche Formung.» Vågar man 
bygga något på dessa förvisso högst osäkra spekulationer, synes porträttet av den magre, 
skägglöse, pojkaktige Hans Alienus, som svänger mellan trotsigaste livsglädje och djupt 
svårmod, tillfredsställa ganska högt ställda anspråk. Jfr även L. Nordströms ord om 
skalden (Mårbacka och Övralid, s. 269 f.): »Han var innerst en gosse, ensam och enslig, 
i sin barndoms övervuxna herrgårdspark, ur den kom han aldrig, där fantiserade och 
lekte han, och det som för den utomstående stundom verkade maskerad var bara denna 
genom hela livet fortsatta lek. Han klädde ut sig till drömmens figurer, han spelade 
dem, det var hos honom ingen tanke på att det kunde vara annorlunda, han var helt 
och hållet fantasi eller för att använda hans egen vokabulär: inbillning.»

3 Jfr Weiser-Aall, Jonas Lie, s. 42; Schmeing, a. a. s. 267.
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»Då han såg det skrivna namnet under sidan, såg han henne klart och levande 
för sin inbillning, och hade han varit uppriktig mot sig själv, skulle han ha till
stått, att han gjort ett ödesdigert misstag, då han beslöt att undvika henne, ty  
från den stunden hade hon börjat sysselsätta hans tankar på ett helt annat sätt 
än förr. Hon hade förvandlats till en inbillning, som han aldrig fick tillfälle att 
rätta genom jämförelse med verkligheten. Likväl inbillade han sig aldrig, att han 
såg henne vid Verkstaden’ eller, att hon stod under en hänglampa och skar en 
saffransbulle. Och han såg icke heller längre den solkiga kragen och färgfläckarna 
på fingrarna. Han föreställde sig henne alltid i en asiatisk dräkt, sittande på en 
m atta och med något urmodigt instrument i knät. När han till sist med inbill
ningens öga ännu skarpare granskade hennes drag, fann han, att de icke längre 
voro hennes. Han upptäckte, att i själva verket var det alldeles icke hon utan  
någon annan, som icke levde mer, men som han sett avbildad i sina luntor. —  
Du är icke längre du. Men efter en stund märker jag dock på nytt, att det är du. 
Då förvandlas instrumentet i ditt knä sakta till en ful pappask med doftlösa ty g 
blommor, din klädsel blir mörk och sliten, och åter ser jag dig, du kära, med lu 
tat huvud under höstens fallande löv.» (1, s. 136 f.)

Det mest grandiosa exemplet på vision i hela Heidenstams diktning är 
Alienus’ Hadesvandring. Minnen från resorna, intryck från konstverk och 
böcker ha här åtminstone ställvis utkristalliserats till bilder med hallu
cinatorisk skärpa; »han hade hört tonfallet i skuggornas röst, sett skift
ningen i deras ögon, känt deras hand i sin» (3, s. 251). Munken, som 
märker, att Alienus har sin »önskan i ögat», stryker honom vid inträdet i 
Hades magiskt över ögat och ger honom därmed makt över skuggornas 
värld. N. Svanberg har framhållit det drömlika, på en gång oväntade 
och självklara, som ligger över händelseförloppet.1 Därmed är också 
kompositionens starka likhet med bildflödet i ett eidetiskt förlopp angiven. 
Men man får naturligtvis inte tänka sig hela partiet som en enda vision i 
detta ords egentliga bemärkelse. Det ligger väl ock i sakens natur, att 
det ej så lätt låter sig göra att demonstrera detta visionära drag hos ett 
stoff, så överväldigande rikt på verklighetsintryck från de mest skilda 
håll. Påpekas kan skildringen av de sovande människorna vid stranden, 
»genomskinliga, så att trädrötterna och marken syntes mitt genom deras 
kroppar och kläder» (2, s. 29). Man är väl här först beredd att tala om 
litterär schablon, men det förhåller sig kanske ej så: det hör till de eidetiska 
bildernas karaktär, att de särskilt i sina svagare former ofta äro »durch- 
sichtig wie Nebelgebilde».1 2 Starkt framträdande är den ljudhallucinatoriska 
karaktären i beskrivningen av gatulivet i Babylon med skaror av män, 
som vandra med stavar i händerna: »denna stad dåsade beständigt i ett 
knackande och klingande buller av vandrande stavar» (2, s. 50). Kapitlet 
Lyran hår redan behandlats. Samma visionära drag utmärker kapitlet 
STcuggan. När Alienus i månskenet ser sin skugga på väggen, faller han i 
tankar över Kristi lära om ödmjukheten, han trycker handen över ansik
tet och blundar, »och det var som om tusen små stjärnor blossat upp 
framför ögonen. Det var visserligen endast hans eget pulserande blod 
som framkallade dem, men småningom föreföll det honom, att de små 
ljuspunkterna liksom stannade och liknade de matta stjärnor, som han 
nyss betraktat.» Det yttre sceneriet har förvandlats till en inre syn, och

1 N. Svanberg, Heidenstam och Fröding, 1934, s. 56 f.
2 P. Krellenberg, i Eidetische Anlagey s. 174. Kroh, Subjektive Anschauungsbilder bei 

Jugendlichen, 1922, s. 46, framhäver denna åskådningsbildens karaktär av »durchsichtige 
Flächenfarbe» som den utan tvivel oftast förekommande.

2 — 41700. Samlaren 1942.
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under den av ljuspunkter vimlande rymden — ett ständigt återkommande 
inslag — framträder nu hans tanke i bildens förtätade form: han ser Kris
tus vid lägerelden framför en mur, mot vilken hans skugga avteck
nar sig.

Av intresse är också den offenbachska fantasin Sans Alienus blir gud 
(2, s. 169 ff.). Den är uppbyggd på aktuella diskussionsämnen och i en 
litterär form med uråldriga anor i folk- och konstdikten, Ariosto för att 
blott nämna ett namn.1 Den har i ovanligt hög grad drömmens komposi
tion, men det är en dröm, som brinner och glöder av övernaturligt skarpa 
detaljer. »Och vattnet var så vindlöst stilla, att det tydligt avspeglade 
minsta veck i den hand, som sträckte sig mot vassen för att bryta en säv- 
pipa.» Hela scenen försvinner som en sakta bleknande efterbild, såsom 
den syn, sagoberättaren trollat fram vid brasan, förbleknar, då glöden 
slockna. »Medan svärdets ängel talade, slocknade eldstoden till glas- 
rasslande kol, och de lycksaligas ansikten blevo sorgsna. De förbleknade 
långsamt som huvud på en av solljuset länge anfrätt elfenbensmålning 
och syntes allt fjärmare och töcknigare, tills de voro helt försvunna.»1 2 
Men en god uppfattning om hur djupt dessa fantastiska visioner äro 
grundade i Heidenstams psyke, får man, om man jämför dem med lik
nande i Gullebarns vaggsånger 5 (Dikter), vilken skall omnämnas i det 
följande.

Hos Alienus kämpade emellertid inbillningen med »skärskådandet». I 
en vision, vars ingress verkar som klippt ur Novalis’ eller Tiecks verk, 
ser han sin egen snärjande tanke:

»Han såg framför sig en tät urskog, som snärjande stängde vägen, och den 
skogen var hans egen okunnighet. Men inne mellan höga blåklockor gungade

1 Här, liksom på ett par andra ställen H. A. 2, s. 8, Från Gol di Tenda, s. 197), byg
ger Heidenstam på ett astronomiskt tema om hur skapelsen fortskrider från planet till 
planet. »Min herre är för tillfället borta. Han gör sitt intåg på en stjärna, som jag har 
antecknat med numret elvatusen ett.» Uppslaget till denna fantasi är väl att söka i den 
tidens populärvetenskapliga skrifter. D. F. Strauss citerar i Der alte und der neue Glaube 
(1873, s. 167) ur Kants Allgemeine Geschichte und Theorie des Himmels: »Vielleicht, sagt 
er, dass sich nicht alle Himmelskörper völlig ausgebildet haben; es gehören Jahrhunderte, 
vielleicht Tausende von Jahren dazu (wir hängen hier getrost einige Nullen an) bis ein 
grosser Himmelskörper einen festen Stand seiner Materie erlangt hat. Jupiter scheint 
noch in diesem Zustande zu sein. Allein man kann mit Befriedigung vermuten, dass, 
wenn er gleich jetzt unbewohnt ist, er dennoch es dereinst werden wird, wenn die Pe- 
riode seiner Bildung wird vollendet sein.» Ett liknande resonemang har Hartmann, 
a. a ., 3, s. 90 f. — Ett annat inslag är tanken, att den absoluta fullkomningen och viss
heten skulle innebära en fruktansvärd leda. Strauss (a. a., s. 223 ff.) citerar Lessings be
kanta yttrande, att han heller väljer strävan efter sanning än sanningen själv. Likaså 
gör L. Buchner, Kraft och materia (1869, s. 261 f.). Hans framställning erbjuder en viss 
likhet med Alienus Deus’ situation. Det vore, säger han, »ganska vackert, om i himme
len lika som i sista akten av ett sensationsdrama, allting plötsligt upplöste sig i en ve
modig harmoni eller i allmän glädje och förklaring», men en fullständig lösning av all
tets gåta innebär för människoanden något otänkbart. »I samma ögonblick, som vi 
kommit till denna punkt, skulle vi vara skapare av oss själva och besitta förmågan att 
leda materien fullkomligt efter vår vilja. Där ingen strävan finnes, där finnes icke nå
got liv; den fulla sanningen skulle vara en dödsdom för den, som insett henne; han måste 
duka under av sysslolöshet och overklighet.» Jfr Schopenhauer, Världen som vilja och 
föreställning, 1916, s. 440: »Människans liv pendlar mellan smärta och leda, och sedan 
hon förlagt allt lidande till helvetet, blev ingenting annat över för himlen än ledan.»

2 Kroh, a. a ., s. 25 f., karakteriserar åskådningsbildens försvinnande med ord som 
»ein Zerfallen», »Verblassen».
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med de bara knäna böjda om en klängväxts slinga en flicka, som hade så tunna 
trollsländevingar, att solskenet föll genom dem. Hon tog hans hand och ledde 
honom vidare. De kommo in i förfallna tempel, där bakom kullkastade altaren 
besynnerliga stengudar sovo i förgätenhet eller där jonier och pythagoreer ännu  
tvistade om luft och vatten.» (1, s. 121 f.)

Denna strid leder till en ödesdiger konflikt. Inbillningen gör sig med 
våld fri och går sin egen väg, oeh därför sitter Alienus, då fornvärlden 
rasat kring honom och de störtade giganterna betrakta honom »med sitt 
röda öga», som en sinnessjuk: »Hans syner buros icke längre av förnuft. 
De mörknade till skummaste vanvett. Han började halvhögt berätta 
likgiltiga händelser från sin tidigaste barndom och skrattade klart. Han 
sade sig se sin ålderstigne fader vithårig sitta under en risig idegran och 
skära en docka av ett barkstycke» (2, s. 167).

Alienus är emellertid alltför mycket en bild av författaren själv, för 
att man skulle få någon känsla av att en annan person skjutits in som 
bärare av visionerna. Så mycket starkare framträder detta konstnärliga 
tillvägagångssätt däremot i en mängd andra fall.1 I Heliga Birgittas pil
grimsfärd har han kongenialt tecknat sierskan i detta ords egentliga be
märkelse; hon är något annat än resultatet av lärda studier. »Hon tänkte», 
heter det ibland, men strax kommer det andra uttrycket, »hon såg». 
Hela kapitlet 13 ger utmärkta exempel på detta. Än heter det, att 
hon blundade, då hon levde i visionerna (s. 158), än att hennes blick var 
främmande (s. 159). Här hon droppar vax på huden, stirrar hon i lågan; 
den försätter henne i extas, hon blir okänslig, men i det ögonblick, ljuset 
faller, försvinner extasen, och smärtan inträder (s. 88 ff.). En siare är 
också Vandrande Tomas, som varit i dödsriket, där det enda, »som lyste 
genom natten likt stillastående gnistor», var hågkomsten av jordelivets 
handlingar (s. 104). Dottern Karin har en syn, då hon sitter med den 
sovande moderns huvud i sitt knä.

»Vakande betraktade Karin månstrimman, som flyttade sig allt närmare och 
närmare och slutligen stannade över moderns huvud som en dallrande ljusring. —  
Det är ju endast dagern från den välvda gallergluggen, tänkte hon och blundade, 
men när hon åter såg upp, flammade ljusringen åter klarare. —  Hon visste så fullt 
och fast, att det endast var månskenet, och hon blundade på nytt och prövade 
att tänka på annat, men när hon slog upp ögonen, hade Birgittas lappade dräkt 
blivit ljus och himmelsblå som manteln på Helge Eriks beläte i Alvastra kyrka.» 
(S. 169.)

