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Förord

Under de år som gått sedan krigsslutet 1945 har den tysk-
språkiga litteraturen haft en tämligen undanskymd plats i det 
svenska kulturmedvetandet. Tecken på viss förändring och 
ett förnyat intresse för tysk kultur – i synnerhet med Berlin 
i fokus – går förvisso att skönja, men bristande kunskaper i 
tyska språket sätter gränser för den som vill orientera sig i det 
tyskspråkiga litteraturlandskapet.

Tysk litteratur: från Hildebrandssången till Kanak Sprak är 
den första översiktliga framställningen på svenska av hela den 
tyska litteraturens utveckling. Den bygger vidare på mina 
båda tidigare litteraturhistoriska böcker, Im Spiegel der Lite-
ratur (1998) och Literatur und Leben (2002), som använts 
i gymnasieskolan, respektive lärar- och grundutbildningen i 
tyska vid svenska universitet och högskolor.

Tysk litteratur vill vara en bildningsbok för en intresserad 
allmänhet och ge en överskådlig framställning av den tyska 
litteraturen och dess historia under tolvhundra år. Boken gör 
inte anspråk på att vara systematisk och heltäckande, därtill 
är ämnet alltför stort, men den försöker ge en tidsbakgrund 
och belysa litterära tendenser och författarskap med centrala 
verk som exempel.

Boken är upplagd så att de litterära verken genomgående 
står i förgrunden, inte författarbiografierna. Varje kapitel 
inleds med en kort översikt över respektive epok och en för-
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klaring av det litterära sammanhanget. Urvalet av verk och 
texter speglar deras historiska betydelse och den verkan de 
utövat på sin och en senare tids kultur och litteratur. Huvud-
vikten ligger på litteraturen från slutet av 1700-talet fram till 
och med våra dagar.

Boken syftar också till att väcka intresse för läsning av tysk 
litteratur på svenska. För att läsaren lätt ska kunna se vad som 
finns i svensk översättning, anges översatta boktitlar inom cita-
tionstecken, t.ex. Heinrich Mann, Professor Unrat (1905; ”Blå 
ängeln”). Årtalet anger när boken först publicerades på tyska.

Litterära citat är översatta till svenska av författaren till 
denna bok, om inte annat anges.

Med de sök- och informationsmöjligheter som står till buds 
genom den digitala utvecklingen kan man kanske tycka att 
en bok om den tyska litteraturens historia är överflödig. Men 
man kan också hävda motsatsen, att det just på grund av all den 
fragmentiserade kunskap som nu finns på nätet behövs en sam-
manhängande framställning, som tar upp litte rära utvecklings-
linjer och viktiga författarskap. Det har saknats en guide på 
svenska till den tyska litteraturen. Av den anledningen har Tysk 
litteratur: från Hildebrandssången till Kanak Sprak kommit till.

Bidrag för tryckning har utgått från Stiftelsen Konung  Gustaf 
VI Adolfs fond för svensk kultur, Åke Wibergs stiftelse, Anders 
Karitz stiftelse samt från Forskningsrådet vid Akademin för 
utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.

Ett särskilt tack vill jag rikta till förläggare Trygve Carlsson 
som genom sin utgivning under lång tid värnat om det tysk-
språkiga kulturområdet.

Till sist vill jag framföra mitt stora och varma tack till 
Susanna Hellsing som med sällsynt gott språkligt och kritiskt 
omdöme bidragit med konstruktiva synpunkter på den text 
som nu föreligger.

Uppsala, våren 2016

Sture Packalén
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KAPITEL 1

Germansk och kristen diktning  
på tyska 750–1150

Trollformler och besvärjelser
Långt innan man använde skriften för att på tyska teckna ner 
berättelser och minnen från gamla tider, gick berättelserna 
muntligt vidare från person till person, precis som skämt och 
historier gör än idag. Till denna urgamla berättarkonst hör 
också trollformler och hedniska besvärjelser mot sjukdom 
och ondska. Världen var nämligen – trodde man – full av 
onda krafter och makter. Människorna gjorde vad de kunde 
för att försöka behärska dessa makter och göra dem vänligt 
sinnade.

Trolleriet och besvärjelserna från den grå forntiden bekäm-
pades av den kristna kyrkan, men de var seglivade – även bland 
kyrkans män. Det är därför inte förvånande att en munk 
någon gång på 900-talet skrev ner två gamla germanska troll-
formler på det tomma försättsbladet till en religiös handskrift. 
På så sätt kom de att bevaras i sin ursprungliga form ända 
till våra dagar. Sitt namn, Merseburger Zaubersprüche, fick 
trollformlerna efter klostret Merseburg i närheten av staden 
Halle där man hittade dem i mitten på 1800-talet. Den första 
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besvärjelsen gäller en skadad häst, medan det i den andra, här 
återgivna, är en fånge som ska befrias av trollkunniga kvinnor.

Eiris sâzun idisi, sâzun hêra duoder.
suma hapt heptidun, suma heri lezidun
suma clûbôdun umbi cuoniouuidi:
insprinc haptbandun, inuar uîgandun!

En gång satte sig disor än här, än där.
somliga band bojor, andra lamslog den [fientliga] hären
andra igen knöt upp fängsel:
spring ut ur ditt fängelse, undfly dina fiender!

Karl den store och de gamla hjältesagorna
Efter folkvandringstiden (300–500-talet) uppkom en dikt-
ning som lovprisade och besjöng hjältar och dådkraft. Kej-
sar Karl den store (768–814) var en framsynt man som satte 
värde på de gamla germanernas muntliga hjältesagor. Han såg 
också till att man samlade in och skrev ner dem. Tyvärr har 
de flesta av dessa uppteckningar förstörts under tidernas lopp. 
Det vi idag känner till om sagorna just från den germanska 
folkvandringstiden, är därför ofullständiga rekonstruktioner 
som bygger på andra, senare berättelser, t.ex. den nordiska 
Edda-diktningen om gamla germanska gudar och hjältar.

Eftersom den ”hedniska” diktningen från den tidiga medel-
tiden (400–700 e. Kr.) var muntlig och ytterst få männi skor 
kunde läsa och skriva, finns den bevarad enbart i korta hand-
skrivna fragment. Ett viktigt sådant fragment är Hildebrands-
lied (”Hildebrandssången”), som ett par munkar från klostret 
Fulda någon gång kring 810 skrev ner på insidan av pärmen 
till en religiös handskrift. Hildebrandslied är skriven av en 
okänd diktare och den ger oss en inblick i den gamla german-
ska tankevärlden. Så här lyder de första raderna:
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Ik gihôrta dat seggen,
Dat sih urhêttun aenon muotîn,
Hiltibrant enti Hadubrant untar heriun tuêm …

Det hörde jag sägas
i gamla sägner,
att till tvekamp möttes
två kämpar,
Hildebrand och Hadubrand,
mellan tvenne härar.
Sonen och fadern
fattade spjuten,
spände sina brynjor,
med svärd sig gjordade.
Hjältarna redo
rustade till kampen.
Övers. Sven B.F. Jansson

Innehållet i Hildebrandslied är ungefär följande: Hildebrand 
som under ett tiotal år genomkorsat världen i krigstjänst är 
på väg hem. Under en spaningstur till häst stöter han på sin 
son Hadubrand. Hildebrand känner genast igen sin son och 
ger sig till känna. Men Hadubrand litar inte på hans ord, utan 
tror att det är fråga om en krigslist av något slag. Hadubrand 
har hela tiden trott att fadern var död. Genom att skymfa och 
kalla sin fader feg, tvingar Hadubrand honom till tvekamp. 
Enligt de hedniska ärebegreppen var Hildebrand nämligen 
tvungen att kämpa mot sin son för att inte anses som feg. 
Konflikten kan bara lösas genom att fadern försvarar sin ära 
– det som germanerna satte högst i livet – och tvingas döda 
sin egen son. Med denna människosyn verkar Hildebrandslied 
oförsonlig och skrämmande, men samtidigt är denna hjälte-
saga ett fascinerande vittnesbörd om en gången tid. I skarp 
kontrast till den kristna diktningen vid den här tiden som 
predikade försoning, kärlek och oegennytta, ställer Hilde-
brandslied jaget och självhävdelsen i centrum. Med högburet 
huvud litar den förkristna människan bara på sig själv och 
riktar aldrig blicken mot någon gud.
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Kristendomens och klostrens betydelse  
för det tyska skriftspråket

Under medeltiden förträngs den germanska berättartraditio-
nen av kristen diktning på tyska. Det innebär att gamla teman 
uttyds på ett kristet sätt och att de traditionella formerna för 
berättande fylls med ett kristet budskap. För att rätt förstå 
den medeltida diktningen är det nödvändigt att känna till 
tidens kristna tänkesätt. Bland annat att människan under 
medeltiden är övertygad om att hela Guds skapelse är harmo-
niskt sammanhängande, men att den samtidigt är förborgad 
för oss och kräver uttydning. Detta yttrar sig till exempel i 
en genomgående och hemlig talsymbolik, i synen på univer-
sums ordning och på hur denna ordning har sin motsvarighet 
i människokroppens byggnad. Till saken hör också att natu-
ren och jordelivet inte nedvärderas utan inordnas tillsammans 
med det mänskliga förnuftet i ett stort och omfattande hie-
rarkiskt sammanhang som är underordnat Guds ordning och 
människans väg mot frälsning. Jämsides med detta lever dock 
den hedniska naturmagin vidare.

Ett av de första och viktigaste språkliga minnesmärkena 
från den tidiga germanska tiden är en översättning av de fyra 
evangelierna från grekiska till gotiska av biskopen Wulfila (ca 
311–383). Arbetet påbörjades runt 369 och texten skrevs 
sedan av på 500-talet med silver- och guldbläck i Ravenna. 
Denna praktutgåva har fått namnet Silverbibeln. Idag finns 
den bevarad och att beskåda i Uppsala universitetsbibliotek. 
I övrigt var nästan allt som överhuvudtaget var skrivet på 
700- och 800-talet, avfattat på latin eller grekiska. Det fanns 
inte något riktigt tyskt skriftspråk på den tiden. Först under 
Karl den stores tid började utvecklingen av den skrivna tys-
kan, den så kallade fornhögtyskan. Det skedde genom den 
omfattande bildnings- och missionsverksamhet som hade 
sina centra bland annat i klostren Sankt Gallen, Reichenau 
och Fulda. Till de allra tidigaste litterära minnesmärkena från 
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tidigt 800-tal hör Wessobrunner Gebet, som berättar om värl-
dens skapelse på stavrim, och fragmentet Muspilli som skild-
rar världens undergång och den yttersta domen.

Hur munkarna gick till väga och hur de använde litteratu-
ren i sitt missionsarbete ser man tydligt i versberättelsen Der 
Heliand (”Frälsaren”), tillkommen i klostret Fulda omkring 
830. För att göra kristendomens tankar om kärlek och för-
låtelse begripliga för germanerna använde missionärerna en 
stil som även den olärde lyssnaren kunde känna igen sig i. 
Med bland annat stavrim (”bättre börda man bär ej på vägen 
än mycket mannavett”; Havamal) återberättar Heliands förfat-
tare Nya testamentet som om det vore en gammal germansk 
berättelse. Så t.ex. skildras Jesus som en modig och berömd 
stamhövding med mycket land och många underlydande. 
Berättaren är också noga med att utelämna sådant som inte 
motsvarade det germanska sättet att tänka, till exempel bibelns 
förbud att hämnas en oförrätt. Däremot utmålas bland annat 
det bibliska bröllopet i Kaanan i starka färger, eftersom fest 
och dryckeslag var något germanerna gärna ville höra talas om.

Munkarna skrev också kommentarer och översatte latin-
ska ordböcker och bibeltexter till tyska. Så gjorde till exempel 
den förste till namnet kände diktaren i den tyska litteraturen, 
Otfried von Weissenburg (ca 800–870) från Elsass. Någon 
gång på 800-talet skrev han – på sydrhen-frankiska – sin 
Evangelienharmonie, det vill säga en sammanfattning av de 
fyra evangelierna i Nya testamentet. Genom dessa översätt-
ningar från latinet och grekiskan, som skrevs mellan raderna 
i handskrifterna, fick tyskan ta emot tidigare okända ord och 
begrepp från latinet. Språket berikades därför med många nya 
ord som hade med den kristna synen på livet att göra, till 
exempel ”Sanftmut” (mildhet), ”Demut” (ödmjukhet) och 
”Barmherzigkeit” (barmhärtighet).

En framträdande gestalt som verkade drygt hundra år 
senare var munken Notker Labeo (950–1022), som förestod 
klosterskolan och biblioteket i Sankt Gallen i Schweiz. Han 
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försökte genom översättningar och förklaringar på en bland-
ning av tyska och latin förmedla antika verk – Aristoteles, 
Vergilius, Terentius – och texter ur Bibeln till sina elever.

Framstående bildningsverksamhet  
vid nunneklostren

Trots översättningar som gjordes till tyska kom latinet att 
förbli litteraturens och de lärdas språk för lång tid framöver, 
framförallt i klostren. I den dåtida bildningsverksamheten 
deltog både munkar och nunnor. En av dem var Hrotsvitha 
von Gandersheim (omkr. 935–973?). Man vet inte mycket 
mer om henne än att hon var adelsdam och så kallad stifts-
jungfru i det exklusiva klostret Gandersheim. Här författade 
Hrotsvitha på latin åtta legender, sex dramer och två histo-
riska diktverk på över 10 000 verser. Hennes dramer är berät-
tande dialoger om helgon, martyrer och syndiga människors 
omvändelse. Det viktigaste av dem hade titeln Abraham. 
Dramerna är egentligen legender i dialogform och ovanligt 
levande. De berättar om livet i klostren, men också om hur 
det gick till på värdshus och marknader. Avsikten med dialo-
gerna var att de skulle ersätta den latinske diktaren Terentius 
erotiskt tvetydiga komedier. Dessa användes nämligen ofta i 
undervisningen under förevändningen att de rent språkligt 
var högtstående. Hrotsvithas verk föll i glömska ända till 
1501 då de utkom i bokform med illustrationer av Albrecht 
Dürer.

I närheten av klostret Melk i nuvarande Österrike levde Frau 
Ava (ca 1060–1127) som eremit. Hon utgick från evange lierna 
när hon kring 1125 skrev frälsningsberättelsen Leben Jesu som 
utan egentlig teologisk lärdom bär spår av hennes djupa from-
het.

Känd ännu i våra dagar är Hildegard av Bingen (1098–
1179) som grundade och var abbedissa i benediktinerklostret 
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Rupertsberg vid Bingen. Redan tidigt fick Hildegard uppen-
barelser som hon upptecknade i Liber Scivias. Boken väckte 
stor uppmärksamhet, fick påvligt erkännande och ledde till 
kontakter med samtida berömda personligheter som teolo-
gen Bernhard av Clairvaux. Hildegards oerhörda mångsidig-
het syns även i hennes egentonsatta liturgiska diktning och 
utöver det i alla de verk hon författade inom både medicin, 
fysiologi och kosmologi.
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KAPITEL 2

Riddarkulturen och  
den höviska litteraturen under 

högmedeltiden 1150–1300

Medeltiden i myt och verklighet
När man idag hör ordet medeltid, går tankarna ofta till en tid 
av oupplyst mörker och vidskepelse då människorna var helt 
underkastade maktfullkomliga adelsmäns välde. Men under 
romantiken – i början av 1800-talet – såg man medeltiden 
och riddarkulturen som en mytomspunnen tid som man 
längtade tillbaka till. Livet på medeltiden verkade enklare 
och klarare, människan visste sin plats i en tillvaro ordnad av 
Gud. Kejsardömet var starkt och det rådde religiös enighet. 
Så här skrev den romantiske diktaren Novalis i Die Christen-
heit oder Europa (1799) om medeltiden: ”Det var en vacker 
och lysande tid när Europa var ett kristet land, när en kristen-
het bebodde denna mänskligt gestaltade världsdel.”

Ja, kyrkan var en mycket stark, sammanhållande makt, 
som på många sätt präglade synen på livet och världen i alla 
samhällsskikt. Givetvis löd skol- och bildningsväsendet också 
under kyrkan. Det påminns vi fortfarande om genom de 
katedralskolor som ännu finns här och var i Sverige, t.ex. den 
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1085 grundade katedralskolan i Lund. En viktig roll spelade 
givetvis klostren. Medan de unga riddarna uppfostrades i jakt, 
ritt och tornerspel, sattes många unga adelsdamer i kloster 
och fick lära sig både läsa och skriva. Det var något som den 
absolut största delen av befolkningen inte kunde på den här 
tiden. Ofta var det därför så vid de medeltida hoven att kvin-
norna stod högt över sina män i bildning. Männen kunde 
t.ex. vara nog så skickliga på att skjuta med armborst eller att 
stycka en hjort. Läsa upp dikter som de lärt sig utantill kunde 
de också, men de klarade sällan av att läsa en rad innantill i de 
få bokhandskrifter som fanns.

De stora diktarna vid riddarhoven –  
Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach och 

Gottfried von Straßburg
Klostren var som redan nämnts viktiga ur kulturell synpunkt. 
Samtidigt försköts tyngdpunkten långsamt från klostren till 
riddarhoven. Intresset för kultur och diktning var stort och 
nådde sin topp kring sekelskiftet 1200. Då blomstrade den så 
kallade höviska litteraturen med diktare som Hartmann von 
Aue (1168–1210), Wolfram von Eschenbach (1170–1220), 
Gottfried von Straßburg (slutet av 1100- till början av 1200-
talet) och Walther von der Vogelweide (1168–1228). Genom 
den litteratur som dessa män skrev kan man få en uppfattning 
om hur dåtidens riddare levde. Men man måste komma ihåg 
att det här inte handlar om realistiska beskrivningar av livet på 
de ofta fuktkalla och dragiga borgarna, utan om en idealiserad 
skildring av den höviska riddartillvaron och dess dygder.

Högst bland dessa dygder står troheten mot Gud och mot 
fursten, länsherren. Utan den får man ingen ära. Äran i sin tur 
kräver att riddaren måste visa dådkraft, men också ge prov på 
måttfull höviskhet, självbehärskning, gott humör och känna 
förbarmande med utsatta och hjälpbehövande. Det är vik-
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tigt att äran uppehålls utåt, vilket innebär att förolämpningar 
kräver hämnd. Skolning i det rätta höviska förhållningssättet 
får riddaren genom att han i s.k. ”Minnedienst” (”tjänst för 
hövisk kärlek”) lär sig utöva de ridderliga dygderna i en hög-
ättad dams namn och närvaro.

Kung Artur och riddarna kring runda bordet
På 1100- och 1200-talen läste man inte tyst ur de få och 
dyrbara handskrifter som fanns tillgängliga. I stället var det 
vanligt att sångare och trubadurer underhöll publiken på 
furste- och riddarhoven. Livfullt återgav trubadurerna gamla 
berättelser som förts vidare muntligt genom århundradena. 
På denna rika tradition med rötter i Provence – framförallt 
Chrestien de Troyes epos – byggde sedan de medelhögtyska 
diktarna sina berättande verk.

Den viktigaste sagoskatten att ösa ur var den om kung 
Artur och riddarna kring runda bordet. Enligt sagan samlade 
kung Artur de tolv ädlaste riddarna och de vackraste jung-
frurna i sitt land kring ett runt bord. Där berättades det om 
modiga och djärva riddardåd. Dessa sagor kopplade diktare 
sedan ofta ihop med den kristna legenden om sökandet efter 
den heliga Graal. Det var den skål det sägs att Jesus blod sam-
lades upp i när han togs ner från korset. Skålen bevarades 
enligt sagan på Graalsborgen där den var oåtkomlig för vanli-
ga människor. Den riddare som fick nåden att beträda borgen 
kunde sedan få bli en av de riddare som vaktade den heliga 
Graal. Det betydde också att han fick leva ett saligt liv utan 
smärta och död. Förutsättningen var dock att han ställde en 
fråga som visade att han var värdig allt detta.

På just berättelserna om riddarna kring runda bordet byg-
ger bl.a. riddareposen Parzival (omkr. 1200; ”Parzival”) av 
Wolfram von Eschenbach och Tristan och Isolde (omkr. 1210) 
av Gottfried von Straßburg.



riddarkulturen och den höviska …

29

Den unge Parzifal blir uppfostrad långt inne i skogen av 
sin mor. En dag stöter han på fyra riddare som han slår följe 
med. Efter många äventyr kommer han till kung Arturs hov 
och sedan så småningom till Graalsborgen där Graalskungen 
Anfortas härskar. Anfortas lider av ett sår som aldrig läker, 
men han kan heller aldrig dö eftersom han lever under Graals 
inverkan. Om Parzifal av medlidande hade frågat Anfortas 
om orsaken till hans plågor, hade han kunnat bli befriad från 
dem. Men Parzifal frågar inte utan återvänder till kung Arturs 
hov, men dit är han inte längre välkommen. Han drar då 
vidare ut i världen på ett slags pilgrimsfärd, luttras och kom-
mer så småningom underfund med vad som väntas av honom 
på Graalsborgen. Han kommer tillbaka dit, ställer den rätta 
frågan, befriar på så sätt Anfortas från lidande och blir själv 
Graalskung. I Parzifalgestaltens ödmjuka handlande förhärli-
gar Wolfram den höviska riddarvärldens ideal.

Tristan och Isolde i sin tur är en äkta kärleksklassiker. Med 
stor berättarglädje och känsla målar Gottfried von Straßburg 
upp hur kärlekens makt helt kan förtrolla människorna. Tris-
tan åker till Irland för att för sin morbrors, kung Markes, 
räkning fria till Isolde. Isoldes mor, som vill vara säker på att 
Isolde ska få kung Marke, tillreder en förtrollad kärleksdryck. 
Av misstag dricker Tristan och Isolde av den under hemfär-
den. De blir därför mot sin vilja stormförälskade i varandra. 
Deras kärlek är så stark att ingenting kan rubba den. Tristan 
och Isolde drar sig heller inte för att bedra sin omgivning 
för att bevara sin kärlek. Det är en kärlek utan förbehåll som 
spränger alla dåtidens höviska konventioner.
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Spetälska och kärlek
Om kärlek av något annat slag handlar det i den berömda 
verslegenden Der arme Heinrich (1195) av Hartmann von 
Aue, som genom ett under vill visa hur Guds kraft verkar i 
världen. Handlingen i legenden är ungefär följande:

Riddaren Heinrich, som lever ett liv i sus och dus, blir 
plötsligt sjuk i spetälska. Han lämnar då sitt gamla liv och 
drar sig tillbaka på en liten gård, där en bonde och hans dot-
ter bor. Flickan vårdar honom kärleksfullt och när hon får 
veta att det enda som kan bota Heinrich är hjärteblodet från 
en ren och oskyldig jungfru, vill hon offra sitt liv för honom. 
Heinrich godtar att hon offrar sig, men i det ögonblick läka-
ren ska sätta kniven i flickan, överfalls Heinrich av en sådan 
medkänsla med henne att han säger stopp. Just genom att 
han till slut ändrar sig och inte egoistiskt vill ta emot offret, 
sker undret: Gud botar honom. Legenden slutar som en lyck-
lig saga genom att riddar Heinrich gifter sig med den fattiga 
flickan och båda vinner de den eviga saligheten.

Hartmann von Aue gjorde även två översättningar av 
Chrestien de Troyes verk, Erec (1185) och Iwein (1202). Det är 
två typiska höviska epos som skildrar hur riddaren får genom-
gå en rad äventyr och utsätts för många olika prövningar innan 
han vinner det slutliga erkännandet vid kung Arturs hov.

Minnesången, läro- och vagantlyriken
Den höviska kärlekslyriken, minnesången, tog starka intryck 
av den sydfranska trubadurlyriken och antikens diktkonst. 
Till portalfigurerna här hörde Friedrich von Hausen, Hein-
rich von Morungen och Reinmar von Hagenau. Den mång-
sidigaste och mest betydande av de diktare och minnesångare 
som uppträdde vid olika furstehov vid sekelskiftet 1200 var 
dock Walther von der Vogelweide (1168–1228). Han skrev 
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både politisk dikt och minnesång som han också utvecklade 
vidare. Minnesången var en viktig ingrediens i underhåll-
ningen vid riddarhoven och framfördes till ackompanjemang 
av stränginstrument. Minnesången gick ut på att en riddare 
förklarade borgfrun sin kärlek på ett sätt som var omisskänn-
ligt, men inte alltför utmanande. Kvinnan skulle vara åtrå-
värd, men ändå dygdig och ouppnåelig, speciellt med tanke 
på att hennes man satt bland åhörarna. Det hela var ett slags 
konstlat erotiskt spel med klara regler. Genom att följa dem 
visade riddaren att han kunde dikta och också att han – helt i 
den feodala tidens anda – var sin borgherre underdånig.

Det som gör att Walther von der Vogelweides dikter lever 
ännu idag, är framförallt att han förmådde bryta med de för-
stelnade mönster och den konventionella kärleksuppfattning 
som var typisk för minnesången. I stället för att hylla borg-
frun, ställde diktaren nämligen i sina ”Mädchenlieder” en 
ogift kvinna i händelsernas centrum. Som ingen annan under 
medel tiden förmår han i dikten Unter der Linde (”Under lin-
den”) i enkla ordalag och med små, sinnliga antydningar dikta 
om de älskandes varma känslor och hemliga kärleksmöte, som 
här i diktens andra strof:

När jag i hagen
kom på stigen,
var han redan där, min vän.
I famn blev jag tagen,
sannerligen,
så att jag känner mig salig än.
Kysste han mig? O heliga fru!
Se, vad min mun är röd ännu!
Övers. Erik Blomberg

Minnediktningen finns samlad i olika handskrifter. Den mest 
påkostade och värdefullaste är den s.k. Manessische Lieder-
handschrift (ca 1300) som även innehåller praktbilder på dik-
tarna och deras släktvapen. Idag finns handskriften i universi-
tetsbiblioteket i Heidelberg.
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Vid sidan av minnesången fanns det en mera lärd och under-
visande lyrik som kallas ”tänkespråksdiktning” (”Spruchdich-
tung”). Innehållet kunde vara politiskt, religiöst, pedagogiskt 
moraliserande eller rent biografiskt. Det kunde till exempel 
handla om en uppmaning till korståg eller en skildring av 
korsfararnas ankomst till Jerusalem. Den här lyriken framför-
des av kringresande artister som uppträdde på gator och torg.

Kringresande var också vaganterna, teologistudenter utan 
fast arbete, som framförde visor och sånger med både latinska 
och tyska texter. I dem besjungs njutning och sinnlig glädje, 
vinets och kärlekens lov samtidigt som klerkerna, dvs. präster-
skapet, förhånas. I vår tid känner vi till dessa sånger, Carmina 
Burana, framförallt genom Carl Orffs tonsättning (1937). Sitt 
namn har de fått efter klostret Benediktbeuren i Bayern där 
handskriften med texterna hittades vid 1800-talets början.

Hjälteeposet Nibelungenlied
Ungefär samtidigt som minnesången och riddardiktningarna 
skrevs, alltså omkring år 1200, fick även det stora hjälteepo-
set Nibelungenlied (”Nibelungensången”) sin slutgiltiga form 
av en okänd diktare. Nibelungarna var ett germanskt sago-
folk och eposet är en berättelse om dem. Förebilderna är inte 
längre franska och keltiska, utan händelser och legender från 
den germanska folkvandringstiden står nu i centrum.

Nibelungenlied är både höjdpunkten och avslutningen på 
den germanska hjältediktningen. I skenet från facklor och 
flämtande talgljus hade skickliga berättare under århundra-
denas gång hållit sina åhörare fängslade med detta epos. Det 
färgstarka språket och de dystra berättelserna om kärlek, hat 
och död i Nibelungenlied är en sammansmältning av olika ger-
manska myter och sagor. Men i bakgrunden finns också histo-
riska fakta som massakern på burgunderna 436 och kung Atti-
las död under bröllopsnatten 453. I vår tid är detta diktverk 
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främst känt genom Richard Wagners (1813–1883) stora opera 
Der Ring des Nibelungen (1848–1876; ”Nibelungens ring”).

Nibelungenlied omfattar 2 400 fyrradiga strofer och består 
av två ungefär lika långa delar. Handlingen kretsar i den första 
delen kring hjälten Siegfried som friar till den burgundiska 
kungadottern Kriemhild. För att få henne till hustru hjälper 
Siegfried Kriemhilds bror Gunther med frieriet till isländ-
skan Brunhild, som vill gifta sig endast med den man som 
besegrar henne i strid. Gunther lyckas med det, men bara 
genom att Siegfried bistår honom iklädd en osynlighetsman-
tel. Den lurade Brunhild är hämndlysten och lejer Hagen att 
lömskt mörda Siegfried i ett bakhåll. Hagen rövar i sin tur 
nibelungenskatten  och sänker den i Rhen. Den andra delen 
handlar om hur Kriemhild gifter sig med hunnerkungen Etzel 
(Attila) och med hjälp av honom tar blodig hämnd på sina 
bröder.  Burgunderna krossas i ett fruktansvärt blodbad. Till 
slut dödas även Kriemhild efter det att hon halshuggit sin 
ärkefiende Hagen.
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KAPITEL 3

Senmedeltiden, renässansen, 
humanismen och reformationen, 

1300–1600

Städerna och universiteten
Kring år 1300 bodde de allra flesta människor i Europa ute 
på landet, men samtidigt växte städerna snabbt och fick en 
allt större betydelse som centra för ekonomi och handel. Stä-
derna var små med nutida mått. Stockholm och Hamburg 
hade omkring 5 000 invånare och den verkliga storstaden 
Paris knappt 90 000. Den ökande handeln förde med sig ett 
växande välstånd, vilket också betydde en blomstring för kul-
turen. Motorn i den ekonomiska utvecklingen under denna 
tid var Hansan, sammanslutningen av självständiga handels-
städer framförallt kring Östersjön (bl.a. Lübeck, Riga, Visby). 
Den rikedom som samlades i hansestäderna är synlig än i dag 
i de kyrkor, rådhus och andra byggnader som hör till den 
gamla stadsbilden i många Östersjöstäder.

Den kulturella tyngdpunkten, som tidigare legat vid klost-
ren och riddarhoven, försköts under 1300-talet och framåt 
alltmer till städerna. Här behövdes för handelns skull läs- och 
skrivkunnigt folk. Det ”världsliga” bildningssystemet byggdes 
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ut på initiativ av städernas borgare och det grundades många 
lärdoms- och latinskolor. Även den högre utbildningen fick ett 
stort uppsving under 1300-talet genom grundandet av de första 
tyska universiteten i Wien, Heidelberg, Köln och Prag (1348).

Vid de medeltida universiteten var den lärda ordstriden, 
disputationen, en viktig del i utbildningen. I litterär form 
hittar vi den i det mest betydande prosaverket från den sena 
medel tiden, Johannes von Tepls Der Ackermann aus Böhmen 
(1400).

I denna ordstrid mellan människan och döden möter oss 
en förtvivlad bonde som nyss mist sin unga hustru i barnsäng. 
Döden och förgängelsen var ständigt närvarande i den dåtida 
människans medvetande och världsbild. Bonden är otröstlig i 
sin sorg. Han anklagar döden för orättvisa och försvarar män-
niskans rätt till liv och lycka. Döden däremot menar att livet 
inte är något värt och att människan är en ”skittunna”. Ordstri-
den mellan de båda symboliserar motsättningen mellan män-
niskans längtan efter lycka och hennes ofrånkomliga dödlighet. 
I dialogens slut får bonden visserligen beröm av Gud för att 
han lagt sina ord väl, men blir samtidigt satt på plats för att han 
ifrågasatt den gudomliga ordningen. Enligt det medeltida syn-
sättet fick livet nämligen sin mening inte genom att människan 
själv försökte skapa den, utan genom att hon underkastade sig 
Guds vilja, för det var Gud som rådde över liv och död.

Den andliga litteraturen i form av legender, predikningar 
och visioner fick stor betydelse under 1300-talet. En viktig 
roll i detta spelade mystikerna som vände sig ifrån den yttre 
världen för att mer kunna ägna sig åt den inre. Uppenbarelser, 
visioner och profetior fick stort genomslag, t.ex. i Mechtild 
von Magdeburgs (1207–1282) Das fliessende Licht der Gottheit 
(”Gudomens strömmande ljus”, tillkomsttiden är okänd) som 
med bilder ur Höga visan och minnesången beskriver själens 
förening med Kristus. Verket är i sju delar och har tillkommit 
under påverkan från bl.a. Bernhard av Clairvaux och Hilde-
gard av Bingen.
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Boktryckarkonsten
I 1400-talets städer började det komma fram en mera prak-
tiskt inriktad syn på kunskap och teknik, istället för den bok-
liga lärdom och vetenskap i Guds namn som munkarna ägna-
de sig åt. Tekniskt kunniga och lärda hantverkare tog fram 
den ena uppfinningen efter den andra: skjutvapen, klockor 
och navigationsinstrument. Störst betydelse fick boktryckar-
konsten, som Johannes Gutenberg (1397–1468) från Mainz 
inte uppfann, men färdigutvecklade för att trycka böcker med 
rörliga, utbytbara typer för varje enskild bokstav. Boktryckar-
konsten bidrog enormt till att vidga människans kunskaps-
horisont. Ett av de första verken som trycktes med den nya 
tekniken – 1460 – var den ovannämnda Der Ackermann aus 
Böhmen.

