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Ideer

Weekendavisen
1300-tallet er borgbyggeriets storhedstid i
Danmark, og det skyldes simpelthen, at der
ikke var lov og ret i landet. Enhver, der havde
noget at beskytte, måtte selv befæste det, mens
tronprætendenter, sørøvere, konger og hertuger
drog frem og tilbage gennem landet og tilegnede sig, hvad de kunne. Den kun 12-årige
Erik Menved, der blev konge efter sin far Erik
Klipping, havde en aldeles umulig opgave,
og skønt han vandt bogstaveligt talt alle sine
krige, kunne han ikke holde ordentligt sammen på sit rige. Da hans bror Christoffer blev
konge, gik Danmark fra hinanden i statsgæld
og stridende panthavere; Christoffer II er gået
over i historien som kongen Uden Land.
DE nye borge fra 1300-tallet ligger inde i
landet; de er beregnet til at beskytte beboerne og deres jordiske gods mod hærgende
krigskarle og hævngerrige naboer. På borgene
blev der administreret og forhandlet, og
prominente fanger sad på borgene. Kolding,
Ribe, Gottorp, Arreskov, Hagenskov,
Svendborg, Egholm, Næsholm, Hindsgavl,
Bygholm, Horsens, Viborg, Wolstrup og Kalø.
Slotsruinen på Kalø er den mest imponerende,
middelalderlige borgruin, vi har, et sted, hvor
man kan opleve murenes tykkelse og få en
fornemmelse af, hvordan det var at befinde sig
her, da borgen var et sted fuldt af mennesker
og dyr.
De middelalderlige borge var essentielt
hjem, der kunne forsvares. Kun ganske få som
Sprogø var ikke ramme om enten deres ejeres
eller den omrejsende konges husholdning.
Borgene var fulde af mænd, kvinder og børn,
og der blev arbejdet med alt muligt inden for
murene. Der var abildgård og humlehave,
kålgård og i voldgraven gæs, og når fjenden
samlede sig foran borgens mure, var alle med
til at forsvare den.
Kun nogle få af de middelalderlige borge,
vi har bevaret, viser i dag, hvordan beboelsen
så ud i sådan et hus; Kärnan i Helsingborg er
det mest intakte, men dele af Nyborg Slot er
fra samme tid og dekoreret på lignende måde.
Det var ikke store rum, man havde at gøre
godt med i Middelalderens borge, og fulde
af træk og kulde fra de massive mure har de
sikkert været, men det var også først i det 20.
århundrede, mennesker begyndte at tilbringe
mere tid indendørs end udendørs.
Noget af det allermorsomste er, at
Middelalderen knap var overstået, før folk
begyndte at romantisere den; renæssanceslotte
fra 1500-tallet, som aldeles ikke kan eller skal
forsvares, er udstyret med skydeskår og skoldehuller, hjørnetårne, voldgrav og vindebro.
Egeskov Slot på Fyn og Borreby ved Skælskør
er den slags vidunderlige fantasier over fordums krigeriske herlighed.
Rikke Agnete Olsen med fotos ved Jette
Klerk: Danske Middelalderborge. Aarhus
Universitetsforlag.

De kvindelige beboere smider sten i
hovedet på fjenden fra borgens tårne.
Fra Heidelberg Universitetsbibliotek.
LAYOUT: LENA THURMANN
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Panik. Moderen styrter efter fødslen skrækslagen bort. Talrige kyske nymfer er siden fulgt i hendes
spor. Den omkringfarende Pan har alle dage forstået at bringe sindene i kog.

Vinden i Sivene
Af KRISTOFFER MARIBO

Stud.mag., Klassisk græsk
Københavns Universitet

F

oråret er over os, og med det følger
hyrdeguden Pan. Den lille gud
boltrer sig i skove og på bakker, og
særligt heldige danskere med bopæl
i det grønne vil om aftenen kunne høre hans
liflige fløjtespil. Beboerne skal dog vare sig.
Hvis Pan forstyrres i sin højt elskede middagssøvn, revancherer han sig prompte ved at brøle
fra sin grotte og indjage gerningsmændene en
panisk skræk, der efter sigende får deres hår til
at blafre.
Kulten for Pan har sit tidligste centrum
i den skovrige bjergegn Arkadien. Græsk
mytologi er født af en altomfavnende, hemmelighedsfuld natur, som uberørt breder sig
over enorme bjerge og ned i dybe, lunefulde
dale. Naturen er et skjul for guddommelige
væsener, de såkaldte daimoner, der omfatter
utallige slags nymfer og satyrer. Nymferne er
unge kvinder, der holder til i floder, kilder,
træer og grotter, og som er på evig flugt fra de
bukkelignende, elskovslystne satyrer.
Pan er herre over dem alle. Han er en excentrisk lille gud med gedebukkeben, horn, langt,
smudsigt skæg og en ret så veludviklet libido.
Hvad bukkeguden mangler i fysisk fremtræden, kompenserer han for med sin musikalske
sensibilitet, sit koleriske temperament og et
aldrig svigtende gåpåmod.
Pan introduceres i den græske litteratur
omkring det femte århundrede f.Kr. Med
en noget omdiskuteret, måske lidt for oplagt
etymologi ræsonnerer den homeriske Hymne
til Pan, at gudens navn kommer fra det græske
tillægsord pan, der betyder »hel« eller »alt«.
Hymnen meddeler, at Pans fader er vædderguden »Hermes den rappe,« som tillige er
gudernes sendebud. Hermes drager en dag fra
gudernes bolig på Olympen ned til Arkadien
for at vogte får. Herude i de duftende enge
bliver han forelsket i en »hårfager nymfe«, som
han fluks besvangrer.
Resultatet af deres elskov bliver den lille Pan,
der ifølge digteren er »en underlig skabning
at skue: rødblisset fjæs som en dranker – med
horn som en buk og dens klove!« Ved synet
af sit beskæggede afkom styrter moderen
øjeblikkelig bort, mens Hermes glæder sig
over den nyfødte søn. Sendebudet pakker ham
derfor nænsomt ind og tager ham stolt med op
på Olympen til stor glæde og morskab for de
andre guder.
Pan vokser op i de arkadiske bjerge, hvor
han dagen lang »farer igennem den tætteste
kratskov« og »stormer hen over de vidtstrakte,
glitrende bjerge«. Om aftenen blæser han op
til dans på sin fløjte, mens »de sværmende
nymfer«, som han altid formår at omgive sig
med, taktfast træder »til dansen om kilden,
der lyser i mørket«.
NYMFERNE er den livlige guds store
kærlighed. De er dog ikke altid lige interesserede i ham. Den romerske digter Ovid
(43 f.Kr.–18 e.Kr.) fortæller i første bog af
sin mytologiske digtsamling Metamorphoses
(dansk: Forvandlinger) fra år 8 e.Kr., hvordan
Pan efter en mislykket romance opfinder den
navnkundige Panfløjte, også kaldet en syrinx,
som han sidenhen er blevet så kendt for.
Den smukke Syrinx er i digtet en af de
sædvanlige, ombejlede nymfer fra »Arkadiens
kølige bjergland«. Hun er særdeles jomfruelig