Hon inser, att hon fått moderns förmåga i arv, och hon ryser inför sitt 
öde. »Du har försett dig på månskenet», lugnar henne Birgitta. Mån
skenet, som här dallrar kring hennes huvud likt en ockultismens aura, 
spelar en överväldigande roll hos Heidenstam. Det har hos honom något 
av samma magiska kraft som i gamla riter. I Herakles (Sankt Göran och dra
ken, s. 256) har han definierat dess betydelse i följande ord: »Allt det, som 
människan sjunger vid lyran och altaret om stjärnor och gudar, om kärlek 
och sorg, det börjar då att födas och röra sig i de två blåbleka strålar, som 
lysa in under djurens pannor.» Man kan också peka på den lilla dikten Mån
ljuset (Nya dikter). Att månen i vissa fall inverkar på eidetikerns förmåga

1 En rad ex. kunna hämtas från Folkung aträdet. Alla äro visionärer. I fråga om kung 
Magnus heter det, att synerna äro en del av arvet från dvärgarne (1, s. 60, 154).
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finnas uttalanden om.1 Det är eidetikern Tieck, som format de bevingade 
orden »mondbeglänzte Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält».

De två berättelserna Bröderna och Lasse Lucidors död (båda i Sankt 
Göran och draken) känner man sig frestad att kalla studier i eidetik. Erik 
i Bröderna diktar syner i allt. När han ser ut över det nya Sigtuna, ser 
han också livet röra sig i det gamla. Han vill inte se på den »dagerrotyp», 
Maria givit honom, han vill se henne i sin inbillning. En ofta återkommande 
detalj i Heidenstams visioner igenkännes i följande: »I yttersta fjärran 
närmade sig en ljus punkt lik en eldkula, och allt som den kom närmare, 
såg han att det var Maria» (s. 74). På gamla dar har han en plats vid 
middagsbordet för sin »osynliga hustru».1 2 Ett exempel på den för skalden 
typiska formen av audition colorée erbjuder följande: »Det var en blå 
söndag i maj, och när han steg in i domkyrkan, spelade orgeln» (s. 79). 
-— I Lasse Lucidors död badar scenen i månljus. Människorna röra sig 
på gatorna men tyst som i en dröm, så att »där hördes nästan ingenting 
annat än det beständiga gåendet», — jämför den likartade scenen i H. A. 
2, s. 50 (gatulivet i Babylon). Lucidor talar om kärleken till arbetet och 
detaljen på samma sätt som fadern i H. A. och under hela tiden stirrar 
han — det framhålles upprepade gånger — på den lilla hörnrutan i fönstret, 
som »brann alldeles skimrande blå i månljuset». Arrangemanget är nära 
nog identiskt med det vid eidetiska experiment. När han störes av en 
fråga, säger han: »Varför väcker man mig! Det var så fagert vad jag såg. 
Hur skall jag kunna beskriva det?»3

Det är »inbillningsnaturalismen», som sätter sin prägel på V. o. V 
och den följande diktningen. Först då skalden vågade ge sig sina syner i 
våld och återgiva dem i all deras skärpa, kom genombrottet. Därför stod 
denna dikt så fri gentemot all annan. Klyftan är också, som det fram
hållits, förvånande stor mellan V. o. V. och de tidigare försöken. Blott 
undantagsvis finner man där något av den visionära skärpa, som sedan 
blev dikternas mest utmärkande drag, t. ex. då det i Vättern med något 
av hallucination heter om dvärgarna, att de »liksom besatta / ånyo skratta 
och skratta / och ekot i hålornas natt / förgås av skratt», eller då ett plöts
ligt skarpt ljus faller över en mytisk gestalt som näcken (Den röda näck
rosen), vars ansikte flickan ser »i den blodröda månens sken».4 Ett rent 
visionärt inslag möter också i ett par dikter, som stå i nära samband med 
senare upprepade motiv, vilka jag återkommer till. Ett eko från dessa

1 Schmeing, a. a ., s. 260, citerar A. von Droste-Hiilshoff, som i Bilder aus Westfalen 
berättar om en synsk, att hans förmåga oftast framträdde under månskensnätter, »wo 
er plötzlich erwachte und vor fieberischer Unruhe ins Freie od er ans Fenster getrieben 
wird».

2 En liknande swedenborgsk figur är den polske adelsmannen i Måns Fransöske (K a
rolinerna).

3 Jfr en försökspersons uttalande enl. Schmeing, a. a., s. 261: »Zunächst sehe ich die 
Vorlage in allen Teilen aufmerksam an. Dann sehe ich auf den Schirm und warte. Plötz
lich habe ich dann ein leichtes Gefuhl im Kopf und komme in einen merkwiirdigen hell- 
seherischen Zustand. Fliessend erschcint nun in schönen gländzenden Farben das Anschau- 
ungsbild der Vörlage auf dem Schirm. Während des ganzen Vorganges darf keine Stö- 
rung eintreten, sonst tritt der hellseherische Zustand nicht ein, und es erscheint auch kein 
Anschauungsbild. Mein Körper ist weg. Es ist, als wenn nur das Bild da wäre. Der Zu
stand ist angenehm.»

4 R. Berg, Före Vallfart och vandringsår, 1919, s. 9, 37.
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sökandets år är det säkerligen, som fått sitt betecknande uttryck i Alienus’ 
ord: »När får jag lyfta i dagens sken / de syner, som ligga och multna hän / 
i min själ som i gömda bingar?» (H. A. 1, s. 234). Synerna äro det stora mys
terium han bär på, och med ett annat ljusord har han antytt det i Ensam
hetens tankar I, där han med något av mystikens symbolspråk talar om 
»gnistan», som är hans livs rikedom och elände. Ständigt liknar han de 
minnen, dikterna skapats kring, vid lysande ting, pärlor, mynt, och star
kast har det minne brunnit, som han sökt undertrycka, hemmet. Ordet 
har »brunnit» framför honom; uttrycket återkommer upprepade gånger 
och är ingen metafor. Ett sådant ordseende är typiskt eidetiskt. Genom 
ett bisarrt arrangemang har han sökt göra det förståeligt för den oinvigde 
i Kosmopoliten (V . o. V.). Skulptören har, innan han gått ut, skrivit med 
en fosforsticka på väggen, och när han sedan på natten återkommer, 
»brinner / med spöklik glans på väggen» orden: »Mitt land? Mitt land? 
Du skymningsstund, du vänder / i ljus ett ord, som djupt jag myllat ner.» 
I Ensamhetens tankar 22 och Damaskus återkomma liknande exem
pel. — Hemmet blir till ett undertryckt komplex, som förföljer honom 
i drömmen men också tvångsmässigt träder fram i hans syner. Det är 
hemlängtan, som gör karolinerna till visionärer.

»På Uppsala slätter 
står stugan den ljusa, 
och dagar och nätter 
i lönnarna susa»,

sjunger löjtnanten i Fångarna i Tobolsk. Det är de två rimorden ljusa— 
susa, som ge den underbara hallucinatoriska styrkan åt de enkla orden. 
Gustaf Celsing i kapitlet med samma namn ser hemmet framför sig, då 
han betraktar sin slitna uniform. Visionen har den typiska »Verschie- 
bungs»-karaktären (»Men så tycktes honom att turbanerna förvandlades 
till hundlokor och maskrosor------------ ;>).

Som barn har skalden fått sina intryck av sagor och sägner, medan 
han lyssnande stirrat in i brasans glöd, som hjälpt honom att framkalla 
synerna, eller han har suttit vid bordet och stirrat in i lampan. I en lik
nande miljö återkallar han som vuxen synerna. »Som en av Leipzigs judar 
om aftonen segerglad ordnar dagens vinst av koppar, silver och guld i 
olika högar, så ordnar jag vid lampan mina minnen — behållningen av 
dessa tusen ögonblick, som kommit och gått likt småmynt», säger han i 
Slottet Brunegg (Från Gol di Tenda, s. 117). Detta förhållande gör sig stän
digt påmint i dikterna. Talande nog är, att man två gånger påträffar en 
så pass originell bild som denna: »Som knappnåls sting i en lampas skärm / 
i skymningen ögonen lyste» (Önskedagen, i Dikter, s. 75); »Djupt i mörkret 
under hennes brungrå huvudkläde lyste hennes små skarpa ögon som 
två hål, vilka stuckits med en synål i skärmen på en brinnande lampa» 
(Dockan, i kalendern Svea, 1889). Synen växer på något sätt fram ur en 
ljuspunkt eller ljuskägla, därpå ger det förut citerade partiet ur Bröderna 
ett exempel, och samma ursprung ger sig envist till känna i ett flertal 
fall. På detta sätt måste man väl förklara den föreställning skalden 
som barn gjort sig av guden Kurr, det osynliga högsta väsendet, vars 
altareld han skulle vakta. »Det satt sammanhukat med korsade ben, 
och det runda huvudet var utan hår, öron och ansikte och alldeles blankt
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som ett kägelklot, men med ett stort öga på hjässan. Varför hans inbill
ning givit guden Kurr en sådan skapnad visste han aldrig, men då det 
en gång hade skett, så fanns det ingenting att göra däråt» ( E. A. 3, s. 225). 
Ett annat exempel är fantasin kring solklotet i Gullebarns vaggsånger V, 
där det också bokstavligen vimlar av andra ljuspunkter: gnistor, stjärnor, 
lykta.

»Högt på fallets ormbunksnår 
solens kula sitter.
Gullebarn med moder går 
över ljungens glitter.
Gullebarn skall dristigt stå 
m itt på själva kulan.
Klipp och klapp, tag träskor på, 
annars bränner sulan.» (D ikter, s. 92.)

I nära sammanhang härmed står säkert också det förut nämnda partiet 
i E . A.: Hans Alienus blir gud. Het kan observeras, att kägelklotet fin
nes med här liksom i beskrivningen av guden Kurr. Ett utmärkande 
drag hos många eidetikers bilder är, som redan nämnts, deras starka 
glans.1 Man har lagt märke till hur eidetikern Tieck gärna använder 
ord som »glöda», »tändas» för att ge sina färgsensationer ett slags lyskraft.1 2 
Hetta drag är starkt framträdande hos Heidenstam. Het brinner och 
glöder i hans dikt: »strofer flamma som bloss» (Ensamhetens tankar, 16), 
»arabesker slingrande likt eld i näver» (Damaskus, s. 101), »den största 
vimpeln ringlar och glöder / kring kyrkans gyllene tupp» (Sånger i kyrk
tornet, Dikter, s. 59). Jfr också uttrycket »blanka karlar» i Galne Eke
rotens syn! Het intressantaste exemplet bland alla, slutligen, erbjuder 
Karl XII:s förut nämnda dröm (Poltava i Karolinerna), där det om män
niskorna, som han ser tåga förbi, heter: »Ibland voro de klargröna eller 
blå, och de lyste som tända lyktor.» Anmärkningsvärt i sin intensitet är 
också uttrycket »ett minne / av gården, som sken fram bland höga träd» 
(Om tusen år, Nya dikter).

Kvällen och natten, då ljuset glimmar från stjärnor och fönster men 
mest från brasan och lägerelden, är sceneriet i Heidenstams visionära 
dikt.3 I Tiveden stå snickarens barn i eldskenet i stugan.

»De krypa till spisen fram på knä 
med stora vidgade ögon och se 
i ormlikt slingrande spån som glöda.»

Slipar-Pär drömmer vid sin pipa — medan »klara klockor ringa» —, att 
han går i julottan. I stället för en direkt bild av kyrkan får man den i 
hans vision. Hen skiner »som en lampa», ljusen sitta som »bärnstens- 
kulor». Scenen med Ylva vid brunnen är inramad av två ljuspunkter: 
»Kvällens stjärna flämtar skygg», lyder första raden, och de sista: »Brun

1 Jfr Jaensch, i Eidetische Anlage, s. 207.
2 F. Vetterlund, En sagodikt av Tieck, Samlaren 1940, s. 122.
3 Ett exempel på vilken central roll dessa ljusintryck spela för Heidenstam ger en 

jämförelse mellan Ensamhetens tankar 13 och Goethes Wanderers Nachlied, på vilken den, 
ju är byggd. I Goethes dikt finnes endast natten och tystnaden. Heidenstam har även 
här fört in månen, som kastar sitt trolska ljus över allt. »Följ mig en månskens timma! / 
/Kyrktorn och fönster glimma./ Fullmånen lyser klart.» Jfr även en tidigare av Berg, 
a. a., s. 64, meddelad version: »Ljuset i byn försvinner; / kojan står mörk. / Fullmånen 
ödslig brinner / genom en somnad björk.»
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nen glimmar som ett kallt / ensamt vaket öga.» I stjärnljus, furusus och 
klockklang återser han hemmet, »och klart, som ritade upp med kol / 
på en brandgul tegelflata, / stå minnen kring mig i kvällens ljus». Han 
ser de döda i brasans röda dagrar:

»De nicka båda drömmande vekt, 
men kring dem flamma glorior blekt, 
ty  länge sedan äro de döda.»1

I Minnenas gård ser han de döda »sitta kring borden och stirra stelt / i 
ljusens glödande vekar», och i Decembersaga sitter kungen »framför spiselns 
bränder / en natt vid eldsljus vägg», medan blåsten tjuter och »gråa 
syner stiga / och skuggorna få kropp». I nattens timmar ser Oidipus de 
döda samlas kring hans bädd »i vitt och stilla sken». »De stå så höga, 
att jag knappt dem känner» (Oidipus vid dödsporten, Nya dikter, s. 44). 
Det är en makropsi liknande den i Hemmet: »De resa sig så stora / som 
höga andeväsen.» Även i Jairi dotter spåras ett liknande från eidetiska 
undersökningar känt fenomen. I Barndomsvännerna är scenen herrgården 
en vinterkväll, då brasorna glöda. Den gamlas tanke, där hon sitter 
»stirrande blek», förmår nära nog att låta barndomsvännen bli materiellt 
närvarande. Pudeln klagar ängsligt:

»Han såg mot den tomma länstolns rygg 
med en stelnande blick, som i sagan 
ett djur ser en död på hans lämnade stol, 
fast sätet står tom t så i mörker som sol.»