Böckerna hade tidigare alltid varit handskrivna och där-
för både sällsynta och dyra. När de nu plötsligt blev mycket 
billigare kunde nya tankar och idéer spridas med en snabb-
het som tidigare varit otänkbar. Nyheter väcker dock ofta 
misstänksamhet. Så var det också bland alla dem som inte 
någonsin hade sett en bok och ännu mindre kunde läsa en. 
Det var lätt att tro att djävulen hade ett finger med i spelet, 
för ingen annan än han hade väl kunnat trolla fram så många 
precis likadana böcker! Svartkonst och tekniska framsteg stod 
ännu vid den här tiden sida vid sida. Religiös förföljelse och 
häxprocesser var vanliga. Mörkrets makter var en realitet att 
räkna med.

Det är därför inte förvånande att sagan om Doktor Faust 
(1587) som säljer sin själ till djävulen för att få kunskap och 
makt, var fascinerande för dåtidens människor. Sagan fick 
stor spridning i Tyskland som s.k. folkbok (”Volksbuch”), en 
muntlig berättelse som nu genom boktrycket kunde ges ut i 
stora upplagor. För oss är sagan om Faust mest känd genom 
Goethes berömda drama Faust som kom ut i två delar (1808 
och1832). En annan berömd folkbok var Till Eulenspiegel 
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(1510; ”Ulspegels underbara levnadsöden och lustiga även-
tyr”) en samling tokroliga historier om en slug bondpojke 
som driver med de mäktiga och särskilt städernas hantverks-
mästare som hade en stark ställning.

Renässansen och humanismen  
– Erasmus von Rotterdam

Var människan under medeltiden en syndare som stretade 
framåt i jordelivets mörka och religiösa tunnel, så kan man 
säga att hon under renässansen återföddes och äntligen kom 
ut i ljuset. Med renässansen – som utgick från Italien – bröt 
nämligen en ny tid in med den antika konsten och litteratu-
ren som förebild. Nu var det inte längre religionens gemen-
skap och kyrkans makt som stod i förgrunden, utan män-
niskan som individ och hennes utvecklingsmöjligheter. Den 
antike filosofen Protagoras ord om att ”människan är alltings 
mått” blev vägledande för detta nya sätt att tänka. Idealet var 
den allsidigt bildade människan.

Bland dem som bidrog till att sprida dessa tankar och den-
na nya livskänsla var humanisterna. Humanistiskt inriktade 
vetenskapsmän som Konrad Celtis (1459–1508), Johannes 
Reuchlin (1455–1522), Ulrich von Hutten (1488–1523) 
och Erasmus von Rotterdam (1467–1536) var kritiska till de 
gamla ”sanningar” som fördes fram av katolska kyrkan i auk-
toritära och ofta svårförståeliga bibeltolkningar. Humanisterna 
försökte därför läsa och tolka bibeln på ett nytt sätt för att göra 
den mera tillgänglig för varje enskild läsare. Särskilt Erasmus 
verkade för en human och tolerant kristendom som han kopp-
lade till ett harmoniskt bildningsideal enligt antikt mönster.

Humanisterna gav ut verk av antika författare – Home-
ros, Cicero, Vergilius och Ovidius – och försedde dem med 
kommentarer på latin. Latinet var fortfarande det språk som 
bildade personer använde sig av i stället för tyskan. Skrivna på 
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latin var även humanisternas lyrik och de dramer som sedan 
blev grunden till de skoldramer med pedagogiskt syfte som 
uppfördes vid latinskolorna och universiteten. Humanisternas 
bidrag till den tyska litteraturen och kulturen bestod framför-
allt av de nya idéer de förmedlade och mindre av texter på 
tyska. Ett undantag är Ulrich von Huttens (1488–1523) fyra 
dialoger i Gesprächsbüchlein som kom 1521. På svenska finns 
hans medicinhistoriskt intressanta verk om sjukdomen syfilis 
(1518; ”Guajak och franska sjukan”).

I sin egen tid var humanisterna representanter för en tidig 
kommunikationskultur som de uppehöll genom kontaktska-
pande resor och flitig brevskrivning. Även om humanisterna 
inte var några revolutionärer, var de ändå genom sin nya och 
kritiska inställning ett starkt hot mot de konservativa krafter 
som styrde den katolska kyrkan.

Martin Luther – nytänkaren och reformatorn
I den politiska situation som rådde vid 1500-talets början 
– med Tyskland splittrat i otaliga små furstendömen – ägna-
de sig katolska kyrkan åt skumma affärer och maktspel. Den 
som hade pengar kunde köpa sig höga ämbeten. Ja, den som 
betalade mest kunde t.o.m. bli påve. Missnöjet med kyrkan 
var förståeligt nog stort bland befolkningen.

Martin Luther (1483–1546), som var den viktigaste ny -
tänkaren under 1500-talet i Tyskland, reagerade kraftigt mot 
dessa missförhållanden. Sina kritiska tankar formulerade 
Luther i 95 teser, som han – enligt legenden – spikade upp på 
kyrkporten i Wittenberg 1517. I dem vände han sig mot kyr-
kans försäljning av avlatsbrev, dvs. ett slags intyg om befrielse 
från syndastraff utan att någon verklig bättring fanns med i 
bilden. Luther fick starkt stöd för sina idéer bland vanligt folk. 
Det berodde inte minst på att han skrev på folkets språk, tyska 
och inte på latin.
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Luthers stora krav på reformer inom kyrkan ledde till en 
religiös kris i Tyskland: reformationen. Genomslagskraften 
hos hans tankar var häpnadsväckande och berodde mycket på 
att han så skickligt använde sig av det nya mediet, det tryckta 
ordet. I form av flygblad spred Luther sina idéer och kärn-
tankar på enkel och klar tyska som kunde förstås av alla. Han 
menade bl.a. att den enskilda människan skulle ha rätt att 
stå i direktkontakt med Gud utan en präst som mellanhand, 
och att gudstjänstspråket skulle vara tyska, inte latin. Alla de 
förändringar som Luther drev igenom under reformationen 
ledde till att det bildades en evangelisk-luthersk kyrka i stora 
delar av Tyskland och i Norden.

Luther var också den som med sina skickliga bibelöversätt-
ningar (Nya testamentet 1522 och Gamla testamentet 1534) 
lyckades överbrygga de stora dialektala skillnader som fanns 
i Tyskland. Nu kunde alla läsa bibeln utan att ha kunskaper  
i latin, grekiska och hebreiska. Med sina översättningar lade 
han grunden till ett enhetligt, modernt och levande tyskt 
skriftspråk.

I sin syn på språket och på hur man ska översätta, var 
Luther  långt före sin egen tid. Det kan man se i hans Send brief 
vom Dolmetschen (1530; ”Sändebrev om översättning”) där 
han utvecklar sitt översättningskoncept. I stället för att som 
andra översättare vid den här tiden följa den hebreiska, gre-
kiska eller latinska texten ord för ord, försökte han se till vad 
som var meningen med det hela och säga det på ett sätt som 
alla begrep. Indirekt har Luther genom det levande språket i 
sina bibelöversättningar också bidragit till framväxten av ett 
svenskt skriftspråk, eftersom de svenska reformatorerna hade 
Luthers bibel som förebild när de översatte bibeln till svenska.

Luther är också berömd för sina Tischreden (1531–1546; 
”Ordet vid bordet, Martin Luthers bordssamtal”), dvs. upp-
tecknade samtal med de många till hemmet inbjudna vän-
nerna. I dessa samtal framträder reformatorn från en mindre  
bekant, glad och sällskaplig sida.
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Som diktare har Luther blivit känd för generationer av kyr-
kobesökare genom sin psalmdiktning, t.ex. psalmen 237 från 
1528: ”Vår Gud är oss en väldig borg …”

Fars och satir – Hans Sachs och Sebastian Brant
Det humanistiska inflytandet är märkbart även i den folk-
liga litteraturen. Det kan man se i de verk som skomakaren 
och mästersångaren Hans Sachs (1494–1576) från Nürnberg 
skrev. Han var mycket beläst och förmedlade sina stora kun-
skaper om antika författare, om krönikor och fabler i rimmade 
verser, flera tusen till antalet. Han skrev också populära kome-
dier och fräckt häcklande s.k. fastlagsspel (”Fastnachtspiele”). 
Omtyckt var också slagfärdigheten i den grovkorniga och 
farsartade berättelsen, på prosa eller vers, s.k. ”Schwank”.

Särskilt uppskattade av dem som kunde läsa på den 
här tiden var djurfablerna och satirerna. En bestseller vid 
1400-talets slut var Sebastian Brants (1457–1521) satiriska 
bok Das Narrenschiff (1494). I den avslöjade och förlöjliga-
de Brant mänskliga svagheter och laster såsom modehysteri, 
pengars makt, nyfikenhet och bildningshögfärd. Titeln syftar 
på att Brant låter alla dessa svagheter uppträda i personifierad 
form som narrar ombord på ett skepp. I Brants satirer stiger 
en brokig och myllrande värld fram. I bakgrunden skymtar 
dock hela tiden den stränga medeltida synen på människan 
som syndare och ynkligt litet kryp:

O narr, betänk det du har framför dig,
att du är blott en människa och dödlig
ja inget annat lera, aska, jord och dynga.
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KAPITEL 4

Trettioåriga kriget, absolutismen  
och barocken, 1600–1700

Förödande krig och stark furstemakt
När Gustav II Adolf en dimmig morgon 1632 träffades av 
en kula i närheten av den nordtyska staden Lützen, hade det 
trettioåriga kriget redan pågått i 14 år. I ytterligare 16 år fort-
satte detta till synes meningslösa krigande mellan då tidens 
stormakter. Soldaternas härjningar ödelade stora delar av Tysk-
land. Hunger och epidemier följde. Runt 10 av de 25 miljoner 
människor som på den tiden bodde i Tyskland dog. Lidandet 
var ofattbart. Särskilt de svenska trupperna var ökända för sin 
råhet. Ännu i dag använder man i Tyskland ordet ”Sverige-
dricka” (”Schwedentrunk”), när man menar en hälsodryck 
som smakar starkt och t.o.m. vedervärdigt. Denna ”dryck” 
var nämligen ett tortyrmedel, gödselvatten som soldaterna 
tvingade i sina offer vid plundringarna.

Efter trettioåriga kriget var det tyska riket fullständigt sla-
get i spillror. Många städer låg i ruiner, vägarna var sönder-
körda och handelskontakterna var brutna. Till det kom att 
de över 100 små furstendömen som Tyskland var splittrat i, 
rivaliserade med varandra.
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I detta läge vann absolutismen, den starka furstemakten 
som kom att prägla många europeiska stater under 1500-talet 
och framåt, insteg på de tyska områdena.

Absolutismen var en statsordning som man kan jämföra 
med en pyramid. Högst upp tronade en kung eller en furste 
som hade all politisk makt. Kungen hade sin makt av Gud och 
var inte ansvarig inför någon människa för sina handlingar. 
Ju närmare kontakt en undersåte i detta samhälle hade med 
kungen och hovet, desto högre anseende hade han. Majo-
riteten av befolkningen blev med detta synsätt bara en grå  
massa utan annan betydelse än att betjäna dem i pyramidens 
topp.

Den stora förebilden för detta sätt att regera var ”solkung-
en” Ludvig XIV i Frankrike. Kring honom kretsade allt likt 
planeterna runt solen. Den absoluta härskarmakten även över 
naturen markerades symboliskt av de symmetriskt uppbygg-
da slottsträdgårdarna i Versailles.

Furstarna i många av de små tyska länderna försökte nu leva 
upp till detta härskarideal. Man byggde storslagna slott och 
anlade eleganta trädgårdar som inte på något sätt stod i rimlig 
proportion till furstendömenas betydelse. Inte bara arkitektu-
ren utan även musiken var en del av denna utsvävande lyx. En 
viktig roll spelade också litteraturen som på ett förebildligt sätt 
skulle spegla adelsmännens liv och förgylla hovets fester med 
retoriskt uppbyggda, högtravande dikter om människolivets 
eviga sanningar. Till det kom alla tillfällighetsdikter vid dop, 
bröllop, begravningar och kröningar.
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Barocken – spänning mellan  
nytt och gammalt

De kaotiska förhållandena i Tyskland vid den här tiden inver-
kade starkt på hur människor tänkte och kände. Det var inte 
bara trettioåriga kriget som bidrog till detta utan också nya 
vetenskapliga rön. Kopernikus hade ju (1507) upptäckt att 
jorden inte var världsalltets mittpunkt, utan bara en liten pla-
net som snurrade kring en sol. Kolumbus hade 1592 landsti-
git på en ny kontinent i väster, kompassen började användas 
och William Harvey hade upptäckt blodomloppet 1628.

Den traditionella bilden av världen rubbades med en käns-
la av osäkerhet som följd. I sin verklighetsuppfattning tog 
människorna å ena sidan till sig allt det nya, å andra sidan höll 
de fast vid det gamla och riktade tankarna mot trons eviga liv. 
Resultatet blev ett kraftfält med två motsatta poler: man var 
ständigt medveten om döden, men man hade också en stark 
livshunger och lust till njutning. Det här motsatsförhållandet 
mellan carpe diem (”lev för dagen”) och memento mori (”tänk 
på döden”) är också utmärkande för 1600-talets konst- och 
litteraturstil, för barocken.

Symboler, allegorier, emblem och regler
Vi i vår tid uppfattar ofta barockens konst som svulstig, sock-
rad och överdriven, men för dåtidens människor var den ett 
sätt att under det mörka jordelivet förhärliga drömmen om 
himmelriket, så skedde t.ex. i den tidens kyrkomålningar.

På samma sätt var det i litteraturen. Barockförfattarna äls-
kade att riktigt brodera ut det skrivna med metaforer, antiteser 
och överdrifter. De kontrasterade ljus och mörker, liv och död, 
men chiffrerade också ibland texten på ett sätt som gör den 
svårförståelig i vår tid. Man använde sig ofta av bilder med en 
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underliggande betydelse. Allegorin var ett vanligt framställ-
ningssätt, t.ex. skelettet som håller ett timglas som stod för 
döden och och en lie som var en symbol för det jordiska livets 
fåfänglighet.

Särskilt omtyckt var emblemet som bestod av tre delar: en 
överskrift som anger temat, en bild som är själva symbolen 
och en kort underskrift som förklarar sambandet mellan över-
skrift och bild. Exempelvis överskriften ”Ex bello pax (”Fred 
från kriget”) ovanför bilden av en krigares hjälm, som blivit 
en bikupa kring vilken det flyger bin. Under bilden förklaras 
så vad man kan lära sig av text- och bildsammanhanget, näm-
ligen att fursten ska undvika krig för att få fred.

Under barocken var utrymmet för det subjektiva, det per-
sonliga lyriska uttrycket begränsat. Istället följde man strikta 
regler för diktandet. God hjälp fick man av Martin Opitz 
(1597–1639) som 1624 gav ut en liten lärobok – Buch von 
der deutschen Poeterey – i hur man efter latinsk förebild skulle 
skriva välljudande och elegant dikt på tyska. Paul Flemming 
(1609–1640) övervann med Teutsche Poemata (1642) det 
svulstiga i sina enkla och uttrycksfulla dikter, medan Hoff-
mann von Hoffmanswaldau (1617–1679) frossade i galanta 
kärleksdikter på barockt manér.

Det gällde att göra det bästa av de strikta former som stod 
till buds för dikten. En omtyckt diktform under barocken 
var epigrammet, den korta tillspetsade dikten med ett ovän-
tat, ibland satiriskt innehåll. En mästare på detta område  
var Friedrich von Logau (1604–1655). Den vanligaste dikt-
formen var dock sonetten med sina 14 regelbundet rimmade 
versrader som fördelades på två fyrradiga strofer följda av två 
treradiga.



trettioåriga kriget, absolutismen …

45

Barockens lyrik – Andreas Gryphius
Av all den litteratur som skrevs under barocktiden är det 
endast lyriken som känns levande i dag. Sonettkonsten nådde 
sin höjdpunkt med Andreas Gryphius (1616–64) som var 
den mest framträdande tyske barockdiktaren. En stor del av 
hans livstid sammanföll med trettioåriga kriget.

Gryphius diktning är starkt religiöst präglad. För honom 
liksom för de flesta människor under 1600-talet stod frågan 
om själens frälsning i förgrunden. Den jordiska tillvaron var 
bara ett övergångsstadium, en prövning inför det verkliga 
livet som tog vid först efter döden. Vägen dit gick genom inre 
disciplin och ett dygdigt liv. Det innebar att man erkände en 
högre gudomlig ordning och underkastade sig denna genom 
att avstå från sin egen längtan och lidelse.

För de allra flesta av oss som lever vid 2000-talets början 
verkar detta tankesätt mycket främmande. Ändå kan vi inte 
undgå att gripas när Gryphius full av pessimism och med 
en djupt personlig ton diktar om ”vanitas”, om allt som är 
förgäves, tomt, lönlöst, fåfängt och förgängligt. För honom 
är inget bestående och människolivet inte evigt. Tanken på 
döden är ständigt närvarande i allt Gryphius skriver. I dikter 
som Es ist alles eitel (”Fåfänglighet”) och Thränen in schwerer 
Krankheit vittnar Gryphius om tillvarons förgänglighet och 
livet som väntar på den andra sidan. Men där finns också 
hans egna erfarenheter av trettioåriga kriget och av att själv 
vara drabbad av sjukdom och plågor i denna värld.

De flesta dikter som skrevs under den tyska barocktiden 
verkar konstlade idag och läses inte längre. Ändå känner 
många av oss till åtminstone ett par exempel på andlig lyrik 
från denna tid, nämligen i Paul Gerhardts (1607–1676) psal-
mer, t.ex. ”O huvud blodigt, sårat” som har nr 144 i psalm-
boken och nr 200 ”I denna ljuva sommartid”. Även läkaren 
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och teologen Angelus Silesius (1624–1677) finns företrädd i 
den svenska psalmboken med psalmen, nr 242, ”Jag vill dig 
Gud med glädje prisa”.

Adelsmännens romanvärld – Amadis
Adelsmännen och de lärda ville helst läsa tjocka romaner som 
handlade om deras egna kretsar. Just en sådan roman – av en 
okänd författare – var Amadis, en på 1500– och 1600–talen 
i hela Europa mycket omtyckt riddarroman som ursprungli-
gen kom från Spanien eller Portugal. I tysk översättning kom 
Amadis 1569. Här vimlar det av riddare som lever i överflöd 
och vars enda sysselsättning är att utföra hjältedåd och att 
älska på ridderligt vis. Riddarna träffar féer, kämpar mot jät-
tar, råkar ut för trollkarlar eller duellerar hjältemodigt med 
varandra. Allt beskrivs avsiktligt på ett sådant sätt att det ska 
kunna tjäna som förebild för de riddare som läser romanen.

Även i Tyskland skrev man romaner som direkt riktade sig 
till de adliga. Det här var den tidens såpoperor, som man träf-
fades för att läsa och lyssna till med stor spänning. I handling-
ens centrum står ofta ett ungt kärlekspar som hamnar i alla 
möjliga oväntade och spännande situationer. Genom skepps-
brott, olyckor, förväxlingar, banditer, bortrövanden och andra 
hemskheter blir de älskande skilda åt och deras kärlek satt på 
svåra prov. Det hela slutar emellertid alltid på bästa sätt, så 
t.ex i Anton Ludwig von Braunschweigs (1633–1714) roman 
Die durchlauchtige Syrerin Aramena (1669–1714) där bokens 
34 huvudpersoner på slutet blir 17 lyckliga brudpar!

Avsikten med allt det som händer i barockromanerna var 
emellertid inte bara att underhålla. Lika mycket gällde det att 
visa hur oviss tillvaron var i detta livet och hur den gudomliga 
ordningen ändå till slut var den som segrade och ställde allt 
till rätta.
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En stor satirisk och realistisk roman  
– Simplicius Simplicissimus

Med trettioåriga krigets kaos som bakgrund skrev Hans Jacob 
Christoffel von Grimmelshausen (1622–76) den första stora 
realistiska romanen på tyska: Simplicius Simplicissimus (1668; 
”Den äventyrlige Simplicissimus”). Grimmelshausen för lorade 
sina föräldrar som tioåring och fick uppleva hur hans födelse-
stad plundrades och förstördes. Själv blev han till fånga tagen 
och deltog sedan i kriget som regementsskrivare under 16 år.

Grimmelshausens stora roman handlar om en till en början 
oskuldsfull bondpojke som i en värld i upplösning upplever 
krigets förtryck och grymhet, fantastiska äventyr, kärlek och 
rikedomens frestelser. Som nyfiken och kritisk iakttagare av 
sin egen värld reser han omkring i Europa och Asien. Till slut 
lämnar han dock allt världsligt bakom sig för att som eremit 
tjäna Gud, ensam i naturen. Hans liv utspelar sig hela tiden 
efter ödets nycker: han är ömsom rik, fattig, berömd och för-
aktad. Dessa växlingar i livet ger honom många tillfällen att 
fundera över tillvaron och världens gång.

Simplicius Simplicissimus är en typisk skälmroman full av 
äventyr. Den är skriven i jagform och berättar om hur en per-
son av enkel härkomst genom list, lögn och tricks tar sig fram 
i livet. Avsikten är att ur ett nerifrån-perspektiv avslöja och 
kritisera det samhälle och den tid som skildras. Utmärkande 
för Grimmelshausens sätt att berätta är hans satiriska humor 
och sinne för komiska detaljer även när allt verkar som mest 
hopplöst. Romanen har många självbiografiska drag. Den är 
också intressant som kulturhistoria, eftersom den så verklig-
hetstroget skildrar hur människorna hade det under trettio-
åriga kriget.

Inspirerad bl.a. av Grimmelshausens berättelser om trettio-
åriga kriget och dess fasor i Simplicius Simplicissimus, men 
även av den kvinnliga skälmromanen Die Landstörtzerin Cou-
rage (1670; ”Courage”), skrev Bertolt Brecht (1898–1956) så 
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sent som 1941 dramat Mutter Courage und ihre Kinder (”Mor 
Courage”). Brechts drama handlar om krigets meningslös-
het och om hur marketenterskan Anna Fierling – som kallas 
Courage – gör pengar på kriget, men hur hon samtidigt för-
lorar sina tre barn (se s. 56).

Grimmelshausens bok är den enda romanen från barock-
tiden som fortfarande kan fånga en nutida läsare därför att 
den på ett så realistiskt sätt rullar upp en hel epok för våra 
ögon. Den blev också en riktig bestseller bland ”vanligt folk” 
och utkom i piratupplagor. Bland de adliga hade Simplicius 
Simplicissimus emellertid ingen framgång utan betraktades 
som skräplitteratur därför att den avslöjade den adliga värl-
den som en skenvärld full av hyckleri.

Dramat under barocktiden
Vid sidan av romanerna lämnade dramerna tydliga spår i den 
tyska barocklitteraturen. Mycket framgångsrika var munk-
orden jesuiterna med sina skoldramer på latin, t.ex. Cenodox-
us (1602) av Jakob Bidermann (1578–1639). Dessa dramer 
var teaterpjäser som uppfördes vid skolårets början eller slut. 
Avsikten med dem var att eleverna skulle öva sig i latin, men 
också i gott uppförande. Eftersom de flesta åskådarna inte 
kunde latin spelade man uttrycksfullt och med spännande 
scenlösningar. Ofta fick publiken också programhäften på 
tyska.

Även om jesuiternas teaterföreställningar drog mycket folk, 
så var deras pjäser ändå främst underhållning för de bildade. 
Direkt till den breda publiken riktade sig däremot de kring-
resande engelska teatersällskap som spelade på torg och mark-
nader runtom i Tyskland. Först spelade man på engelska, men 
snart nog tog man in tyska skådespelare i truppen och över-
gick så småningom helt till att tala tyska. Vad dessa teater-
sällskap visade var komedier med fart och fläkt, men också 
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tragedier av William Shakespeare och Christopher Marlowe 
som uppskattades mycket av den tyska publiken.

Bland de tyska tragediförfattarna vid den här tiden kan 
man nämna Martin Opitz, Daniel Casper von Lohenstein 
(1635–1683) och Christian Weise (1642–1708), men fram-
förallt Andreas Gryphius. Han ville skapa en teater som låg 
på en högre nivå än den som de kringresande sällskapen 
hade. Han skrev flera tragedier – t.ex. Leo Armenius (1650) 
och Carolus Stuardus (1657) – som liksom hans dikter har 
jorde livets förgänglighet som huvudtema. Men även ett antal 
kome dier har flutit ur hans penna, t.ex. Horribilicribrifax. 
Teutsch (1663), en pjäs om två soldater som är inblandade i 
en härva av kärleksaffärer.

Språksällskapen – Martin Opitz
Visserligen var allt franskt den stora förebilden för adelskret-
sarna i Tyskland under 1600-talet, men flera tyska furstar ville 
också gärna framhäva den tyska kulturens betydelse. Detta 
nya nationella kulturmedvetande i Tyskland förde med sig 
att adelsmän och bildade personer började intressera sig för 
det egna språket och grundade lärda språksällskap såsom Die 
Fruchtbringende Gesellschaft (1617) i Weimar. Dessa sällskap 
hade som mål att vårda det tyska språket och man bekämpa-
de användningen av dialekt och främmande ord. Så t.ex. 
gav Kaspar von Stieler (1632–1707) i nära samarbete med 
Die Fruchtbringende Gesellschaft ut ordboken Der Teutschen 
Sprache Stammbaum und Fortwachs (1691). I stället för latin-
ska och franska lånord skulle man ta till tyska motsvarigheter. 
Ibland kunde det bli nästan komiskt, så t.ex. skulle man säga 
”Zitterweh” (”darront”) istället för ”Fieber” och ”Reitpuffer” 
(”ridpuffra”) istället för ”Pistole”. Avsikten var inte enbart 
puristisk utan även att höja tyskans status och att göra den 
jämbördig med de stora europeiska kulturspråken. Viktig i 
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detta sammanhang var också den ovan nämnda Buch von der 
deutschen Poeterey av Opitz. Genom synen på diktandet som 
ett hantverk kom hans poetik att bli förebildlig för en hel 
diktargeneration.

Under barocktiden var det mycket vanligt att  formge dik-
ter. En kärleksdikt kunde t.ex. ha formen av ett hjärta som 
här i Abschied an eine Geliebte av Nikolaus von Bostel (1670–
1704):
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KAPITEL 5

Upplysningstiden 
Rokoko, känslosamhet och 

naturkänsla Sturm und Drang 
1700–1785

Förnuft, hopp och optimism
Upplysningen var ett nytt sätt att tänka och vara som under 
1700-talet spred sig över hela Europa. Följden blev att adeln 
som tidigare hade varit allenahärskande med makt och pri-
vilegier förlorade mycket av sin tongivande ställning. I stäl-
let fick borgerskapet i städerna en allt större betydelse både 
ekonomiskt och kulturellt. Det privata livet i kärnfamiljens 
sköte blev nu viktigt. Det utmärktes av harmoni, känslofull 
omtänksamhet och en vilja till självbestämmande utan tvång. 
Man betonade det förnuftiga och nyttiga, för det som var 
förnuftigt var också gott, menade man. Det praktiska jordiska 
livet blev viktigare än tidigare tiders förberedelse för det som 
skulle komma efter döden.

Oegennyttigt handlande och människovänskap hölls högt. 
Samtidigt förlorade gamla traditioner alltmer i betydelse. Det 
var därför inte längre de adliga slotten med sin pråliga och 
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slösande livsstil som var centrum för bildning och kultur, 
utan de stora handelsstäderna Hamburg, Berlin, Leipzig och 
Zürich. Uppfattningen av naturen och landskapet som män-
niskan danat, blev också en annan. Den stela, symmetriska 
och hårt tuktade barockträdgården som representerade abso-
lutismens maktanspråk ersattes enligt engelskt mönster av 
ett levande parklandskap. Här kunde man promenera längs 
vindlande stigar, sätta sig i ett lusthus eller vid en konstlad 
ruin och utbyta förtroenden. Natur och kultur blev ett och 
människan en betraktare.

Symbolen för upplysningstiden var den uppgående solen, 
som spred förnuftets ljus och ingav hopp och optimism. Med 
filosofen Gottfried Wilhelm Leibniz’ (1646–1716) ord ansåg 
man, att man levde i den ”bästa möjliga av världar”. Man 
menade också att alla människor av naturen var skapta med 
ett naturligt förnuft. Människan hade därför oanade möjlig-
heter till frihet och kunskap. Bl.a. ville upplysningen – genom 
filosofen F. M. Voltaire (1694–1778) – befria människorna 
från det sätt att tänka som påtvingats dem av kyrkan och reli-
gionen. Målet var i stället att man skulle visa humanitet och 
tolerans. Viktigt var också att med naturvetenskapens hjälp 
bilda sig allsidigt och utveckla sitt förnuft, sina sinnen och 
sina erfarenheter.

Den vetenskapliga bakgrunden till denna nya syn på värl-
den var bl.a. de upptäckter och uppfinningar som görs under 
denna tid. Isaac Newton upptäcker tyngdkraften (1666), 
Benjamin Franklin förser hus med sin åskledare (1752) och 
James Watts ångmaskin blir en ny kraftkälla (1769).

Immanuel Kant och det ”kategoriska imperativet”
Gud hade visserligen skapat världen, ansåg man, men det 
som sker i världen, gör det utan hans inverkan. Var och en 
måste alltså lita till sig själv. Det här lade ett stort ansvar 
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på den enskilda människan. För filosofen Immanuel Kant 
(1724–1804) var upplysning därför en fråga om att inte 
sätta gränser för sig själv, utan att våga använda sig av sitt 
eget naturgivna förstånd och att träda ut ur den omyndighet 
som är självförvållad. Detta skriver han om i sin berömda 
uppsats Was ist Aufklärung (1784). Upplysningens valspråk 
skulle enligt Kant vara: ”Ha mod att använda dig av ditt eget 
förstånd!”

Immanuel Kant är också känd för sina tankar kring hur 
människan bör leva och handla. I Kritik der praktischen Ver-
nunft (1788; ”Kritik av det praktiska förnuftet”) finns det 
berömda s.k. ”kategoriska imperativet” i vilket han samman-
fattar sitt resonemang på följande sätt: ”Handla endast efter 
sådana levnadsregler som du när som helst skulle kunna göra 
till allmän lag.” Det här är egentligen inte något annat än den 
gamla levnadsregeln att man ska handla så som man själv vill 
bli behandlad. Det nya med Kants regel är att han menar att 
detta ska gälla kategoriskt. Vi ska alltså inte göra det vi gör av 
rädsla för någon auktoritet, förälder, polis eller annan myn-
dighet, utan vi ska göra det vi gör – t.ex. att inte kasta sopor i 
naturen – av egen fri vilja, därför att vi förstått att det är rätt. 
Handlar vi på det sättet, så lever vi enligt Kant ”moraliskt” 
och i harmoni med både Gud och den kunskap vi har om 
världen.

Läsecirklar och ”moraliska” tidskrifter
Förutsättningen för att upplysningstidens idéer och tankar 
skulle slå igenom i Tyskland på det sätt som de hade gjort i 
England och Frankrike var det stora intresset för kunskap och 
bildning som fanns hos dem som bodde i städerna. Ett tecken 
på det var utgivningen av de stora uppslagsverken vid denna 
tid. Johann Heinrich Zedler gav 1732–1754 ut sin encyklo-
pedie i 64 band med den imponerande titeln Großes vollstän-
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diges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste. Med 
sitt kolossalverk låg Zedler alltså långt före Denis Diderots 
mera kända Encyclopédie (1751–1780).

De första tryckta tidningarna fanns redan i början av 1600-
talet och 1650 utkom i Leipzig den första dagliga tidningen 
med titeln Einkommende Zeitungen. Böcker och tidskrifter 
var emellertid vid 1700-talets början fortfarande en lyxvara. 
Det existerade heller inte några folkbibliotek och böckerna 
kom i små upplagor. Men det fanns en litterärt intresserad – 
ofta kvinnlig – publik, som bara blev större och större. Man 
organiserade läsecirklar (”Lesegesellschaften”) och byggde 
upp små lånebibliotek. På så sätt blev kostnaderna överkom-
liga och innehållet i en bok fick stor spridning. Tidens idéer 
diskuterades hett i läsecirklarna där deltagarna i demokratisk 
anda behandlade varandra som socialt jämställda, något som 
var ovanligt i samhället i övrigt.

Viktiga i sammanhanget var också – efter engelsk förebild 
– de moraliska veckotidskrifterna, t.ex. Die vernünftigen Tad-
lerinnen och Der Biedermann, som särskilt vände sig till väl-
beställda kvinnor. På ett trevligt sätt förmedlade tidskrifterna 
bildning i form av artiklar i skilda ämnen, bokrecensioner 
och utdrag ur aktuella böcker. Man väntade sig nämligen att 
kvinnorna under den här tiden skulle kunna underhålla sina 
gäster med spirituella och bildade samtal kring det som rörde 
sig i kultur- och samhällslivet. Kvinnorna fick på så sätt redan 
på 1700-talet en speciell roll som goda läsare av litteratur. 
Ännu i våra dagar är kvinnor de flitigaste litteraturläsarna och 
deltagarna i kulturlivet.