og formår bestandig at narre de gejle satyrer,
som jævnligt forfølger hende. En dag strejfer
hun omkring på Lykaion-bjerget, hvor hun
opdages af Pan, der troligt påbegynder en ivrig
kurtisering.
Syrinx vil bestemt ikke omfavnes af den
smudsige gud og flygter over hals og hoved
med Pan i hælene. Men da hun når Ladonflodens »sandede leje«, standses hendes flugt
af vandet. Hun ser ingen anden udvej end at
råbe til sine søstre om hjælp, og flodnymferne
forvandler hende straks. Så da Pan endelig
ser sit snit til at gribe fat om Syrinx, får han
»i stedet for Nymfens smækre midje« alene
hånden om et siv.

Månedens myte
I løbet af første halvår 2012 gennemgår vi
en stribe af de klassiske myter, der danner
grundlag for mange af vore dages velkendte
begreber, samt hvordan de er blevet
modtaget og brugt i litteraturen.

Vinden suser nu i sivene og skaber »en
klinger og klagende lyd«, mens Pan står alene
tilbage, duknakket og sukkende. Han gribes
imidlertid sådan »af harmonien i denne
mærkværdige syngen«, at han konstruerer en
fløjte »af rør af ulige længde, forbundet med
bivoks«. På denne måde kan han frit fortsætte
sin kurtisering af nymfen, og fløjten er følgelig
opkaldt efter dem begge.
Grækeren Longos (2. årh. e.Kr.) fortæller i
sin erotiske roman Daphnis og Chloe om Pans
mindre formildende sider. Scenen er antagelig
de arkadiske bjerge, hvor Pan er blevet misundelig på nymfen Ekko, som med sin blænden-

de skønhed og store musikalske færdigheder
ganske overstråler den viltre gedebukkegud.
I de nærmeste gedehyrder indjager Pan
derfor en panik, der gør dem »vanvittige«.
Hyrderne sønderriver øjeblikkelig Ekko »som
Hunde eller Ulve« og spreder hendes lemmer, der fortsætter med at spille, »ud over hele
Verden«. Moder Jord får medlidenhed med
Ekkos efterladte søstre, og hun skjuler derfor
nymfens lemmer, som bevarer deres musik,
og som oven i købet efterligner »Pan selv, naar
han spiller paa Fløjte«.
HAR du faret vild i dunkle Skove?« spørger
J.P. Jacobsen (1847-1885) sin læser i digtet En
Arabesk fra 1871. »Kjender du Pan?« Efter alt
at dømme har samtidens svar været et rungende Javist! Eftertiden har nemlig været særdeles
generøs med referencer til Pan, og særligt to
fortolkningstraditioner forekommer at gå igen;
en erotisk funderet og en art panteistisk, som
med den homeriske Panhymne in mente ser
guden som symbol på verdensaltet.
I dansk litteratur synes Pan at opleve sin
storhedstid i netop J.P. Jacobsens århundrede. Symbolisten Sophus Claussen (18651931), som vi tillige har set tage sig kærligt
af Afrodite, er primus motor inden for den
erotiske fortolkning af Pan-motivet, mens
Thøger Larsen i sit digt Pan (1904) opfatter
hyrdeguden som værende ét med naturen.
Omkring år 1900 begynder den fløjtende
bukkegud ligeledes at spille en mærkbar rolle
i den europæiske musik. Herhjemme komponerer Carl Nielsen i 1918 orkesterstykket Pan
og Syrinx, der ved premieren hensætter særligt
distingverede anmeldere til Ladon-flodens
syngende bredder. Se, det er sandelig musik,
der er det danske forår værdig!
Homers Hymner er oversat af Alex Garff og Leo
Hjortsø (1961). Ovids Metamorfoser er oversat
af Otto Steen Due (2005). Longos’ Daphnis og
Chloe er oversat af Aage Kragelund (1941).

Pan og Syrinx, malet af den flamske barokmaler Jacob Jordaens i 1625.
KORREKTUR: FLEMMING GERTZ