Heidenstam har föga av den naive sagoberättarens stil. Dock är det 
betecknande för hans inspirations ursprung, att han ofta söker sätta sig 
in i dennes roll. Hans Alienus är »en saga», diktad i »kvällens djupa still
het», och den återvändande Alienus är sagoberättaren, som i härbärget 
vid brasan samlar folket kring sig. Av särskilt intresse är i detta sam
manhang För mig finns ingen väg från hemmets dörr, också den en saga 
till ackompanjemang av spelmanliens musik, medan aftonstjärnan brinner 
stilla. Den är inom sitt begränsade område ett utmärkt exempel på den 
komposition och berättarteknik, som genomgående utmärker även Hei- 
denstams prosa: den rör sig ej likformigt framåt utan flyttar sig språng
vis från scenbild till scenbild, berättelsen blir till beskrivning, som i sin 
förkärlek för skarpa detaljer, t. ex. i fråga om dräkter, äger bestämda 
eidetiska drag och nära nog förutsätter, att det beskrivna med hallu
cinatorisk styrka stått fram för diktaren. I åskådningsbilden kunna 
vissa drag, som i sammanhanget för övrigt ingen roll spela, vara onor
malt framträdande, vilket åt beskrivningen ger en karaktär av bisarreri; 
den eidetiske konstnären är ofta skicklig karikatyr tecknare.1 2 Som Alving 
visat, består Heidenstams dikt av två klart avgränsade scener, fyllda 
av skarpa, ibland svårförklarliga detaljer.3 Inlevelsen i Gunnar på Lidar
ändes öde, där skalden återfann sin egen längtan till stenarna och marken, 
har varit så starkt emotionell, att den förvandlats i syn — detta är ju 
den spontana åskådningsbildens psykologiska bakgrund. I första scenen 
ser skalden framför sig fjällets brant »förmörkad», i »regntungt töcken».

1 Schmelng meddelar, a. a ., s. 248, att en av hans försökspersoner såg »einen schwa- 
chen Lichtschein um Pflanzen und Personen». Jfr. även Folkung aträdet, 2, s. 115.

2 O. Kroh, Subjektive Anschauungsbilder bei Jugendlichen, 1922, s. 171.
3 H. Alving, i Nysvenska studier, 1926, s. 219 ff.
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Mot denna projektionsskärm i jätteformat och i den färgton, som oftast 
visat sig vara den starkast befordrande för den eidetiska bilden, framträ
der i en ljnsring synen av Gunnar. Skalden har motiverat den som »en 
glimt av sol» från den mulna himlen, och han liknar den vid »på en fäll 
en kastad silverslant». Alving finner bilden karakteristisk för diktaren 
men ställer sig frågande inför den: det råder för stor olikhet mellan »sol
fläckens okroppslighet» och »slantens konturfasta soliditet». Han tänker 
sig, att den är ett minne från målaren Heidenstams försök att med pen
seln lösa »solfläcksproblem av detta slag». Men då man observerat, hur 
ofta skalden liknar de minnen, som framkalla hans syner, vid lysande 
ting, pärlor, ädla stenar (Kosmopoliten), mynt (Slottet Brunegg), är man 
benägen att i stället se bilden i detta sammanhang. Den är ljuskäglan, 
mot vars bakgrund visionen framträder. Som det framgått av det före
gående, har Heidenstam gjort sig skyldig till nyckfullare arrangemang 
än detta för att motivera ljusintryckets närvaro i diktens miljö. I diktens 
andra scen upprepas ett liknande arrangemang. På det hos Heidenstam 
vanliga sättet införes en visionär i handlingen; det är den gamle tro
tjänaren. Man ser honom först så att säga på avstånd: han sitter i salens 
mörka vrå men omgiven av en ljuskrets: »Midsommarståndet sken från 
takets lucka / på vadmalstäcket och den gamles skägg.» Men i nästa 
ögonblick blir han själv den, som ser en syn, skalden flyttar in i hans 
gestalt. Så framträder en ny ljuspunkt, som fixerar en ny syn, den öppna 
dörren. Medan Kolskägg talar om hemlängtan, ligger den gamle »stirrande 
och stum» och ser mot den öppna dörren »som mot en syn». — På ett lik
artat sätt bör man också söka förklaringen till det av Alving diskuterade 
ställe i dikten, där träbilden av Frö säges sitta under ett glesnat tak 
»som i en stjärnströdd natt». Ett vimmel av ljuspunkter, oftast stjärn
himmeln, spelar ju en framträdande roll i Heidenstams visioner. Till ytter
ligare jämförelse må anföras den scen i Heliga Birgittas 'pilgrimsfärd (s. 32 
ff.), där magister Mattias berättar, hur han på havets botten sett Bläck
fisken med människoögon. Över hans huvud »framtindrade stjärnorna 
genom det mörknande vattnet». När han reproducerar synen, sitter också 
han i en mörk kammare men i ljuset från vindögat, där »solen glödde i 
solnedgången». Dylika situationer återkomma nära nog stereotypt.1

Det verkar i första ögonblicket förvånande, att även de österländska 
dikterna, som man tänker sig som direkta resultat av yttre intryck, till 
mycket stor del äro dikter om kvällen och natten. Till en del kan det 
väl förklaras ur Heidenstams uppfattning av Österlandet som det sovande 
landet — Endymion blev dess symbol —, men den egentliga orsaken 
ligger däri, att dessa intryck kunnat bli till dikt först sedan de vid nattens 
lampa förvandlats till visioner. Även dessa dikter äro minnesdikter och 
det i dubbel mening, ty reseintrycken ha i dem inte helt trängt undan 
den första uppfattning av Österlandet, som redan barndomens sagor 
givit honom. »Ty du var mig kär från mitt barndomshus, / från första 
sagan i brasans ljus», bekänner han i BamasTcus. Liksom i hembygds- 
dikterna vilar det natt över scenen, men en natt, i vilken det glimmar 
av eldar, stjärnor, mån- och solreflexer i rutor och på tornspetsar. Han 
vill, säger han (Damaskus), se landet, »när som ett gråskägg solnedgångens

1 För dessa arrangemang å la Rubens kan man naturligtvis hänvisa till H:s målar - 
studier, men en sådan förklaring är av sekundär betydelse.
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askgrå timma / bland stadens hundra minaret, som glimma, / med sin 
lasciva första stjärna kikar in / i slutna hus.» I Glada gudars hjälp är 
scenen den mörka bagarstugan, men — med en ljuspunkt: »I ugnen brann 
sen gårdagskvälln ett glöd.» På torget ligga tiggarna kring en horn
lykta, och eldflugor lysa i lövverket. Men även en morgondikt som Djufars 
visa anger med sin drömmande stämning, sina klara färger och sina glän
sande ting, att impressionerna glödgats i inbillningen, innan de trans
formerats till dikt. (Ex.: »och i den ivrigt lyfta handen sken / mot kornblå 
luft hans pennas vita fjäder».) Dragningen till myt och folktro är starkt 
framträdande även här, låt vara, att aktuell tendens ofta pressats in i de 
gamla motiven. Intressantast är ur den synpunkten den tidiga dikten 
Isissystrarnas bröllop. Den gamla Isisprästinnan lutar sig över »en skål 
av blänkande koppar», fylld med vatten, som stjärnorna spegla sig i, 
och läser i det »ödesförkunnande vattnet» om en synd, som någon av 
prästinnorna skall begå. När hon andra gången ser i vattnet, »stirrande 
stelt och vasst i stjärnornas eldskrift», upptäcker hon, att hon själv är 
synderskan. Det, som här skildras, är kristallskådandet, sådant det hos 
de flesta folk, inte minst i Orienten, utnyttjats i spådomskonsten, s. k. 
kristallomanti. L. Weiser-Aall behandlar saken (Volkshunde, s. 19) och 
säger bl. a.: »An Stelle des Spiegels oder blauen Steines kann ein Gefäss 
mit Wasser treten, worin z. B. eine kluge Frau in Nordland in Norwegen 
das Nötige sieht.» Att Heidenstam gjort denna folktro till diktmotiv, 
har, tror jag, sin grund i hans egen förmåga att på ett liknande sätt fram
kalla visioner.1. Ett besläktat fenomen har han behandlat i I  den röda 
staden 3, Spegeln (V . o. V. s. 127 ff.), där han låter drottningen i en spegel 
se sin kropp utan huvud. Synen får visserligen en rationell förklaring, 
men den utnyttjas som ett varsel.

Det har framhållits, att en fara, som hotar den eidetiske diktaren, lig
ger däri, att han trollbunden av sina syner stereotypt upprepar dessa 
och försummar att vända sig mot yttervärlden, som kunde bjuda honom 
nya intryck för inbillningen att bygga på. Det föregående har visat, att 
vissa drag, som otvetydigt ha sin grund i den visionära förmågan, envist 
återkomma med liten variation, och samma iakttagelse kan nog göras i 
fråga om metaforerna. Jag ställer här intill varandra följande, som väl 
förtjäna namnet »visionära»: »likt negrer, vilka pruta / med lyfta händer 
om en eldröd väv» (H . A. 1, s. 11), »och i hans svarta huvud kan jag spåra / 
hans röda läppar som en blodröd skåra / i sidan på en lädersäck med vin» 
(V. o. V. s. 30), »det gyllne gallret snor sig med sin röda lampa / som runt 
en negerarm en ring med en rubin» (V. o. V. s. 99), »ur vinets röda löv 
på husets vägg / där sken som löjet i ett rövärskägg / den blanka värds
husskylten Gyllne Hjorten» (V . o. V . s. 150), »böjd mot vin, som blöder / 
ur buffelsäckens sprund så purpurskönt / som en negrinnas mun» (V. o. V. 
s. 157). Samtliga exempel äro, som synes, från hans tidigare skede.

Av särskilt intresse ur den synpunkt, som här anlagts på Heidenstams 
dikt, äro hans allegoriska personifikationer. Förkärleken för symbolik 
och allegori är ett framträdande drag i den smakriktning, som bryter mot 
naturalismen. Inte minst utnyttjandet av klassiska gestalter kommer

1 Alldeles samma motiv återkommer i Folkung aträdet (2, s. 92 ff.), där Jutta söker 
se syner i det blänkande mjödkaret.
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på modet.1 Men då Heidenstam ansluter sig till denna riktning, är det i 
överensstämmelse med hans innersta natur. Som barn hade han i sina 
lekar rört sig bland synliga och — för omgivningen — osynliga gestalter, 
som hans fantasi skapat ur intryck från sagor och hörsägner, och som 
målare kände han sig dragen till historiemålarna och allegorikerna. I 
Ängelsborgen (Tankar och teckningar) nämner han Klinger, Böcklin, Puis 
de Chavannes som sina män, Julius Kronberg var hans lärare i Bom, och 
Georg von Bosen hörde till hans bekantskapskrets. När han i Kon Gulle- 
borg (Dikter) säger om trollen:

»Likt salarna i havets blå, 
fast med en kvinnas läppar 
och gyllne öronkläppar, 
de dyka upp bland ax och strå 
och deras smycken klirra.
Som bark så röd står deras lugg, 
och från var springa och var glugg 
de över vägen stirra»,

kan det anmärkas, att bilden med »sälarna i havets blå» väl knappast ver
kar naturlig i sammanhanget men att den kanske får sin förklaring genom 
en hänvisning till en tavla som Böcklins Havsmän och sjöjungfrur. I intryck 
från samma eller liknande håll vill man även söka upphovet till den visio
nära teckningen av Apollostatyn med kvinnoormen i H. A. (2, s. 130 ff.):

»I trädgårdens stickande solljus såg han odjurets havsgrönt skinande ringlar 
runt stengudens midja och bröst. Bilden stod under ett runt tak, som vilade på 
fyra pelare, djupt inne mellan cypresser och förvildade klängväxter. Nedanför 
bland buskarna lågo skallar och ben och halvt multnade lik, som ännu höllo flöj - 
ter eller tärningar mellan fingrarna. Kvinnoormen höjde ur lövverket sitt för
trollande människoansikte med de gröna ögonen halvslutna och tänderna bor
rade i den våta underläppen.»