Barthold Henrich Brockes (1680–1747) var utgivare av 
den moraliska veckotidskriften Der Patriot i Hamburg, men 
framförallt är han känd för sin omfångsrika diktsamling 
Irdisches Vergnügen in Gott (1721–48). I motsats till barock-
tidens naturuppfattning som såg Guds finger bakom allt är 
Brockes dikter närmast minutiösa iakttagelser av den natur 
som människan skapat i sin trädgård. Uppfinningen av mik-
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roskopet bara några decennier tidigare bidrog till att öppna 
en ny värld även i lyriken. Schweizaren Albrecht von Haller 
(1708–77) däremot går i sin långa lärodikt Die Alpen (1732) 
ut i det av stadskulturen orörda alplandskapet och upptäcker 
för första gången den vilda, icke-idylliska naturen i sin stor-
het. Hallers uppfattning av förhållandet mellan natur och 
civilisation förebådar Rousseaus tankar inför naturen.

Regler för teatern efter fransk förebild  
– Johann Christoph Gottsched

Den förnuftiga synen på livet och världen som genomsyra-
de upplysningstiden försökte Johann Christoph Gottsched 
(1700–1766) genomföra på litteraturens och framförallt på 
teaterns område. På den här tiden bestod den tyska teatern 
mest av upptåg, fräcka skämt och mord på scenen. Folk gil-
lade att se blodet flyta. Skådespelarna hade därför svinblåsor 
fyllda med djurblod under kläderna, så blodet rann ymnigt 
när de sedan blev ihjälstuckna.

Gottsched vände sig mot allt detta, framförallt i sin skrift 
Versuch einer critischen Dichtkunst (1730). Med tydliga reg-
ler försökte han här skapa ordning och reda på scenen. Hans 
förebild var den klassiska franska tragedin. Med Pierre Cor-
neilles (1606–1684) och Jean Racines (1639–1699) verk som 
mönster krävde han att dramat skulle ha fem akter och att 
det skulle hålla sig till de klassiska tre enheterna. Det vill säga 
handlingens enhet (bara en huvudhandling och inga sido-
handlingar), tidens enhet (allt skulle utspela sig inom loppet 
av tolv timmar) och rummets enhet (varje akt skulle utspela 
sig på samma ställe).

Viktigt för honom var också att man rättade sig efter den 
s.k. ståndsklausulen (”Ständeklausel”) som innebar att trage-
din enbart kunde utspela sig bland personer från de högsta 
samhällsskikten. Komedin däremot skulle också kunna ha 
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roller med ”vanligt folk”. I vår tid gör de här stelbenta reg-
lerna ett något märkligt intryck, men genom att driva igenom 
dem lyckades Gottsched höja nivån på den tyska teatern ett 
gott stycke. Nackdelen med att följa de franska föreskrifterna 
var att teatern samtidigt förlorade mycket av sin naturlighet. 
Ett direkt angrepp på Gottscheds fyrkantiga regler var två 
skrifter utgivna av de båda schweizarna Johann Jakob Breit-
inger (1701–1776) och Johann Jakob Bodmer (1698–1783). 
Den förres Critische Dichtkunst och den senares Critische 
Abhandlung vom dem Wunderbaren kom båda 1740 och beto-
nade diktarens rätt att även skapa illusioner och skildra det 
underbara i litteraturen.

Gotthold Ephraim Lessings teaterreformer
Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) var den viktigaste 
tyske författaren och dramatikern under upplysningstiden. 
Han växte upp i ett lutherskt prästhem och studerade teo-
logi och medicin i Leipzig. Här skrev han komedin Der junge 
Gelehrte (1748). 1767 började han som dramaturg, rådgivare 
och kritiker vid Hamburger Nationaltheater. Efter att teatern 
gått i konkurs antog Lessing erbjudandet att bli hertigens 
 bibliotekarie vid det ansedda slottsbiblioteket i Wolfenbüttel 
och kom att stanna där resten av sitt liv.

I Lessings skrifter är kritik och konstteori ständigt nära 
förbundna med varandra. Det kan man se i den stora upp-
satsen Laokoon (1766; ”Laokoon eller om gränserna mellan 
måleri och poesi”), där han analyserar det som skiljer poesins 
uttryckssätt från de bildande konsternas. I upplysningstidens 
anda skrev han även epigram och fler än nittio Fabeln (1759; 
”Fabler”), men främst intresserade han sig för teatern.

Inte heller Lessing gillade Gottscheds scenregler. Han ver-
kade därför för att förnya den tyska teatern, så att den blev 
mindre stel och uppstyltad. Sina idéer och teorier har han 
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utgivit bl.a. i Briefe die neueste Literatur betreffend (1759) och 
i Hamburgische Dramaturgie (1767–1769) som är en samling 
recensioner från perioden som kritiker vid Hamburger Natio-
naltheater. Mot franskklassicismens stränga regelsystem för-
sökte Lessing ställa en mera levande och naturlig teater med 
Shakespeares pjäser som förebild.

Stora dramer och tragedier skulle enligt Lessing handla 
om vanliga människor och inte som tidigare – i enlighet med 
ståndsklausulen – bara om kungar och andra högtstående per-
soner. Redan 1755 kom dramat Miss Sara Sampson, som man 
har kallat den första borgerliga tragedin. Här står andra ideal 
än de adliga i centrum. I stället för blodsband och bördsstolt-
het, ränker och hovintriger håller Lessing fram dygd, moral, 
känslor, familjeband och den enskilda människan som tar sig 
fram av egen kraft.

Sammanstötningarna mellan den gamla höviska och den 
nya borgerliga världen, vanmakten inför det feodala makt-
missbruket tar Lessing upp framförallt i Emilia Galotti (1772; 
”Emilia Galotti”). Här visar han hur en despotisk adelsman 
vill göra en enkel och oskuldsfull flicka till sin älskarinna mot 
hennes vilja. Emilia ser ingen annan utväg ur detta än att ta 
sitt liv, medan den skyldige adelsmannen lever vidare. Genom 
att låta en oskyldig dö och en skyldig gå fri, kunde Lessing 
både framhäva det övergrepp som begås och rikta åskådarnas 
tankar mot adelns maktmissbruk.

Mindre allvarlig, men ändå svårlöst är den konflikt mel-
lan kärlek och förstelnad hederscodex som Lessing gestaltar 
i komedin Minna von Barnhelm (1767; ”Minna von Barn-
helm”). I konfrontationen mellan de båda huvudpersonerna 
Minna och major von Tellheim fångar Lessing in sin samtids 
politiska spänningsfält just efter det preussisk-österrikiska sju-
årskriget 1756–1763. Genom den skickliga uppbyggnaden, 
det mångsyftande språket, förväxlingsspelet och de levande 
rollkaraktärerna är detta ett av de betydelsefullaste lustspelen 
i den tyska litteraturen.
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Fostran till tolerans och fördomsfrihet
Helt i upplysningstidens anda ville Lessing att också litteratu-
ren skulle vara ett sätt att fostra människorna till tolerans och 
fördomsfrihet. Ett slående exempel på detta är det ännu aktu-
ella dramat Nathan der Weise (1779; ”Nathan den vise”) som 
är något av Lessings testamente. Handlingen utspelar sig i 
Jerusalem under korstågstiden då kristna, judar och muslimer 
krigar mot varandra. Dramats huvudperson är juden Nathan, 
vars hustru och sju söner mördats av de kristna korsriddarna. 
Ändå är han inte hatisk utan fylld av tolerans när han talar 
om människokärleken som inte gör någon skillnad på hud-
färg, härkomst och religion. Judarna, de kristna och musli-
merna gör alla anspråk på att just deras religion är den sanna, 
men Nathan som sett att kampen för en enda tro endast leder 
till krig och elände har en annan syn på saken.

I den berömda ringparabeln, i liknelsen om tre ringar, 
förklarar han vad han menar: En man äger en ring som har 
kraften att föra lycka och välgång med sig. Denna ring hade 
under lång tid alltid gått i arv till den mest omtyckte sonen. 
Den siste ägaren av ringen har emellertid tre söner och han 
tycker precis lika mycket om alla tre. Därför låter fadern till-
verka två ringar till, som är så lika den första att han själv 
inte längre kan hålla reda på vilken ring som är äkta. Efter att 
fadern dött menar var och en av de tre sönerna att just hans 
ring är den äkta. Eftersom de inte kan få något slut på tvisten 
går de till en domstol, men inte heller domaren kan skilja den 
äkta ringen från de oäkta.

Liksom domaren inte kan tala om vilken ring som är den 
äkta, så kan inte heller människan säga vilken av religionerna 
som är den enda sanna. Därför ska alla tre sönerna betrakta 
sin ring som den äkta och bevisa detta genom sina handlingar 
och sitt tänkesätt. När Nathan säger att varje jude, kristen 
eller muslim inte bevisar sin religions äkthet genom att strida 
om vilken som är mest högstående, utan genom att leva och 
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handla på ett sätt som är föredömligt och utan fördomar, är 
han ett tydligt och ännu levande språkrör för Lessings egna 
idéer om religiös tolerans och humanitet.

Tidlösa aforismer – Georg Christoph Lichtenberg
På många sätt andligt besläktad med Lessing var matematikern 
och fysikern Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799). Som 
utgivare av Göttinger Taschen Calender (1778–1799) skrev han 
skickligt populariserade artiklar om upplysningen och tidens 
naturvetenskapliga landvinningar. Lichtenberg var både spi-
rituell och en lysande stilist, ett 1700-talssnille som använde 
sin formuleringsförmåga och ironiska kvickhet till angrepp 
på mysticism och religiöst svärmeri, men också på Sturm und 
Drang-företrädarnas, i hans tycke, falska anspråk på genialitet.

Främst är han likväl känd för sina omfångsrika dagboks-
anteckningar som han själv kallade Sudelbücher (”Kladdböck-
er”). De innehåller en salig blandning av funderingar, infall, 
filosofiska, moraliska och psykologiska betraktelser, estetiska 
och litteraturhistoriska kommentarer, påpekanden om språk, 
seder och bruk liksom komiska och humoristiska iakttagelser. 
Men framförallt hittar man i hans anteckningar oerhört väl-
formulerade aforismer som fram till idag knappast förlorat i 
aktualitet. Med dessa Aphorismen (”Aforismer”) som gavs ut 
postumt (1800–1806) betraktas Lichtenberg – vid sidan av 
Novalis, Friedrich Nietzsche och Karl Kraus – som en av de 
största aforistikerna inom den tyska litteraturen.

Resor och upptäckter – Georg Forster
En sann representant för den tyska upplysningstiden var 
också Georg Forster (1754–1794), en universellt bildad man 
med enorma kunskaper inom de mest skilda områden. Han 
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var också mycket berest. Redan som tioåring hade han till-
sammans med sin far rest omkring i Ryssland. Under ett helt 
år till fots och till häst avverkade de mer än 4 000 km!

Den verkligt stora upplevelsen för Forster var deltagandet i 
upptäcktsresanden James Cooks andra stora expedition förbi 
Godahoppsudden, över Stilla havet ända bort till Tongaöarna. 
Forster berättar om detta i boken Reise um die Welt (1778–80; 
”Utdrag utur Forsters resa omkring jorden”). Läsarna var hän-
förda över vad de fick läsa. Entusiasmen gällde också det sätt på 
vilket Forster skrev och hans stil kom att bli förebild för andra 
reseskildrare. Här några rader om hur Cook-expeditionen en 
tidig augustimorgon 1773 får se Tahiti för första gången:

En morgon som var vackrare än vad en diktare någonsin kunde 
beskriva, såg vi ön O-Tahiti två sjömil framför oss. Ostanvin-
den, vår följeslagare, hade mojnat. En lätt bris från land krusade 
havets yta och förde med sig de mest uppfriskande och ljuvliga 
dofter. Skogklädda berg höjde majestätiskt sina toppar och glöd-
de redan i den första morgonsolen …

Rokokon – behagfullhet och glädje
Upplysningstiden var nu inte bara nyttofilosofi och moral-
kakor. Det fanns också ett stort intresse för hela människan. 
Därför spelade inte enbart förnuftet, utan också känslorna, 
livslusten och de världsliga njutningarna en viktig roll som 
motvikt till allt det rationella.

Inom litteraturen var rokokon en stilriktning som odlade 
det litet lättsamma, sinnligt livsnjutande och behagfulla i till-
varon. Med orden ”vin, kvinnor och sång” och ”carpe diem” 
skulle man kunna sammanfatta det glada och idylliska livet, 
som vi finner hos de s.k. anakreontikerna, rokokodiktarna 
Friedrich Hagedorn (1708–1754), Johann Wilhelm Lud-
wig Gleim (1719–1803), Johann Peter Uz (1720–1796) och 
Johann Nikolaus Götz (1721–1781).

Sin höjdpunkt nådde den tyska rokokolitteraturen med 
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Salomon Geßners (1730–1788) idealiserande herdedikter  Idyl-
len (1756), som blev en succé i hela Europa. Framgångsrikt 
var även den galante Christoph Martin Wielands (1733–1813) 
lättsamma och livsbejakande lilla epos på vers, Musarion (1768).

Den första tyska bildningsromanen  
– Christoph Martin Wieland

Mest känd är Wieland dock som författare till Geschichte des 
Agathon (1766), den första tyska bildningsromanen. Detta 
slags roman utspelar sig oftast under en lång resa eller vand-
ring som skildrar en persons psykologiska utveckling och 
den påverkan som andra människor har på huvudpersonens 
karaktär. (Se även Goethes Wilhelm Meister och Thomas 
Manns Der Zauberberg, s. 232).

Handlingen i Geschichte des Agathon är visserligen förlagd 
till Grekland på 400-talet f. Kr., men romanen har många 
självbiografiska drag och innehåller tydliga ironiska anspel-
ningar på förhållandena i dåtidens Tyskland. Den visar hur 
svårt det var för en person av borgerlig härkomst att kunna 
få utvecklas till en fri, förnuftig och känslomässigt balanserad 
person i ett toppstyrt samhälle.

Vid sidan av Geschichte des Agathon är Karl Philipp Moritz’ 
(1756–1793) självbiografiska Anton Reiser (1785–1790) den 
mest betydelsefulla bildningsromanen under 1700-talet. 
Intressant är boken för vår tid framförallt genom att den ger 
en levande och realistisk bild av det hårda dagliga livet i Tysk-
land vid 1700-talets slut.

Wielands andra stora roman Die Abderiten (1774; ”Abde-
riternas historia”) är en humoristisk satir över mänsklig 
inskränkthet, självgodhet och ren dumhet. Även den utspelar 
sig i Grekland, men vad Wieland vill med sin skildring av de 
grönköpingsaktiga invånarna i staden Abdera, är att göra det 
tyska borgerskapet till åtlöje.
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Pietism, natur och känslosamhet  
– Friedrich Gottlieb Klopstock

Mot det ensidigt förnuftiga under upplysningstiden vände sig 
den religiösa rörelse som brukar kallas pietismen. Den gick 
emot de officiella kyrkliga lärorna och betonade den enskilda 
människans känslor, men likaså upplevelsen av naturen. I 
denna riktning verkade också litterära inflytelser från Eng-
land och inte minst från Frankrike. Den store föregångaren 
här var Jean Jacques Rousseau (1712–1778). Han drev tesen 
att människan är av naturen god, men att hon förstörts av 
vetenskapen, konsten och samhället. Därför var förnuft och 
teoretiskt vetande närmast av ondo enligt honom. Inte kultur 
utan natur och naturlighet var det som gällde. Som ingen 
annan under denna tid formulerade Rousseau genom sina 
tankegångar en helt ny känsla för naturen.

Med rötter i pietismen och Rousseaus idéer uppstod känslo-
samheten, ”die Empfindsamkeit”. Man gav sig hän åt starka 
känslor, var lyhörd för det som skedde i människans inre och 
öppnade sig för stämningar. En som diktade i denna känslo-
mättade stil var Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803), 
som blev berömd genom de inledande sångerna till hexameter-
eposet Messias (1748/73; ”Messias”). Från 1751 till 1770 vista-
des Klopstock i Köpenhamn, där han tack vare mecenaten 
kung Fredrik V kunde fullborda sin Messias. En stor fram-
gång blev även de starkt pietistiskt färgade Geistliche Lieder 
(1758/69). Men mest lästa och omtyckta var nog hans lyriska 
dikter, samlade i Oden und Elegien (1771; ”Oden”). I dem 
fullkomligt frossade Klopstock i ämnen som kärlek, vänskap, 
tårar, vemod och sorg. Berömd är t.ex. dikten Der Zürchersee 
som prisar naturens skönhet och lyckan att få uppleva denna 
skönhet i vänners lag. Läsarna älskade dessa dikter, greps av 
dem, grät och snyftade. För Sturm-und-Drang-generationen 
blev Klopstock den stora förebilden.
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Att tala sitt hjärtas språk  
– Christian Fürchtegott Gellert och  

Sophie von la Roche
Det här var också en stor tid för brev, dagböcker och litterära 
bekännelser. Att visa sina känslor i alla nyanser, att analysera 
sig själv och att tala ”sitt hjärtas språk” blev snarast en mode-
fluga. Christian Fürchtegott Gellert (1715–69), som vid 
1700-talets mitt var en av de mest lästa tyska diktarna, skriver 
t.ex. på detta sätt i ett brev till en vän:

Denna morgon, den 3 april, mellan klockan sju och tio (väl-
signade dag) grät jag, dyre greve, över min bok, min skrivpul-
pet och min snusnäsduk, ja, jag grät och grät och snyftade med 
oändlig fröjd …

Särskilt älskade var Gellerts känslosamma Geistliche Oden und 
Lieder (1757) som med protestantisk moral i botten framhål-
ler ordning, flit och sparsamhet som upplysta borgerliga dyg-
der. Omåttligt populära var också hans Fabeln und Erzähl-
ungen (1746/48; ”Fabler och berättelser”).

Kärleksintriger och dygder som står emot världens veder-
värdigheter handlar det om i Gellerts roman Das Leben 
der schwedischen Gräfin von G*** (1747/48; ”Den swenska 
grefwinnan”). Boken är skriven under inflytande av Samuel 
 Richardsons känslosamma brevroman Pamela (1740). Det 
nya med Gellerts roman är att grevinnan öppnar sitt hjärta, 
sitt inre jag och att hennes liv och öde på så sätt skildras ur 
ett tillbakablickande tanke-, känslo- och upplevelseperspektiv.

Känslor, kärlek och lidande är också temat för Sophie von 
la Roches (1731–1807) Geschichte des Fräuleins von Sternheim 
(1771; ”Fröken Sternheims lefwerne”). Hennes bok var den 
första tyska brevromanen och den första underhållningsroma-
nen skriven av en kvinna. Handlingen är fylld av list, intriger, 
flykt och förföljelse, men den kvinnliga huvudpersonen förblir 
dygdig och trogen sina livsideal. I sin roman håller Sophie von 
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La Roche fram en idealiserad borgerlig livsstil, som i motsats 
till adelsmännens intrigerande och falska skenvärld präglas 
av moral, bildning, naturlighet och känslor. Huvudpersonen 
Sophie uppträder och idealiseras i sin traditionella roll som 
mor och maka. Den här romanen var mycket omtyckt av sin 
tids kvinnliga läsare, men även av den unge Johann Wolfgang 
Goethe som läste den med begeistring och fick inspiration till 
sin egen brevroman Die Leiden des jungen Werthers.

Sturm und Drang
Omkring 1770 var det slutgiltigt ute för den förnuftstro 
som var utmärkande för upplysningen. Det som gällde nu 
var Sturm und Drang, dvs. natur, frihet, starka känslor och 
uppror mot politiska och sociala missförhållanden, ja mot allt 
vad regler och tvång hette. Den enda måttstocken som fanns 
för den skapande konstnären, för ”originalgeniet”, var den 
subjektiva känslan, det kännande hjärtat. Viktiga förebilder 
var Rousseau, som betonade det naturliga och Shakespeare, 
geniet som skapade utifrån sin egen känsla utan några hind-
rande krav. Som raka motsatsen till detta naturliga stod de 
torra och styrande regler som dramatikerna Corneille och 
Racine ställt upp för den franska tragedin.

Det naturliga och ursprungliga såg man också i Bibeln, hos 
Homeros och i den folkliga litteraturen. Man samlade folk-
visor, intresserade sig för dockteater och var entusiastisk över 
skotten James Macphersons (1736–1796) påhittade gamla 
keltiska epos Ossians sånger (1760-talet). Här fann man ett 
uttryck för den vilda och melankoliska stämning som tidens 
unga författare gärna hängav sig åt.

Sitt namn har denna litterära proteströrelse fått efter ett 
drama av Maximilian Klinger (1752–1831) med just titeln 
Sturm und Drang (1776). De som revolterade mot tidens för-
tryck var alla arga unga män. De flesta är nu mer eller mindre 



upplysningstiden …

65

bortglömda. Ändå kom Sturm und Drang-rörelsen att bli vik-
tig. Det berodde främst på att den unge Goethe och – något 
senare – även den unge Friedrich Schiller tog så starka intryck 
av den.

Den litterära uttrycksformen för Sturm und Drang var 
framförallt dramat. På scenen kunde man åskådliggöra olika 
livssituationer där den enskilda människan utsätts för förtryck 
och tvång av olika slag. Vanliga teman var familjekonflikter, 
syskonfiendskap, generationsproblem, avundsjuka, stånds-
skillnader och kärlek över ståndsgränserna.

Tidstypisk var Goethes Götz von Berlichingen (1773; ”Götz 
von Berlichingen”) om en kraftkarl som försöker slå sig fram 
på sitt eget sätt, men till slut ändå går under. Mera samhälls-
kritisk är J. R. M. Lenz i Hofmeister (1774; ”Informatorn”) som 
tar upp de förödmjukelser en borgerlig intellektuell utsätts för 
i tjänst hos en adlig familj. Också hans Soldaten (1776) som 
visar vilken social förnedring en köpmansdotter råkar ut för 
efter att ha förförts av en officer, har aktualitet i sin tid.

Även lyriken blomstrade under Sturm und Drang-tiden. 
1772 grundade Johann Heinrich Voss, Ludwig Heinrich 
Christoph Hölty, Christian och Friedrich Leopold von 
Stolberg samt Johann Anton Leisewitz gruppen ”Göttinger 
Hain”. Den stora förebilden för dem var Klopstock och hans 
Oden. I sin lyrik uttrycker de unga diktarna både vrede mot 
förtryckande tyranner och en närmast folkviseartad och svär-
misk kärlek till naturen och fosterlandet. Sina dikter publi-
cerade de i Göttinger Musenalmanach. Gottfried August Bür-
ger (1747–1794) som stod nära studentgruppen i Göttingen 
skrev lyriskt-dramatiska ballader, t.ex. Lenore enligt forneng-
elsk förebild. Populär i hela Europa blev Bürger med berät-
telserna om baron von Münchhausen, Wunderbare Reisen 
zu Wasser und zu Lande (1786; ”Baron von Münchhausens 
underbara resor och äventyr”).

Till detta litterära sammanhang hörde även Matthias Clau-
dius (1740–1815) med innerliga dikter som präglades av reli-
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giositet och naturupplevelse, t.ex. den kända Der Mond ist 
aufgegangen. Ihågkommen är Claudius också som utgivare av 
den folkupplysande tidningen Der Wandsbekker Bothe (1771–
75). Goethe tillhörde en annan intellektuell krets, men även 
hans samtida s.k. Sesenheimer Gedichte, bl.a. Willkommen und 
Abschied (1771) bryter med traditionella former för kärleks-
lyrik och förmedlar en helt ny upplevelse av naturen, kärleken 
och livsglädjen. Några år senare kom hymnen att i Klopstocks 
efterföljd bli ett instrument för högstämda och omvälvande 
känslor. Det kan man se t.ex. i Goethes hymn Prometheus 
(1774) som skrevs när begeistringen för det skapande och 
trotsande Sturm und Drang-geniet var som störst.

Den unge Johann Wolfgang Goethe  
och den store inspiratorn Gottfried Herder

Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) föddes i Frankfurt am 
Main. Han växte upp i ett välbärgat hem och fick privatun-
dervisning hemma. Redan som sextonåring började han sina 
universitetsstudier i juridik i Leipzig. 1768 återvände han till 
Frankfurt och 1770–1771 avslutade han sina studier i Straß-
burg. Viktigare än själva studierna var att han i Straßburg kom 
i kontakt med Johann Gottfried Herder (1744–1803) och 
blev hans lärjunge. Herder, som var en idérik tänkare, var den 
som för Goethe öppnade dörrarna till Shakespeares och den 
tyska folkdiktningens värld. Han visade honom vägen till ett 
skapande konstnärskap. Det var också Herder som framförde 
genitanken och den starka betoningen av individens skapande 
roll. Enligt honom skulle konsten och litteraturen inte vara 
efterapning utan ett uttryck för egna idéer och känslor.

Herder var inte vägvisare enbart för Goethe utan över-
huvudtaget den store inspiratorn för Sturm und Drang-rörel-
sen. Hans textsamling Von deutscher Art und Kunst (1773) är 
med sin hyllning till Ossians sånger, Shakespeare, folkdikt-
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ningen och medeltiden en programförklaring för Sturm und 
Drang.

Den unge Goethe tog begeistrat till sig Herders nya idéer 
om konst och kultur. Det kan man se i hans lyrik, men även 
i uppsatsen Von deutscher Baukunst (1773) där han hyllar 
Erwin Steinbach, den medeltida skaparen av katedralen i 
Straßburg. Under studietiden i Straßburg blev Goethe den 
ledande gestalten för Sturm und Drang. Det var i denna 
omvälvande anda han sedan skrev sitt första stora drama Götz 
von Berlichingen (1773), men framförallt brevromanen Die 
Leiden des jungen Werthers (1774; ”Den unge Werthers lidan-
den”), som kom att bli höjdpunkten bland de verk som skrevs 
under Sturm und Drang-tiden.

Werther – en känsloladdad brevroman
Goethes brevroman är den tyska litteraturens första bästsäl-
jare. Avgörande för bokens makalösa framgång i hela Europa 
var att den tjugofyraåriga författarens känslosamma stil träf-
fade tidens nerv, men också att romanen utspelar sig i sin 
samtid. Hela Werther är ett bejakande av den nya människa 
och den allsidiga personliga utveckling som tiden just före 
franska revolutionen gav hopp om.

Dessutom hade brevskrivandet på 1700-talet en betydelse 
som vi knappt kan föreställa oss idag. Det var nämligen i bre-
vet man berättade om sitt liv, sina planer och inte minst: avslö-
jade sitt innersta. Goethes brevroman uppfattades därför inte 
bara som en bok, utan som en samling verkliga brev som gick 
direkt till läsarens hjärta. Kejsar Napoleon sägs ha burit med 
sig Werther under sitt egyptiska fälttåg och läst den sju gånger!

Werther är en ung man som i känsloladdade brev ger 
uttryck för sina känslor och tankar kring naturen, samhällets 
orättvisor och framförallt sin olyckliga kärlek till Lotte. Lotte 
är redan förlovad med Albert, som är en präktig tråkmåns och 
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raka motsatsen till Werther. Werther tycker själv att han har 
större rätt till Lotte än Albert, eftersom hans känslor ju är så 
mycket starkare:

Jag förstår ibland inte hur hon kan älska en annan, vågar älska 
en annan, då jag älskar henne så odelat, så innerligt, så helt, ej 
känner, ej vet, ej äger något annat än henne!
Övers. Rolf Parland

Boken består av två delar: vår och sommar, höst och vinter. 
Som ett själslandskap speglar naturen Werthers psykiska till-
stånd, men det gör också böckerna han läser. I den första 
delen är Werther lyckligt uppfylld av lantlivets fröjder och 
diktaren Homeros är hans favoritlektyr. I scenen mellan Lotte 
och Werther, då åskan går varnande utanför balsalen, lägger 
Lotte med tårfyllda ögon sin hand på Werthers med utropet 
”Klopstock!” och deras tankar går osökt till diktarens ode Die 
Frühlingsfeier. Werther blir bottenlöst förälskad.

I den andra delen är den lugna harmonin som bortblåst. 
Werther blir alltmer insnärjd i sina egna känslor och plågad av 
sin hopplösa kärlek till Lotte. Hans inre är uppfyllt av melan-
koli och okontrollerade känslostormar. Landskapet är vilt och 
och naturens krafter rasar. Ossians dystra sånger motsvarar 
nu fullt ut Werthers själstillstånd. Werthers stora förtvivlan, 
inte bara över kärleken utan även över själva livet, hans ”Welt-
schmerz”, får honom till slut att begå självmord. Uppslagen på 
hans skrivpulpet ligger Emilia Galotti, Lessings drama om hur 
en känsla frigjord från förnuft, blir till en förstörande kraft.

Dåtidens unga kände igen sina egna känslor och sitt upp-
ror mot rådande samhällsförhållanden i Werther. Boken gällde 
dem själva och deras egen fria och allsidiga personlighetsut-
veckling. Självmordet såg man som det yttersta och konse-
kventa förverkligandet av geniet som skapar sina egna regler. 
Allt det här ledde till en riktig ”Wertherfeber”, som utåt inne-
bar att man klädde sig som Werther i blå frack, gul väst och 
bruna kragstövlar. Man kunde också köpa parfym med etiket-



upplysningstiden …

69

ten ”Eau de Werther” och det såldes porslin med målade motiv 
ur romanen. Även Werthers ”Weltschmerz” kom på modet, 
ibland med tragiska självmord som följd. Flera Werther-
parodier såg världens ljus. Romanen gav också näring till den 
debatt som pågick om det osunda i att fördjupa sig i romaner, 
på samma sätt som diskussionerna i vår tid gått kring alltför 
ymnigt datorspelande.

Om frihetstörst, uppror och intriger  
– den unge Schiller

Den andra stora Sturm und Drang-diktaren är Friedrich Schil-
ler (1759–1805). Han föddes under tämligen fattiga förhål-
landen i Marbach inte så långt från Stuttgart. I hans litterära 
verk spelar friheten och upproret en mycket viktig roll. Det 
hänger ihop med att han växte upp under stort yttre tvång. Det 
lilla landet Württemberg styrdes av Karl Eugen, en enväldig 
och despotisk hertig. Schillers far förvaltade hovets trädgårdar 
och stod i beroendeställning till hertigen. På så sätt gjorde 
den unge Friedrich också det. Fr.o.m. 1773 blev han därför 
tvungen att gå – åtta långa år – i den militära Karlsschule. 
Disciplinen var hård och han avskydde skolan. I protest mot 
den kvävande militäranstalten och mot det odemokratiska 
förtrycket i samhället utanför, skrev han därför i all hemlighet 
dramat Die Räuber (1781; ”Rövarbandet”).

Karl Moor är huvudfiguren i Die Räuber. Han är en stark, 
stilig och frihetstörstande ung man som gör uppror mot allt 
vad förtryck heter. I sin kamp för rättvisan begår han själv 
brott, men inser till slut att han är inne på fel väg och ställer 
sig frivilligt inför domstol. Pjäsen sattes först upp i Mann-
heim, som låg utanför hertigdömet Württemberg och alltså 
bortom hertigens kontroll. Där blev den entusiastiskt mot-
tagen av publiken. Så här skriver en samtida som såg dramat 
premiärkvällen:
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Teatern liknade ett dårhus, rullande ögon, knutna nävar och 
hesa skrik i salongen. Främmande människor föll snyftande i 
varandras armar, kvinnor gick svimfärdiga och med vacklande 
steg mot dörren …

Schillers skickligt skrivna drama hade träffat mitt i prick. Folk 
kände igen allt hyckleri, intrigmakeri och godtyckligt makt-
missbruk som de härskande adelsmännen använde mot dem. 
Bara litet över 20 år gammal blev Schiller berömd över en 
natt. Den som inte var nöjd var hertigen. Han förbjöd Schil-
ler att fortsätta skriva, men då bestämde sig diktaren för att 
fly från Stuttgart.

Åren som följde blev svåra och skulderna hopade sig. Ändå 
lyckades Schiller skriva och 1784 utkom Kabale und Liebe 
(”Kabal och kärlek”). Dramat är i förtäckta ordalag en uppgö-
relse med alla de intriger – kabaler – och den korruption han 
hade fått se i Württemberg. Det handlar också om de stora 
motsättningarna mellan olika stånd, mellan borgerskap och 
adel, ett tema som på 1700-talet var brännande. Som titeln 
anger låter Schiller även hjärtat tala och han visar hur den 
villkors lösa kärleken utmanade den rådande samhällsstruktu-
ren.

Vad det ytterst handlar om i Schillers drama är indivi-
dens frihet, men också om den enskildes förmåga till kamp 
för kärleken och för denna frihet mot en förtryckande över-
makt. Friheten var ingen självklar rättighet på den här tiden, 
utan något man blodigt måste kämpa sig till, så som skedde 
under Franska revolutionen, bara fem år efter publiceringen 
av Kabale und Liebe.
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KAPITEL 6

Weimarklassicismen  
1786–1810

Den levande antiken
Med upplysningstiden följde att man uppvärderade bety-
delsen av den enskilda människan. Hon skulle ta ansvar för 
sig själv och använda sig av sitt sunda förnuft. Men enbart 
förstånd var inte heller bra. Det gällde också att vara lyhörd 
för känslorna, att inte stänga av dem. Det här var ett mot-
satsförhållande som präglade människornas tankevärld under 
1700-talet.

För Sturm und Drang var uppror, starka känslor och ori-
ginalitet en bärande tanke, men under den Weimarklassiska 
perioden dämpades känslorna och samhällskritiken. Istället 
var det behärskning, måttfullhet, tolerans och klarhet som 
gällde. Det originella fick vika. I stället synliggjordes männis-
kan som ett väsen präglat av ande och sinnlighet i harmoni. 
Förnuft och känsla och fantasi i balans och vila, det var något 
som utmärkte den sant humana människan.

En orienteringspunkt för denna förening av tanke och 
känsla hittade man genom att rikta blickarna bakåt, mot det 
gamla Grekland och Rom. Man trodde nämligen att män-
niskorna under antiken hade levat på ett sätt som förenade 
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förnuft och känsla till en välgörande själslig harmoni. För oss 
kan det te sig märkligt att man intresserade sig för en tid, som 
låg så långt bort. Men för dåtidens kulturintresserade männi-
skor sågs kunskaper om den antika världen, dess gudar och 
sagor som något självklart. Antiken var alltså i högsta grad 
levande. Till det bidrog också de arkeologiska utgrävningarna 
av de italienska städerna Herculaneum och Pompeji som bör-
jade vid den här tiden. För första gången fick man nu se hur 
den antika vardagsverkligheten hade sett ut. Man häpnade 
och hänfördes. Entusiasmen över vad som kom i dagen var 
stor i hela det bildade Europa.

”Ädel enkelhet och stilla storhet”  
– Johann Joachim Winckelmann

En stor kännare av den antika konsten var arkeologen Johann 
Joachim Winckelmann (1717–1768). Han levde sedan 
1755 i Rom. Där kunde han studera alla de klassiska verken 
i original. Norr om alperna hade man tidigare på sin höjd 
känt till dem som kopior eller i form av dåliga teckningar. 
Winckelmann gjorde entusiastiska beskrivningar av framför-
allt de antika grekiska konstverken i Rom. För honom var 
de fulländade och gav uttryck för det vackra och värdiga hos 
människan. I den grekiska konsten såg Winckelmann ett 
slags inneboende naturlig harmoni som han sammanfattade 
i orden ”ädel enkelhet och stilla storhet”(”edle Einfalt und 
stille Größe”). Winckelmann lade fram sin nydanande syn på 
konsten och den antika världen i Gedanken über die Nachah-
mung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst 
(1755; ”Tankar om imitationen av de grekiska verken inom 
måleriet och skulpturen”) och i sin Geschichte der Kunst des 
Altertums (1764). Hans idealiserande tankar om den grekiska 
antiken kom också att påverka synen på litteraturen i Tysk-
land. Det innebar att litteraturen varken skulle vara alltför 
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förnuftspräglad eller alltför känslosam, utan måttfull, avklar-
nad, tydlig i formen och höjd över det vardagliga, men sam-
tidigt förankrad i sin samtid.

Weimar – ett kulturellt kraftcentrum
En som läste Winckelmanns skrifter och tog starka intryck 
av dem var Goethe. Han hade efter sina första litterära fram-
gångar på inbjudan av hertig Karl August flyttat till den lilla 
residensstaden Weimar i Thüringen 1775. Där stannade han 
till sin död 1832. Goethe blev snart nog hög ämbetsman och 
kallades minister. Men han var också teaterdirektör och fest-
fixare, en verklig multifunktionär och en oerhörd tillgång för 
det lilla hovet, på alla plan. Han hade många idéer till ekono-
miska och sociala reformer i hertigdömet Sachsen-Weimar-
Eisenach med ungefär 6 000 invånare, men det var inte lätt 
att genomföra dem. Visserligen var atmosfären vid hovet för-
hållandevis fri, men adelsmännen satte sig på tvären om de 
såg sina privilegier och ståndsintressen hotade.

Odelat framgångsrik var Goethe dock på kulturens om -
råde. Där blev han snart den självklara mittpunkten i ett 
blomstrande kulturliv, dit också andra berömda män som 
Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Herder och 
något senare även Friedrich Schiller räknades. Tillsammans 
utgjorde dessa herrar ett litterärt och kulturellt kraftfält av 
aldrig tidigare skådat slag. Weimar blev ett kulturellt centrum  
med ett enormt och bestående inflytande på litteraturlivet i 
Tyskland, ja ända in i våra dagar. Det var framförallt Goethes  
och Schillers nära vänskap under tiden 1794 fram till den 
senares död 1805 som var förutsättningen för detta kultu-
rella uppsving, på tyska kallat Weimarer Klassik. Till denna 
illustra krets får man även räkna historie- och språkfilosofen 
Wilhelm von Humboldt (1767–1835). Han var emellertid 
huvudsakligen verksam i Berlin och bidrog till det antik-
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inspirerade bildningsidealet genom att han reformerade det 
preussiska skolväsendet och införde det humanistiska gym-
nasiet.

Hur kom det sig då att en liten grupp diktare och kultur-
personligheter i en tysk småstad kunde få ett så stort infly-
tande på det övriga tyska kulturlivet? För det första hängde 
det ihop med att Tyskland på den här tiden bestod av en 
mängd småstater. Det fanns därför inget självklart politiskt 
centrum som kunde ha spelat den roll som London eller Paris 
hade som samlingspunkt för kända författare. För det andra 
berodde det på att hovet i Weimar var litet och att man inte 
hade råd med ett så utsvävande hovliv som i exempelvis Dres-
den. Hertiginnan Anna Amalia och hennes son Karl August 
satsade i stället på konst, musik och litteratur. Att den klas-
siska tyska litteraturperioden utvecklade sig just i Weimar har 
alltså sin grund både i sociokulturella omständigheter och det 
unika kulturella samspel som uppstod i kretsen kring Goethe 
och Schiller.

Pliktmedvetet arbete, hovliv och dikter
När Goethe kom till Weimar 1775 var han fortfarande mitt 
uppe i sin Sturm und Drang-period, både litterärt och mänsk-
ligt, men snart nog lämnade han det känslomässiga självför-
verkligandet bakom sig. Han sökte i stället efter själslig jämvikt, 
en balans mellan förnuft och känsla. Han arbetade pliktmed-
vetet, ägnade sig åt naturvetenskapliga studier och skolade sig i 
höviskt uppträdande. Han umgicks mycket med Charlotte von 
Stein (1742–1827), som för honom var en viktig samtalspart-
ner, en själsfrände och ett kvinnligt ideal med stark påverkan 
på honom. Under de här åren skrev Goethe bl.a. balladerna 
Erlkönig och Der Fischer samt de naturlyriska dikterna An den 
Mond och Wandrers Nachtlied med de kända raderna:
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Över bergen stiger
aftonro
Var fågel tiger
i sitt bo.
Knappt märkbar nu
i träden en vindfläkt ilar.
Vänta, så vilar
snart även du.
Övers. Anders Österling

Den ”klassiske” Goethe och  
det humanistiska bildningsidealet

Efter tio år var Goethe trött på hovbyråkratin och besviken 
över att ansträngningarna och förändringsplanerna i upplys-
ningstidens anda slagit slint. 1786 lämnade han därför Wei-
mar brådstörtat och reste till Italien för att söka inspiration 
och skapande arbetsro. Han stannade där i två år. Miljö- och 
klimatombytet gjorde honom gott. Kreativiteten återvände. 
Inspirerad av de antika diktarna Ovidius och Catullus skrev 
Goethe sina Römische Elegien (1795; ”Romerska elegier”) 
som med en i samtiden skandalomsusad öppenhet vittnar om 
hur han genom erotiken hittar tillbaka till sig själv i Italien. 
Under inverkan av den sydländska livsglädjen och den antika 
konstens klarhet, lugn och harmoni kom Goethe fram till 
en ny syn på litteraturen och verkligheten. Han tyckte sig 
nu i naturen se uttryck för en inre harmoni, som byggde på 
eviga lagbundenheter. Denna harmoni och okonstlade skön-
het fann han också i de antika konstverken, eftersom de ju 
skapats med naturen som förebild.

De här tankegångarna liksom diskussioner med Herder och 
Schiller lade grunden till den ”klassiske” Goethes sätt att tänka 
och skriva. Det utgick från ett humanistiskt bildningsideal 
som betonade harmonin i tillvaron: människan skulle försöka 
leva i harmoni med sig själv och med andra. Detta ideal kunde 
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bara förverkligas om människan inte blev förtryckt, men det 
kom också an på var och en att frivilligt sätta gränser för sig 
själv och att leva med måtta. Det gällde att hitta en balans mel-
lan förnuft och sinnlighet. Det vilda och ursprungliga i män-
niskonaturen skulle inte utrotas, utan förfinas och kultiveras. 
Den klassiska bildningens mål skulle enligt Goethe vara den 
sanna och humana människan. Genom estetisk fostran skulle 
man kunna få en bild av sig själv och sitt egentliga väsen som 
människa. Konsten och litteraturen spelar därför för Goethe 
en viktig roll som fostrare, för det är där vi kan hitta de goda 
och harmoniska förebilder som gäller för en human livshåll-
ning.

Humanitetstanken förverkligad i ett drama
Just en sådan god förebild möter vi i Goethes tragedi Iphige-
nie auf Tauris (1787; ”Ifigenia på Tauris”). Dramat är skrivet 
i Italien och tar upp ett känt ämne ur den gamla grekiska 
guda- och sagovärlden: Kung Agamemnon offrar sin dotter 
Ifigenia på ett altare för att få bra vind i seglen när den grekiska 
hären ska segla iväg för att erövra staden Troja. Agamemnons 
omänsklighet leder till att hans hustru, Klytaimnestra, mördar 
honom när han så småningom kommer hem till Grekland 
igen. Ifigenias bror, Orestes, hämnas då sin far genom att själv 
mörda sin mor. Men snart visar det sig att Ifigenia ändå inte 
är död. Gudinnan Diana har nämligen räddat henne och fört 
henne till sitt tempel i Tauris där hon lever som prästinna . 
Genom sin mildhet har hon fått det tauriska folket att avskaffa 
människooffret. Men livet blir svårt för Ifigenia när tauriernas 
kung Thoas vill gifta sig med henne. Det vill hon inte, för då 
kan hon aldrig mer återvända till Grekland. Thoas känner sig 
sårad för att han fått korgen och befaller att människooffren 
ska införas igen. Det hela blir komplicerat genom att de första 
som ska dö visar sig vara Ifigenias bror Orestes och hans vän 
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Pylades. De tre bestämmer sig för att fly. Ifigenia är den som 
ska föra Thoas bakom ljuset. Men Ifigenia som alltid blivit väl 
behandlad av Thoas vill inte svika och lura honom. Hennes 
hjärta säger att det är viktigare att tala sanning och bevara sin 
värdighet. Följden blir att hon erkänner allt för Thoas. Genom 
sin öppenhet och mänsklighet lyckas hon blidka honom och 
han låter syskonen och Pylades återvända till Grekland.

Genom att Ifigenia förmår övervinna sin mänskliga svag-
het och vågar sitt liv för sanningen förkroppsligar hon det 
mänskliga och humana så övertygande att Thoas genomgår 
en dramatisk förvandling från ”barbar” till försonlig med-
människa. Iphigenie auf Tauris är det verk i den tyska littera-
turen som mest konsekvent visar fram den tyska klassicismens 
humanitetstanke. Ja, till den grad att Goethe själv kallade sitt 
drama ”verteufelt human”.

Konflikten mellan konstnärskap  
och social verklighet

I Italien fullbordade Goethe också två andra dramer: Egmont 
(1788; ”Egmont”), som utspelar sig under nederländarnas 
frihetskamp mot Spanien på 1500-talet och Torquato Tasso 
(1790; ”Torquato Tasso”). I det sistnämnda skildrar Goethe 
med självbiografiska inslag diktaren Tassos öde vid furste-
hovet i Ferrara på 1500-talet. Tasso blir vid hovet hyllad för 
sin geniala diktkonst och han känner sig därför jämställd med 
adelsmännen vid hovet. Som en följd av den välvilja som visas 
honom, tror han att han inte behöver bry sig om de stränga 
umgängesregler som finns vid hovet, men han misstar sig. Sin 
begåvning till trots blir han inte accepterad som en jämlike, 
utan bortstött av de adliga.

Den här tragiska motsättningen mellan konstnärskap och 
social verklighet var – som nämnts ovan – något som Goethe  
själv också hade fått känna på vid hovet i Weimar. Det som 
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gällde där var inte nytänkande, utan adelns konservativa och 
något inskränkta tankevärld. Till det som hovet i Weimar 
förfasade sig över var t.ex. att Goethe förälskat sig i en icke 
ståndsmässig flicka, Christiane Vulpius. Med henne var han 
sedan sambo under många år tills de slutligen gifte sig 1806.

Wilhelm Meisters läro- och vandringsår
Goethes skapande begåvning var mycket mångsidig. Han 
skrev inte bara dramer och lyrik utan också romaner. Wil-
helm Meisters Lehrjahre (1796; ”Wilhelm Meisters läroår”) är 
en bildningsroman som visar huvudpersonen Wilhelms steg-
visa utveckling och mognadsprocess i mötet med människor, 
åsikter och värderingar i sin tids samhälle. Köpmanssonen 
Wilhelm söker sig till teatervärlden för att komma ifrån sin 
inskränkta hemmiljö. Han möter den gåtfulla Mignon, entu-
siasmeras av Shakespeare, sätter upp Hamlet, men teatern 
framstår till slut som en skenvärld som han lämnar. Wilhelms 
sökande liv visar sig ha varit styrt av det frimurarlika ”torn-
sällskapet” som han upptas i för att sedan återbördas till det 
vanliga ”borgerliga” livet.

Men romanen slutar inte med det utan en fortsättning 
följer trettio år senare när Goethe i Wilhelm Meisters Wan-
derjahre (1821–1829) på nytt skickar ut Wilhelm i världen, 
nu med sin son. De båda stannar inte längre än tre dagar 
på någon plats. Romanens tempo bromsas dock betydligt 
genom alla utsvävande berättarkommentarer, brev, svarsbrev 
och infogade noveller som ställer läsaren inför stora prövning-
ar. Romanerna om Wilhelm Meister känns för oss idag rätt så 
främmande, men de har haft stor betydelse som förebild för 
andra tyska bildningsromaner, t.ex. Thomas Manns Doktor 
Faustus (1947).
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Goethes livsprojekt – Faust
Det livliga samarbete som Goethe hade med Schiller från 
1794 resulterade bl.a. i att Schiller inspirerade honom till att 
skriva klart det drama som tillsammans med Werther gjort 
Goethe så berömd för eftervärlden: Faust (1808; ”Faust”). 
Goethe arbetade egentligen hela sitt liv med detta drama. 
Den allra första versionen, den s.k. Urfaust kom 1790 och 
Faust II publicerades efter hans död 1832.

Vad handlar då detta stora verk om? Faust är en femtio-
årig vetenskapsman och har ägnat sitt liv åt lärdomen och 
forskningen. Men han är trots alla sina kunskaper en olycklig 
människa, för han har inte lyckats komma underfund med 
vad som innerst håller samman allting i världen. Han vet inte 
vad som är universums början och hur dess framtid ser ut. 
Han har inte fått svar på frågan varför det finns liv och vad 
som kommer efter döden och vad som egentligen ger livet 
mening och lycka. Allt är bara tolkningar, tankelek och ”grå 
teori”. Ingen insikt, inget självförverkligande. Missnöjd med 
detta sluter han ett avtal med själve djävulen, Mefistofeles, 
som smugit sig in i Fausts studerkammare i form av en svart 
pudel. Djävulen lovar visa honom vad livet egentligen går ut 
på. Han säger att Faust ska få allt han begär: ungdom, kärlek, 
makt och rikedom. Det enda villkoret är att han ska få Fausts 
själ om denne – i ett ögonblick som är så fullt av glädje och 
njutning, att han tycker tiden borde stanna – bara en gång 
uttalar en önskan om att så ska vara fallet. Så här lovar Faust:

Om du kan locka mig att bedja
till stunden: ’Dröj, du är så skön!’
då må jag fjättras av din kedja,
då har jag dömt mig med min bön.

Faust är otålig att ta del av livets njutningar och undertecknar 
snabbt kontraktet med sitt eget blod. Världen ligger öppen 
för honom och det är bara att ta för sig. Kanske ska sinnlig-
heten leda till djupare insikt. Först beger han sig till krogen 
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Auerbachs Keller i Leipzig, men supandet roar inte honom. 
Sedan går färden vidare till häxköket där Faust får syn på 
en underskön kvinna i en magisk spegel. Som förtrollad av 
henne uppfylls han genast av oemotståndligt begär och töm-
mer en bägare med föryngringsdryck. Efter det lyckas han 
med Mefistofeles trollkonster förföra den unga oskyldiga 
Gretchen. Hon blir med barn och är förtvivlad. Under tiden 
tar Mefistofeles med Faust till valborgsfirandet på Blocksberg. 
Han äcklas av den råa sinnligheten bland häxorna och tycker 
sig se Gretchen mitt i allt det orgiastiska. Han vill tillbaka till 
henne, men då har hon redan dödat det nyfödda barnet och 
dömts till döden för barnamord. Han känner förtvivlan och 
skuld och försöker rädda Gretchen ur fängelset. Men hon vill 
inte bli räddad, för hon anar vem det är som ligger bakom allt 
det onda – Mefistofeles.

I dramats andra del drar Faust och Mefistofeles vidare ut i 
världen. Handlingen är ganska invecklad. Faust kommer till 
kejsarens hov och bländas av all makt och glans. Tillsammans 
med Mefistofeles trixar han och tillverkar falska pengar, men 
rikedom är inte det Faust söker. Sedan går färden via scenen 
med den ”klassiska valborgsnatten” till Grekland. Där möter 
Faust en rad gestalter och gudafigurer ur den grekiska myto-
login. Han lyckas hämta den vackraste av alla kvinnor, den 
sköna Helena, från underjorden och får en son med henne. Så 
småningom återvänder Helena till dödsriket. Faust hjälper nu 
kejsaren att besegra en rad fiender. Som tack belönas han med 
allt det land som han kan utvinna genom att bygga dammar 
mot havet uppe vid Nordsjön. Mefistofeles däremot väntar 
rastlöst på att äntligen få inkassera Fausts själ.

När Faust slutligen som blind och hundraårig uttalar de 
magiska orden om ögonblicket ”Verweile doch, du bist so 
schön”, håller sig djävulen framme. Men eftersom Faust i sin 
kamp mot havets makter inte arbetat för sitt eget, utan för 
det allmännas bästa, blir han i sista stund räddad av en skara 
änglar. De för hans själ upp till himlen. Där väntar Gretchen, 
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som Faust en gång lämnade åt sitt öde. Mörkret får trots allt 
vika för ljuset och Faust räddas undan helvetet.

Goethe skildrar en kamp mellan de krafter som bygger upp 
och de som river ner, också inom människan själv. Hela dra-
mat är egentligen en debatt mellan Mefistofeles och Faust. 
Mefistofeles förkroppsligar nihilismen och förnekar allt som 
är positivt och meningsfullt. Han tvivlar på att livet är värt 
något och på att det är lönt att anstränga sig. Han är helt utan 
moral och han förkastar alla mänskliga värden:

Jag är anden som förnekar!
Och det med rätt; vart livets frö
som spirar här är värt att dö.

Faust är till en början visserligen uppgiven och förtvivlad över 
att hans forskning inte givit svar på livets gåta. Men ändå är 
han djävulens motsats, för han strävar ständigt efter att ge sitt 
liv en mening. Han är en rastlös sanningssökare som aldrig 
ger upp. Så länge han inte gör det, är han på rätt väg. Det 
är också det som till slut gör att himlens makter kan rädda 
honom ur Mefistofeles klor:

Den som sig
alltid med strävan bemödar
honom kan vi rädda.
Övers. Britt G. Hallqvist

Faust anses vara det största och viktigaste diktverket som skri-
vits på tyska. Man menar att det ger en bild av den väster-
ländska människans självförverkligande genom strävan mot 
ett mål. Men det handlar lika mycket om frågan till vilket 
pris och med vilka medel man får förverkliga sig själv och 
sina önskningar, ett tema som även Thomas Mann tar upp 
i Doktor Faustus (1947; ”Doktor Faustus”). Samtidigt sam-
manfattar dramat i sig Goethes hela livserfarenhet. I likhet 
med Faust sökte Goethe under Sturm und Drang-tiden livets 
mening i känslan och upplevelsen. Sedan upptäckte han anti-
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kens skönhet i Italien och fann slutligen i humanitetstanken 
det mål, som visserligen inte var livets högsta sanning, men 
som ändå gav honom som människa visshet om att han hand-
lade rätt i sitt liv.

En levande klassiker i Weimar
Under sina sista årtionden levde Goethe som en levande klas-
siker i Weimar. Han fick dagligen ta emot besökare från när 
och fjärran som kom för att se och samtala med den berömde. 
Själve Napoleon hade ett kort samtal med Goethe när denne 
1808, på höjden av sin makt var huvudpersonen vid furste-
kongressen i Erfurt inte så långt ifrån Weimar.

Men Goethe höll inte bara hov, han fortsatte också att 
skriva. Ett år efter att första delen av Faust kommit ut, publi-
cerade han romanen Die Wahlverwandtschaften (1809; ”Val-
frändskap”). I den är han helt och hållet tillbaka i sin egen 
tid med ett ständigt aktuellt tema: kärlek, äktenskap och de 
förvecklingar som erotisk dragningskraft kan leda till.

Under den här perioden skrev han också sin Zur Farbenlehre  
(1810; ”Färglära”) som utgick från övertygelsen att Newtons  
färgteori var felaktig. Till Goethes förargelse vann hans anta-
ganden om ljusets egenskaper inget bifall hos samtidens 
vetenskapsmän. Utan att vara direkt vetenskaplig har hans 
färglära ändå betytt mycket för många bildkonstnärer. Även 
polaroidkamerans uppfinnare E. H. Land (1909–1991) var 
fascinerad av Goethes idéer och uppslag.

Också på lyrikens område går Goethe sina egna vägar på 
sin ålderdom. Samlingen West-östlicher Diwan (1819; ”Väst-
östlig divan”) är med sitt stora inkännande i den islamiska 
kultur sfären ett försök att i natursymboliska dikter med 
kärleks motiv, men även med religiösa och etiska teman, 
binda ihop öst och väst, den persiska diktkonsten med den 
europeiska.
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I självbiografin Dichtung und Wahrheit (1811–1831; ”Dikt 
och sanning”) blickade Goethe slutligen tillbaka på sitt liv. 
En hel del av det han berättar i biografin är tillrättalagt och 
uppdiktat. Men ändå är det en mycket intressant återgiv-
ning av den brådmogne diktarens minnen från barna- och 
ungdomsåren fram till 1775. Också rent kulturhistoriskt har 
självbiografin mycket att bjuda eftersom Goethe är en sällsynt 
god iakttagare.

Friedrich Schillers väg  
mot den klassiska perioden

1782 flydde Schiller till Mannheim undan den despotiska her-
tigen i Stuttgart. Åren efter flykten var hårda för den fattige 
diktaren. Han hade ingen fast inkomst och var därför hänvisad 
till lån och goda vänners hjälp. Under denna tid skrev han 
dramat Don Carlos (1787; ”Don Carlos”). Det är ett poli-
tiskt idédrama som utspelar sig vid tiden för den nederländska 
frihetskampen mot Spanien under slutet av 1500-talet. Den 
frihetssvärmande Don Carlos gör uppror mot sin despotiske 
far, den spanske kungen Philipp II. Bådas handlande styrs 
emellertid av andra, intrigerande personer. Frihet står mot 
tyranni, men denna motsättning förlorar sina konturer genom 
invecklade sidohandlingar och tillkrånglade kärleksaffärer. 
Även om pjäsen inte når upp till det klassiska dramats klara 
struktur är det ändå tydligt att Schillers diktande här befinner  
sig i en övergång från Sturm und Drang till den klassiska 
perioden.

Under denna tid skrev Schiller framförallt filosofiska och 
historiska verk, t.ex. Die Schaubühne als moralische Anstalt 
betrachtet (1784), Geschichte des Abfalls der Niederlande (1788) 
och Geschichte des Dreissigjährigen Krieges (1790; ”Det trettio-
åriga krigets historia”). Han fick också stort erkännande för 
detta och blev genom en rekommendation från Goethe pro-
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fessor i historia i Jena. Eftersom tjänsten var oavlönad bidrog 
den dock inte till att bättra på hans ekonomi.

Av ren brist på pengar kom Schiller heller aldrig i väg på 
långa resor som Goethe, utan han måste hitta sin inspira-
tion hemma i Tyskland. Det var framförallt filosofen Imma-
nuel Kants skrifter som hade stor betydelse för honom. Kant 
menade ju att människan skulle sträva efter att inte handla 
oansvarigt och tanklöst, utan pliktmedvetet enligt de regler 
– det kategoriska imperativet – som förnuftet sade var goda.

Det yttersta målet för Schillers filosofiska studier var att 
försöka förädla den mänskliga karaktären. Det mesta av vad 
han skrev från 1794 fram till sin död 1805 kretsade kring just 
detta tema. Särskilt märker man det i brevsamlingen Über 
die ästhetische Erziehung des Menschen (1795; ”Schillers este-
tiska brev”) som är att betrakta som den klassicistiska epokens 
programskrift. Här utvecklar Schiller sina tankegångar om 
hur kropp och själ, sinnlighet och andlighet inte behöver stå 
i motsats till, utan kan harmoniera med varandra. Visionen 
om den helt fria människan ser Schiller förverkligad när män-
niskan i konsten ägnar sig åt skapande lek som inte inskränks 
av speciella syften, praktiska behov, lagar och förordningar. 
För att människan ska kunna nå ett sådant tillstånd av frihet, 
krävs en estetisk fostran. Den ska enligt Schiller göra revolu-
tioner överflödiga och i förlängningen verka för att friheten 
får ett allt större utrymme.

Goethes och Schillers vänskap
1794 är det år då Schiller och Goethe av en händelse träffas 
för första gången. Det blir upptakten till en livslång vänskap 
av stor betydelse för den tyska litteraturen. Båda hade i Jena 
lyssnat till ett naturvetenskapligt föredrag och började sam-
tala när de gick ut ur föreläsningssalen. Deras första tankeut-
byte var så inspirerande för dem båda, att de sedan på olika 
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sätt förde det vidare i brev, samtal och litterärt samarbete ända 
till Schillers död 1805.

I centrum för det Goethe och Schiller diskuterade stod 
det klassiska humanitetsidealet. Ett avgörande inlägg i sam-
manhanget var Schillers skrift Über naive und sentimentalische 
Dichtung (1795/96). Han uppfattade historien som ett fjär-
mande från den grekiska antikens ideal och enligt honom 
avspeglade sig denna utveckling även i litteraturhistorien. 
Schiller menade att den gamla grekiska diktningen hade en 
naturlig ursprunglighet, något som gått förlorat i den moderna 
tiden. Genom detta brott mellan människa och natur var det 
inte heller längre möjligt att skriva på samma omedelbara, 
”naiva” sätt som på Homeros tid. Det betyder att den moderna 
dikten är ”sentimental”, dvs. att den ser de gamla grekernas 
diktning som ett ideal och sörjer över att inte kunna uppnå 
dess harmoniska ursprunglighet.

Schiller talar också om två diktartyper och klargör på så 
sätt skillnaden mellan sin egen och Goethes diktning. Han 
menade att Goethe var en ”naiv” diktare som förhöll sig till 
den faktiska verkligheten medan han själv representerade den 
”sentimentale” diktaren som eftersträvade ett abstrakt ideal. 
Den här skillnaden syns tydligt om man jämför Goethes och 
Schillers dikter. Medan Goethe i sin lyrik vidareutvecklade 
den folkligt visartade ton som han slagit an under Sturm und 
Drang, så skrev Schiller tankelyrik som vilade på filosofisk 
grund.

Resultatet av de båda skaldernas vänskap var exempelvis 
samarbetet under det s.k. Balladenjahr (1797), det år då de 
skrev en rad ballader tillsammans. Kända är t.ex. Goethes Der 
Schatzgräber, Die Braut von Korinth, Der Zauberlehrling och 
Schillers Der Handschuh, Der Ring des Polykrates, Der Taucher.

Ett direkt utslag av deras samarbete är också de små korta 
Xenien (”Xenier”), dvs. verser som – i sin ursprungliga gre-
kiska betydelse – följde med gåvor, på samma sätt som man 
nuförtiden skriver julklappsrim. Men Goethes och Schillers 
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Xenien – fler än hundra till antalet – är allt annat än snälla 
och harmlösa, utan ofta både bitska och kritiska. Dikterna är 
skrivna på versmåttet distikon, där den första versen är skri-
ven på hexameter och den andra på pentameter (med sex, res-
pektive fem betonade stavelser). Dessa korta, tänkvärda dik-
ter gav Schiller sedan ut i tidskriften Musenalmanach 1797.

Jag
Tänker jag, är jag till. Men vem tänker väl jämt och ständigt?
Ofta var jag väl till, fast jag på ingenting tänkt.
Övers. Johannes Edfelt

Historiska dramer
Vänskapen mellan Schiller och Goethe var mycket fruktbar 
för dem båda. För Goethe betydde det att han på nytt tog upp 
arbetet på Wilhelm Meisters Lehrjahre och Faust, som båda 
var halvfärdiga. För Schiller som under lång tid ägnat sig åt 
historia och filosofi betydde det att han fortsatte skriva på 
det historiska dramat Wallenstein (1799; ”Wallenstein”). Det 
är en omfångsrik trilogi som utspelar sig under trettioåriga 
krigets dagar och består av delarna Wallensteins Lager (1798), 
Die Piccolomini (1799) och Wallensteins Tod (1799). Den för-
sta delen är en tidstrogen och verklighetsnära återgivning av 
kriget och tjänar som bakgrund till huvudpersonen Wallen-
stein, den oinskränkte befälhavaren över den kejserliga armén 
i kampen mot svenskarna. Åskådaren blir från början på det 
klara med att det här kommer att handla om den enskilda 
människans roll i historien. I de båda följande trilogidelarna 
varieras detta tema i en rad konflikter och intriger som alla 
visar hur Wallenstein försöker bevara sin handlingsfrihet, 
men genom försummelser, egennytta, bristande handlings-
kraft och åsidosättande av sina plikter blir han ett offer, ja en 
lekboll för de historiska omständigheter som han själv trodde 
sig ha inflytande över. Dramat blev en stor framgång.
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Mera fritt historisk är tragedin Maria Stuart (1801; ”Maria 
Stuart”), som gestaltar ödet för den olyckliga drottningen av 
Skottland. När Maria gifter sig med sin andre mans mördare 
jagas hon bort från Skottland och söker skydd i England. Där 
tas hon till fånga av drottning Elisabeth, ställs inför rätta och 
döms till döden. I det ögonblicket börjar dramat. Schiller vill 
visa att rättsprocessen mot Maria Stuart är orättvis. Orsaken 
till processen är främst att Elisabeth, som uppfattar Maria 
som rival om makten, vill få henne ur vägen. Den dramatiska 
höjdpunkten är mötet mellan de båda drottningarna i tredje 
akten. Ett försök att befria Maria slår fel. Rent fysiskt förblir 
hon fången, men i sitt inre känner hon sig fri och moraliskt 
överlägsen Elisabeth. Maria Stuart ser sitt öde som en soning 
av mordet på sin man och går därför till slut av fri vilja i 
döden för att komma loss från sin skuld. Hennes värdig-
het inför döden ger hennes själ både skönhet och harmoni, 
menar Schiller.

Ännu längre bort från den historiska verkligheten var Schil-
ler i Die Jungfrau von Orleans (1801; ”Orleanska jungfrun”). 
Här tar han upp den gamla legenden om vallflickan Johanna 
som på 1400-talet med uppdrag från Gud anförde den fran-
ska hären och slutligen besegrade engelsmännen vid Orléans. 
Enligt legenden tillfångatogs hon sedan av engelsmännen och 
brändes på bål. Hos Schiller är Johanna oövervinnerlig och 
segerrik ända tills hon förälskar sig i den unge engelske offi-
ceren Lionel i stället för att döda honom. Problemet är näm-
ligen att hennes himmelska krafter inte går att förena med 
vanlig jordisk kärlek.