Sina gestalter har han hämtat från skilda håll, antikens gudavärld, nor
disk folktro, sagor, konstintryck, men de framträda i hans dikt med en 
visionär konkret skärpa, som befriar dem från det drag av abstraktion, 
som oftast vidlåder allegorien.1 2 Detta är så mycket mer anmärkningsvärt, 
som det begreppsmässiga i övrigt är starkt framträdande och författaren 
inte gör sig den minsta möda att ens i namngivningen dölja, vilket begrepp 
gestalten skall personifiera. Även i sådana fall, då utgångspunkten har 
varit en individuell person, vars betydelse sedan vidgas utöver det indi
viduella, framträder detta starkt begreppsmässiga på ett sådant sätt, 
att man hellre använder termen allegori än den egentligen närmare liggande, 
symbol.3 Bomantik och rationalism, inbillning och tanke ha i dessa alle
gorier smält samman. I Renässans nämner han fransmannen Bichepin 
och dansken Gjellerup som exempel på diktare, hos vilka moderna idéer ut

1 Jfr G. Ahlström, G. Brändes Hovedstromninger, s. 226.
2 Med allegori av mera konventionell typ har man att göra t. ex. i inledningen till

V. o. V. och i Den sovande systern och Pingstnatten (Dikter). Dock erbjuder även här den 
sistnämnda ur eidetisk synpunkt intressanta drag i teckningen av staden i sommarkväl
lens tysta ljus: »Från närmsta ryttarstodens hingst / sken kvällens ljus tillbaka. / ---------- /
Hur ljust var allt, hur lugnt, hur skönt!»

3 Om de båda begreppens förhållande till varandra se J. Landquist, Människokunskap, 
1920, kap. Den konstnärliga symbolen, O. Holmberg, Inbillningens värld, 2: 1,  flera 
ställen, och J. MjÖberg, Kring symbolbegreppet, i Studier tillägn. Otto Sylwan, 1924, s. 
153 ff.
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tryckts i färggrann konst — poeten Ignotus är ju en diktare, vars inbill- 
ningssyner äro förtätad modern naturvetenskaplig världsåskådning —, och 
att Heine varit hans ungdomsideal, har han inte gjort någon hemlighet 
av.1 Från dem är steget inte långt till 1700-talets allegoriserande och 
mytologiserande dikt; upplysningstidens människor och tankar inta en 
stor plats i hans föreställningsvärld.

Yarje begrepp skalden rör vid, blir till ett levande väsen. Särskilt hans 
tidigare verk överflöda av metaforiska personifikationer som dessa: »Na
turalismen är en arbetskarl i blus» (Renässans); »Då sprang inbillningen 
ur sitt gömsle, och en illa klädd, halvvuxen gosse med vidöppna bruna 
ögon sprang fram och svingade en yxa över huvudet» (H. A. 1, s. 206). 
De äga i själva sin snabba skissering ett visst tycke av vision. I den tidiga 
80-talsdikten Namnlös och odödlig (V . o. V.) möter man samma tendens 
under en annan form. Bilden av Paestums tempel har med sina plastiskt 
framhävda detaljer en tydlig karaktär av vision, och ur denna utlöser 
sig så visionen av templets byggmästare:

»Och tusen år och mer ha gått sen dess
och jämnat Pästum till en vårgrön hed

Byggmästarns namn förvisso ingen vet, 
men den som ser mot templets ljusa höjd, 
ser honom själv framför sig med detsamma 
och ser på tinnen än i dag hans fröjd.
Han är mig som en gammal kär bekant, 
som långt på avstånd redan känns igen, 
en skolkamrat, en bror, en ungdomsvän.»

Man kan också lägga märke till den i dikten snabbt men skarpt förbi- 
skymtande visionen av diktaren bakom Iliaden: »Vi se hur ådran bultar 
vid hans tinning.» Det kan vara av intresse att som kommentar till 
dikten anföra ett par rader ur Taines ord om Paestums tempel, som 
också söka mana fram för ögat en bild av konstnären bakom verket.

»Fordran på klarhet, behovet av m åtta och t u k t -------------leder honom (den
grekiske konstnären) till att skapa verk, som vart släkte och varje tid kan för
stå och som bliva odödliga, emedan de äro m änskliga.------------ Man ser templet
från varje punkt av slätten och från de kringliggande höjderna; skeppen, som  
nalkas hamnen, hälsa det från fjärran .------------ Byggnadsverket står där, en or
ganisk varelse, levande sitt eget liv ------------- . De b är ej fostret av en överretad
inbillningskraft, utan av ett ljust konstnärsförstånd. D et är gjort att bestå en
dast genom sig s jä lv .------------ Templen i Paestum stå upprätt ännu efter 23 år
hundraden, och det var et b exploderande krutmagasin, som klöv Parten on i tu.
-------------Vi få ett intryck av den säkra jämvikten mellan de särskilda delarna.
Byggmästaren har låtit byggnadens inre anordning visa sig i de yttre formerna, 
och de linjer, vilka smeka ögat genom sin harmoni, tillfredsställa även förstån
det genom löftet om långvarigt b estån d .------------ Den reser sig fri, lätt och obe
svärad såsom en skön atletkropp, hos vilken styrkan är sammanparad med fin 
het och glad tro.» (Om den grekiska konsten, Valda skrifter 2, 1877, s. 39.) Parte- 
nonepisoden har Heidenstam tangerat i Fullmånen och K aryatiderna  (V . o. V.).

Man finner emellertid en rad allegorier, framställda som rena hallu
cinationer, oftast med ett noggrant angivande av de yttre omständighe
terna vid hallucinationens framträdande. I En dröm i Luzern (Från Gol 
di T enda) ha spekulationerna om klassicitet och germanism tagit gestalt.

1 Se Inbillningens logik, s. 45, och Dockan, kalendern Svea 1889.
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Det hela verkar så rationalistiskt tillrättalagt, att man frestas betrakta 
det som ett litterärt arrangemang, men det är i så fall värt att observera, 
hur visionen anges ha kommit, då »vårsolens vassa ljus över snön tvang 
mig att en kort stund betäcka ögonen med min hand». I uppgiften, att 
det inträffade under dymmelveckan, ligger kanske också en antydan 
om att klockklangen här som så ofta annars varit med som suggererande 
faktor. I skissen Doekan (kalendern Svea 1889) berättas, hur diktaren 
under intrycket av dystra tankar och begravningsklockans klämtande 
under en vandring uppe i de dimhöljda bergen ser en liten krokig gumma 
uppenbara sig vid hans sida.

»Djupt i mörkret under hennes brungrå huvudkläde lyste hennes små skarpa 
ögon som två hål, vilka stuckits med en synål i skärmen på en brinnande lampa. 
Du undrar vem jag är. Jag är Själasamlerskan . . . Glasögonmän kalla mig P sy
kologien. På den här käppens fina nål tar jag fram en människas själ, eller rät
tare, hennes själs kärna.»

Liksom En sylvesternatt på Dödens hotell (kalendern Svea 1892) verkar 
berättelsen som en studie i Heines makabra drömvisioner.

Grubblet över levnadsglädjen — Heidenstam använder denna ord
form och inte det norska »livsglädje» — tar gestalt i Backus (En natt på 
Blocksberg, Från Col di T enda) och Söndag (Tiveden). Skalden har medi
terat över Backus förvandling till Djävulen, och i det matta ljuset i 
källarsalen på Blocksberg får han se hans ansikte tryckt mot rutan; han 
flyr inte, då skalden kastar en korsformad ljusstake efter honom. »Vilken 
dumhet, viskade han hostande, vilken saga att jag skulle frukta korset! 
Vilken yster livsglädje fordom under korsets storhetstid, vilket trummande, 
flöjtande och pokulerande!» I Tiveden ser han Pan i prästkläder långt 
inne i skogen »under ett askgrått snår», det är kväll, furorna susa, han är 
gripen av ångest.

»Då höjer den svarte mannen, som stått 
i tankar och vilat på steget, 
sitt öga som flammar så skinande blått, 
att jag bländad betäcker m itt eget.
—  Min vän, du trodde och tror mig än 
väl Satan själv. Du bedrar dig, min vän.
Jag heter Söndag.»

Samma ämne återkommer i Isissystrarnas bröllop och Tvillingbröderna 
(H. A. 2), och man skönjer därbakom Heines spekulationer om ett tredje 
rike, en förening av »Hellenentum» och »Nazarenentum» — i En natt på 
Blocksberg märker man det rent litterär-geografiska sammanhanget. 
Backus är en »verteufelter Gott», men kyrkan hade under medeltiden 
haft fördrag med honom. Heine berättar t. ex. på ett ställe i Götter im Exil 
om ett backuståg, anordnat av förklädda munkar, »um noch einmal mit 
Spiel und Reigen die Siegesfahrt des göttlichen Befreiers, des Heilandes 
der Sinnenlust, zu feiern».1

I dikten I  den röda staden, 4 (V. o. V.) ser han en vision av förnuftets 
gudinna. Motivet kan följas tillbaka i hans ungdomsdiktning. Han hade 
i tegnérska ordalag besjungit gudinnan »med cirkeln kring guldgula hår»

1 Heine, Sämtl. Werke, herausgeg. von Walzel, 1910, 10, s. 99.
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(Berg, a. a. s. 13 ff.) och i en annan framställt »jordens fördom», en klippa, 
som stänger regnbågen, »tankarnas ljnsa spång» mellan himmel och jord. 
Han hade också behandlat episoden från franska revolutionen, då gudin
nan dyrkades i Notre Dame (Berg, a. a. s. 128), och det är samma motiv, 
som återkommer i I  den röda staden. En vis man, som grubblat över huru
vida optimismen eller pessimismen är den förnuftigaste livsåskådningen, 
går in i Notre Dame, vars »skumma murar» och »tysta skymning» locka 
fram »syner» från revolutionstiden, »då helgonbilden i gatan sarlk, / men 
kristushuvudet hejdade pöbelns yxor». Det blev ingen seger för förnuftet, 
det slogs i bojor, och friheten dränktes i blod, men den dagen var dock 
stor, det var den första, då människan stod ensam med sitt förnuft utan 
överjordiskt bistånd »som med korsade armar en man / på ett berg i stjärn
klar luft». En gång, »i tidens slut», skall förnuftet befrias. Då får han en 
vision. »I detsamma såg han tätt bakom en järnstake, i vilken ljusen 
brunno för de dödas själar, en skrattande äldre fru. Hon hade liksom 
två utseenden, ty halva ansiktet var illparigt och elakt, halva ansiktet 
sorgset godmodigt.» Det var Förnuftets gudinna. Visionens framträ
dande tyder på att skalden bygger på en verklig upplevelse. Den tank
fulle vise mannen har stirrat in i ljuslågan, med vars hjälp han manat 
fram bilden. På ett alldeles liknande sätt förhåller det sig t. ex. med Broder 
Göran (En hjältes likfärd, Karolinerna), som bländad av vaxljusen i Rid- 
darholmskyrkans kor ser och hör Sveriges historia passera revy. »Broder 
Göran stod med vidöppna och drömmande ögon», heter det till slut.1 Det 
är inte otänkbart, att Heidenstam i teckningen av den vise mannen, 
som svänger mellan optimism och pessimism och anser, att endast den 
som kan dra på munnen kan tala förnuft, tänkt på Renan, en av den 
generationens stora läromästare, som skymtar även på andra ställen i 
hans verk. Man hade ju förebrått Renan, att han behandlade allvarliga 
ting på ett alltför lekande och respektlöst sätt, men han hade svarat, 
att då man intet visste om tillvarons mening — kanhända var det hela 
blott »une mauvaise farce» — den säkraste positionen vore att ständigt 
svänga mellan tro och tvivel, optimism och ironi.1 2 Renan har också på 
ett ställe i sina Dialogues et fragments philosophigues (tredje dialogen, Réves) 
tagit episoden från revolutionen som ett exempel på människans oför
måga att låta sig ledas av förnuftet. »Quelle enfantillage ce fut de cé- 
lébrer la fete de la Raison, quand la Raison avait pour armée un peuple 
inintelligent, excessivement peu raisonnable, versatile et armé de piques 
et de mauvais fusils! Quand la Raison sera toute-puissante, c’est alors 
qu’elle sera vraie déesse.»3

Den främsta platsen bland Heidenstams allegoriska gestalter intar 
Döden. Dödstanken är ständigt och allitfrån början närvarande i hans 
dikt, och att den också varit det i hans liv, därom ge en rad minnestecknare 
besked. Den har sin grund i hans egen konstitution och har skärpts genom 
de skrämmande intryck av primitiv tro, som han mottagit redan under sina 
tidigaste barnaår och som inte tyckas ha funnit någon motvikt i en reli
giös tro, som kunnat dämpa dess styrka. »Djupets underjordiska flöden»,

1 Jfr även Folkung aträdet, 2, s. 170, 177.
2 Se H. Heffding, Möderne Filosofer, 1904, s. 63.
3 Cit. efter uppl. 1925, s. 114.
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vilka han som liten skräckslagen lyssnat till i skogen, lever kvar i hans 
föreställningsvärld som en hotande sång av »obevekliga kommande 
öden» (Barndomsvännerna). I ungdomsdikten Längtan och hopp (Berg, a. a. 
s. 64 f.) söker han tröst i tron, att släktet lever, då individen dör, och i 
en annan, Livet och döden, möter man intryck från den av Berg i förbi
gående nämnde Moleschott och dennes då mycket aktuella verk Der 
Kreislauf des Lebens med dess förkunnande av naturens »Stoffwechsel».