Schiller vill i sitt drama visa fram Johannas storhet: i valet 
mellan plikten att följa Guds uppdrag och den egna viljan, 
förenar hon dem båda när hon till slut offrar sig för Guds och 
den goda sakens skull.
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Makt och övergrepp – Wilhelm Tell
Ett av de mest spelade tyska dramerna är Wilhelm Tell (1804; 
”Wilhelm Tell”). I det kombinerar Schiller den gamla sagan 
om Tell med de rent historiska förhållandena när Schweiz 
befrias från den österrikiska övermakten.

Vid mitten av 1200-talet var förtrycket hårt mot bönderna 
i de schweiziska kantonerna och ett jäsande uppror riktade sig 
främst mot riksfogden Geßler. Från de tre kantonerna Uri, 
Schwyz och Unterwalden samlas bönderna till hemligt ting 
vid Rütli och svär att kämpa tillsammans, för bara om de 
sluter sig samman kan de rädda sin frihet.

Hur fogdarna missbrukar sin makt visar Schiller i den 
berömda äppelskottsscenen: En dag när Wilhelm Tell tillsam-
mans med sin son är på väg till sin svärfar, passerar de en hatt 
som är uppsatt på en stång. Den symboliserar den österrikiska 
kejsarmakten. Fogden Geßler har befallt att alla måste blotta 
sitt huvud inför den, men Tell vägrar. Geßler tvingar då Tell 
att skjuta ett äpple från sin sons huvud, annars ska både han 
och sonen dö. Tell skjuter och träffar rätt, men han fängslas 
genast sedan han förklarat att den andra pilen som han har 
i sitt bälte varit avsedd för Geßler, ifall han skulle ha missat 
och dödat sitt eget barn. Tell lyckas emellertid fly, lägger sig i 
bakhåll för Geßler och dödar honom sedan med ett välriktat 
skott. Det blir det slutliga tecknet till uppror mot förtryckar-
na. Schweiz får äntligen sin frihet.

Wilhelm Tell var redan från början tänkt som ett stycke för 
en bred publik. Genom den tydliga svartvit-teckningen av de 
goda och de onda personerna, genom den överskådliga hand-
lingen och det klara språket hade Schiller bäddat för succé. 
Men under det tydliga händelseförloppet ligger också tankar 
som Schiller kommit fram till under sina filosofiska studier 
av bl.a. Kant. När fogden tvingar Tell att skjuta mot sin son 
bryter han enligt Schiller grovt mot den ”moraliska världs-
ordningen”. Det är därför helt naturligt att Tell, som egent-
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ligen är en fridens man, återställer denna ordning genom att 
skjuta Geßler. Inte heller de andra schweizarna är några kri-
gare, men förvissningen om att upproret är nödvändigt och 
att de också har den moraliska rätten på sin sida, får dem 
att segra över den habsburgska övermakten. Det onda och 
orättvisa får vika för det goda och rättvisa. Den ”moraliska 
världsordningen” är återställd.

Mellan weimarklassicismen och romantiken,  
kring 1800

Friedrich Hölderlin (1770–1843), Heinrich von Kleist 
(1777–1811) och Jean Paul (1763–1825) är tre författare 
som man varken direkt kan hänföra till den weimarklassiska 
perioden eller till romantiken. De brukar därför betraktas 
som en egen grupp.

Hölderlin liksom generationskamraterna, filosoferna Fried-
rich Hegel och Friedrich Schelling, studerade teologi och 
klassiska språk vid det berömda Tübinger Stift. De flesta som 
alltsedan grundandet 1536 tagit sin examen vid denna uni-
versitetsinrättning blev protestantiska präster. Men Hölderlin 
som påverkats starkt av Franska revolutionens idéer ville inte bli 
präst. På den tiden fanns det då inte mycket annat att välja på 
än att bli informator – ”Hofmeister” – i någon förmögen familj.

1796 får Hölderlin anställning hos bankiren Gontard i 
Frankurt am Main. Här förälskar sig Hölderlin i husets fru 
Susette. Hon blir för honom inte bara en vän, utan också ett 
kvinnligt ideal. Men bankiren är inte blind för hur förhål-
landet mellan frun och informatorn utvecklar sig. Hölder-
lin får sparken efter två år. Han lever ett disharmoniskt liv 
och tar olika tjänster som privatlärare för att försörja sig, bl.a. 
i  Bordeaux dit han går till fots 1802. Hans psykiska hälsa 
är vacklande. Efter bara en kort tid vänder han hemåt igen. 
Vandringen tömmer honom på all kraft. När han äntligen 
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kommer hem, får han reda på att Susette Gontard dött. Detta 
i förening med känslan av att själv ha misslyckats, gör att han 
tappar fotfästet i tillvaron.

Från 1806 till sin död 1843 lever Hölderlin inhyst hos 
en snäll snickarfamilj i Tübingen. Där tillbringade han sina 
dagar med att spela piano, röka pipa och gå på promenad 
i omgivningarna. Ibland skrev han också små korta dikter 
som han sedan undertecknade med namnet ”Scardanelli” och 
daterade på måfå. Dikten Der Sommer t.ex. har datumet den 
9 mars 1940.

Brevroman och visionär diktning  
– Friedrich Hölderlin

Efter sin död fortsätter Susette dock att leva i Hölderlins dikt-
ning. I brevromanen Hyperion oder der Eremit in Griechenland 
(1797–99; ”Hyperion”) heter den kvinnliga huvudpersonen 
Diotima och bakom denna idealgestalt döljer sig just Susette. 
Hyperion är skriven på lyrisk prosa och är ett slags monologisk 
klagosång över Greklands ärorika förflutna och sorgesamma 
nutid. Men med romanen tar Hölderlin också upp den Franska  
revolutionen som spårade ur under jakobinernas välde. Sam-
tidigt är Hyperion en bildningsroman. Huvudpersonen Hype-
rion är en drömmare och lever i en utopisk fantasivärld. Han 
ser på sitt fädernesland med Winckelmanns ögon och sörjer 
över förlusten av den ”ädla enkelheten och den stilla storheten”. 
Han berättar om kärleken till sin älskade Diotima och om hur 
han deltar i grekernas frihetskamp mot turk väldet 1770. Han 
är uppfylld av antikens ideal och ädelmod. Men när frihets-
kämparna inte motsvarar de höga idealen, utan istället rövar, 
mördar och plundrar, tappar Hyperion tron på mänskligheten. 
När sedan också Diotima dör blir Hyperion eremit och försöker 
finna frid genom ett liv i samklang med naturen. Det antyds 
att Hyperion kommer att leva vidare som diktare.
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Det gamla Grekland spelar även en avgörande roll i Höl-
derlins lyrik, det kan man se i en rad hyllande dikter såsom 
Hymne an den Genius Griechenlands och Griechenland. Den 
antika världen avtecknar sig här som en berusan de, diony-
sisk dåtid i kontrast mot samtidens nyktra förnuftstänkande. 
Dessa dikter tyglas av de antika versmåttens stränga form, 
men uppfattades av dåtidens läsare som svårtydda och dun-
kelt tänkta.

I hymnerna och elegierna från 1800/1801, t.ex. Menons 
Klagen um Diotima och den långa hexameterdikten Archi-
pelagus frammanar Hölderlin ett nytt uppdrag för diktaren. 
Nu skulle han vara en siare, en profet, en förmedlare mellan 
det förgångna och framtiden. Hans visionära, antikt laddade 
abstrakta stil är krävande och svårgenomtränglig. Hur icke-
traditionellt Hölderlin går till väga kan man se i elegin Brot 
und Wein där Dionysos och Kristus, antiken och den kristliga 
nya tiden förbinds med varandra genom symbolerna bröd 
och vin.

Efter 1801 kom de sena hymnerna Patmos och Mnemosyne 
som tillsammans med de nio dikterna i Nachtgesänge lagt grun-
den till Hölderlins berömmelse som en diktare långt före sin 
tid. Hans lyriska språk i dessa sena dikter är helt nytt. I helhe-
tens ställe sätter Hölderlin fragmentet och i den harmoniska 
formens ställe sätter han oregelbundna rytmer, ändring av 
ordföljd, upplösning av satssammanhang och osmidiga bryt-
ningar av versens gränser. Nytolkningar av Hölderlins dikter 
till svenska finns i samlingen Kom nu, eld! (2013).

Med den fragmentariska formen vänder sig Hölderlin från 
de klassiska idealen. Varken Goethe eller Schiller förstod sig 
på Hölderlin och hans dikter var bortglömda under nästan 
100 år tills de återupptäcktes av Wilhelm Dilthey (1833–
1911). In på 1900-talet kom Hölderlin dock att firas som en 
poeternas poet, en mästare hyllad av moderna diktare som 
Georg Trakl, Rainer Maria Rilke, Stefan George och Paul 
Celan. Genom sin symbolladdade poesi, men också genom 
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sitt livsöde, har han blivit en identifikationsgestalt för andra 
diktare över hela världen. Det framgår särskilt tydligt i de 
hundratals dikter, berättelser, pjäser och romaner som skrivits 
om honom, t.ex. Peter Härtlings inkännande roman Hölder-
lin (1976; ”Hölderlin”).

Spelet kring sken och verklighet  
– Heinrich von Kleist

Heinrich von Kleist (1777–1811) är en av de viktigaste tyska 
dramatikerna. Han tillhörde en gammal officerssläkt och sattes 
därför tidigt i kadettskola. Han deltog i flera fälttåg, men snart 
nog bröt han med släkttraditionen för att i stället bli författare. 
Kleist studerade också ivrigt filosofen Kants skrifter. Han för-
stod då att människan inte kan komma fram till någon absolut 
sanning om den värld hon lever i eftersom tillvarons djupaste 
mening, ”das Ding an sich” (”tinget i sig”) enligt Kant alltid 
måste förbli dolt för oss. Kants tankar utlöste en livskris hos 
Kleist, som frågade sig hur man ska kunna vara ädel och god 
om det man vet om världen inte är sanningen? Följden kan 
inte bli annat skepsis och osäkerhet som gör det svårt att skilja 
mellan rätt och orätt, mellan sken och verklighet. I sina verk 
väjde Kleist inte heller för jagets avgrunder, det vi idag kallar 
vårt undermedvetna.

För Kleist som i skrivandet sökte efter tillvarons mening, 
var livet en kamp både på ett inre och ett yttre plan. När han 
– 34 år gammal – insåg att det inte fanns någon riktig plats 
för honom sköt han först sin fästmö Henriette Vogel och 
sedan sig själv vid Wannsee i Berlin, där en gravsten utmärker 
platsen än i dag.

Att skillnaden mellan sken och verklighet var en problema-
tik som ständigt upptog Kleist kan man utläsa ur nästan alla 
hans skrifter. På ett underhållande plan möter vi denna skill-
nad i två lustspel. I Amphitryon (1807; ”Amphitryon”), som är 
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en bearbetning efter Moliéres pjäs, gör Kleist i komedins form 
en psykologisk genomlysning av Jupiters självsvåldiga hand-
lande när han ikläder sig härföraren Amphitryons gestalt och 
på så sätt lyckas förföra dennes fru Alkmene. Men till skillnad 
från Moliére skildrar Kleist även den känslomässiga förvirring 
Alkmene hamnar i när hon till slut inte vet vem hon älskar, 
för hon kan inte skilja på det som är och det som synes vara.

Analyserande och moraliskt diskuterande är Kleist också 
i sin mest kända komedi, Der zerbrochne Krug (1808; ”Den 
sönderslagna krukan”), som än idag ofta spelas på de tyska 
scenerna. Det är en pjäs med komiska förvecklingar som byg-
ger på svårigheten att veta vad som är verklighet och vad som 
är lögn. Dialogen mellan personerna är full av anspelningar, 
tvetydigheter och missförstånd. Det hela börjar med att bydo-
maren Adam under natten gör vad han kan för att förföra 
flickan Eve. Hennes beundrare Ruprecht får emellertid reda på 
det och försöker ta sig in på hennes rum. Domaren flyr då hals 
över huvud ut genom fönstret och råkar samtidigt ha sönder 
en vacker kruka. På morgonen kommer Eves mor Marthe till 
domaren och anklagar Ruprecht för att ha krossa t krukan. 
Det blir rättssak. Domaren Adam, som själv är den skyldige, 
är även den som ska döma i målet. Situationen blir alltmer 
ohållbar och till slut avslöjas förstås den verklige boven.

Med tragedin Penthesilea (1808; ”Penthesilea”) tar Kleist 
upp ännu ett tema från antiken. Tragedin utspelar sig under 
trojanska kriget. Penthesilea som är amazonernas drottning 
har hamnat i en svår konflikt. Hon känner obetvinglig kär-
lek till Achilles, men han är samtidigt en fiende hon måste 
besegra. I en spelad stridssituation, där Achilles gått med på 
att hjälpa Penthesilea som skadats av ett spjut, missuppfattar 
hon läget, dödar Achilles på bestialiskt vis och begår sedan 
självmord. Kleist vill visa hur Penthesilea är oförmögen att 
med säkerhet bedöma det som sker. Hennes inre, den under-
medvetna rösten, gör en total felkalkylering och hon hamnar 
på kollisionskurs med verkligheten.
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I tragedin Prinz Friedrich von Homburg (1811; ”Prins 
Friedrich von Homburg”), Kleists sista drama, är skillnaden 
mellan det som är och det som synes vara, en skillnad på liv 
och död. Kleist visar här hur prinsens egen uppfattning av 
verkligheten när han för befälet över ett rytteri i slaget mot 
svenskarna 1675, måste stå tillbaka för det gemensammas och 
statens intressen. Poängen är att prinsen som enskild människa 
förväntas göra detta, inte för att han tvingas till det, utan för 
att han – helt i filosofen Kants anda – inser, att det han gör 
är det enda rätta.

Förvirrelser och rättvisa till varje pris
Också i Kleists Erzählungen (1810–11; ”Noveller”) möter 
vi liknande motiv och teman som i dramerna. Berättelserna 
och novellerna handlar om människors liv i en ogenomskåd-
lig verklighet som ofta tycks vara en härva av förvirrelser och 
märkliga sammanhang. Med sin sakliga och lakoniska ton 
är berättelserna nästan rapportlika, samtidigt som de har en 
fängslande, underliggande spänning.

Novellen Das Erdbeben in Chili (”Jordbävningen i Chile”) 
har jordbävningen den 13 maj 1647 som fond. Kleist skildrar 
den förbjudna kärleken mellan nunnan Josephe och den unge 
Jeronimo. När deras barn föds döms Josephe till döden och 
Jeronimo vill då hänga sig. Just då inträffar jordbävningen. De 
unga och barnet klarar sig mirakulöst, men vid en gudstjänst 
anklagas de för att ha syndat och orsakat jordbävningen. En 
lynchmobb vänder sig då emot dem.

Om starka känslor och mänskliga relationer handlar det 
även i Marquise von O … (”Markisinnan von O.”). Det som 
händer i denna novell är minst sagt uppseendeväckande. En 
markisinna sätter in en gåtfull annons i tidningen. Hon skri-
ver att hon blivit gravid på ett för henne oförklarligt sätt och 
ber den som är far till barnet anmäla sig för giftermål. Den 
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särskilda måltavlan för Kleists ironi är de sociala konventio-
nerna och den ”goda tonen” som markisinnan så flagrant bry-
ter emot, när hon istället för att tiga om sin graviditet för den 
till torgs i annonsen.

Kleists verk skildrar ofta en mörk verklighet där det inte 
längre går att skapa harmonisk ordning och uppleva gemen-
skap. I den långa novellen om hästhandlaren Michael Kohl-
haas (”Michael Kohlhaas”), som är skriven efter en krönika 
från 1500-talet, handlar det om rätt och orätt, godtycke och 
övergrepp, men även om individens ansvar och förhållande 
till staten.

Idyll, satir och humor – Jean Paul
Mellan den klassiska och den romantiska epoken befinner 
sig även Jean Paul (1763–1825) som egentligen hette Johann 
Paul Friedrich Richter. Han är den tredje stora solitären under 
denna tid. I motsats till Hölderlin och Kleist var Jean Paul 
berömd redan under sin livstid och hans romaner stod högt 
i kurs. Under de sista årtiondena av sitt liv levde han som en 
aktad man i Bayreuth, men från sitt barndomshem visste han 
vad det innebar att vara fattig och ha det svårt.

Romanerna Die unsichtbare Loge (1793), Hesperus (1795) 
och Titan (1800–1803; ”Titan”) tillhör alla den tyska bild-
ningsromanens historia. Populärast blev Jean Paul med den 
fantasifulla och omtyckta romanen Leben des vergnügten 
Schulmeisterlein Maria Wuz in Auertal (1793). I den hittar 
man beskrivningar av särlingar och kufar, tankar och utlägg-
ningar om livets stora gåtor, ironiska och satiriska reflexioner, 
men också idylliserande skildringar om mänsklig anspråkslös-
het och hovsam livsglädje. Humorn intar en framträdande 
plats i Jean Pauls verk. En syntes av satir och idyll just genom 
humorn hittar man i fyrabandsromanen Flegeljahre (1804–
1805).
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En stor förebild för Jean Paul var Laurence Sterne (1713–
1768) och hans berättartekniskt förnyande roman Tristram 
Shandy (1759–1767). Detta märks tydligt i Jean Pauls roma-
ner. De är invecklade och fulla av anspelningar, bisarra infall, 
kulturhistoriska iakttagelser, utvikningar, associationer, lek 
med läsaren, stämningar och landskapsbilder. Men det är just 
den labyrintiska berättarstilen, experimenterandet med stil 
och form som gör att hans böcker uppfattats som moderna 
och även återupptäckts av många läsare i dagens Tyskland.
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KAPITEL 7

Romantiken 1795–1830

Romantikerna i Jena, Heidelberg och Berlin
I och med Franska revolutionen och Napoleons expansions-
politik skedde stora politiska, ekonomiska och sociala för-
ändringar i Europa kring sekelskiftet 1800. Händelserna i 
Frankrike togs till en början mot med jubel och entusiasm i 
Tyskland. Man såg paralleller mellan de franska revolutions-
idéerna och de frihetssträvanden som även fanns hos upplysta 
tyska furstar. Men allteftersom Napoleons herravälde blev 
större ändrades den positiva inställningen. Till det kom att 
befrielsekrigen mot Frankrike stärkte det nationella medve-
tandet i Tyskland och hoppet om en egen väg mot demokrati 
vaknade. Men genom besluten vid Wienkongressen 1815 
kom förhoppningarna om reformer och större frihet för med-
borgarna att grusas.

Romantiken framstod i sammanhanget både som en pro-
gressiv och konservativ rörelse. Den var ett uttryck för den 
motsägelsefulla livskänslan hos dem som föddes mellan 1770 
och 1780. Genom en förnyelse av konsten och litteraturen 
försökte ungdomsgenerationen övervinna den splittring och 
upplevelse av kris som utmärkte samtiden. I litteraturen speg-
lades den politiska situationen i motbilder som nostalgiskt 
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tog fasta på svunna tiders bedrägliga enhet, men litteraturen 
gav också prov på ett förstärkt nationellt självmedvetande.

De som först kallade sig romantiker var en grupp unga 
kvinnliga och manliga författare som från 1795 till strax efter 
sekelskiftet 1800 levde i en upprorisk intellektuell gemen-
skap i universitetsstaden Jena och senare i Berlin. Till dessa 
s.k. Jenaromantiker, som huvudsakligen hade en teoretisk-
filosofisk och mera kosmopolitisk inriktning, hörde förutom 
bröderna Friedrich och August Wilhelm Schlegel och deras 
fruar Caroline och Dorothea, även Friedrich Hardenberg 
(med diktarnamnet Novalis), Ludwig Tieck, Wilhelm Hein-
rich Wackenroder samt filosoferna Johann Gottlieb Fichte, 
Friedrich Schelling och Daniel Friedrich Schleiermacher.

Efter 1805 blomstrade romantiken framförallt i Heidel-
berg. Därför kallas den också Heidelbergromantiken eller 
”högromantiken”. Romantikerna i Heidelberg – Achim von 
Arnim, Clemens Brentano, bröderna Grimm, Joseph von 
Eichendorff – var inte så oppositionella som de i Jena, utan 
snarare konservativa och intresserade av det nationella, hem-
bygden, det förflutna, språkforskning och mytologi.

Kring 1810 blev Berlin centrum för romantiken. Till den 
krets som man brukar kalla Berlinromantikerna hörde E. T. A. 
Hoffmann, Friedrich de la Motte-Fouqué och Adelbert von 
Chamisso.

En proteströrelse
Romantiken var i grunden en komplex proteströrelse. 
Romantikerna fortsatte den protest mot upplysningstidens 
dyrkan av förnuftigt tänkande och bestämda regler som hade 
börjat under Sturm und Drang. De avvisade den antika tra-
ditionen och vände sig mot det formfulländade och harmo-
niska som Goethe och Weimarklassicismen stod för. Kort sagt 
ville romantikerna skapa sig en egen mera poetisk och fantas-
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tisk verklighet än den som det verkliga livet bjöd på. Deras 
sagor och romaner är fyllda av stjärnhimlar, månsken, plas-
kande springbrunnar, igenvuxna trädgårdar, ruiner och för-
trollade palats. Bakom denna klichéartade fantasivärld dolde 
sig dock ofta mycket teoretiska, ja chifferartade och medvetet 
fördunklade meningssammanhang som skapats framförallt av 
de skarpsinniga och filosofiskt skolade romantikerna i Jena. 
Men de gjorde sig också en ny värld genom att leva sina egna 
liv på ett nytt och annorlunda sätt.

Å ena sidan intresserade sig romantikerna för människans 
inre, för hennes reflektioner, drömmar, känslor, aningar och 
undermedvetna. Hit räknade de också den erotiska upplevel-
sen, vansinnet och döden. Allt det här var vad romantikerna 
kallade livets nattsidor. Natten hade i sig själv också en alldeles 
speciell lockelse för dem: den kunde visserligen vara skräm-
mande, men den var samtidigt en spännande motvikt till dag-
tillvarons nyktra verklighet. Från Novalis Blüthenstaub-Frag-
mente kommer orden: ”Inåt går den hemlighetsfulla vägen, 
inom oss eller ingenstans är evigheten med sina världar.”

Å andra sidan riktade sig romantikerna utåt och hyste en 
obändig längtan bort från allt. Ordet ”oändlighet” motsva-
rade den starka känsla av gränslöshet som var romantikernas. 
De längtade bort från den grå vardagen och från den politiska 
oro som Franska revolutionen fört med sig. De ville vandra 
ut i den gränslösa naturen och de längtade till fjärran  länder 
och tider. Framförallt medeltiden var viktig. Man idealiserade 
denna tid, för då hade människorna – trodde man – levt i 
avundsvärd religiös fromhet och lycka. Det som var långt 
borta i tid och rum, det var bra. Ja, romantikerna led av 
”Fernweh”, en ”fjärrlängtan” som kunde sammanfattas med 
orden ”Där du inte är, där är lyckan”.
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Kvinnliga förgrundsgestalter  
– Dorothea Schlegel, Sophie Mereau  

och Karoline von Günderode
I motsats till Weimarklassicisternas kultiverade och ordnade 
sällskapsliv var tonen i de romantiska kretsarna, åtminstone 
till en början, mera bohemisk och kritisk mot det borger-
liga etablissemanget. Det var också en miljö som gav större 
spelrum för kvinnlig självständighet, kvinnligt skapande, tän-
kande och känslor.

I de romantiska författarkretsarna ingick flera mycket be -
gåvade kvinnor. Dorothea Schlegel (1763–1839) skrev dik-
ter, romaner och recensioner. Hon var dotter till en av den 
tyska upplysningens viktigaste gestalter, Moses Mendelssohn 
(1729–1786), och gift med Friedrich Schlegel som också gav 
ut hennes roman om den aristokratiske vagabonden Florentin 
(1801), dock utan att författarens namn nämndes. Det är en 
bildningsroman som ställer kärlek, vänskap, äktenskap och 
genusproblematik i förgrunden, en protest mot tidens fastlåsta 
könsroller.

Sophie Mereau (1770–1806) var medarbetare i Schillers 
tidskrifter Musenalmanach och Die Horen, men även förfat-
tare till romanen Das Blüthenalter der Empfindung (1794). I 
sin roman framhåller Mereau att kvinnorna är mycket mer 
begränsade än männen i sin möjlighet att leva ett fritt liv. En 
möjlighet till förändring ser hon dock i kärleken som kan 
förändra ett sådant liv och leda till större frihet. I romanen tar 
hon klart ställning för ett jämställt förhållande mellan man 
och kvinna. Hon vänder sig också mot äktenskapet som insti-
tution. Det är inte formen för två människors kärlek, utan 
innehållet i den som är avgörande enligt Mereau.

Under pseudonymen ”Tian” gömde sig Karoline von 
Günderode (1780–1806), som i samlingarna Gedichte und 
Phantasien (1804) och Poetische Fragmente (1805) gav ut svår-
modiga och självutlämnande dikter. Hennes vilja till självbe-
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stämmande som kvinna och hennes radikala kamp mot tidens 
sociala konventioner, men också hennes olyckliga kärlek och 
självmord, kom att göra henne till en feministisk förgrunds-
gestalt under 1970-talet. Günderodes livsöde har intresserat 
många författare, t.ex. Christa Wolf i Kein Ort, nirgends (1979; 
”Landet som icke är”). Men redan 1840 hade Bettina von 
Arnim, i brevromanen Die Günderode (”Brev från Bettina von 
Arnim till Karoline von Günderode”), rest ett litterärt minnes-
märke över sin väninna.

Litterära salonger  
– Caroline Böhmer, Henriette Herz  

och Rahel Varnhagen von Ense
Även om romantikens kvinnliga förgrundsfigurer rent intel-
lektuellt var jämbördiga med sina män och skrev dikter, roma-
ner och recensioner, så slutade de ändå huvudsakligen som 
sina makars hjälpredor. Självförverkligandet skedde så gott 
det gick inom ramen för den dåtida kvinnorollen. Caroline 
Böhmer (1763–1809) t.ex., som först var gift med August 
Wilhelm Schlegel och sedan med filosofen Schelling, var vär-
dinna i Schlegels hus i Jena där romantikerna samlades. Hon 
tog också mycket aktiv del i Schlegels författarskap och hans 
översättningar av Shakespeare. Hon skrev även självständiga 
arbeten, men när de sedan gavs ut nämndes hennes namn 
inte. Aktning fick kvinnorna – helt i tidens anda – inte så 
mycket i kraft av sig själva, utan som sina mäns fruar.

Två andra berömda mötesplatser hittade man i Berlin. Där 
höll den mycket mångsidigt bildade och spirituella Henriette 
Herz (1764–1827) salong från 1780 till 1803. Hon hade stor 
dragningskraft på tidens intellektuella såsom Madame de 
Staël, Chamisso, Schiller, Schlegel, Schleiermacher, Mirabeau 
och många andra av tidens storheter. Något senare, från 1790 
till 1806 stod även Rahel Varnhagen von Ense (1771–1833) 
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för en litterär salong i Berlin. Hon var en fascinerande person-
lighet som skaffat sig sin bildning genom självstudier. Hennes 
hem blev en självklar träffpunkt för författare och intellektu-
ella. Varnhagen publicerade inte något eget verk. Däremot 
var hon en synnerligen god samtalspartner och flitig brev-
skrivare. Genom de bortåt 10 000 (!) brev som finns bevarade 
av hennes hand får man en levande bild av hennes liv och 
samtid, som hon beskriver med stor öppenhet, spontanitet 
och humor. 1 600 av dessa ofta fängslande brev finns utgivna 
i Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde (1834/2011). 
De vittnar om den nära och livliga kontakt hon hade med 
personer som Fichte, Schleiermacher, Fouqué, Chamisso, 
bröderna Schlegel, Tieck, Clemens och Bettina von Arnim, 
W. von Humboldt, Heine och många andra.

Romaner och fragment
I och med romantiken började man se på författarna på 
ett annat sätt än tidigare: de var spännande och intressan-
ta människor med en livsstil, som lockade och förfärade på 
samma gång. Jenaromantikernas hämningslösa leverne – inte 
minst erotiskt – retade gallfeber på ordentliga småborgare. 
Men meningen var just att utmana och provocera.

Hur det kunde gå till kan vi se av Friedrich Schlegels roman 
Lucinde (1799; ”Lucinde”), som var något helt nytt för sin tid. 
I romanen tar Schlegel i en rad fiktiva brev, essäer och lyriska 
intermezzon upp ett ämne som dåförtiden var tabu: den fria 
kärleken som byggde på jämställdhet mellan kvinna och man. 
Schlegels osminkade skildringar av den sinnliga lyckan med 
väninnan Dorothea blev en chock för den borgerliga moralens 
väktare och gjorde skandal i dåtidens Berlin. Med sin roman 
fördömer Schlegel det borgerliga äktenskapets skenmoral och 
framhåller istället det individuella ansvarstagandet och öppen-
heten i känslor som en garanti för moralen.
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Men Lucinde är i sig också ett litterärt program. För ro -
mantikerna representerade romanen och inte längre tragedin 
– som hos klassikerna Goethe och Schiller – diktningens hög-
sta form. Enligt Schlegel var det nämligen endast i romanen 
man kunde få till stånd den syntes av intellektuell kreativitet 
och emotionalitet som tog vara på alla språkets och poesins 
möjligheter.

Ytterligare en provokation i förhållande till klassikerna var 
att författarna inte fullbordade sina verk. De såg nämligen sitt 
skrivande som en process, ett experimenterande med tankar 
och idéer, ja som en längtan efter helhet. Den oavslutade roma-
nen, berättelsen eller filosofiska skissen, ”fragmentet”, som man 
sade, var snarare regel än undantag. Men fragmentet var enligt 
romantikerna inte mindre värt än det fullbordade verket.

Illusionsbrytning och allkonstverk
De tyska klassikernas litterära arbeten kunde man bildligt 
talat se som harmoniskt gestaltade byggnader utan några spår 
av själva arbetsprocessen. Romantikernas verk däremot var 
snarare byggkonstruktioner med ställningarna kvar och rit-
ningen fortfarande synlig. Allt för att framhäva det fiktionella 
och för att bryta illusionen att verket skulle återge verklighe-
ten. Det illusionsbrytande åstadkom man också med den s.k. 
romantiska ironin. Det innebar att diktaren skulle iaktta sig 
själv under det pågående arbetet och medvetet, liksom med 
en blinkning, distansera sig från illusionen i det egna verket. 
Det handlade alltså om en självkritisk insikt, att kunna göra 
sig lustig över det lustiga, att med viss skepsis betrakta de egna 
betraktelserna eller att låta figurer träda ut ur handlingen och 
tilltala läsaren eller publiken.

Den romantiska litteraturens ideal var allkonstverket. I stäl-
let för allkonstverk skulle vi kanske i vår tid tala om ett multi-
medialt konstverk, dvs. att det skulle omfatta både dikt, konst 
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och musik. Helt i den andan betecknade Friedrich Schlegel i 
tidskriften Athenäum (1798) den romantiska litteraturen som 
”progressiv universalpoesi”. Progressiv är den i den meningen 
att den, befriad från allt vad regler heter, ständigt förnyar sig 
och på sätt är ”en spegel för hela den omgivande världen, 
en bild för sin tidsålder”. Poesin är kreativ och den påtagliga 
verkligheten inget annat än det material som konstnären–för-
fattaren har som utgångspunkt i sitt fria skapande. Ur den 
synpunkten är det uppenbart att många av romantikens verk 
med sina drömartade blandningar av fakta och fiktion skulle 
passa utmärkt för modern filmteknik.

Som ringar på vattnet spred sig romantiska motiv också till 
måleriet och musiken. Mest känd av de romantiska målarna är 
nog Caspar David Friedrich (1774–1840). I sina stämnings-
fulla och nästan magiska landskapsmålningar försökte han 
ge uttryck inte bara för vad han såg framför sig, utan också 
vad han kände inom sig. På musikens område är det fram-
förallt Franz Schubert (1797–1828) och Robert Schumann 
(1810–1856) som genom den romantiska litteraturen fått 
inspiration till sina tonsättningar. Musiken spelade för övrigt 
en oerhört stor roll för romantikerna som betraktade den som 
den ”renaste” av alla konstformer, som ett omedelbart uttryck 
för den mänskliga känslan.

Hjärteutgjutelser, sagor och konstsagor  
– Ludwig Tieck och  

Ludwig Heinrich Wackenroder
De diktare som först inledde den romantiska rörelsen i Jena 
var de båda vännerna Ludwig Tieck (1773–1853) och Ludwig 
Heinrich Wackenroder (1773–1798). Wackenroder skrev en 
bok med den märkliga titeln Herzensergießungen eines Kunst-
liebenden Klosterbruders (”En konstälskande klosterbroders 
hjärteutgjutelser”), som Tieck gav ut 1796. I en tidstypisk 
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blandning av poesi och reflexion formulerade Wackenroder 
för första gången det som var utmärkande för den romantiska 
livskänslan: intresset för medeltiden och den stora be  tydelse 
som religionen, måleriet och musiken hade. Även frågan om 
konstnär existensen spelade roll hos Wackenroder. Den togs 
sedan upp av Tieck i den fragmentartade romanen Franz Stern-
balds Wanderungen (1798) som handlar om en kringvand rande 
lärjunge till Albrecht Dürer och olika episoder i hans liv. Här 
får vi bl.a. läsa att alla människor skulle vara fullkomligt lyck-
liga om de vore konstnärer eller åtmin stone förstod vad konst 
är. De skulle nämligen, om de genom denna insikt lyckades 
undgå att bli snärjda av alla livets bekymmer, kunna uppnå 
äkta frihet och tillfredsställelse.

Ludwig Tieck publicerade även en samling folksagor, Volks-
märchen, som kom ut 1797. Samlingen blev det egentliga 
startskottet för romantiken. Tieck bearbetade här sagor från 
1500-talet, t.ex. Der gestiefelte Kater (”Mästerkatten eller Katten 
i stöflor”). Det resulterade i en populär sagokomedi med inslag 
av parodi, men också en lek med scenisk illusion och konst-
närliga konventioner som suddade ut gränserna mellan fiktion 
och verklighet, helt i enlighet med den romantiska ironin.

Tieck hittade även själv på egna sagor. Den ännu läsvärda 
berättelsen Der blonde Eckbert (1797) om den förbjudna kär-
leken mellan två syskon är en sådan konstsaga. Skådeplatsen 
för den romantiska konstsagan är vanligtvis natur som verkar 
idyllisk, men när händelserna väl börjar rullas upp för läsaren, 
visar det sig att skenet bedrar. Irrationella krafter är i görning-
en, stämningen blir säreget kuslig och människorna drabbas 
oftast av ett öde som är både oförklarligt och fruktansvärt.
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Novalis och längtans blå blomma
Den mest framstående diktaren i den romantiska kretsen i 
Jena var Friedrich von Hardenberg, som tog sig diktarnamnet 
Novalis (1772–1801). Han studerade fr.o.m. 1790 filosofi och 
juridik. Han blev sedan ämbetsman och sysslade med gruv-
drift. Av stor betydelse för hans liv blev förlovningen 1795 
med den tretton år gamla Sophie von Kühn (1782–1797). 
När Sophie bara två år senare dör, är Novalis helt förtvivlad 
och även han vill dö. Närheten till döden kom att prägla hela 
hans skapande. För honom var känslan stark att gränsen mel-
lan liv och död bara var inbillning. Han ville skapa en förbin-
delse mellan de båda världarna,

1798 utkom Blüthenstaub-Fragmente, en samling aforis-
mer och korta essäistiska betraktelser inom så skilda områ-
den som vetenskapsteori, psykologi, praktisk kunskap och 
konst. Novalis framträder här som en romantikens teoreti-
ker. För honom är matematiken och fysiken spekulativ och 
poetisk, medan han menar att poesins teori söker efter klar-
het. Utopisk är Novalis i den politiska essän Die Christenheit 
oder Europa (1799; ”Kristenheten eller Europa”, postumt 
1826). Här tecknar han bilden av medeltiden som ett ideal 
medan han ser Franska revolutionen som botten på en peri-
od av nedgång. I ett slags profetisk förväntan målar han upp 
hur en ny gyllene tidsålder är på väg med religionen som 
grund.

För sina samtida var Novalis framförallt författaren till 
Hymnen an die Nacht (1799; ”Hymner till natten”) och den 
ofullbordade sagoromanen Heinrich von Ofterdingen (1802; 
”Drömmen om den blå blomman”). I hymnerna visar Nova-
lis fram en magisk värld laddad med myter, en diktning som 
utmärks av irrationalitet, drömmar och visioner. Hans hym-
ner blir ett litterärt genombrott. Långt senare skulle de göra 
Novalis till en föregångare för de franska surrealisternas her-
metiska och visionära stil.
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Hymnerna är till innehållet en otyglad besvärjelse av natten 
som ett mysterium, en gåtfull drömvärld fylld av mjukhet och 
förföriska dofter, men också av ensamhet och dödslängtan. 
Diktaren dyker in i denna värld som låter sig anas genom vall-
mons saft, mandeloljans förförelse, kvinnokroppens mjukhet 
och gamla berättelsers förtrollande kraft. I den sista hymnen 
uppgår kärleken, begäret och längtan genom en förvandling 
i dödsögonblicket i den kristliga mystikens vila och alltings 
kärleksfulla sammansmältning.

Drömsk och förtrollad är också Heinrich von Ofterdingen, 
sagoromanen som utspelar sig under medeltiden. Här blir 
drömmen till verklighet och verkligheten blir en dröm full 
av mystik och aningar. Huvudpersonen Heinrich går i en 
dröm ut ur sitt vanliga verkliga liv och in i en hemlighets-
full naturvärld, som liknar den man finner i sagor. Här får 
han se den blå blomman som inför hans ögon förvandlas 
till en flicka. Att så sker beror på att Heinrich är en utvald 
och särskilt känslig människa. Han vågar lämna det inruta-
de och förnuftiga vardagslivet bakom sig och går helt upp 
i sin fantasi. En ny värld öppnar sig för honom: poesins 
värld. Symbolen för denna nya värld är just den blå blom-
man, romantikens viktigaste symbol. Den står för skönheten, 
poesin och den romantiska tidens längtan efter det oändli-
ga, efter kärleken och det som kan finnas bakom vår synliga  
verklighet.

Romanens avslutning om diktaren Klingsohr är tänkt 
som en övergång från verklighetens till poesins värld. Nova-
lis efterlämnade anteckningar visar att en fortsättning på 
romanen skulle utspela sig i denna nya värld. Det blev aldrig 
någon fortsättning på Heinrich von Ofterdingen, men även 
som oavslutad förenar romanen, som inget annat verk, alla 
huvuddragen i den romantiska rörelsen. Här finns längtan till 
en poesins värld där den ”gyllene tidsåldern” kan återuppstå. 
Här finns medeltid, mytiska, kristna och orientaliska inslag. 
Här finns slutligen fragmentisering, perspektiv- och tidsför-



romantiken …

108

skjutningar och en blandning av framställningssätt som till 
form och innehåll precis motsvarade den tidiga romantikens 
syn på hur litteraturen skulle utformas.

Heidelbergromantiken
Den senare romantiken med Heidelberg som huvudort blev 
mycket populärare än den tidigare med säte i Jena. Det är 
också i stor utsträckning Heidelbergromantiken som med 
sina mera lättillgängliga verk kommit att för eftervärlden ge 
näring åt den mera klichéartade bilden av det ”romantiska” 
med stämningsfullhet, tända ljus, rosor, hav, måne, solned-
gångar och så vidare.

Det som var utmärkande för heidelbergromantikerna 
– Achim von Arnim, Clemens Brentano, bröderna Jakob och 
Wilhelm Grimm och Joseph von Eichendorff – och det som 
skilde dem från Jenaromantikerna, var att de intresserade sig 
väldigt mycket för det historiska, för hembygden och för den 
folkliga sagokonsten. Redan under Sturm und Drang hade 
Herder med sin samling folkvisor Stimmen der Völker in Lie-
dern (1778–1779) lagt grunden för detta intresse, men det 
hängde också ihop med tidens politiska händelser.

Efter att Napoleon hade besegrat Preussen i slaget vid Jena 
1806 vaknade fosterländska känslor till liv i Tyskland. Man 
vände sig mot det franska inflytandet och idealiserade det för-
flutna. På litteraturområdet kom nu gamla folkvisor, sagor 
och berättelser i ropet. Man började samla in och även i stor 
utsträckning dikta vidare på de här gamla visorna och sagorna. 
De är därför i många fall inte särskilt trogna sin folkliga förlaga.

Speciellt känd är den samling med tyska folkvisor och dikter 
som de båda vännerna Clemens Brentano (1778–1842) och 
Achim von Arnim (1781–1831) gav ut i två tjocka band under 
titeln Des Knaben Wunderhorn (1806–1808). Den speciella 
förtjänsten med Arnims och Brentanos insamlingsarbete var 
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att de till eftervärlden räddade en god del av den omfattande, 
muntligt traderade folkliga poesin, men även alster som redan 
fanns utgivna i flygblad och kalendrar. Till skillnad från Her-
ders ovan nämnda samling som innehöll folkdiktning från 
hela världen, tog Arnim och Brentano endast med tysk dikt-
ning. Med romantikens ögon idealiserade de folkdiktningen 
och såg den som framsjungen ur en anda av kollektiv gemen-
skap. Många av dikterna i Des Knaben Wunderhorn hade en 
sådan fräschör att de även påverkade andra diktare att slå an 
en folkviseton, t.ex. Joseph von Eichendorff och Heinrich 
Heine. Ännu idag lever och sjungs många av dessa folkvisor, 
t.ex. O Tannenbaum, Maikäfer flieg, Schlaf Kindlein, schlaf och 
Wenn ich ein Vöglein wär.

Achim von Arnim var den som hade kommit på idén att 
samla in de mestadels anonyma dikterna som cirkulerade 
sedan århundraden. Men han rönte även uppskattning som 
berättare. Med den ofullbordade romanen Die Kronenwächter 
(1817) tog han fasta på romantikens intresse för tysk historia 
och skildrar de sociala omvälvningarna under reformations-
tiden på 1500-talet. Levande och fortfarande läsvärd är hans 
psykologiska historienovell Der tolle Invalide auf dem Fort 
Ratonneau (1818; ”Den galne invaliden”). Den handlar om 
kärlek, en hemlighetsfull förbannelse och en vansinnig soldat 
som under loppet av några dagar sprider skräck i Marseille.

Brentano i sin tur skrev ett flertal konstsagor som blivit 
mycket omtyckta. De finns samlade i Märchen (1846–1847; 
”Romanti ska sagor”). Kända är t.ex. Gockel, Hinkel und Gack-
eleia (1811; ”Sagan om Gockel, Hinkel och Gackeleja”) och 
Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl (1817; 
”Historien om den hederlige Kasper och den vackra Anna”). 
Den sistnämnda är en prosaballad om två unga människors 
öde, en blodig historia i realistisk stil, men där finns också 
lyriska stämningar som mildrar allt det otäcka.

Att Brentano inte bara kunde skriva ner vad andra diktat, 
utan att han också själv var en begåvad poet kan man se i 
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dikter som kom den enkla folkvisan nära, t.ex. Wiegenlied. 
Här använder Brentano känsligt språkljuden för att återge en 
naturstämning. Samtidigt manar dikten till stilla ro och vila:

Vaggsång
Sjung så sakta, sakta, sakta,
sjung en dämpad slummersång,
lär av månen sjunga sakta,
som på himlen har sin gång.

Sjung en visa, mjuk som vinden,
som en bäck i berget porlar,
som då bina runt om linden
brusar, susar, surrar, sorlar.
Övers. Erik Blomberg

Bröderna Grimms sagor
Några år efter att Arnim och Brentano hade publicerat sin 
samling med romantisk folklore utgav två språkforskare ytter-
ligare en samling med folkliga berättelser som kom att bli 
utomordentligt populära. Det var bröderna Jacob (1785–
1863) och Wilhelm Grimms (1786–1859) Kinder-    und 
Hausmärchen (1812–1815; ”Bröderna Grimms sagor”). Sam-
lingen innehåller mer än 200 sagor, berättelser och lekfullt 
roliga dikter. Bröderna hade sökt upp goda berättare – som 
oftast var gamla kvinnor – och skrivit ner vad de fått höra. 
Och det var mycket. Det muntliga berättandet byggde till 
stor del på en i hela Europa spridd berättartradition. Helt i 
enlighet med romantikens synsätt menade bröderna Grimm 
att denna berättarkonst var utslag av en ursprunglig folklig 
anda. De försökte därför bevara den autentiska stilen. Men 
samtidigt redigerade de texterna ganska kraftigt och bättra-
de på berättelserna med beskrivningar, förtydligande detal-
jer och motiv från andra källor. De gjorde detta med öppna 
ögon för de såg sig själva som delaktiga i den ständiga förny-
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else- och förändringsprocess som är utmärkande för muntlig  
diktning.

Bröderna lyckades över förväntan med att blåsa nytt liv i 
de gamla tyska berättelserna. Dock inte med den första upp-
lagan som var försedd med vetenskapliga kommentarer. Men 
de senare, nedkortade utgåvorna – utan fotnoter och med bil-
der – blev succéer. Efter Luthers bibel är deras sagobok den 
mest tryckta tyska boken någonsin.

Att Rödluvan, Snövit, Hans och Greta och Askungen fort-
farande lever, fastän nu mest som Disneyfigurer, vet vi ju alla. 
Mindre känt är att Jacob och Wilhelm Grimm 1838 börja-
de arbeta på en monumental ordbok över det tyska språket, 
Deutsches Wörterbuch. Det skulle dröja ända till 1960 innan 
detta lexikografiska mammutverk kunde avslutas genom ett 
gott samarbete mellan väst- och östtyska filologer. 2010 fick 
ordboken oväntad uppmärksamhet när Günter Grass hyl-
lade brödernas arbete genom att ge ut boken Grimms Wörter. 
Bokens undertitel ”En kärleksförklaring” syftade på de gamla 
brödernas och Grass egen kärlek till det tyska språket.

Lyriska bilder fulla av längtan  
– Joseph von Eichendorff

Av de tyska romantikerna är Joseph von Eichendorff (1788–
1857) den som allra bäst gett uttryck för fina naturstämning-
ar. I Tyskland är det också mycket genom hans dikter och 
stämningsfulla landskapsskildringar som uppfattningen om 
vad som är romantiskt vuxit fram i det allmänna medvetan-
det. Eichendorff skriver med lätthet, metriskt enkelt och ryt-
miskt nyanserat. I hans poesi, bl.a. samlingen Gedichte (1837; 
”Dikter”), harmonierar färg och ljus på ett sätt som uppfyl-
ler dikten med känslor, aning och svårfångad längtan. Ofta 
skildrar Eichendorff den ensamme vandraren, som upplever 
skogens stillhet och skönhet. I hans dikter förvandlas doftan-
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de blommor, porlande bäckar, näktergalar, posthorn, mando-
liner, månsken och gnistrande stjärnnätter i en orörd natur 
till lyriska bilder fulla av längtan. Natur och kärlek smälter 
samman i en enda upplevelse.

Felix Mendelssohn Bartholdys tonsättning av O Täler weit, 
o Höhen och Johannes Brahms toner till In einem kühlen Grun-
de, har gjort dessa dikter till älskade folkvisor. Robert Schu-
manns musik till dikten Mondnacht fångar på ett typiskt sätt 
just den speciella livskänsla som genomsyrade romantiken. 

Bort från den tråkiga vardagen
Eichendorff var inte bara en sällsynt begåvad lyriker, utan 
också författare till stämningsfulla berättelser. Särskilt i den 
lilla berättelsen Aus dem Leben eines Taugenichts (1826; ”Ur 
en dagdrivares levnad”) lyckas Eichendorff klä det romantiska 
vandringsmotivet i ord. Han skildrar hur en sorglös yngling 
ger sig iväg från den tråkiga vardagen och får vara med om de 
mest oväntade upplevelser och spännande äventyr.

Berättelsen börjar med att en mjölnare en dag säger till sin 
son att han måste klara sig själv, för inkomsterna från kvarnen 
räcker inte för dem båda. Sonen tar då fiolen under armen 
och ger sig iväg för att söka lyckan. Denne dagdrivare är en 
riktig turgosse, som inte har lust att arbeta, men som ändå 
på något förunderligt sätt alltid klarar sig. Han får heller inte 
hjälp av några féer eller trollkonster. Han tar sig ändå fram 
utan problem, därför att verkligheten för honom är som en 
saga, som han helt enkelt och muntert stiger in i utan att ifrå-
gasätta och bekymra sig så mycket.

Det är en berättelse helt i romantikens anda, full av längtan 
och sprudlande fantasi. Livet är en fest, men samtidigt finns 
där också en känsla av rotlöshet, av påtvingad hemlöshet och 
ensamhet, en känsla som ständigt gnager och genomsyrar hela 
romantiken.
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Romantikerna i Berlin – E. T. A. Hoffmann
En genial särling bland de sena romantikerna var Ernst Theo-
dor Amadeus Hoffmann (1776–1822) som till Mozarts ära 
bytte ut sitt tredje förnamn Wilhelm. Hoffman var en multi-
begåvning som komponerade, dirigerade, målade och diktade. 
Han var jurist och påbörjade en karriär som ämbetsman, men 
tvångsförflyttades långt ut i den preussiska provinsen efter 
att ha gjort oförsiktiga karikatyrer av borgerskapet i staden 
Posen. När fransmännen sedan ockuperade Preussen 1806 
fick Hoffmann lämna sin tjänst, eftersom han vägrade svära 
hyllningseden till Napoleon. Istället sökte han sig till teatern 
i Bamberg och verkade där som kapellmästare, scenarkitekt 
och dramaturg.

Från 1814 var han ämbetsman vid kammarrätten i Ber-
lin, men innerst inne var och förblev han en sant romantisk 
konstnär. Till en vän skrev han: ”Under veckorna är jag jurist 
och på sin höjd lite musiker, på söndagarna tecknar jag och 
på kvällarna är jag en mycket påhittig författare till långt in 
på natten.”

Allt det påminner ganska mycket om vad som sker i konst-
sagan Der goldne Topf (1814; ”Den gyllene krukan”). Det är 
ett litet mästerverk fyllt av överraskningar. Genom växlingarna 
mellan fantasi och verklighet har berättelsen en handling som 
inte alltid är lätt att följa. Det hela liknar mest de oförmodade 
övergångar och hisnande effekter man nuförtiden kan åstad-
komma på film. Handlingen berättar om hur den något tafatte 
men känslige unge mannen Anselmus, i kraft av sitt oskyldiga 
poetiska sinnelag, finner vägen ut från det inskränkta borger-
liga vardagslivet till poesins förtrollade värld. Han är nämligen 
öppen för det som fantasin bjuder honom och vill lämna den 
grå verkligheten för att kunna bli lycklig. Till det hör giftermål 
med Serpentina, dottern till en andefurste som är verksam 
som arkivarie i Dresden. Sedan beger sig Anselmus med sin 
nyvunna fru till det sjunkna sagolandet Atlantis.
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När Anselmus på detta sätt lämnar vardagsverkligheten för 
att leva i diktens och fantasins värld, gör han det helt i enlig-
het med romantikens uppfattning om att man inte ska låta 
den verkliga världen censurera poesins verklighet. Gränsen 
mellan liv och dikt var ju för romantikerna inget annat än en 
inbillad gräns och den gällde det att inte bry sig om.

Fantasi och verklighet griper in i varandra
Som särling och något av en häxmästare var Hoffmann den 
främste företrädaren för den ”svarta romantiken”. Han lästes 
mycket i Frankrike, Ryssland och även i Amerika, där Edgar 
Allan Poe lät sig inspireras av honom.

Ingen har som Hoffmann låtit fantasi och verklighet gripa 
in i varandra på ett så kusligt vis. Upplysningstidens rationali-
tet och behärskade verklighet får hos honom vika för inblickar 
i områden som tidigare varit förborgade. Det kan vi se t.ex. 
i skräckromanen Die Elixiere des Teufels (1815/16; ”Djävuls-
elixiret”), berättelsen om en familj som bär på en förbannelse. 
Kring munken Medardus och hans släkt tvinnar Hoffmann en 
berättelsetråd full av irrationalitet. Som läsare hamnar man i 
en skräckfylld labyrint av erotiska och mordiska förvecklingar, 
gengångare och dubbelgångare. Det spöklika sätt på vilket det 
övernaturliga och oförklarliga plötsligt kommer in i vardags-
verkligheten i Hoffmanns berättelser är något vi känner igen 
ifrån moderna skräck- och science fiction-filmer. Men det var 
inte skräcken i sig som intresserade Hoffmann mest, utan den 
psykologiska sammanflätningen av fantasins och verklighetens 
värld.

Det kan man se i samlingen Die Serapionsbrüder (1819–21; 
”Don Juan och andra noveller”) där novellen Das Fräulein von 
Scuderi (1819; ”Fröken de Scuderi”) ingår. Här berättas det 
om den geniale parisiske guldsmeden Cardillac som rids av 
ett demoniskt tvångsbeteende. Han kan nämligen inte skiljas 
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från de smycken han skapat och sålt, utan tar tillbaka dem 
genom att mörda deras bärare, tills han själv blir nerstucken 
under en nattlig smyckesjakt.

Die Serapionsbrüder innehåller också Die Bergwerke zu 
Falun (1818) som tar upp den kända berättelsen om Fet-Mats, 
gruvdrängen som dog i en rasolycka i Falu koppargruva på 
1670-talet och vars kropp hittades 40 år senare, fortfarande 
ung och välbevarad. Den märkligt bibehållna kroppen och det 
förtätade ögonblick då hans trolovade, nu en åldrad kvinna, 
får se sin ungdomskärlek på nytt var ett stoff som spritt sig över 
hela Europa. Uppslaget till novellen fick Hoffmann genom 
en av sina favoritböcker, Gotthilf Heinrich Schuberts natur-
filosofiska Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft 
(1808; ”Betraktelser öfver naturvetenskapens minst utredda 
eller ännu ej upplösta problemer”). Också hans fascination 
för det ockulta och magnetismen blev stärkt av denna lektyr.

Liksom i Novalis roman Heinrich von Ofterdingen öppnar 
sig i Die Bergwerke zu Falun naturens och bergets dolda skat-
ter för huvudpersonens mottagliga sinne. Oberörd av civili-
sationens och historiens gång har en värld bevarats långt nere 
i berget, en värld som för Hoffmanns naturfilosofiska tankar 
representerar livets innersta urgrund. Denna dolda värld står 
i motsats till den industrialisering som pågår på ytan. Den 
underjordiska världen utgör hos Hoffmann också en dold 
struktur som har sin motsvarighet i de skikt hos människan 
som är omedvetna för henne. I den romantiska naturfiloso-
fins anda finns det här en förbindelse mellan det omedvetna 
hos människan och det innersta i naturen. Den som framför 
andra kan se detta sammanhang och öppna sig för det, är 
den begåvade konstnären, för han äger genom sin känslighet 
förmågan att ta till sig den djupa vishet som uppenbarar sig 
för honom.

Överallt hos Hoffmann hittar man naturfilosofiska tankar 
och bilder som cirkulerade i de romantiska kretsarna. Det är 
tal om ”naturens språk” och ”naturens hieroglyfer”. Men det 
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som skiljer Hoffmann från de andra romantikerna är att verk-
lighet och surrealistisk värld hos honom står bredvid varandra  
och flätas in i varandra. Den vardagliga verkligheten blir hel-
ler inte bärare av någon symbolik, utan återges med stor pre-
cision. Det spöklika framträder sedan chockerande plötsligt 
och blandas med verklighet till en förvirrande föreställning 
som ibland lutar åt det humoristiska hållet, ibland åt det 
groteska och förskräckande, såsom i novellen Der Sandmann 
(1816; ”Sandmannen”).

Sandmannen är i barns föreställningsvärld den snälle Jon 
Blund, som enligt sagan kommer till barnen på kvällen och 
strör sand i deras ögon, för att de ska blunda och sova. Men 
hos Hoffmann blir han istället genom en ammas berättelse en 
skräckgestalt som river ut barns ögon. Novellens huvudperson 
är fysikstudenten Nathanael som redan är förlovad, men som 
i staden där han studerar förälskar sig i sin professors dotter, 
Olimpia, när han tittar på henne genom en kikare. Kärleken 
tar dock en helt annan vändning när Nathanael blir på det 
klara med att den vackra Olimpia inte är en levande människa 
utan ett slags robot med konstgjorda ögon, en docka av trä och 
som drivs av ett urverk. Bedrägeriet utlöser  en identitetskris 
hos Nathanael. Han är exempel på en romantisk hjälte som 
plågad av onda drömmar och fantasier lämnar vardagslivets 
nykterhet och flyr in i en självupptagen besatthet som till slut 
kostar honom livet.

Liksom Mary Shelley i Frankenstein (1818) skildrar Hoff-
mann människans hunger efter kunskap, hennes förhållande 
till maskinen och det vansinne det till slut leder till. Hoffmanns 
försök att visa hur människan ständigt lever under hotet av 
kusliga och obegripliga händelser, hans glidande övergångar 
från det fantasifulla till det fasansfulla, från det geniala till 
det sjukligt överspända, föranledde Heinrich Heine att kalla 
Hoffmanns verk för ett ”fruktansvärt ångestskri i 20 band”.
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Den lilla sjöjungfrun Undine  
– Friedrich de la Motte-Fouqué

Vid sidan av Hoffmann är det två berättare som även de räk-
nas till Berlinromantikerna. Det som förenar dem är att båda 
har en fransk bakgrund och att båda blivit berömda genom 
ett av sina prosaverk. Friedrich de la Motte-Fouqué (1777–
1843) var visserligen på sin tid välkänd genom romanen Der 
Zauberring (1813) som idealiserade det medeltida riddar livet, 
men till litteraturhistorien har han gått med konstsagan Undi-
ne (1811; ”Undine”). Det är en berättelse om en vattennymf 
som får uppleva både kärlek och svek bland männi skorna. 
I moderniserad form känner vi till det folkligt mytologiska 
motivet genom Disneys film Den lilla sjöjungfrun, som i sin 
tur bygger på sagan av H. C. Andersen med samma titel. I 
de la Motte-Fouqués version har sjöjungfrun lämnat sitt liv 
i vattnet och lever hos en fattig fiskarfamilj. När så riddaren 
Huldbrand blir kär i Undine förvandlas hon och får en män-
niskas själ, men också en människas anlag för att lida. Vatten-
andarna vaktar emellertid på henne och vill inte släppa henne 
ifrån sig. Undine är lycklig tills en annan kvinna kommer in 
i bilden. Hon står inte ut med att lida och återvänder ner i 
djupen. När riddaren Huldbrand sedan ska gifta sig med den 
andra kvinnan, stiger Undine upp ur borgbrunnen, kysser 
honom och släpper inte hans läppar förrän han faller ner död.

Mannen som sålde sin skugga  
– Adelbert von Chamisso

Den andra författaren med fransk bakgrund är Adelbert von 
Chamisso (1781–1838). Han lärde sig tyska först när han var 
femton år. Det skedde i Berlin dit han kommit som en följd 
av de politiska händelserna efter Franska revolutionen. Fastän 
det ganska snart blev möjligt för Chamisso att återvända till 
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Frankrike, bestämde han sig trots allt för att stanna i Tysk-
land. Han kom på så sätt att bli en levande länk mellan de 
båda ländernas kulturer. Men inom sig var han kluven och 
frågan om identitet och kulturell tillhörighet var aktuell för 
honom livet igenom.

Chamisso har skrivit en av den tyska romantikens mest 
lästa berättelser Peter Schlemihls wundersame Geschichte (1814; 
”Peter Schlemihls sällsamma historia”). Som ingen annan tidi-
gare lyckas Chamisso med att i berättelsens form ge uttryck 
för den rotlöse invandrarens problem. Peter Schlemihl blev en 
stor succé direkt när den kom ut. Berättelsen handlar om hur 
Peter säljer, inte sin själ, men väl sin skugga till djävulen. Som 
betalning får han en lyckobörs, där pengarna aldrig tar slut. 
Rikedomen för dock inte med sig någon lycka, i stället blir 
han mobbad av alla för att han inte har någon skugga. Han 
kan inte ens gifta sig utan sin skugga. Peter blir mer och mer 
utfryst och olycklig. Djävulen kommer då och vill ge tillbaka 
skuggan mot att han får Peters själ. Men det är ett bud Peter 
inte är med på och han går sin väg. På en marknad köper han 
ett par gamla stövlar, som visar sig vara sjumilastövlar, så han 
kan ta sig från Afrika till Nordpolen på en och samma dag. 
Resten av sitt liv ägnar han sedan åt att resa och att utforska 
hela världen.

Skugglösheten symboliserar avsaknaden av ett hemland, 
känslan av att inte vara accepterad och att inte höra hem-
ma någonstans. Samtidigt kan man säga att den skugglöse 
Schlemihl  med sjumilasteg går rakt ut ur romantikens sago-
värld. Han lämnar fantasierna och spekulationerna bakom sig 
och går in i en ny tid, en tid som hyllar den nyktra naturveten-
skapen och den exakta beskrivningen av verkligheten.

Chamisso följde själv sin sagofigur i spåren när han från 
1815 och tre år framåt deltog som botaniker i en rysk expe-
dition med briggen ”Rurik” både till Söderhavet och Arktis. 
När han sedan kom hem till Tyskland igen blev han förestån-
dare för botaniska trädgården och herbariet i Berlin. På så 
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sätt fick Chamisso till slut det sociala erkännande, som aldrig 
kom Peter Schlemihl till del. Berömd blev han också för sin 
resedagbok från denna resa, Reise um die Welt (1836). Livfullt 
och med stor språklig medvetenhet skildrar Chamisso sina 
upplevelser under världsomseglingen – som på denna tid var 
en sensation – samtidigt som han visar sig som uppmärksam 
naturforskare genom ingående beskrivningar av hav, land-
skap, skeppstyper, verktyg, kultföremål och människor.
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KAPITEL 8

Biedermeierlitteraturen och  
Det unga Tyskland 1815–1850

Politisk kamp och besvikelse
Den Franska revolutionen hade ju 1789 förkunnat att det 
var frihet, jämlikhet och broderskap som gällde. Även i Tysk-
land tog man till sig dessa tankar, men i verkligheten hade 
folk inte blivit friare och jämlikare än tidigare. Snarast hade 
förhållandena blivit ännu värre, speciellt efter Wienkongres-
sen 1814–1815 då furstehusen i Europa på nytt ryckte åt sig 
makten. Man talade om restauration, alltså om att återgå till 
det gamla. Vad betydde det då rent praktiskt? Genom de s.k. 
Karlsbader Beschlüsse 1819 fick polisen och myndigheterna 
ökade befogenheter. Det innebar att universiteten övervaka-
des, att man censurerade allt som skulle tryckas och att liberalt 
sinnade rörelser utsattes för kontroll och förföljelse. I det läget 
kunde man antingen gå till politisk kamp och protestera, som 
de s.k. ungtyskarna gjorde, eller också kunde man av politisk 
besvikelse resignera och dra sig tillbaka till privatsfären. Just 
den här mera passiva strategin var det som biedermeierförfat-
tarna Eduard Mörike, Adalbert Stifter, Franz Grillparzer, Jere-
mias Gotthelf och Annette von Droste-Hülshoff gav uttryck 
för i sina författarskap.
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Begreppet ”Biedermeier” är förmodligen mest känt som 
beteckning på en funktionell och elegant möbelstil som var 
vanlig i välbärgade hem under 1800-talets första hälft. Det 
började användas efter världsutställningen i Berlin 1906, men 
kom till vid 1800-talets mitt genom Ludwig Eichrodt (1827–
1892) och Adolf Kussmaul (1822–1902) när de i den humo-
ristiska och satiriska tidskriften Fliegende Blätter levandegjor-
de en byskollärare med namnet – och stavningen – Gottlieb 
Biedermaier. Med denna figur karikerade de träffsäkert tidens 
konservativa borgerskap och dess opolitiska hållning. Vid 
1800-talets slut kom beteckningen biedermeier sedan att bli 
liktydigt med ”den gamla goda tiden”. Ordet användes syno-
nymt med komfort, hemtrevnad och angenämt sällskapsliv i 
kretsen av familj och vänner.

Ett stilla liv med höga moraliska ideal
Inom litteraturen stod biedermeier för ett slags tillnyktring 
efter de romantiska utsvävningarna. Hos författarna riktade 
sig perspektivet inte längre mot en fjärran horisont som under 
romantiken, utan mot det lilla, förnöjsamma och okomplice-
rade vardagslivet. Man kunde säga att biedermeierlitteratu-
ren skildrar just den idylliska borgar- och småstadsvärld som 
romantikerna avskydde. Men under idyllen finns också en 
känsla av hotande kaos, ett kaos som ger sig till känna inifrån 
genom de egna lidelserna och utifrån genom den sociala kam-
pen i samhället.

Inte heller naturen ses på samma sätt som tidigare. Det 
romantiska fantasilandskapet byts ut mot upplevelsen av 
kulturlandskapets skönhet, medan den vilda naturen injagar 
både skräck och fascination. Överhuvudtaget krymper syn-
fältet. Det betyder också att de litterära och sociala kontakt-
nät som höll ihop författarna under weimarklassicismen och 
romantiken förlorar i betydelse. Koncentrationen på det nära 
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och privata betyder ändå inte att författarna under den här 
tiden är inskränkta och självbelåtna människor. Snarare är de 
anspråkslösa, lite melankoliska, disharmoniska och resignera-
de. De böjer sig inför sitt öde och undviker det högröstade, 
demoniska och passionerade i livet. Politik är ointressant. I 
stället verkar de för ett stilla liv som levs med höga moraliska 
ideal.

Svårmod och konstnärskap – Eduard Mörike
En författare som på många sätt är typisk för biedermeiertiden 
är Eduard Mörike (1804–1875). Mörike studerade teologi och 
levde sedan ett tillbakadraget liv som präst och ämbetsman. 
Hans första stora arbete var den tragiska konstnärsromanen 
Maler Nolten (1832) som han skrev med Goethes  bildnings-
roman Wilhelm Meister som förebild, fast utan de drag av opti-
mism som utmärkte Goethes verk.