»Aus Luft und Asche ist der Mensch gezeugt. Die Tätigkeit der Pflanzen rief 
ihn in’s Leben. In Luft und Asche zerfällt der Leichnam, um durch die Pflanzen - 
welt in neuen Formen neue Kräfte zu entfalten» (a. a .9 4 uppl., 1863, s. 177). 
Anmärkningsvärd är den passus, där han föreslog, att kyrkogårdarna då och då 
skulle flyttas till andra platser, för att inte värdefulla fosforföreningar skulle för
svinna ur »die Kreislinie des Lebens» (s. 481). Man skulle få begravningsplatser, 
»die nach zehn Jahren als fruchtbares Ackerland neue Menschen schaffen» (s. 482).

»Ur den jord, som mig gömt förgäten, / skall gräs stå opp», hette det 
ursprungligen i dikten. Den har en stark visionär prägel. Jag citerar Bergs 
referat:

»Det är en kyrkogårdsscen en ödslig novemberdag med tynande solljus —  en 
påtänkt omarbetning skulle ha preciserat både ort och dag, nämligen till kyrko
gården på Montmartre och de dödas dag. En person träder in på kyrkogården 
och går från vård till vård. Hans bröst blir beklämt och bittert; han tänker på 
sin egen bortgång, på döden och sömnen i jorden, vars drömmar vi icke känna. 
Men han väcktes upp ur sina funderingar av ett gapskratt; en annan kyrkogårds- 
vandrare stod bredvid honom, han hade iakttagit den dystra vandringen och 
den mörka minen.»

Det hallucinatoriska skrattet röjer scenens verkliga karaktär. Hamlet- 
Heidenstam skall vederläggas av utvecklingsoptimisten, som tolkar Mole- 
schotts åsikt i orden: »Vi sörja för en gravhögs skull? / han sade lugnt. / 
Här bor ej döden hemskt och tungt. / Yart grässtrå här har spirat ungt / 
i skuldlöst liv ur mull.»1— I V. o. V. återkommer dödsmotivet i Ensam
hetens tankar, 11 som ren vision. Skalden sitter en kväll vid sin pipa och 
ser benrangelsmannen med klocka, spade och »en gulnad påse jord». 
»Min granne kom ut i ett lakan.» Liksom artisten i Marmorfångarna har 
han sett synen i röken från pipan. I Livet och döden är scenen ett värds
hus en regnig natt, där Livet i en kvinnas gestalt dricker och dansar.

»Då kröp ur mörkret under bordet 
i multna lunor Döden fram.»

Livet talar till henne:

»Vad nu? Ser jag ut att tåla 
en trasklädd fru vid m itt bord?
Aha! Du är blind. Din ögonhåla

1 Man kan anta, att Heidenstam tidigt blivit bekant med Moleschotts åsikter, kanske 
genom faderns förmedling. Man kan inte undgå att tänka på det begravningssätt, denne 
bestämt för sitt stoft, då man läser Moleschotts ord om likbränningen som det idealiska. 
»Wenn wir unsre To ten verbrennen könnten, dann wurden wir die Luft bereichern mit 
Koblensäure und Ammoniak, und die Asche, welche die Werkzeuge zu neuen Getreide- 
pflanzen, zu Tieren und Menschen enthält, wiirde unsre Heiden in fruchtbare Fluren 
verwandeln» (s. 482). Fadern hade bestämt, att hans aska inte finge begravas utan skulle 
strös för alla himmelens vindar. Skalden såg, hur den steg »upp mot den stora brän
nande sommarsolen. Skådespelet var hedniskt sublimt.» (Landquist, a . a ., s. 32 f.)
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är utan blick och full av jord.
Du, evighetens drottning, du lider av täring . . .
Du är mager och tunn . . . Säg! Vill du ett rus?
Du kommer i m itt hus 
så krokig och ful som en käring.»

Döden frågar, om hon inte läst i sitt »väldiga bokförråd», hnr god och 
full av nåd Döden är. Livet och Döden komma »båda på ett». Men Livet 
låter motvilligt övertyga sig. Den primitiva dödsskräcken sitter djupare 
hos skalden än den positivistiska filosofi, han förgäves söker tröst hos. 
I en av reseskisserna (Frän Col di Tenda, s. 162 f. har han direkt antytt 
denna i viss mån dubbla inställning till döden, då han om den sjukdom 
han nyss genomgått, säger: »Jag hade själv varit nära att bli en av ödets 
gullgossar. Döden hade stuckit fram huvudet bakom kakelugnen och 
sagt: ’Du motsägelsernas och extremernas man, som växelvis begabbar 
och smickrar mig. Kan jag, så tar jag dig!» I Dödens blommor (Dikter) 
uppträder Döden som en förfallen Fredmansfigur, men också här står han 
i tjänst hos »livets drottning, världens mor». För övermänniskan Mala- 
testa däremot är han enbart det löjliga och fula, »pulcinellan ibland gudar, / 
den blinde komikern».

Ännu i Nya dikter möter den makabra Första natten i kyrkogården med 
en våldsam primitiv konkretion i teckningen av graven, jorden, »dumaskars 
moder», och dödsångesten. Den döde blir en gast, som smyger kring 
gården. Det är en spöksyn, och som en sådan försvinner den. »Ku kry
per han ihop och som en syn ur sagan / försvinner han och flyr med lång 
och hemlös klagan.» Det framgår av flera minnestecknares berättelser, 
att skalden på ett nästan patologiskt sätt förföljts av tanken på döden 
i denna dess mest konkreta gestalt, som grav, kista, dödskalle.1 Olle 
Hedberg berättar från ett möte med skalden under hans senare år, att 
han visade ett primitivt intresse för lik och att kyrkor och kyrkogårdar 
ingåvo honom »en icke helt olustbetonad fasa». Han hade »under påtag
liga vällustrysningar» givit »makabra detaljer» från faderns likbränning.1 2

Kågra av de linjer, som i det föregående följts, sammanstråla i H. A. 
i Heidenstams främsta allegoriska skapelse, Den Gamla Heliga. En 
gestalt med så gott som identiskt namn, Den Heliga Gamla, uppträder 
redan i I  Bougival (V. o. V.). Scenen är där förlagd till Paris förstad och 
det fingerade värdshuset Gyllne Hjorten.3 Då han träder in, dånar regnet 
i rännan, »med ljud som från en källargång / där storknande av vin och 
under sång / en rad av tomtar drunkna i en tunna». På Olshammar hade 
takrännans »gurglande och mumlande pladder» under ensamma nätter 
satt hans inbillning i rörelse. Skillnaden är inte stor. I källarsalen brin
na många ljus, och runt bordet sitter ett sällskap, som vid flaskan 
söker glömma sina bekymmer. Det är »svarta herrar», en symbol för den 
poesifattiga samtiden, som fanns också hos Schopenhauer, Hartmann och

1 Mårbacka och Övralid, s. 421, 433, 502.
2 I Svensk litt.-tidskr., 1940, s. 118.
3 Landquist, a. a., s. 35. Hur scenen byggts på intryck från resorna, visar en jäm

förelse med t. ex. Från Gol di Tenda, ss. 87, 198. Jfr även En sylvesternatt på Dödens ho- 
tell.
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Taine.1 En gitarrspelare besjunger den måttfulla livsglädjen i en ton av 
på en gång entusiasm och resignation; det var den livsinställning, som 
skalden efter mönster från 1700-talets ancien régime, vilken »åkte sjung
ande till avrättsplatsen», rekommenderat i Renässans (s. 17). Detta livet 
är det enda, förintelsen den stora gåvan, tron på ett liv efter detta, »vid- 
undersspåret» i »vår pannas grotta», har plånats ut av tankedvärgar med 
»fosforljus i sin lykta». Det är inte den enda gången ordet fosfor under 
dessa år förekommer hos Heidenstam — ett eko av striden kring Mole- 
schotts sats: »Ohne Phosphor kein Gedanke.»1 2 Gitarrspelaren strävar för 
framtiden: »då få njutningens vinkande stjärna vi fatt / och fästa den högst 
där korset satt» — en variation av temat: Förnuftets gudinna, som störtar 
helgonbilden. Men gitarrspelarens entusiasm är hjälplös, benrangelsman- 
nen tittar fram i hans sång, »med en spade, en lår och ett lakan», och 
den måttfulla livsglädjens linje förmår han inte följa, han faller död- 
drucken till golvet. Midnattsmässans klockor från staden ha ackompanje
rat hans sång och givit den dess ödesdigra stämning. Värdshusänkan, en 
förtorkad gammal gumma med »ett mullgrått kläde i knut om huvudet», 
som alltifrån början betraktat skalden »fientligt stiba, nästan sorgset», 
har under tiden flyttat sig intill honom, ständigt med sina »lysande, små, 
stålgrå ögon» riktade på honom, hon blir allt mer påträngande, och då 
gitarrspelaren övermodigt ropar ut: »Lev, då du lever!» öppnar hon sin 
mun till »ett litet kort, klanglöst skratt». Skalden, själv berusad, kastar 
gitarren mot henne, men då förvandlas hon till Den Heliga Gamla, »som 
tusenåriga utopier till trots ännu är vår drottning». »’Du tror dig hålla den 
fördomsfria Nya Människans hov’, skrattade hon. ’Men där flaskan är 
munskänk, är jag värdinna.’» — De stickande ögonen under det mullgrå 
klädet äro diktens centrum, det är de, som framsuggerera den mardröms- 
stämning, som vilar över scenen. De ha mött förut, i Dockan, där de till
hörde Psykologien, och denna överensstämmelser avslöjar ett inre sam
manhang. Den Heliga Gamla är en allegori över reflexionssjukan, själv
iakttagelsens onda, ett arv från romantiken, som också var ett aktuellt 
ämne i tidens diskussion. »Lykken er Expansion, ikke Reflexion», hade 
Hoffding 1887 förklarat i sin Etik , och samma år hade K. af Geijerstam 
publicerat en uppsats Om medvetenhet och omedelbarhet.3 Lika tydligt är 
emellertid sammanhanget mellan Den Heliga Gamla och Döden i de båda 
förut nämnda dikterna Livet och Döden. Likheten mellan källarsalen i 
Bougival och värdshuset i schweizerbyn är påtaglig, men det finnes

1 Jfr Hartmann, Det omedvetnas filosofi, 1877—79, 2, s. 290, Taine, a. a., s. 125. Att 
särskilt Schopenhauers Par er ga und Paralipomena hört till Heid enstams läsning, fram
går, utom av diktens livsåskådning, även av några detaljer. Sålunaa talas på ett ställe 
under hänvisning till Herodotos om mylittamynt, och detta ovanliga ord har kommit 
med i dikten. På ett annat ställe talar Schopenhauer om hur »små föremål, som hållas 
ögat nära, begränsa vår synkrets och skymma världen». Det är denna icke allt för ori
ginella tanke, som Heidenstam uttryckt i den originella bilden om sällskapet, »som skylde 
himmels tornande bekymmer / en stund med flaskan, likasom man skymmer / en obe
lisk på avstånd med en nubb». Par er ga und Paralipomena har säkerligen varit en aktuell 
bok. Strindberg läste den under de år, då han blev bekant med Heidenstam — han 
låter den ligga på von Bleichrodens skrivbord i novellen Samvetskval (Utopier).

2 Uttrycket diskuteras i Kreislauf des Lebens, s. 399 men hade ursprungligen förekom
mit i ett annat arbete. Jfr även Biichner, a. a., s. 139, 162.