Romanens gestalter känner sig inte hemma i sin vardags-
värld utan lever ut sitt mörka inre, sina passioner och sitt 
dunkla förflutna. Kluvenheten mellan den mörka hotfulla 
inre världen och den händelselösa vardagen leder till svårmod, 
vansinne, dödslängtan och självmord. Handlingen är förvir-
rande och full av motiv som var vanliga under romantiken 
såsom magi, zigenare och dubbelgångare. Ändå är det ingen 
romantisk roman, för tron på poesins och konstens kraft finns 
inte där längre. Det i sin tur har ett samband med de många 
självbiografiska dragen i boken. Mörike var uttråkad av sin 
tjänst som präst och kände sig lockad av ett hämningslöst, 
men förtärande konstnärsliv. Maler Nolten är hans uppgörelse 
med detta motsatsförhållande inom honom själv.

Även i andra verk av Mörike återkommer svårmodet. Men 
det förgylls ofta av en återhållen glädje eller av en spjuveraktig  
ton, t.ex. i den kända novellen Mozart auf der Reise nach Prag 
(1856; ”Mozart på resa till Prag”). I den får vi följa med 
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Mozart och hans hustru Konstanze på en resa från Wien till 
Prag hösten 1787. De är på väg till uruppförandet av operan 
Don Juan. Resan går i dur, men under den glada ytan märker 
man en mollton, en föraning inte bara om att Mozart har 
förbrukat mycket av sina krafter, utan också en aning om de 
omedvetna avgrunder som Don Juan är sprungen ur.

Mörike var inte bara berättare utan också en stor lyriker. 
Han skrev gärna dikter på antika versmått. Men det är inte 
denna lyrik utan de romantiskt inspirerade naturdikterna i 
folkviseton och hans frirytmiska verser som genom sin enkel-
het och språkliga musikalitet fortfarande talar till läsaren, 
t.ex. dikterna Septembermorgen, Im Park och Auf eine Lampe.

Adalbert Stifter och livets ”mjuka lag”
Liksom Mörike levde också österrikaren Adalbert Stifter 
(1805–1868) tillbakadraget och stilla. När han inte skrev 
och målade landskap, var han lärare och skolinspektör. Hans 
första publikation var novellsamlingen Studien (1844–1850). 
I de 13 berättelserna har han mer än någon annan tysk 
1800-talsförfattare vävt in betagande naturskildringar. På ett 
inre plan försöker han visa hur en moralisk ordning, given av 
en högre makt bestämmer både över historiens gång och den 
enskilda människans liv. Människan är inget annat än ett fjun 
utan egen styrsel. Därför gäller det att ge efter och att foga 
sig i sitt öde. Försakelse och olycklig kärlek är ett sådant och 
ett återkommande motiv hos Stifter. Det finner man t.ex. i 
novellen Brigitta. Här skildras en kvinna med det yttre emot 
sig, men med en ovanlig själsstyrka. Hon blir förälskad, gifter 
sig, men lämnar mannen när han är otrogen. Hon finner sig 
i sitt öde och lever ensam med sin son. Efter ett tiotal år hit-
tar paret på nytt tillbaka till varandra och påbörjar ett slags 
särboliv i respektfull vänskap helt i Stifters anda.

Stifter var länge sedd över axeln som författare, men räknas 
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nu som en av de stora inom den österrikiska litteraturen, fram-
förallt med romanen Nachsommer (1857). Ytligt sett händer 
det inte så mycket i Nachsommer och det är inte heller på det 
planet dess storhet ligger, utan i skildringen av det sant huma-
na ideal som framträder i romanen. Heinrich Drendorf är 
en ung amatörgeolog, som under en av sina vandringar råkar 
komma till baron von Risachs gård ute på landet. Gården 
är en välordnad liten värld där allt går sin gilla gång och där 
livet varken känner ondska eller starka känslor. Här lever von 
Risach på sin ålderdom i ”sensommarkärlek” med Mathilde, 
den kvinna som var hans ungdomskärlek, men som han ald-
rig gifte sig med. Drendorf blir kvar på gården, gifter sig med 
Mathildes dotter och lär sig – under von Risachs ledning – att 
uppskatta en värld där naturens, konstens och familjens ord-
ning hålls ihop av de goda krafterna inom människan.

Alla Stifters gestalter fungerar som ädla förebilder. De före-
träder i grunden en konservativ livshållning som varken vill 
förändra eller ifrågasätta sociala förhållanden i samtiden. Vad 
han som författare vill visa är en utopi, en moralisk och social 
idealbild av mänsklig samlevnad i harmoni. Denna harmo-
niska ordning kommer enligt Stifter inte till synes i de stora 
och spektakulära händelserna i livet utan i allt det som är 
obetydligt och vardagsnära. Ja, han betraktade naturen och 
vad människor gjorde enligt en ”sanftes Gesetz”, en ”mjuk 
lag”. Den innebar att man skulle leva enkelt och harmoniskt 
i det tysta och ägna sig åt att iaktta sådant som gjorde bara 
lite väsen av sig. För Stifter var därför ”vindens drag, vatt-
nets porlande, säd som växer, havets dyning, jordens grönska, 
himlens klarhet och stjärnors skimmer” intressantare och vik-
tigare än tidens politiska revolutioner eller plötsliga händelser 
i naturen, såsom översvämningar, våldsamma åskväder, jord-
bävningar och vulkanutbrott.

Om detta skriver han i förordet till samlingen Bunte Steine 
(1853; ”Brokiga stenar”), som bl.a. innehåller den fängslande 
berättelsen Bergkristall om människan och naturen i samspel. 
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Stifter ger här en panoramaskildring av bergslandskapet och 
gör det oberäkneliga alpvädret till medspelare när han berät-
tar om två barn som på julaftonsmorgonen överraskas av ett 
ymnigt och förrädiskt snöfall högt uppe bland bergen. De 
går snart helt vilse och hamnar långt ute bland isblocken på 
en glaciär. Genom Guds försyn hittas de till slut oskadda av 
byborna, som gått man ur huse för att leta efter dem.

Hem till byn  
– Berthold Auerbach, Jeremias Gotthelf  

och Karl Immermann
På 1840-talet skrevs det böcker som förde läsaren bort från 
den oroliga och ovissa samtiden, bort från staden med dess 
industrier, tillbaka till det trygga och överskådliga ursprung-
et, till byn. De idag helt bortglömda Schwarzwälder Dorf-
geschichten (1843–1854; ”Byhistorier”) av Berthold Auerbach 
(1812–1882) lästes mycket och ses i litteraturhistorien som 
grunden till genren ”Heimatliteratur”. Auerbachs sentimen-
tala och moraliserande skildringar av bylivet syftade till att 
motverka spänningarna mellan land och stad. De gav en till-
rättalagd bild av livet på landet, en harmonisk bild som kon-
trasterade bjärt mot stadslivets kamp om social och materiell 
framgång.

Om livet på landet berättade också schweizaren Jeremias 
Gotthelf (1797–1854). Han var präst och hette egentligen 
Albert Bitzius. I sina romaner Uli der Knecht (1841–1846; 
”Uli”) och Uli der Pächter (1849; ”Uli arrendatorn”), hyllade 
han det traditionella bondelivet och vände sig mot den nya 
tiden med dess industrialisering och stadsliv. Även som för-
fattare är Gotthelf något av en predikant, men han har en 
sarkastisk humor och är aldrig långtråkig. Hans budskap är att 
människan ska tro på Gud, arbeta träget och leva nära naturen. 
Naturen är för honom den självklara bakgrunden till alla hans 



biedermeierlitteraturen …

126

berättelser. Det schweiziska alplandskapet inspirerade honom 
också till naturskildringar som var oöverträffade i samtiden.

För senare tiders läsare är Gotthelf mest intressant som 
författare till den sagoartade novellen Die schwarze Spinne 
(1842; ”Den svarta spindeln”). I en by har man lovat djävu-
len ett odöpt barn som utbyte för att han hjälpt byborna klara 
av orimligt hårda dagsverken för en adelsman. Men djävulen 
får aldrig vad han blivit lovad. Då hämnas han genom att låta 
ett missprydande födelsemärke växa ut på en av kvinnorna i 
byn. Ur födelsemärket på kinden väller det sedan fram giftiga 
små spindlar som håller på att ta död på alla bybor och deras 
kreatur. Endast genom en enskild människas tro, offervilja 
och ärbarhet kan det dödliga hotet till slut undanröjas. Med 
spindeln som målande symbol för ondska och förstörelse-
kraft skapade Gotthelf en av det tidiga 1800-talets bästa tyska 
noveller.

Liksom Auerbach och Gotthelf ställde Karl Immermann 
(1796–1840) i Oberhof (1838/39; ”Gammelgården”) det sun-
da och enkla bylivet mot livet i storstaden. I stort kan man säga 
att bylivets enkla former för gemenskap och mänskligt sam-
manhang var ett återkommande tema i den berättande tyska 
litteraturen ända fram till naturalismen vid 1800-talets slut.

Österrikes nationalskald – Franz Grillparzer
Den viktigaste dramatikern under biedermeiertiden var Franz 
Grillparzer (1791–1872), som idag anses som Öster rikes 
nationalskald. Grillparzer levde i Wien och arbetade som 
högre tjänsteman. Han reste runt i Europa och kom ända 
till Grekland och Turkiet, vilket var ovanligt på den tiden. 
Som dramatiker fick Grillparzer tidigt sitt genombrott i både 
Öster rike och Tyskland med den skräckromantiska pjäsen 
Die Ahnfrau (1817; ”Stamfrun”). Sedan följde en rad antika 
och historiska dramer såsom tragedin om den grekiska dikta-
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ren Sappho (1819; ”Sappho”) som går under för att den höga 
konsten och berömmelsen inte är förenlig med enkel jordisk 
kärlekslycka.

Ett annat antikt kärlekstema tar Grillparzer upp i Des Meeres 
und der Liebe Wellen (1831). Den unge fiskaren Leander sim-
mar under natten över havet till prästinnan Hero och klättrar 
upp till hennes tornrum. Även nästa natt vill han göra samma 
sak. Hjälp med att hitta ska han få av en lampa i Heros fönster. 
Men kärleken får ett hastigt slut när översteprästen i templet 
anar oråd och ser till att lampan slocknar. Leander drunknar 
och Hero blir vansinnig när hon får se hans döda kropp.

Kärleken må vara blind, men hos Grillparzer styrs den 
också av viljan att gå över gränser för det tillåtna, en grund-
konflikt som återkommer i hans dramer. Hans gestalter fin-
ner sig inte i att vara slavar under konventioner och lagar. De 
söker sina egna vägar och sin egen mening med livet – och 
går därför under. Just denna existentiella problematik gör att 
Grillparzers dramer fortfarande känns aktuella.

Det som också gör Grillparzers dramer levande är att hans 
gestalter ofta är psykologiskt mer mångfacetterade än t.ex. 
Goethes och Schillers. Det hänger ihop med att han inte 
bara visar fram människorna som medvetet handlande, utan 
lika mycket som styrda av sitt omedvetna. Genom felsäg-
ningar, tvekanden, ord som inte hittas, ofrivillig mimik och 
oöverlagda rörelser framträder gestalternas egentliga hållning 
mycket tydligare än genom det de faktiskt säger. Allt detta var 
otänkbart i de tyska klassikernas dramer, men det omedvetnas 
genomslag fanns som vi tidigare sett även hos Kleist.

Grillparzers sista stora framgång var sagodramat Der 
Traum ein Leben (1834) i Pedro Calderóns efterföljd, men 
så småningom fick han allt större problem med censuren. 
Den utgick nämligen från att hela det härskande hierarkiska 
samhälls systemet skulle försvaras mot angepp av alla de slag. 
Varken aristokratin, prästerskapet eller ämbetsmännen fick 
visas i ofördelaktigt ljus på scenen.
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Problem fick han också med publiken, som svek då han 
i den allvarliga komedin Weh dem, der lügt (1838) ville visa 
att målmedvetet handlande och total uppriktighet inte är för-
enliga med varandra. Att den nya pjäsen inte hade samma 
dragningskraft som de tidigare tog Grillparzer så hårt att han 
aldrig mer gav ut några fler dramer, utan förbittrad gömde 
dem i skrivbordslådan. Det man efter hans död hittade där 
var tre historiedramer: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg, 
Libussa och Die Jüdin von Toledo.

För en större läsekrets är Grillparzer mest känd som för-
fattare till novellen Der arme Spielmann (1847; ”Den fattige 
spelmannen”) som är en inkännande psykologisk studie av en 
kreativ personlighet utan egentlig konstnärlig begåvning och 
förmåga att ta sig fram i livet: På en marknad i Wien träffar 
berättarjaget en fattig gammal fiolspelare, Jakob, som går helt 
upp i sitt spel. Det är bara det att han spelar uruselt. Utöver  
fiolspelet är det enda som ger hans liv mening en flicka som 
han älskar i smyg. Grillparzer skildrar huvudpersonens oför-
måga att skilja mellan att vilja och att kunna, både vad gäl-
ler musicerande och känsloliv. Men samtidigt tecknar han en 
gestalt som i sitt inre är en ren och god människa. Till det 
yttre är spelmannen en särling, men i sitt inre är han en ren 
och god människa som i novellens slut växer till en tragisk 
hjälte.

Grillparzers biografer har framhållit att det inte är orimligt 
att i fiolspelarens förhållande till musiken och kärleken se en 
karikering av författarens eget liv, hans behov av bekräftelse 
och den osäkerhet han kände inför krav utifrån och egna för-
väntningar på sig själv.
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Folkteatern i Wien – Ferdinand Raimund  
och Johann Nestroy

Medan Grillparzers dramer uppfördes på Wiener Hofburg-
theater, hittade man Ferdinand Raimunds (1790–1836) och 
Johann Nestroys (1801–1862) pjäser på värdshus och folk-
teaterscener i Wiens förstäder. Raimund var själv skådespe-
lare och behärskade mästerligt både de små människornas 
uttryck och deras wienerdialekt. Hans stycken är sprungna 
ur en lång, folkligt grovkornig tradition av skådespel med 
inflytanden från commedia dell’arte och ännu längre tillbaka 
från den katolska barockteatern. Hans mest kända stycken, 
Der Bauer als Millionär (1826), Der Alpenkönig (1828) och 
Der Verschwender (1834) är farsartade lustspel med improvi-
sationer, överdrifter, mycket situationskomik och ingripan-
den från övernaturliga makter. Sagoartade inslag blandas med 
satiriska iakttagelser. Ett visst underliggande svårmod finns 
också med, men allt framförs lekfullt och förstärks genom 
mimik och musikaliska inslag.

Johann Nestroy skriver i samma tradition, men hans åttio 
folkliga stycken är mera samhällskritiska och mera ironiskt 
skeptiska än Raimunds. Mycket framgångsrika var styckena 
Einen Jux will er sich machen (1842; ”På vift i Wien”) och 
Der böse Geist Lumpazivagabundus oder das liederliche Kleeblatt 
(1835). Nestroys språkligt virtuosa satirer är dräpande mot alla 
utom den enkle mannen. För sig själv som skådespelare ska-
pade han en rollfigur som var vad vi idag skulle kalla ”street-
smart”, en man som fattig och socialt missgynnad tar sig fram 
i världen genom sitt goda huvud och sin förslagenhet.

Som teaterdiktare och populära skådespelare i de wienska 
förstäderna fick Raimund och Nestroy förmodligen ett mycket 
större erkännande än vad som någonsin kom den förgrämde 
Grillparzer till del vid Hofburgtheater inne i stadens centrum.
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Lyrik med hemlighetsfull känsla och saklighet  
– Annette von Droste-Hülshoff

Den mest betydande kvinnliga tyska författaren under 1800-
talet var Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848). Hon 
levde till det yttre ett stilla och tillbakadraget liv, först på ett 
gods i närheten av Münster i Westfalen och sedan på slottet 
Meersburg vid Bodensjön. Hon var inte någon revolutionärt 
ifrågasättande diktare utan på många sätt en typisk bieder-
meiermänniska med en konservativ livsinställning. Med stor 
känslighet betraktade hon verkligheten omkring sig, medite-
rade och reflekterade över den, utan illusioner och utan att 
vilja göra den vare sig annorlunda eller bättre än vad den var.

Droste-Hülshoff skrev dikter av många slag: allegorier, sym-
boldikter, idyller, ballader, humoristiska och tidskritiska dikter 
som finns samlade i Gedichte (1844). Som adelsfröken med 
katolsk bakgrund gav hon i den postumt utgivna samlingen 
Das geistliche Jahr uttryck för den kluvenhet hon uppenbarli-
gen kände mellan sin religiösa tillhörighet och den påträng-
ande moderna tidsandan.

I balladerna Der Knabe im Moor, Vergeltung und Geierpfiff 
förbinder Droste-Hülshoff det sakliga med det hemlighets-
fulla i sin realistiskt detaljerade skildring av det westfaliska 
landskapet. Här liksom i Goethes dikt Erlkönig överväger de 
hotande irrationella krafterna i naturen. Droste-Hülshoff är 
inte bara en mästerlig och skarp iakttagare av det som sker 
ute i naturen utan också inom människan. Det kan man 
se t.ex. i dikten Im Grase där hon förmår komprimera och 
binda ihop en detaljrik naturiakttagelse med en existentiell 
upplevelse i en bild av ett livsögonblick som glider förbi, 
snabbare än ”den glänsande skalbaggens blixt, som i sol över  
gångstigen far”.

En dikt om livet är också Am Turme (1842), den förmod-
ligen första tyska dikten med feministisk grundton. Genom 
diktens symbolspråk ger Droste-Hülshoff uttryck för sin fri-
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hetslängtan och sina erfarenheter av förkrympta livsmöjlig-
heter, fjättrad som hon är av tidens sociala konventioner och 
påtvingade könsroller. Hennes önskan att bli befriad gestaltas 
i dikten genom en kvinna som likt en menad löser sitt hår i 
stormen som drar fram över sjön. Men gesten kan inte bli 
något annat än en gest, för kvinnan är förhindrad genom sin 
könsroll och får finna sig i att sitta still som ett snällt barn. 
Det hjälper inte att hennes håg står till det vågskummande 
livet hon ser från sitt torn, hon är så utesluten från detta liv 
att hon inte kan annat än önska sig att hon vore jägare, soldat 
eller åtminstone bara en vanlig man.

Berättelsen om ett mord
Droste-Hülshoff har inte bara skrivit lyrik, utan också blivit 
berömd för novellen Die Judenbuche (1842; ”Judeboken”). En 
verklig händelse i hennes westfaliska hemtrakter gav henne 
uppslaget till den här berättelsen om ett mord och hur det 
sonades. Det hela utspelar sig bortom all ära och redlighet i 
en liten by vid mitten av 1700-talet. Tjuvskytte, stölder och 
superi är vardagsmat här. I denna hårda miljö växer pojken 
Friedrich Mergel upp. När han är nio år försvinner hans far 
– som är ett riktigt rötägg – en stormig vinternatt. Man hittar 
honom sedan död långt inne i skogen under ett stort bokträd 
där senare även ytterligare personer påträffas döda.

Stämningen är småkuslig. Dunkla krafter är i görningen 
kring trädet i skogen. Naturen ges rollen av både vittne och 
hämnare. Trots de övernaturliga inslagen är Droste-Hülshoff 
mycket modern i sitt sätt att berätta. Hon visar nämligen hur 
Friedrich, som egentligen är en snäll och ordentlig pojke, blir 
starkt påverkad av sin sociala bakgrund, av allt det dåliga som 
fadern står för. Hon visar också vad som sker rent psykologiskt 
inom mördaren när han begått sitt brott. Den mångbottnade 
berättelsen försätter läsaren i en detektivroll med många led-
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trådar att fundera kring. I allt detta är Droste-Hülshoff långt 
före sin tid på ett sätt som föregriper naturalismen mer än 
femtio år senare.

Emancipation och framgångar  
på bokmarknaden – Louise Otto, Fanny Lewald, 

Louise Aston och Ida Hahn-Hahn
Droste-Hülshoff tillhörde en gammal westfalisk adelssläkt 
och var på så sätt ekonomiskt oberoende i sitt skrivande. För 
andra kvinnliga författare som inte var lika privilegierade vid 
denna tid innebar den expanderande bokmarknaden helt nya 
möjligheter för att börja en karriär som författare. På 1840-
talet framträdde många skrivande kvinnor som lyckades nå 
ut till en större publik i Tyskland. Dessa författare profile-
rade sig genom sitt stora sociala engagemang. De gick också 
i bräschen för kvinnlig frigörelse, jämställdhet mellan könen 
och för avskaffande av lagar och förordningar som inskränkte 
kvinnors rättigheter och livsval.

Louise Otto (1819–1895), var en av förgrundsgestalterna 
i den tidiga tyska kvinnorörelsen och bl.a. utgivare av boken 
Das Recht der Frauen auf Erwerb (1866) om kvinnors rätt att 
förvärvsarbeta. 1846 publicerade hon den starkt censurerade 
romanen Schloss und Fabrik, som tar upp just frågor kring 
kvinnors emancipation och sätter dem i samband med de 
sociala motsättningar och konflikter som följde i spåren av 
den kapitalistiska omstruktureringen av samhällsekonomin i 
Tyskland. I romanen leder konflikterna mellan arbetare och 
kapitalägare till upplopp som kväses av militär makt. Med 
sina typiserade gestalter är boken inte litterärt betydelsefull, 
men den ger en intressant tidsbild och visar hur långt ifrån 
varandra de ideologiska frontlinjerna löpte mellan adeln, kyr-
kan, borgerskapet och proletariatet.

Fanny Lewald (1811–1889) var en av de första tyska kvin-
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norna som klarade av att leva på sitt författarskap. Hennes 
engagemang i klass- och kvinnofrågor var stort. Hon käm-
pade för rätten till skilsmässa, kritiserade resonemangsäkten-
skap och synliggjorde tjänstekvinnornas hopplösa livsvillkor. 
Konstnärsromanen Jenny (1843; ”Jenny”) är med sina själv-
biografiska drag ett slag för kvinnlig och judisk emancipa-
tion. Huvudpersonen som har både konstnärliga och politiska 
intressen, pläderar för jämställdhet och äktenskap mellan tys-
kar och judar. I romanfiguren Jennys försök att kombinera det 
estetiska, det politiska och kärleken uppstår konfliktsituatio-
ner som inte kan bli annat än förödande för henne.

Louise Aston (1814–1871) är något av en tysk George 
Sand, en tidig radikalfeminist med starkt socialt engagemang 
och som enligt ett polisprotokoll lär ha sagt:

Jag har begärt tillstånd att få bära manskläder för att åhöra före-
läsningar på universitetet. Jag tror inte på Gud och röker ciga-
retter. Min avsikt är att emancipera kvinnorna om det så skulle 
kosta mig mitt hjärteblod. Jag anser att äktenskapet är en omo-
ralisk inrättning, för jag tror inte att kärleken kan bestå i det.

Hennes uppträdande och polemiska uttalanden uppfattades 
som så skandalösa att hon utvisades från Berlin och senare 
också från andra städer. Mot detta försvarade hon sig 1846 i 
stridsskriften Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtferti-
gung. Det är en retoriskt briljant, polemisk diskussion av ytt-
randefrihetens villkor, likaberättigandets princip och  kvinnans 
rätt att fritt få forma sin personlighet. Samma år gav hon ut 
diktsamlingen Wilde Rosen som förespråkar den fria kärleken. 
I dikterna tar hon även upp hur hon, knappt sjutton år fyllda, 
tvingas in i ett äktenskap med en 23 år äldre man. Det sist-
nämnda är också temat för den självbiografiska romanen Aus 
dem Leben einer Frau (1846). Under marsrevolutionen 1848 
gav hon ut det revolutionära bladet Der Freischärler vilket 
ledde till att hon på nytt utvisades från Berlin. Innan dess 
hade Aston hunnit med att skriva romanen Lydia (1848) som 
tillsammans med uppföljaren Revolution und Contrerevolution 
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(1849) skildrar modiga kvinnor och ängsliga män under de 
avgörande månaderna kring marsrevolutionen 1848.

Ida Hahn-Hahn (1805–1880) hade inte Astons socialre-
volutionära patos, men var så framgångsrik i sitt författarskap 
att hon blev ekonomiskt oberoende. Mycket omtyckta var 
hennes åskådliga reseskildringar från Frankrike, Italien och 
Orienten. 1844 kom hennes Orientalische Briefe i vilka hon i 
brevform berättar om sina möten, erfarenheter och strapatser 
under en resa över Konstantinopel, Beirut, Damaskus, Jerusa-
lem till Egypten. Den mest kända av hennes fler än tio roma-
ner är Gräfin Faustine (1840). Med åtskilliga självbiografiska 
drag tecknar Hahn-Hahn här bilden av en emanciperad och 
okonventionell grevinna som frånsäger sig kvinnliga könsrol-
ler och inte låter sig förtryckas utan finner sin egen oberoende 
väg i livet.

Engagerad samhällskritik – Bettina von Arnim
Bettina von Arnim (1785–1859) var både okonventionell 
och självständig i sitt tänkande och handlande. Hon tog parti 
för demokrati och kvinnors rättigheter. Utöver den tidigare 
nämnda brevromanen Die Günderode, gav hon ut Goethes 
Briefwechsel mit einem Kinde (1835) som snabbt gjorde henne 
berömd. Den väckte stor uppståndelse för att det inte gick 
att avgöra vad som faktiskt skrivits av Goethe och vad som 
tilldiktats av von Arnim som författare.

Ett exempel på hennes samhällskritiska engagemang är Die-
ses Buch gehört dem König (1843). Genom sin ställning som 
berömd författare kunde hon kritisera missförhållanden på 
ett sätt som hade inneburit fängelse för någon annan. I boken 
som är ett öppet brev till Wilhelm IV, Preussens nye kung, vill 
B. von Arnim visa hur den sociala situationen egentligen ser 
ut i Preussen. Hon vill försöka påverka kungen till att handla 
rättrådigt och ingripa mot fattigdomen och de sociala orättvi-
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sorna. Det gör hon på utstuderat vis när hon blandar fiktion 
och verklighet och låter Goethes mor vara den som framför 
samhällskritiken. Dieses Buch gehört dem König är en märklig 
blandning av dialog och berättelse, poesi och socialrealism. 
Här finns t.ex. en rapport från Berlins fattigstugor, som är det 
första socialreportaget i den tyska litteraturen.

1844 påbörjade von Arnim arbetet på sin Armenbuch som 
inte bara skulle dokumentera de eländiga förhållandena i 
Preussen, utan också visa på orsakerna. Men då fick hon de 
preussiska myndigheternas ögon på sig och blev tvungen att 
avbryta dokumentationen. 

Det unga Tyskland och Vormärz-diktarna. 
Samhällskritik och demokratiska idéer

Att leva lugnt och stilla på biedermeiervis var inget för de 
författare som man brukar kalla Det unga Tyskland. Till dem 
hörde Ludwig Börne, Karl Gutzkow, Heinrich Laube, Hein-
rich Heine, Theodor Mundt och Ludolf Wienbarg.

Också dramatikerna Georg Büchner och Christian Grabbe 
stod nära denna grupp. Ungtyskarna var politiskt mycket 
medvetna och ville påverka och ändra på sådant som de tyckte 
var konservativt, föråldrat och försoffat i dåtidens Tyskland. 
Sina demokratiska och liberala idéer hämtade de till stor del 
från den franska julirevolutionen 1830. Genom ett beslut i 
nationalförsamlingen i Frankfurt 1835 förbjöds samtliga 
skrifter utgivna av ungtyskarna. För första gången i den tyska 
historien drabbades en hel litterär inriktning. Man anklagade 
dem för att ”på fräckaste vis angripa den kristna religionen, att 
nedvärdera de rådande sociala förhållandena och att förstöra 
all tuktan och sedlighet”.

Den sociala oron i Tyskland var stor vid århundradets mitt 
och tilltog ytterligare som en följd av hungersnöd och arbets-
löshet. Från 1840 radikaliserades också den tyska litteraturen 
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allt mer. Denna förrevolutionära fas i litteraturen kallas ”Vor-
märz” och omfattade författarna Georg Herwegh, Hoffmann 
von Fallersleben, Ferdinand Freiligrath och Georg Weerth. 
Oroligheterna ledde till marsrevolutionen 1848 då borgare 
och arbetare i Preussen och Österrike gjorde gemensam sak  
och gick på barrikaderna mot de bakåtsträvande samhällskraf-
terna.

Rent konkret kämpade ungtyskarna och Vormärzförfattar-
na för reformer på olika områden. De var bl.a. för yttrandefri-
het, mot censur och mot att kvinnor betraktades som omyn-
diga. Viktigt var också något idag så självklart som att kvinnor 
skulle ha rätt till utbildning. Umgänget mellan könen hörde 
också till de områden som skulle bli friare, betecknande nog 
under parollen ”köttets emancipation”.

På litteraturens område vände sig ungtyskarna mot det 
världsfrämmande i klassikernas och romantikernas verk. De 
pläderade istället för en realistisk litteratur och såg den som 
ett medium för åsiktsförändring. De skrev inte i första hand 
romaner som tog lång tid att läsa och förstå, utan tidningsar-
tiklar, flygblad, reseskildringar och brev. På så sätt nådde de 
snabbt ut till sina läsare.

Vormärzförfattarna gick till ännu skarpare angrepp än 
ungtyskarna och ägnade sig åt direkt politisk agitation. Man 
kritiserade det restaurativa Metternichska systemet, censuren, 
polisövervakningen, småstateriet, byråkratin, rättslösheten, 
kyrkan osv. Hos Karl Marx hämtade man demokratiska och 
socialreformatoriska idéer kring arbetarklassens rättslöshet och 
proletarisering.

Att gå emot makthavarna och att skriva socialkritiskt var 
ett medvetet risktagande som straffade sig. De flesta ungtys-
kar och Vormärzförfattare måste därför gå i exil, åtminstone 
för en tid. Ludwig Börne (1786–1837) emigrerade till Paris, 
där han sedan skrev sina av Franska julirevolutionen inspire-
rade Briefe aus Paris (1832–1834; ”Bref från Paris under åren 
1830, 1831”). De hade bl.a. den förhatliga censuren som mål-
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tavla och förbjöds därför i Tyskland. Vidare författade Karl 
Gutzkow (1811–1878) och Heinrich Laube (1806–1844) 
på 1840-talet ett stort antal nu glömda dramer som dock 
höjde nivån på den dåtida scenkonsten avsevärt. De tvinga-
des inte i exil men hamnade båda i fängelse för kortare tid. 
Theodor Mundt (1808–1861) slog ett slag för prosa med stil 
i Die Kunst der deutschen Prosa (1837) och Ludolf Wienbarg 
(1802–1872) var den som gav denna litteraturinriktning dess 
namn i en rad utgivna föreläsningar dedicerade till det ”Det 
unga Tyskland”.

Lyrikens mästare – Heinrich Heine
Den mest kände av ungtyskarna var den sällsynt mångsidige 
Heinrich Heine (1797–1856). Han föddes i Düsseldorf av 
judiska föräldrar. Efter handelsskola och praktisk utbildning 
blev Heine egen företagare, men inte så framgångsrik efter-
som han hellre skrev dikter än gjorde affärer. I stället började 
han studera juridik i Göttingen. Sedan följde resor i Tyskland, 
England och Italien. För att slippa politisk förföljelse och för 
att kunna skriva fritt emigrerade Heine till Paris 1831.

Heine började sin författarbana inte som politisk, men väl 
som romantisk diktare med samlingen Buch der Lieder (1827; 
”Sångernas bok”) som väckte stor uppmärksamhet och redan 
under Heines livstid utkom i tretton upplagor. Dikterna är 
skrivna på ett mästerligt enkelt, men på samma gång ryt-
miskt och vackert språk, som givit honom världsberömmelse. 
Den lyriska folktonen är Heines särmärke, men han är även 
en stilens mästare vad gäller politisk, satirisk och filosofisk  
lyrik.

Ännu idag lever många av hans dikter, t.ex. Im wunderschö-
nen Monat Mai, Du bist wie eine Blume och Es fiel ein Reif in 
der Frühlingsnacht. Ett flertal dikter är tonsatta av Schubert, 
Schumann och Mendelssohn Bartholdy. De uppfattas när-
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mast som folkvisor, t.ex. den kända dikten Loreley (1824) om 
den förtrollande älvan som med sin sång lockade sjöfarande i 
fördärvet på floden Rhen.

Man kan konstatera att den romantiska lyriken når sin 
höjdpunkt med Heine, men att han även distanserar sig från 
romantikens verklighetsfrämmande känslosamhet. Det kan 
man se t.ex. i den ironiserande dikten Das Fräulein stand am 
Meere där han i första strofen skildrar en typisk romantisk 
situation: en vacker solnedgång vid havet. Han får nästan  
läsaren känslomässigt med på noterna, bara för att i den 
andra strofen medvetet banalisera stämningen och framhäva 
den vardagliga realitet som ligger bakom: att solen går upp 
och ner varje dag. Det var just med dikter som denna som 
Heine på ett elegant sätt tog avstånd från den alltmer till-
gjorda romantiska diktningen.