3 H. Hoffding, Etik , 4 uppl., 1913, s. 144. Geijerstams uppsats finnes i Revy i litt. 
och sociala frågor 1887.



Visioner hos Heidenstam 33

också, förutom det geografiska grannskapet, en överensstämmelse mellan 
den tidigare versionens kyrkogårdsscen och scenen i Bougival. Den förra 
hade närmare angivits som Mont Martre på de dödas dag. Om man erin
rar sig seden i katolska länder att på den dagen låta ljus brinna på gra
varna, och jämställer detta med uppgiften, att det i Bougivals källar
sal brann många ljus, har man på en punkt funnit en likhet, som är av 
den största betydelse, då man betänker, vilken roll liknande arrange
mang spela i Heidenstams visioner, som ofta framträda mot bakgrunden 
av ett vimmel av ljuspunkter. Värdshusänkan med de vassa ögonen och 
det »mullgrå» klädet är en kontamination av Döden i »multna lunor» 
och med tomma ögonhålor och Psykologien i »brungrått» kläde och med 
»små skarpa ögon», men denna kontamination avslöjar ett djupt inre 
sammanhang: Den Heliga Gamla är en objektivering i den eidetiska bil
dens form av skaldens tvivelsjuka och dödsångest, av hans »skrantne sam- 
vittighed» för att tala med Ibsen, av allt det, som hindrade honom att 
leva som en fördomsfri ny människa. Gitarrspelaren objektiverar denna 
sida. »Med ens steg fram ett diktareporträtt.» Scenen har en viss karaktär 
av dröm. Personerna förvandlas, diktaren är närvarande i dem alla, 
fastän han också själv är med, och ehuru det inte utsägs i dikten, får man 
det intrycket, att de till slut liksom sugas upp av denna diktarens egen 
gestalt, som blir ensam kvar på scenen. Men en sådan karaktär äger, 
som förut framhållits, även den eidetiska bilden, och det finns därför 
knappast någon orsak anta, att Heidenstam i detta fall skulle inspirerats 
av en dröm, då hans visioner i övrigt vanligen inte synas härröra från dröm
mar. — Dikten I  Bougival är även i övrigt rik på visionära detaljer. Om 
Epikuros anhängare heter det, att deras minne framstår »så ljust som i 
det gamla Reims’ portaler / bland mörka sandstenshelgon i sandaler / 
med hundra bloss ett vitklätt bröllopståg». Och särskilt anmärkningsvärd 
är apostrofen till »flaskan»:

»En fallen storhet, i vars glas, när grönt 
det speglar ljus och män i ring som bröder, 
du skymtar syner: böjd mot vin, som blöder 
ur buffelsäckens sprund så purpurskönt 
som en negrinnas mun, Messias stöder 
på marken knät och kallar vin sitt blod.»

Den stora dikt, J  upiterhuvudet, av vilken I  Bougival utgjorde ett brott
stycke, lyckades skalden inte fullborda, men det råder intet tvivel om 
att dess idéer oförändrade återvända i H. A. Heidenstam har meddelat, 
att han påbörjade denna, sedan han 1889 utgivit Endymion och Renässans1, 
och Levertin uppger i sin recension i Ord och Bild 1892, att verket plan
lagts redan 1887, varmed måhända åsyftas dess första form, Jupiterhuvudet. 
Romanen är ju sammansatt av även i formellt avseende mycket hetero
gena beståndsdelar. De tre prosapartierna inramas i verspartier, och i 
dessa torde man närmast ha att söka sammanhanget med den tidigare 
ofullbordade dikten.1 2 3 Det är också huvudsakligen i dessa partier, som

1 Den förut citerade självbiografin av Heidenstam, Sv. litti-tidskr. 1940, s. 115.
2 En ren reminiscens från scenen i Bougival föreligger i det första verspartiets första 

rader, där ungdomsminnena sägas skymta fram »liksom en spräckt gitarr, be täckt av 
damm / och fläckad utav vin och utan strängar».

3 — 41700. Samlaren 1942.
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Den Heliga Gamla nu uppträder i ny gestalt. Att hon på detta sätt åter
kommer, visar bäst, vilken central plats de idéer, som hon förkroppsligar, 
inta. Hon har blivit en vision, som ständigt förföljt honom och tvingat 
sig fram, en »coercive haunting of the mind» för att begagna W. James’ 
term, och diktarens stora problem har säkerligen varit att finna en hel
hetsform, där de enskilda synbilderna osökt läto infoga sig. I H. A. 
uppträder hon första gången i det westfaliska härbärget, där Alienus 
en kväll sitter bland konstnärerna och stirrar in i »bränderna i spisen». 
Att scenen förlagts till Westfalen, beror sannolikt på att skalden kunnat 
följa sina förfäder tillbaka till denna trakt, att han därför under sina 
resor besökt den och sedan i sin dikt utnyttjat intryck därifrån. I H. A . 
3 (s. 258) antyder han detta, då han omtalar, att några av hans förfäder 
en tid bott i Nordtyskland i en befäst borg och vilat ut vid sin remmare, 
»medan tornväktarens lur ängsligt påminde om timmarnas flykt». Det 
är just i denna stämning av ängslan inför tidens flykt och alltings för
gängelse, som Alienus befinner sig, då han inne i härbärget dricker det 
mörka ölet. Tornväktaren och hans lur äro med också här. Då hör Alienus 
inom sig en röst, som han förliknar vid en gammal hednings, som »slagit 
botten ur / sin tomma, allra värsta dryckeskanna / och höll den som en 
lur intill sin mun / och sjöng ur djupet av sin mumiebrunn». Yad denna 
röst förkunnar, är en hejdlöst egoistisk uppmaning att till varje pris njuta 
av livet och att inte offra sig för det kommande släktet — en uppmaning, 
som står i en viss motsats till de följande orden: »Dock — av din ätt 
skall du den siste bli, / ty ingen son skall födas av din säd.» För Alienus 
klingar denna röst både falsk och sann, och sanningen, att njuta livet 
men på ett högre sätt, vill han behålla för sig själv. Denna inre dialog 
återspeglar den kris, som Heidenstam, såsom framgår av en del brev, 
under en lång sjukdomsperiod tydligen genomgått vid 80-talets mitt.1 
Från egoism och materialism har han dragits till altruism och idea
lism, även om man inte kan tala om någon definitiv brytning med tidi
gare tänkesätt. Det var denna förädlade njutningsfilosofi, som gitarr- 
spelaren i I  Bougival fått förkunna och som skalden själv talar för i diktens 
slut. Det egoistiska ropet på levnadsglädje hette det där, är bara »förgyllda 
svin», många av Epikuros’ lärjungar togo miste, men därför var inte hans 
lära falsk. »De blevo få, de män, som hade ro / att aktningsfullt bekänna 
livets värde.» Nu innebär lyckan någontin g annat än egoistisk njutning. 
»Just deras ord, att livets mål är lyckan, / slår nu omsider flaskan ur vår 
hand.» Den sociala känslan träder fram: vi skola närma oss våra kära 
»i en vänlig ring», arbeta för kommande släkten, »välva källrarna till 
barnens slott». I Ensamhetens tankar, 26 får samhörighetskänslan ett 
gripande uttryck:

»Nej, jag vill bedja, bedja till de mina.
Till människorna tyst men varmt jag bedja vill,
att de förlåta mina fel för sina.
Det är min samtid jag skall bedja till.»

Det är ur idéhistorisk synpunkt intressantast att jämföra denna åskåd- 
ning med den tolkning av epikurismen, som S tuart Mill ger i sin skrift

1 Ö. Lind berger, Heidenstams och Strindbergs brevväxling, Sv. litt.-tidskr. 1940, s. 
134 f., 137. Krisåret synes närmare bestämt ha varit 1887, alltså just det år, Levertin 
anger för de första planerna på i?. A. Dessa äro väl att betrakta som en följd av de pro
blem, som då tvingade sig fram.
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Utilitarism.1 Han framhåller där, att utilismen inte står i någon motsats 
till förkunnandet av det skönas och angenämas rätt. Han angriper dem, 
som kallat Epikuros’ lära »endast värdig svin» (s. 9). Epikuréerna hade 
begått misstag, då de sökt draga konsekvenserna ur utilitetsprincipen. 
För att göra det rätt måste man upptaga stoiska och kristna element. 
Då människan nått ett högre plan, är det svårare att finna njutningar, 
som tillfredsställa henne, men »det är bättre att vara en otillfredsställd 
människa än ett tillfredsställt svin» (s. 12). Man kan erinra om den rous- 
seauanske Abu-Rasak, som på Alienus’ vaxtavla tecknar ett svin som 
symbol av livets önskan; men bilden strykes ut, ty den var en lögn, och 
Alienus tänker: »Om svinen hade öra för Sardanapals lutor och blick för 
safirerna på hans huva, vore deras ro borta» (H. A. 2, s. 45). Det cen
trala i Mills tankegång är sedan beviset för att den enskildes lycka och 
det allmänna bästa äro ett. Vår lycka är alltid förbunden med andras, 
grunden för all verklig lycka äro mänsklighetens sociala känslor, »behovet 
att leva i gemenskap med våra medmänniskor» (s. 38). I H. A. (I s. 216) 
får påven förklara för Alienus: »Misstro till egen tid är det tyngsta öde 
en människa kan få att bära.»

Alienus vill bli herre över sin disharmoni, och han gör ett Bragelöfte 
att söka realisera drömmen om människan-guden. I det ögonblicket 
träder Den Gamla Heliga fram. Liksom hans barndoms ångest var för
bunden med ljud från underjorden, förebådas här hennes ankomst av 
röster under golvet, som skratta åt drömmen att få njuta livet »med 
Jupitershuvud i grekisk ro». Han hör hennes steg och ser henne träda in. 
Nyss har han beskrivit »mörkrets andar», som »följa oss på huk» (s. 12), 
och på samma sätt ser han henne nu, »hukad bakom möbelradens karmar». 
Som en Diirersk etsning står hon där: »På vänstra höften hänger i en kedja / 
en mugg av tenn och hennes läderbörs» (s. 28). Hon vänder sitt huvud 
mot honom, »medan brasan tänder / i mässingssöljans blanka rand en 
sol», och »i glödens sista matta ljus» hör han henne tala. Han stryker sig 
över pannan, »som för att jaga bort den syn han sett», men hon fortsätter 
att tala. Till sist sjunker hon trött samman och försvinner hukad som 
hon kom. »Med beslöjad blick / stod Alienus stum, tills sorlet väckte / 
hans fjärran burna tankar------- .»

Synen framställes som en verklig hallucination; hon har för Alienus 
samma realitet som de övriga föremålen i rummet. Han frågar en av de 
andra, vem hon är, men får till svar: »Jag ser ej någon, men jag ser och 
tror, / att du har tittat alltför djupt i glaset.» — Då hon i det följande 
uppträder, kommer helt naturligt inte det hallucinatoriska med samma 
styrka till synes, hon blir i viss mån en fristående gestalt. Men skalden 
klipper aldrig helt av den tråd., som knyter henne samman med hennes 
ursprung i den eidetiska bilden, vilken är beroende av sin bärares stäm
ning och omgivning. När Alienus’ tanke tröttats av studier, så att orden 
stå kvar i hans hjärna »som i en snurrande sol av gnistor», tycker han sig 
höra henne (1, s. 125), då han i Rom drömmer om Vatikanens marmor
fångar, träder hon gäckande fram »ur skuggan, som hans egen kåpa 
lade / högt mot kolonnen» (1, s. 228), i Monte Carlo sitter hon under roulet
ten och talar de ord, som komma ur hans egen mun (1, s. 231 f.), under

1 J. S. Mill, Utilitarism, sv. övers. 1885.
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den nattliga resan österut hör han hennes röst »över skuldran», och i sol
uppgången försvinner hon (2, s. 18 f.), då han återvänt hem, kommer hon 
»förstulet sakta» smygande bakom honom »i skogen vid en snötäckt al» 
(3, s. 199), och när han slutligen åter står i den westfaliska byn och 
»strök med handen över ögat titt», ser han henne »förstulet» skrida som 
hans oskiljaktige följeslagare. — I litterärt avseende har bilden hämtat 
drag från många skilda håll. Hon får drag av Wallins dödsängel: »Jag 
står i sorgehus, i ystert lag» (1, s. 30); hon är en antik ödesgudinna: »Jag 
mot det fadershus, som känslolös / du lämnat, skall med öppna händer 
slunga / ett moln av öden klagande och tunga / likt gråa ekon ifrån heden
hös. / Med blod jag fläcka skall din ätt.» (1, s. 31), hon blir likMefistofeles, 
som frestar Faust med rikedomens och maktens lycka (1, s. 229), hon får 
eumeniden Tisiphones namn (1, s. 17).

Att gestalten på detta sätt växlar, ger en antydan om vidden av det 
idékomplex, den utgör en förtätning av. Vill man analysera detta, kan 
man börja med att klargöra för sig hennes motsats.1 Denna hade i I  
Bougival betecknats som »den fördomsfria Nya Människan». Det livsideal, 
Alienus vill förverkliga, är renässansens; han känner sig, som om han levde 
i »renässansens midsommar». Burckhardt har i sitt verk ägnat en av
delning åt en analys av personlighetens utveckling under renässansen.1 2 
Det är, säger han, först då, som »den politiskt indifferenta privatmänni
skan med sina dels allvarliga, dels dilettantmässiga sysselsättningar tycks 
ha fått sin fulla utveckling». Den frivilliga eller ofrivilliga landsflykt, som 
många under den tiden levde i, anser han som en starkt befordrande 
faktor. »Den kosmopolitism, som utvecklar sig hos de snillrikaste av de 
landsflyktiga, företer en den högsta form av individualism.» I teckningen 
av Leon Battista Alberti ger han ett idealporträtt av en sådan personlighet.

Han ville vara den främste i allt. Det berättades otroliga saker om hans gym 
nastiska färdigheter, »hur han hoppade jämfota över axlarna på folk» etc. Han  
studerade, tills han blev sjuk av utmattning, han utfrågade hantverkarna om  
deras yrkeshemligheter. Han beundrade varje verk, som följde skönhetens lagar, 
som något gudomligt, och han kunde brista i gråt inför något vackert. »Vackra, 
vördnadsbjudande gubbar» hade han en särskild förkärlek för. Man trodde, att 
han hade aningens förmåga, och han kunde sluta sig till människors karaktär 
»genom iakttagande av deras anletsdrag». Hans åsikt var, att »människorna 
förmå av egen kraft allt, blott de vilja.»

Alienus är tecknad i god överensstämmelse med denna framställning. Han 
vill leva »fri och självständig, utan fosterland, utan överhet, utan vänner», 
landsflykten utgör en förutsättning för hans levnadskonst, vilken får 
sitt symboliska uttryck däri, att han utbyter sitt fäderneärvda namn Ale- 
nius mot Alienus. Han är en lekfull upptågsmakare, som får »spänna 
kyrka» inför påven, han sysslar med olika ting men blott som dilettant, 
fastän studierna hota att förstöra harmonien, han går upp i faderns hant
verk. Han är en skönhetsdyrkare, än bittert ironisk, än »vek som en 
kvinna», och »han hade en vana, att, då han blev tilltalad, ett ögonblick 
betrakta den talande, innan han svarade». På bokens första sida bekänner 
skalden sin vördnad för gubben och anropar sin kraft att »glädjedrucket

1 Om gestaltens innebörd jfr C. D. Marcus, a. a., s. 11, 29 f., Landquist, a. a., s. 62 
och Castrén, i Schuck-Warburg, III. sv. litt.-hist., 3 uppl., 7, s. 301.

2 J. Burckhardt, Renässanskulturen i Italien, 1930, s. 95 ff.
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gråta». Ett drag, som bör ha frapperat skalden, om han läst Bnrckhardts 
framställning, är den mystiska aningsförmåga, som tillskrives Battista 
Alberti; den är jn besläktad med Alienus’ visionära förmåga. Kanhända är 
det en reminiscens från detta renässansporträtt, som tittar fram i den 
gamle Alienus’ ord om människan: »Men du behagar mig, du har en gnista/ 
en eld i dina ögon, min Battista.» (3, s. 299).1

Alienus tror som renässansmannen på sin egen förmåga att nå, vad han 
vill. Steget är inte långt till den dröm om guda-människan, som får sin 
symbol i Jupiterhuvudet och Zeus Otricoli. I opposition mofc en Strind
bergs utilism låter skalden Alienus beteckna skönhetsdriften som livets 
centrum och bekänna sin skuld fcill »de gamla tyska estetikerna». Det 
sannolika ursprunget för hans åskådning ligger alltså i Schillers tro på 
människans estetiska uppfostran och hennes ideala strävan att bli »Göttern 
gleich» (Das Ideal und das Leben).1 2 Tanken erbjuder likheter med Metz- 
sches övermänniska, och Heidenstam kände det också som ett intrång på 
sina egna tankar, då han sedan gjorde bekantskap med denna.3 Det 
var under utarbetandet av H. A ., och det har möjligen satt vissa spår 
i romanen. I senare delen av Ilades känner man i själva kompositionen 
igen Metzsches skissartade aforistiska framställningssätt.4 Där finnas 
också ett par episoder, som kunna fattas som ett ställningstagande mot 
honom, nämligen hyllningen till ödmjukheten (Skuggan) och teckningen 
av mannen på fjällhöjden, som dundrar mot naturen (2, s. 184 f.). »Låt 
mannen sömma på sin tankeväv», säger Alienus föraktfullt om denne 
och fortsätter oberörd sin väg. Men med verkets grundidé har Metzsche 
intet att göra. Övermänniskoidén i mer eller mindre outvecklad form 
träffades emellertid på många håll i litteraturen och emanerar närmast 
från Hegel. Under dennes inflytande hade den unge Heine känt sig som 
en »göttlicher Bipede», jämförlig med Goethe, vilken fått »den Titel eines 
grossherzoglich Weimarischen Jupiters».5 6 I grovt förvanskad form upp
träda, som Kuno Fischer framhållit, Hegels tankar i Max Stirners på sin 
tid mycket uppmärksammade bok Der Einzige und sein Eigentum.Q I 
H. A. får, kan man säga, övermänniskotanken två olika utformningar. 
Den ena är den ideala, schillerska, Zeushuvudet, den andra den grovt 
karikerade, som löper ut i teckningen av Alienus som kejsare och Gud. 
Denna senare kan väl uppfattas som en satir på den materialistiska egois
tiska utformning tanken fått i Stirners bok och som Heidenstam anslutit

1 Även hos Taine har H. kunnat finna många bidrag till sin uppfattning av renäs
sansen och antiken. Dennes framhållande av motsatsen mellan samtidens lugna, ofar
liga liv och renässansens »pittoreska själstillstånd» är en synpunkt, som ofta möter hos 
H., t. ex. i En natt på Blocksberg. (Jfr Taine, a. a., 1, s. 163 ff.) Man kan också jämföra 
T:s beskrivning av antikens enkla livsvanor och bostäder (i. a. 2, s. 41) med det sätt, 
på vilket Alienus inrättat sig i Rom (1, s. 99). T. omnämner också (2, s. 41) Jupiter Otri
coli som det enda manshuvud, som finnes bevarat från den grekiska konsten.

2 Det ställe i romanen (1, s. 76), där detta citat hämtats, visar i sin skildring av skönhets- 
driftens uttryck hos primitiva folk stor likhet med Schillers behandling av samma 
ämne i det 27 brevet i Vber die ästhetische Erziehung des Menschen.

3 Ö. Lindberger, a. a., s. 139.
4 I en mening som följande tycker man sig höra ett eko från Also sprach Zarathustra: 

»När Hans Alienus på byarnas torg såg ungdomen samlas till lekar i månljuset och hörde 
de djupröstade tegelflöjterna spela, betänkte han hur snart han själv och alla de tusen som, 
han mött, skulle vara borta, och han gick ut i öknen för att gråta i ensamhet.» (2, s. 136.)

5 Heine, a. a ., 1, s. LV I.
6 K. Fischer, Hegel, 1898—1901, s. 1166.
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sig till under ett tidigare skede. Den övermänniskotanke, som tog sig 
uttryck däri, att individen i självhärlighet bröt sig ut ur den mänskliga 
sammanlevnaden, ledde enligt Hegel till »Caesarenwabnsinn». Den vägen 
låter Ibsen Peer Gynt gå, då ban blir utropad till kejsare på dårhuset i 
i Kairo.1 Alienus’ utveckling går i viss mån parallellt, och hos båda dik
tarna löper det hela ut i en spexartad fars.

Men Alienus lyckas inte heller förverkliga drömmen om Zeushuvudet. 
Det krossar honom. Inte ens hans försök att leva renässansmänniskans 
fria liv lyckas. Här träder Den Gamla Heliga fram med sina argument. 
Hon är återigen symbol för skärskådandet, hon är Psykologien, Själa- 
samlerskan, som kommer Alienus att se rakt igenom alla illusioner (1, s. 
152), som kommer i strid med hans inbillning, så att den blir sjuk och han 
til sist skändar även Jupitershuvudet (2, s. 165). Släktet är »ett gammalt 
gråskägg», hette det redan i I  Bougival, och i H. A. återkommer den 
tanken ofta. »Det sjukas trötta tankar blevo era», säger Alienus till konst
närerna i värdshuset; de likna mer en barsk »abbotstaty med Shakesperes- 
veck kring munnen» än den jordiske Zeus — »som lugnt och klart kan 
se och tänka» — han drömmer om (1, s. 25). Bland författare i Heidenstams 
egen generation möter denna tanke särskilt hos Paul Bourget, som synes 
ha haft stort inflytande på tänkesätten.1 2 I sina Bssais de psychologie 
contemporaine, som utkommo 1883—85, utvecklar han, huru släktet föds 
gammalt. »Nous ne pouvons pas plus vivre dans rinconscience, que nous 
ne pouvons nous fagonner une physionomie immobile et sereine de statue 
greque. Les enfants qui naissent parmi nous ont déjå, dans les rides de 
leur petit visage, dans les plis de leurs inertes mains, 1’empreinte définie 
d’un caractére. Ils bégayent, et la langue que leur nourrice leur apprend 
est déjå un instrument d’analyse, affiné par plusieurs siécle de civilisation.
-------La spontanéité rencontre de moins en moins Toccasion de s’exercer»
(1, s. 302).

Redan hos Schiller kunde Den gamla Heliga hämta sina argument. Hans 
idealism har en mörk bakgrund. »Durch euch entfesselt, sprang der Sklave / 
der Sorge in der Freude Schoss. / Jetzt fiel der Tierheit dumpfe Schranke», 
kan han visserligen tillropa konstnärerna (Die Kiinstler), men han känner 
också den oöverstigliga klyftan mellan Zeus och människan:

»Zwischen Sinnengluck und Seelenfrieden 
bleibt dem Men schen nur die bange Wahl; 
auf der Stirn des hohen Uraniden
leuchtet ihr vermählter Strahl.» (D as Ideal und das Leben.)

»Du är min träl och trotsar mig förmätet, / vill lämna puppan, fälla vildens 
skinn», säger hon (1, s. 20). Hon är symbol för det primitiva hos männi
skan, »der Sklave der Sorge», vars enda tröst är flaskan. »Med flaskan 
gamla tiden lättast band oss, / lät skenet trösta, men det sanna fara» 
(I Bougival).

Men ännu starkare bevis för sin förkunnelse kan hon hämta från den 
moderna naturvetenskapen. H. A. är, som Levertin inte utan anmärk
ning konstaterade, fyllt av darwinistiska tankegångar.3 Det stolta fram

1 Om Ibsens förhållande till Hegel på denna punkt se min uppsats Peer Gynt i E gyp
ten, Edda 1940, s. 237 ff.

2 Se W. Söderhjelm, Levertin, 1914— 17, flera ställen.
3 W. Söderhjelm, a. a., 1, s. 337.
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tidsperspektiv, de öppnade, skymtar väl någon gång, t. ex. i gitarrspe
larens ord i I  Bougival, men det, som gripit honom, är vissheten om det 
oslitliga sambandet med människans låga ursprung. Den knöt an till 
den starka upplevelse av det primitiva, som redan hans barndom skänkt 
honom och som ständigt utövade en skräckfylld dragning på honom. 
Denna pessimistiska konsekvens tittade fram överallt i tidens diskussion. 
Darwin själv kunde inte undertrycka den.1 Utvecklingsfilosofen Hoffding 
hade inte utan tvekan svarat ja på frågan, om man kunde tro på ett 
framsteg, och skyndat sig att tillägga: »De historiske Magters Sejghed 
og Udholdenhed, en dybt liggende Aare, som bringer Fortidens Blod 
til endnu at pulsere i Nutidens Organer, de faste Baand, ved hvilke det 
Nuvserende, selv hos dem, der mene at reprsesentere det nyeste Nye, 
haenger sammen med det Gamle, Glemte eller endog Foragtede, — alt 
det have vi lsert at aabne vort Blik for» (a. a., s. 599). Och Bourget hade 
dragit rent pessimistiska konsekvenser. »Les tendances héréditaires» 
voro tillsammans med »les connaissances acquises» den »pression formi
dable», som människan förgäves sökte befria sin hjärna från (a. a., a. s.).1 2 
Vetenskapen har, säger Heidenstam (.Renässans, s. 18), låtit oss blicka 
»alltför djupt in i naturens hemskaste kaninkällrar». Tron på utveckling 
och framtid är svag, den är »romantikens blåa blomma / planterad i en 
jakobinerluva», heter det med en heinesk vändning (H. A. 1, s. 9). Den 
Gamla Heliga förkunnar den järnhårda lagbundenheten, inför vilken 
människans gudadröm faller kraftlös samman. »Jag är Den Gamla Heliga 
som stod / på havets släta botten under tången / re’n i den första tidens 
vattuflod, / och i min hand är ännu jorden fången» (1, s. 29). Samma 
tanke kommer fram i berättelsen om samvaron med fadern: då de läste 
gamla släktbrev, tyckte de sig se en kedja, »som genom tider av oräknade 
år band dem själva samman med havsvattnet och jordens mylla. Kedjans
bortersta ringar voro djur, men de närmaste människor-------» (3, s. 257).
Livet hade uppstått i havet, och i tång och alger såg vetenskapen de 
direkta avläggarna av urväxterna, de första bärarna av det organiska 
livet, denna moderna åskådning kunde Heidenstam finna tolkad i ståtliga 
hugoska vers hos fransmannen Bichepin, som han ett par gånger nämner 
med sympati. Ola Hansson tolkade i en essay 1888 vältaligt det patos, 
som fyller hans dikt, vilken han kallar »protoplasmapoesi».3 Richepin har 
en förkärlek för allegorier, ofta av visionär karaktär.4 Han kallar naturen 
»la reine altiére», vars hemligheter vetenskapen förgäves söker avslöja. 
En av hans diktsamlingar heter La mer (1886) och utgör en hyllning till

1 Se avslutningsorden i The Descent of Man.
2 Jfr även Ola Hanssons essay om Bourget från 1886, i Litterära silhuetter, 1926, sär

skilt s. 166.
3 O. Hansson, a. a. s. 280 ff.
4 I Les blasphémes, 1884, skildrar han i Carneval de döda, som föras i dansen av »celle 

å qui deux troux servent d’yeux», »la Mort au nez ridicule», och i L'Apologie du diable 
framställes en ren hallucination:

»Le Diable, je l’ai vue, vous dis-je, en vérité.
J’étais au coin du feu, seul, relisant le livré 
du vieux Lucréce, dont la parole m’enivre,

quand tout å coup je vis, prés de la cheminée, 
å 1’autre coin, vautré dans le fond d’un fauteuil, 
le Malin souriant et qui clignait de l’ceil.»
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havet som livets vagga. En av dikterna där heter Les algues, i vilken han 
apostroferar »algues, varechs et goémons» (tång):

»O vieilles algues, nous ne sommes 
que vos suprémes rejetons.

C’était en vous que la Nature 
de vivre risquait 1’aventure, 
et notre humanité future 
germait en fleurs dans vos boutons.»

Hans åskådning mynnar ut i en absolut illusionslöshet, som förnekar alla 
gudar och idoler och sätter människan i deras ställe: »Car il n’y a qu’un 
Dieu sur la terre: c’est Thomme» (La mort des Dieux, i Les blasphémes, 
1884). Denna stolta illusionslöshet förmår Alienus inte göra till sin. Han 
ser ständigt tillbaka. Livet strävar efter skönhet men kan aldrig befria 
sig från forntidens arv. »Det fula är liksom paddorna och ödlorna det 
efterblivna, som livet åtrår att övervinna genom oss» (1, s. 77). Den Gamla 
Heliga träder i vägen för drömmen om Zeushuvudet. »Jag är det onda, 
ty jag är det fula», förkunnar hon. Renässansmannen Alienus har velat 
slita sig loss från hem och släkt. Det är hans onda samvete, som talar ur 
den gamlas ord: »Först när du hemmets tröskel böjd beträtt, / av nåd jag 
skänker dig åt jorden åter» (1, s. 31).

Men Den Gamla Heliga är inte endast detta rent negativa, hämmande, 
inte enbart en symbol för den järnhårda naturnödvändigheten, inför 
vilken alla mänskliga strävanden äro meningslösa. Hon spelar också en 
annan roll, som antagligen bör ses i ljuset av den filosofiska pessimismen, 
vilken utgör en viktig del i Heidenstams tankevärld. Hon representerar 
en makt i tillvaron, som tar den enskilda människan i tjänst för sina egna 
syften genom att föregyckla henne hennes eget bästa. Hon går fram med 
hst, och det visar sig tih slut, att drömmen om Zeushuvudet också är 
ett medel i hennes hand. Just i det ögonblick, då Alienus försvurit sig 
åt detta ideal och trott sig säkrast trotsa henne, har han mest ohjälpligt 
gått i hennes fälla. Det är hon, som till slut bär fram Zeushuvudet, fram
tidsdrömmen, som alltid hindrat Alienus att stanna och njuta av livet, 
och då han krossas av det, har han utfört sin tjänst för ett högre syfte. 
Hegel hade talat om förnuftets hst, som driver världsutveckhngen framåt, 
Schopenhauer om den bhnda viljan, och hos Hartmann möter en kombina
tion av dessa idéer. Smärtan, missnöjet driver människan framåt, tron 
på ett framsteg är visserhgen en illusion, men det är den stora människans 
plikt att ändå leva med i denna illusion, ty på det sättet bidrager hon 
till den medvetandets seger över den omedvetna viljan, som till sist skall 
leda till det kosmiska självmordet, vilket är den hartmannska filosofiens 
paradoxala slutpunkt. Denna är enhgt sin upphovsman varken optimism 
eher pessimism, och i den riktningen tolkade honom också Strindberg 
— i kap. 3 av I  röda rummet — vilket kan tänkas ha haft betydelse för 
Heidenstams uppfattning. Geniets phkt att i entusiasm och resignation 
spela med i världsdramat, är en tanke, som kommer nära Heidenstams 
känsloläge. Den Gamla Hehga är för att använda Strindbergs ord utveck
lingens »rörelsevehikel». »Jag, kvalets gudom, följer dina fiät, / och av 
min hand skall dig ett gissel viras» (1, s. 29). Efter Hadesvandringen an
ropar Alienus henne om förbarmande och vill lägga ned kampen, men
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hennes gäckande ord driver honom fram på nytt. Vandringen till Ilades 
har varit en symbol för Alienns dröm att en gång i det förflutna finna sin 
önskan förverkligad. Denna dröm har visat sig falsk, och han bönfaller 
henne att säga, »att det jag älskar är min önskans syn, / är framtidsriket 
bortom seklers bryn, / som jag av irring kallat det förflutna». Men han får 
blott till svar, att det sanna står gömt »bakom töcken». »Men vi hava 
ju intet val», säger Hartmann (a. a. 1, s. 296), »vi måste framåt, även om 
vi icke vilja. Likväl ligger icke guldåldern framför oss, utan järnåldern, 
och drömmarna om framtidens guldålder visa sig ännu mycket tommare 
än de om forntidens» (2, s. 199 ff.) Om den lidelsefulla dyrkan av skön
heten som livets mening mest leder tanken på pessimismen i Schopen- 
hauers form, så är det denna förkunnelse av aktiviteten, som är besläktad 
med Hartmann, med vilken även många andra tankar i H. A. äro besläk
tade. Dennes framställning av de olika stadier av illusionen, som mänsk
ligheten har att genomgå, från barnets till gubbens, skymtar i romanens 
grundritning. Hartmann framställer den primitiva människans psyke 
på samma sätt som Heidenstam i Den Gamla Heliga: den våldsamma 
svängningen mellan hej dlös njutning och drift till berusning för att glömma 
medvetandets onda å ena sidan, å den andra en asketisk dyrkan av li
dandet för dess egen skull. Heidenstams angrepp på samtidens poesilösa 
konst har sin metafysiskt motiverade motsvarighet hos Hartmann, vilken 
liksom Hegel anser konsten höra till ett tidigare stadium.1 Mänsklighetens 
och människans illusionslösa ålderdom får hos Hartmann samma upp
höjdhet som i H. A:s slutscen.

»Då skall hon i denna upphöjda melankoli, som man vanligen finner hos sn il
len eller även hos andligen högtstående gubbar, sväva liksom en förklarad ande 
över sin egen kropp, och liksom Ocdipos på Kolonos i den fridsamma förkänslan 
av icke-tillvaron till slut känna tillvarons lidande som blott främmande, icke 
som ett lidande, utan till slut blott som ett medlidande med sig själv.» (Harb- 
mann, a. a. 2, s. 296.)

Stämningen från Oedipos faller över Alienus’ död liksom över en tidigare 
stor dödsscen i svensk litteratur: kung Fj alars.

Den filosofiska pessimismen har Heidenstam emellertid säkerligen stiftat 
bekantskap med även hos en annan inflytelserik samtida, som otvetydigt 
spelat en roll också för honom, nämligen Eenan. Jag har i det föregående 
redan nämnt denne i samband med dikten Förnuftets gudinna, där den 
vise mannen i sin vacklan mellan tro och tvivel, optimism och pessimism 
bär drag av Eenan. Dennes pessimism får sitt uttryck i de förut nämnda 
Dialogues et fragments philosophigues, som tillkommit under intryck av 
fransk-tyska kriget och Pariskommunen.1 2 Det är en trots-allt-filosofi, 
vars grundstämning på ett helt annat sätt än hos Hartmann får sin spän
ning av entusiasm, resignation och genikult. »En somme, la fin de Thuma- 
nité, c’est de produire des grands hommes», förklarar han (s. 103). Det

1 Hartmann, a. a. 2, s. 290: »Konsten är då icke längre, vad den var för ynglingen,
den höga saliggörande gudinnan, den är blott en ännu med halv uppmärksamhet till 
vederkvickelse från dagens mödor njuten förströelse, ett opiat mot ledsnaden eller en 
muntration efter affärernas allvar.----------- Konsten skall för mänskligheten i manna
åldern överhuvudtaget vara ungefär detsamma som Berlinerlustspelet om aftonen är 
för börsmannen.» Jfr H. A . 1, s. 129 f.

2 Om Renan och pessimismen skrev den av Strindberg (a. a. a. s.) omnämnde E. 
Caro i sin 1880 till svenska översatta bok Pessimismen.
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är detta, som gör livet möjligt att leva. Varför det är möjligt heter som 
bekant en skiss i V. o. V ., där skalden berättar, hur han i öknen möter 
en ung jude med Josephus Judarnas historia i handen och av denne — 
Benan? — får veta, varför det är möjligt att ej förakta människorna. 
»Det är ej för deras skull, ropade han och pekade runt hela synranden, 
men för de få stora, som vi måste beundra.» Tillvaron går, säger Benan 
i hegelska ordalag, mot ett mål; en inre nödvändighet leder utvecklingen, 
och varje varelse måste medverka i denna strävan. Principen är smärtan, 
missnöjet. »Le bien-étre n’engendre que 1’inertie; la géne est le principe 
du mouvement» (s. 22). Den kan också kallas för »le désir», och därmed 
är H. A:s nyckelord angivet, önskan. »Le désir est le grand ressort pro- 
videntiel de 1’activité; tout désir est une illusion, mais les choses sont 
ainsi disposées qu’on ne voit 1’inanité du désir qu’aprés qu’il est assouvi» 
(s. 27). Yi exploateras för något syfte. »L’hame§on (metkroken) est évi- 
dent, et néanmoins on y a mordu, on y mordra toujours» (s. 29). Mot 
detta okända kan man som Schopenhauer revoltera, eller man kan som 
Fichte resignera, ja, t. o. m. älska det, och det är, säger Benan, den ni
ställning han själv lyckats bevara. Materialismen är en »philosophie de 
pygmées». »Le grand homme doit collaborer å la fraude qui est la base 
de 1’univers; le plus bel emploi du génie est d’étre complice de Dieu, de 
conniver å la politique de FÉternel, de contribuer å tendre les lacs myste- 
rieux de la nature, de l ’aider å tromper les individus pour le bien de F en
semble, d’étre Finstrument de cette grand illusion-------» (s. 45).

Bakom Benans suggestiva ord skymtar nära nog visionen av Den Gamla 
Heliga, smärtan, det onda, vilken till sist avslöjar sig som Guds redskap. 
På hegelskt vis slår varje begrepp, drivet till sin spets, över i sin motsats. 
Varje strävan är meningslös och meningsfylld. »Står jag en galen i en ring 
av galna!» utbrister hon (3, s. 297). Det finnes en överensstämmelse i själva 
ordvalet. Den Gamla Heliga framställer ständigt sitt verk som en list: 
hon vill fånga Alienus i »ett nät av frågor» (2, s. 17), hon gillrar sitt nät 
(2, s. 201), Alienus söker fly hennes »finter» men fångas ändå ohjälpligt i 
hennes »snara» (3, s. 300); han talar om hur hon »listigt fogat» det så eller 
så (1 s. 129). Benan använder en grupp av liknande ord: »Fhame§on», 
»la fraude», »ruses», »appeau»; »L’univers est ce grand égoiste qui nous 
prend par les appeaux les plus grossiers» (s. 29).

Alla dessa idéer och ännu många andra ha varit det material, med vilket 
Den Gamla Heliga byggts upp, men att gestalten förmått framträda med 
skärpan av en hallucination, har sin grund i de medfödda tendenser hos 
diktaren, som här alltifrån början framhållits. Den gamle Alienus sam
manfattar innebörden i sitt livs kamp, då han talar om »det mjältsjukans 
frö, som han ärvt med sitt fäderneblod och som han uppbjuder hela sitt 
liv att rensa bort» (3, s. 274). Den Gamla Heliga är denna mjältsjukans 
»svartalf» (Tegnér), som ständigt följer diktaren och ibland i synlig gestalt 
träder fram ur hans skugga.1

1 Ur andra bandet av samlingsverket Mårbacka och Övralid, som utkommit, sedan 
min uppsats börjat tryckas, kunna nya bidrag hämtas till tolkningen av H. som vi
sionär. Särskilt anmärkningsvärda äro uppgifterna (av Fanny von Wilamowitz-Moel- 
lendorff, s. 510 f.) om hur den åldrige H. vid ett besök på Olshammar sett sin morfar, 
och hur vid ett annat tillfälle snödrivorna framkallat en illusions vision av karolinska 
ryttare. »Jag behöver se dem, då kommer de!»