Mera utförligt gör Heine upp med upplysningen, Weimar-
klassicismen och romantiken i den även utanför Tysklands 
gränser kända studien Die Romantische Schule (1836).

En samhällskritisk reseskildring
I stället kom Heine in på det som verkligen engagerade 
honom, nämligen kritiken av samhällsförhållandena i dåti-
dens Tyskland. Det gjorde han t.ex. i den stora berättelse-
samlingen Reisebilder (1826–1831) som bl.a. innehåller Die 
Harzreise (”Harzresan”) och Die Bäder von Lucca (”Baden i 
Lucca”). Die Harzreise är en annorlunda reseskildring ifrån 
en vandring som Heine gjorde 1824 från Göttingen och 
genom bergsområdet Harz. Den återger inte bara sevärdheter 
och lyriska stämningsbilder, utan är också full av utvikningar 
och politiska funderingar. Genom utdragna och svärmiska 
naturskildringar kamouflerar Heine sitt kritiska budskap och 
kringgår på så sätt censuren.

Att Heine ställer inskränkt småborgerlighet mot en bild 
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av liv och frihet och dessutom kryddar med bitsk ironi, det 
fick dåtidens borgarbrackor att koka av ilska. Hur Heine går 
till väga kan vi se redan i bokens första rad. Han slår direkt 
an den respektlösa och småironiska ton som går igenom hela 
boken när han medvetet nämner korvarna före det ärevördiga 
universitetet i Göttingen:

Staden Göttingen, som är berömd för sina korvar och sitt uni-
versitet, tillhör kungen av Hannover och har 999 brandposter, 
diverse kyrkor, ett barnsbördshus, ett observatorium, en arrest, 
ett bibliotek och en rådhuskällare med mycket gott öl.  … Själva 
staden är vacker och tilltalar en mest när man står med ryggen 
mot den.

Vävarupproret i Schlesien
Med sin skarpa journalistiska penna och sin lättillgängliga 
stil tog Heine upp aktuella problem och var inte rädd för 
att ta parti för de förtryckta i samhället och deras materiella 
behov. Det gjorde han inte bara i tidningsartiklar utan även 
i versform. Det mest berömda exemplet på detta är dikten 
Die schlesischen Weber ur samlingen Neue Gedichte (1844; ”På 
sångens vida vingar”). Den tar upp de fattiga schlesiska vävar-
nas uppror 1844, när de under den begynnande industrialise-
ringen blir utkonkurrerade av de mekaniska vävstolarna och 
inte längre kan leva på sina svältlöner.

De tröstlösa och urusla förhållanden som alltför många 
människor tvingades leva under vid 1800-talets mitt kunde 
man ändra på enbart genom en radikal och revolutionär 
politik. Med bilden av vävarna som arbetar på en svepning 
för Gud, kung och fosterland, för det gamla Tyskland, ville 
Heine visa hur nödvändigt det var med en total förändring 
av det tyska samhället. Sitt politiska engagemang och sina 
radikala tankar utvecklade han vidare i den satiriska berät-
telsen på vers, Deutschland, ein Wintermärchen (1844; ”Tysk-
land en vintersaga”). Många av idéerna till denna berättelse 
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fick han från Karl Marx (1818–1883) som han kände per-
sonligen.

Från 1848 blev Heine gradvis förlamad och låg de sista åtta 
åren till sängs i sin ”madrasskrypta” som han själv sade. Hans 
sista diktsamlingar Romanzero (1851) och Gedichte 1853 und 
1854 (1854) är döds- och sjukdomsdikter som kännetecknas 
av stor omedelbarhet och närvaro.

Vormärzdiktarna  
– Hoffmann von Fallersleben, Georg Herwegh, 

Ferdinand Freiligrath och Georg Weerth
Radikalare än Heine var de författare som framträdde i den av 
politiska konflikter kännetecknade fasen från 1840 fram till 
marsrevolutionen 1848. De lyriksamlingar som utgavs under 
denna tid hade stark politisk aktualitet. Som författare ville 
man inte längre underhålla och inte skriva om sig själv, utan 
ta parti och agitera.

Hoffmann von Fallerslebens (1798–1874) Unpolitische 
Lieder i två band (1840–1841) blev startskottet för den egent-
liga Vormärzlyriken. Den oskyldiga titeln till trots innehöll 
samlingen politiskt brännande dikter som riktade sig mot 
den härskande adeln, mot censur och polisspionage. Dikterna 
togs emot med stor entusiasm. Tre år efter utgivningen hade 
dikterna sålts i mer än 90 000 exemplar. För Hoffmann själv 
betydde framgången dock social katastrof: han fråntogs sin 
professur, utvisades och utsattes för politisk förföljelse.

Känd är Hoffmann framförallt för att han 1841 skrev 
dikten Das Lied der Deutschen. Första strofen innehöll den i 
utlandet ofta missförstådda raden ”Deutschland, Deutschland 
über alles”, som dock inte var ett uttryck för tysk expansion 
utan en appell för ett enat istället för ett i trettio småstater 
splittrat Tyskland. 1922 blev dikten Tysklands nationalsång 
till en melodi av Joseph Haydn. Under nazisttiden användes 
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första strofen som inledning till den nazistiska kampsången 
”Die Fahne hoch”. Efter att Hoffmanns rader missbrukats för 
nazistisk aggression blev Das Lied der Deutschen efter 1945 
förbjuden och omstridd. Men 1952 bestämde man i Västtysk-
land att diktens tredje strof med dess demokratiska budskap 
och musik av Haydn skulle vara nationalhymn. Ett liknande 
beslut togs vid den tyska återföreningen 1990.

Ett mycket starkt gensvar fick också Georg Herwegh 
(1817–1875) med sin lyriksamling Gedichte eines Leben-
digen (1841 och 1843). Retoriskt effektfullt och med stort 
patos formulerar han människors önskan om förändring och 
utbrytning ur biedermeiertidens stillastående förnöjsamhet. 
Rader ur Herweghs dikter blev bevingade ord och levande 
paroller. På ett avgörande sätt bidrog de till att frammana en 
samhällskritisk medvetenhet hos dåtidens bildade allmänhet.

Herwegh var den politiskt mest konsekvente av Vormärz-
lyrikerna. Mera moderat var Ferdinand Freiligrath (1810–
1876) som i samlingen Ça ira (1846) gav uttryck för liberala 
uppfattningar. Han samarbetade även en tid med Karl Marx 
som tidningsutgivare.

Medan kärntruppen av det litterära Vormärz framförallt var 
lyriker, trädde Georg Weerth (1822–1856) fram som prosa-
författare och ägnade sig åt de ekonomiska förhållandena 
under samtiden. I sina Skizzen aus dem sozialen und politischen 
Leben der Briten (1848) beskriver han hur det kapitalistiska 
samhällsbygget utvecklats i fel riktning.

Gemensamt för Vormärzförfattarna är att de tar avstånd 
från den klassisk-romantiska inriktningen inom litteraturen 
och entydigt ställer sitt författarskap i politikens tjänst. Påfal-
lande är dock i hur liten utsträckning litteraturen ändå deltar 
i den allmänna diskussion som pågick om industrialisering-
ens och urbaniseringens följder. Den sociala utsattheten för 
stora grupper i samhället, för hantverkare, arbetare och allt 
fattigare småborgare är med några få undantag som t.ex. Hei-
nes dikt Die schlesischen Weber, inget stort tema.
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Dramatiska nydanare  
– Christian Dietrich Grabbe och  

Georg Büchner
Den tidigt bortgångne och starkt alkoholiserade Christian 
Dietrich Grabbe (1801–1836) kallades av Heine för en ”beru-
sad Shakespeare”. Under inflytande av just den store engelske 
föregångaren och Sturm und Drang skrev Grabbe sitt första 
drama, Herzog Theodor von Gothland (1819–1822) med en 
påhittad handling i tusentalets Sverige. Pjäsen är ett medvetet 
avståndstagande från det klassiska arvet från Goethe och Schil-
ler och dess dramatiska konventioner. Med lustspelet Scherz, 
Satire und tiefere Bedeutung (1827; ”Skämt, satir, ironi och 
djupare mening”) gör Grabbe en satir över samtidens littera-
tur och föregriper i sin dramaturgi den moderna surrealistiska 
teatern.

Grabbes dramatiska mästerskap kommer framförallt till 
synes i hans sena verk Napoleon oder die hundert Tage (1831) 
och Hannibal (1835). I dessa analyserar och avheroiserar han 
de historiska gestalterna i deras konflikter med samtiden. Istäl-
let för att som Schiller idealisera sina gestalter, låter Grabbe  
dem framträda som ensamma och desillusionerade på väg mot 
historiens glömska. I konstruktionen av dessa dramer är han 
långt före sin tid. Han använder sig bl.a. av en berättande form 
där de enskilda scenerna ställs bredvid varandra som bitar i en 
stor mosaik.

Av Grabbes verk uppfördes endast tragedin Don Juan und 
Faust (1829) under hans livstid. Här försöker han hitta en 
förbindelse mellan Goethe och Mozart genom att föra sam-
man den tungsinte grubblaren Faust från Norden med den 
sydländske livsnjutaren Don Juan. Även om Grabbe inte hade 
framgång i sin samtid anses han vid sidan av Georg Büchner 
som en av vägröjarna för den moderna tyska dramatiken.
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Nya revolutionära idéer och flygblad
Genom sin ungdomliga radikalitet och stridslystnad intar 
Grabbe tillsammans med den något yngre Georg Büchner 
(1813–1837) en särställning i litteraturen under första hälf-
ten av 1800-talet. Büchner studerade medicin vid universite-
tet i Straßburg i Frankrike och blev starkt påverkad av tidens 
nya idéer om hur ett samhälle skulle se ut för att vara rättvist. 
1834 återvände han till Tyskland. Där organiserade han till-
sammans med andra nytänkande personer ett hemligt revo-
lutionärt sällskap (”Gesellschaft für Menschenrechte”), som 
kämpade för ett samhälle där fattiga och förtryckta hade möj-
lighet att leva ett människovärdigt liv. Det innebar helt enkelt 
att alla skulle ha rätt att äta sig mätta, ha tak över huvudet 
och slippa frysa.

I den andan författade Büchner tillsammans med en kam-
rat ett åttasidigt flygblad, Der hessische Landbote, som trycktes 
i all hemlighet 1834. Det var en mycket revolutionär text som 
skulle delas ut bland fattiga bönder och lantarbetare. Avsikten 
var att få dem att förstå hur förtryckta de var av toppskiktet i 
samhället, av furstarna och de höga ämbetsmännen. Flygbla-
det inleds med det berömda uppropet: ”Fred i stugorna! Krig 
mot palatsen!” Själva tonen i flygbladet liksom den enkla och 
målande stilen var helt i Franska revolutionens anda. Men 
tonen var samtidigt så skarp, så ny och så hädisk, att den sna-
rare skrämde än tände den fattiga och undertryckta lantbe-
folkningen:

… Fursten är själva huvudet på den blodsugare, som kryper 
fram över er, ministrarna är hans tänder och ämbetsmännen 
hans svans. De hungriga magarna på alla de förnäma herrar som 
han delar ut höga tjänster till, är de koppglas, som han sätter på 
landet för att tappa det på blod. … Furstemanteln är den matta 
på vilken adelns och hovets herrar och damer vältrar sig över 
varandra i sin lystenhet. – Med ordnar och band täcker de sina 
variga bölder och med dyrbara kläder beklär de sina spetälska 
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kroppar. Folkets döttrar är deras pigor och horor, folkets söner 
deras lakejer och soldater …

Allt det här tål ni, eftersom det finns skurkar som säger till er, att 
denna regering är given av Gud. Denna regering är inte given av 
Gud, utan av lögnernas fader.

Sådana åsikter kunde man inte föra till torgs ostraffat. De 
styrande kände sig hotade. Påföljderna lät heller inte vänta på 
sig. Büchner ställdes inför rätta för högförräderi och flydde 
till Straßburg för att inte bli straffad.

Omstörtande är också tankegångarna i revolutionsdramat 
Dantons Tod (1835; ”Dantons död”) som Büchner skrev på 
bara några veckor. Bakgrunden till det är den Franska revolu-
tionens slutfas. De fattiga har trots omstörtande förändringar 
i samhället inte fått det bättre. De stora revolutionsledarna 
Robespierre och Danton står emot varandra. Danton tror inte 
längre på revolutionen. Han vill få ett slut på allt dödande 
och all omänsklighet, men blir själv avrättad. Dramat bygger 
i stor utsträckning på tal som Robespierre och Danton höll 
i verkliga livet. Som historiefilosofiskt drama är Dantons Tod 
uttryck för det tvivel man i Büchners egen tid alltmer kände 
inför upplysningstidens framtidstro.

Om diktaren Lenz och soldaten Woyzeck
Bara 24 år gammal insjuknar Büchner i tyfus och dör. En del 
av hans verk kom därför ut först efter hans död. Till dem hörde 
lustspelet Leonce und Lena (1836; ”Leonce och Lena”) och 
berättelsen Lenz (1839; ”Lenz”), som handlar om Sturm und 
Drang-diktaren J. M. R. Lenz (1751–92). Berättelsen bygger 
på Lenz’ egna texter och på andras dagboksanteckningar om 
honom. Sjuk och fången i sina egna fantasier känner sig Lenz 
avvisad, utstött och ensam. Allt är kaotiskt för honom. Till 
slut blir han vansinnig och försöker ta livet av sig. Det hela 
är tragiskt och skrämmande på samma gång. Büchner som ju 
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hade studerat medicin berättar om allt detta på två olika stil-
plan. På det ena använder han ett nyktert vetenskapligt språk 
för sina yttre iakttagelser, på det andra återger han med ett 
inifrånperspektiv hur Lenz skeva uppfattning av tid och rum 
avspeglar sig i hans språk.

Psykologiskt intressant är också det drama som Büchner 
är mest berömd för, Woyzeck (1879; ”Woyzeck”). Fastän det 
publicerades postumt och aldrig blev helt färdigskrivet är 
det ett av de mest spelade dramerna i världen. Det har också 
betytt mycket som förebild för andra dramer och dramatiker 
under 1900-talet, t.ex. för Bertolt Brecht och Max Frisch.

Vad är det då som gör Woyzeck så speciellt som drama? Det 
är bl.a. att språket är enkelt, osentimentalt och bara har den 
avskalade funktionen att karaktärisera personerna. Det finns 
ingen indelning i akter. Speciellt är också att dramat är så rea-
listiskt och så samhällskritiskt. Det är ett socialt drama som 
föregriper naturalismen genom att ta upp problemen för de 
svaga och utstötta i samhället. Det har dessutom en huvud-
person som är en helt vanlig liten människa – och inte en 
kung eller adelsman.

Själva uppslaget till Woyzeck fick Büchner genom en artikel 
i en läkartidning som handlade om en mördares psyke. Den i 
sin tur byggde på rättsmedicinska dokument där det utförligt 
berättas om soldaten Woyzeck, som arbetslös och utan pengar 
till slut tvingas bli uteliggare. Det sägs också hur han av svart-
sjuka sticker ihjäl en änka och hur han slutligen får sona sitt 
brott genom halshuggning.

Med dessa fakta som grund har Büchner skrivit sitt drama 
om den hygglige, men lite inskränkte soldaten och frisören 
Woyzeck. När Woyzeck rakar en kapten i regementets rakstu-
ga, får han av denne förbråelser för att han har ett utomäkten-
skapligt barn. Woyzeck försvarar sig med att han helt enkelt 
inte haft tillräckligt med pengar för att kunna gifta sig. För att 
bättra på ekonomin brukar han därför då och då sälja sig själv 
som medicinskt försöksobjekt, vilket innebär att han bara får 



biedermeierlitteraturen …

146

äta ärtor. Marie, som är mor till hans barn, bedrar honom 
med en tamburmajor på regementet. Det vet kaptenen om 
och han ger Woyzeck pikar som gör honom svartsjuk. Hjälp-
lös får den stackars Woyzeck se hur hans älskade Marie dansar 
med tamburmajoren på värdshuset. Woyzeck ger sig då på 
honom, men är inte tillräckligt stark, utan är själv den som 
får stryk. Förtvivlad över Maries otrohet tappar han allt hopp, 
för det var ju hon och barnet som var den enda ljuspunkten 
i hans tillvaro. I all hemlighet och med sammanbiten beslut-
samhet förbereder han sig för att döda och att själv dö. Först 
sticker han ner Marie på en skogsväg, sedan super han sig full 
och dränker sig i en damm.

Det tragiska är att Woyzeck fortfarande älskar Marie när 
han dödar henne, men han ser ingen annan väg ut ur sitt 
liv som inte är något riktigt liv. Büchner visar hur männis-
kans moraliska förhållningssätt och hennes handlingsfrihet 
är beroende av de materiella förutsättningar hon lever under. 
Woyzeck lever i ett samhälle utan respekt för de svaga. De 
starka, mätta och hänsynslösa driver honom mot botten. Allt 
tas ifrån honom. Allt och alla är emot honom: han kan inte 
försörja sig och sin familj, hans kropp försvagas av experimen-
ten, hans älskade bedrar honom, tamburmajoren är hänsynslös 
och överlägsen. Till och med hans barn vänder sig bort från 
honom. Till slut återstår bara tomhet och ensamhet. Det enda 
framtidsperspektiv som finns är döden.
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KAPITEL 9

Gründertiden  
Realism och naturalism 1850–1895

Gründertidens vinnare och förlorare
Under andra hälften av 1800-talet började den industriella 
utvecklingens hjul snurra allt fortare. Järnvägarna i Europa 
byggdes ut i snabb takt. Broar och tunnlar konstruerades. 
Ångkraftverk producerade elektricitet som distribuerades först 
till industrierna och sedan också till befolkningen i städerna. 
Nytta och framgång ställdes före etiska principer. För dåtidens 
människor innebar allt detta en lika stor förändring som dato-
riseringen och utbyggnaden av de digitala näten i våra dagar. 
Man brukar kalla den här tiden för ”gründertiden” (”Gründer-
zeit”), för det var nu som flera stora tyska företag grundades: 
Zeiss, Krupp, AEG, Siemens, BASF, Hoechst och Bayer.

Många var de som på den här tiden gjorde sig enorma 
förmögenheter genom spekulationer, andra förlorade allt de 
hade i börskraschen 1873. Kaoset efter kraschen medförde att 
tillväxten tillfälligt tappade fart med arbetslöshet och social 
oro som följd, men den allmänna industraliseringen ökade 
ständigt ända fram till första världskrigets utbrott.

Industrialiseringen förvandlade Tyskland i grunden. Stä-
derna blev nu händelsernas centrum. För de fattiga på landet 
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fick staden en magnetisk dragningskraft. Det var här man 
trodde lyckan och rikedomen fanns. På bara några årtionden 
växte byarna och småstäderna längs floderna Wupper och 
Ruhr till storstäder med tung industri som förändrade och till 
stora delar förstörde landskapet. Skillnaden mellan fattig och 
rik blev ännu större och tydligare än den hade varit i det agra-
ra samhället. Nu bodde fabriksarbetarna för sig i nyuppförda 
bostadsområden som snabbt förslummades. De välbärgade 
däremot lät bygga eleganta villor i en annan del av staden, där 
de slapp se de sämre lottades sjukdom, nöd och elände.

Värst var det i Berlin, där man byggde hyreshus med ända 
upp till fyra, ja t.o.m. fem bakgårdar. Ut mot gatan såg husen 
fina ut och våningarna där kostade också mer att bo i. Men 
ju längre in man kom desto lägre blev hyran. Bakgårdarna var 
trånga, fulla med råttor, stinkande av dass och utan så mycket 
som en gnutta sol. Det här var bokstavligt talat baksidan av 
tidens kapitalistiska blomstring.

Den starkaste kritikern av kapitalismens avigsidor var 
kommunismens grundare, Karl Marx (1818–1883). I det 
stora verket Das Kapital (1867–1894; ”Kapitalet”) menade 
han att kapitalismen inte var något annat än en modern form 
av slaveri. Enda sättet för industriproletariatet att frigöra sig 
från detta var enligt Marx genom revolution.

Under den här tiden organiserade sig den tyska arbetar-
rörelsen i olika fackföreningar och staten stiftade lagar för att 
förbättra de omänskliga arbetsförhållandena med sextontim-
marsdagar, barnarbete och löner det inte gick att leva på. Men 
skillnaderna bestod. Det innebar att de som var framgångs rika 
under gründertiden kunde leva på stor fot och gärna också 
ville visa det. Det gjorde de genom att bygga vackra hus och 
genom att ägna sig åt sällskapsliv i olika former. Man ställde 
till med flotta middagsbjudningar och man gick på opera och 
teater. Det är därför inte någon tillfällighet att en av de finaste 
teaterbyggnaderna i Tyskland, Gottfried Sempers berömda 
operahus i Dresden, byggdes just under den här tiden.
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Den förskönade verkligheten – Gustav Freytag
Hur var det då med litteraturen? När man inte gick på teater, 
inredde sina villor eller åt goda middagar, läste man gärna en 
och annan bok, t.ex. Gustav Freytags bästsäljande roman Soll 
und Haben (1855; ”Debet och kredit”). Boken är typisk för sin 
tid och har funnit läsare långt in på 1900-talet. Samtidigt har 
den kritiserats för att innehålla antisemitiskt färgade stereo-
typer. Romanen handlar om köpmän och borgare, utspelar 
sig i handelshus och på kontor och förhärligar flit och framåt-
anda. Allt beskrivs på ett sakligt och verklighetstroget sätt som 
var utmärkande för realismen i litteraturen efter 1850.

För ungtyskarna hade ju de samhällsförändrande och revo-
lutionära idéerna varit mycket viktiga. Den tyska realismens 
författare var däremot inte särskilt intresserade av att diskutera 
dessa samhällsfrågor, utan skildrade hellre det välbärgade bor-
gerskapets liv och leverne. Istället för att avslöja och peka på 
sådant som var fel i det framväxande industrisamhället, som de 
franska och ryska realisterna gjorde, försökte de tyska förfat-
tarna ge en neutral bild av verkligheten eller till och med för-
sköna och mildra den med humor. Genom denna försonande 
inställning till verkligheten talar man ofta om ”poetisk” eller 
”borgerlig” realism, när man menar litteraturen som utkom 
mellan 1850 och 1895.

Tidskrifter och bästsäljande romaner  
– Eugenie Marlitt, Nataly von Eschstruth,  

Hedwig Courths-Mahler och Karl May
Intresset för litteratur var stort under 1800-talets andra hälft. 
Det hängde ihop med utbyggnaden av skolväsendet, framför-
allt det humanistiska gymnasiet, men även de privata flick-
skolorna. Här lästes och diskuterades både den klassiska och 
den samtida litteraturen. Trots detta intresse kunde de skön-
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litterära författarna inte leva enbart på att ge ut sina böcker 
utan fick sin huvudsakliga inkomst genom att publicera sig 
i illustrerade tidskrifter som Die Gartenlaube, Daheim och 
Über Land und Meer. De kom ut veckovis och riktade sig 
till hela familjen. Die Gartenlaube som grundades 1853 var 
livaktig ända till 1943.

En av dem som avgjort bidrog till denna tidskrifts popu-
laritet var Eugenie Marlitt (1825–1887) med sina följetongs-
romaner. Stor kärlek, brott och lyckligt slut var ingredienserna 
i denna bästsäljande romantyp som Marlitt skapade med titlar 
som Reichsgräfin Gisela (1869; ”Riksgrevinnan Gisela”) och 
Die Frau mit den Karfunkelsteinen (1885; ”Damen med rubi-
nerna”). Utan att Marlitt direkt ifrågasätter de konventioner 
som gällde kvinnans ställning vid denna tid, kan man säga att 
hon ändå talar för kvinnornas sak genom att kvinnan framhävs 
i rollen som maka och hemmafru.

Oerhört produktiv och framgångsrik i denna hjärta-
smärta-genre var även Nataly von Eschstruth (1860–1939), 
t.ex. med Die Bären von Hohen-Esp (1902; ”Björnarna på 
Hohen-Esp”). Samma gällde ett par årtionden senare Hedwig 
Courths-Mahler (1867–1950), som skrev mer än 200 roma-
ner med garanterat lyckligt slut. Med en total upplaga på över 
80 miljoner sålda böcker med titlar som Es irrt der Mensch 
(1916; ”Kärleken väntar ej”) är Courths-Mahler alla tiders 
mest framgångsrika tyska författarinna. Ännu idag säljs hen-
nes böcker i mer än 70 000 ex per år.

Enorm popularitet kom även Karl May (1842–1912) till 
del. Vid sidan av Grimms sagor är hans böcker förmodligen 
de mest lästa överhuvudtaget i den tyska litteraturen och har 
sålts i mer än 200 miljoner exemplar världen över. May börja-
de sin författarbana med omfångsrika följetongsromaner som 
såldes av gårdfarihandlare. Men de riktigt stora läsarfram-
gångarna fick han genom sina realistiska reseromaner som 
både tillgodosåg 1800-talsläsarens behov av spänning och 
längtan efter frihet.
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I sex orientromaner som inleds med Durch die Wüste 
(1892; ”Genom öknen”), broderar May ut sitt kulturhisto-
riska vetande om Turkiet, den arabiska världen och islam – 
utan att någonsin ha varit i den delen av världen. Inte heller 
hade han satt sin fot i Amerika där den berömda trilogin om 
den ädle indianhövdingen Winnetou (1876–1893; ”Winne-
tou”) och hans tyska immigrantvän Old Shatterhand utspelar 
sig. Med sin underhållande blandning av exotik, äventyr och 
moraliserande, kolonialt medvetande gav romanerna fanta-
sifull näring åt flera generationers reslust. Men de formade 
också genom sitt kunskapsinnehåll på ett avgörande sätt den 
dåtida bilden av Orienten och Amerika i Tyskland.

En diktarfurste och hans ”guldsnittspoesi”  
– Paul Heyse

Gründertiden innebar förvisso ett stort ekonomiskt upp-
sving, men samtidigt saknades det en konstnärlig gestaltning 
av denna känsla av storhet. Den industrialiserade verklighe-
ten tedde sig också alltmer främmande och obegriplig för 
många. Som en följd av det vände sig flera författare bort från 
sin egen tid och sökte sig tillbaka till de stil- och formideal 
som rådde under den weimarklassiska och romantiska tiden i 
Tyskland. Till dessa romantiserande och klassicistiska epigo-
ner hörde Emanuel Geibel (1815–1884), Viktor von Scheffel 
(1826–1886) och Paul Heyse (1830–1914).

Tillsammans med en rad andra ingick dessa författare i 
den s.k. ”Münchner Dichterkreis” kring den konstbegeist-
rade kungen av Bayern, Maximilian II. Denne samlade flera 
gånger i veckan diktare, vetenskapsmän och hovfolk till en 
otvungen samvaro med föredrag, uppläsning och kritik av 
nya dikter och andra litterära alster. Dessa hovförfattare skrev 
i ett slags protest mot den tid de själva levde i. Den dikt-
ning de producerade var dock inte nyskapande utan snarare 
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formfulländade konsthantverk, ett slags ”guldsnittspoesi” där 
formen var viktigare än innehållet.

I denna krets var Heyse en sann diktarfurste och bildnings-
aristokrat, men också en det tyska folkets älsklingsförfattare. 
I den rollen kom han att axla Goethes fallna mantel i det 
tyska folkmedvetandet. Hans böcker gick ut i så stora uppla-
gor och i så många skilda utgåvor att de faktiskt konkurrerade 
med sig själva i bokhandeln. Heyse kunde skriva virtuost i alla 
genrer. Förutom lyrik författade han ett 70-tal dramer och 
flera romaner. Sina viktigaste och fortfarande läsbara insat-
ser gjorde han emellertid som författare av över 150 noveller. 
Berömd blev han redan med den första novellen L’Arrabiata 
(1855; ”Argbiggan”). Genom sitt klara språk, sin dramatiska 
uppbyggnad, sina erotiska underströmmar och sin färgrika 
skildring av det italienska landskapet motsvarade novellen 
precis vad den mera välsituerade delen av den tyska publiken 
helst ville läsa. Heyse var den första tyska författaren att få 
Nobelpriset i litteratur 1910.

Skildringar av landsbygd från norr till söder
Den allmänna besvikelsen efter revolutionen 1848 avspeg-
lade sig i litteraturen som en flykt från stadens nya industri-
ella omgivningar, ut till landet och hembygden. Starkt själv-
biografiskt färgad och skriven på plattyska var Fritz Reuters 
(1810–1874) Ut mine Stromtid (1862–1864; ”Livet på lan-
det”) som är ett panorama över det dåtida mecklenburgska 
samhället och dess sociala motsättningar.

Kopplingen till hembygden är särskilt tydlig hos de öster-
rikiska realisterna. Det ser man hos Marie von Ebner-Eschen-
bach (1830–1916) vars mest betydande verk är Das Geme-
indekind (1887; ”Sockenbarnet”) om två barn som blivit 
utstötta ur bygemenskapen, men som trots det lyckas kämpa 
sig till mänsklig värdighet. Också wienaren Ferdinand von 
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Saar (1833–1906) är fast förankrad i det österrikiska land-
skapet i sina Novellen aus Österreich (1877) som både ger en 
bild av det dåtida samhället och gör en psykologisk genom-
lysning av gestalterna. Den tredje österrikiska realisten, Peter 
Roseggers  (1843–1918) berättelser bottnar i den egna barn-
domen och finns samlade under titeln Als ich noch der Wald-
bauernbub war (1902; ”När jag var skogsbondens pojke”).

Vid sidan av dessa tre österrikiska berättare står dramati-
kern Ludwig Anzengruber (1839–1889) som följer traditio-
nen från Raimund och Nestroy och den wienska förstadstea-
tern. Istället för småborgaren ställer han bonden på scenen, 
bl.a. i stycket Der Meineidbauer (1871).

Kulturhistoriska romaner
Intresset för det historiska, mytologiska och det tysk-nationella 
tilltog vid 1800-talets mitt. Med den historiesyn som Leopold 
Ranke (1795–1886) företrädde, historismen, följde att histo-
rievetenskapens främsta uppgift var att göra rekonstruktioner 
av det förflutna. Många var också de författare som ägnade sig 
åt historiska teman. De flesta är idag helt bortglömda, men de 
åtnjöt stort anseende hos den dåtida publiken. Ofta var det 
professorer som skrev romaner med stoff som de hämtat från 
sin forskning. Man talade om ”professorsromaner”. En typisk 
sådan var egyptologen Georg Ebers (1837–1898) roman Eine 
ägyptische Königstochter (1864; ”En egyptisk konungadotter”) 
som förenade kärleksäventyr och exotik från en gången tid 
med intresseväckande arkeologisk detaljkunskap.

Mycket omtyckt i vida kretsar blev den tidigare nämnde 
Gustav Freytag med Bilder aus der deutschen Vergangenheit 
(1859–1867) som är en kulturhistorisk tillbakablick på olika 
etapper i det tyska folkets vardag alltifrån den tidiga german-
ska tiden. Ett rent litterärt grepp tar Freytag på samma ämne 
när han i sex romaner med titeln Die Ahnen (1872–1880; 
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”Förfäderna”) beskriver en enskild familjs liv ända från folk-
vandringstiden till revolutionshändelserna 1848.

Om möjligt ännu populärare än Freytag var professorn 
i rättshistoria, Felix Dahn (1834–1912) från Königsberg, 
som skrev romanen Ein Kampf um Rom (1876; ”En strid om 
Rom”). Det är en historiskt noggrann och färgstark skild-
ring av goternas kamp mot romarna och goterrikets slutliga 
undergång 552 e. Kr.

Till kategorin tysk kulturhistoria hör också Theodor Fonta-
nes Wanderungen durch Mark Brandenburg som utkom mellan 
1862 och 1882. Hans ”vandringar” är historisk-anekdotiska 
reseberättelser. De utgår från stor lokalkännedom och inblick 
i framförallt den preussiska lantadelns värld, något som sedan 
kom att ligga till grund för flera av Fontanes romaner.

En skildrare av adel och borgerskap  
– Theodor Fontane

Theodor Fontane (1819–1898) är kulturhistoriskt intressant 
genom sina reseberättelser, men framförallt är han den vikti-
gaste skönlitterära författaren under den tyska realismens tid. 
Av hans franskklingande namn hör man att släkten egentli-
gen härstammade från Frankrike, men han föddes i Ribbeck, 
en liten stad inte så långt från Berlin. Fontane utbildade sig 
till apotekare, men var största delen av sitt liv verksam som 
journalist och teaterkritiker. Först när han började närma sig 
pensionsåldern började han skriva romaner. I rask takt utkom 
ett flertal verk. I dem skildrar han på ett mycket levande sätt 
hur man i slutet av 1800-talet levde i adliga och borgerliga 
kretsar i Berlin och på godsen ute på landsbygden. Alltifrån 
den första romanen, Vor dem Sturm (1878), till den sista Der 
Stechlin (1897) kretsar Fontanes episka verk kring den histo-
riska och sociala roll som den preussiska adeln intog i Mark 
Brandenburg.
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Om just en preussisk adelsman handlar t.ex. Schach von 
Wuthenow (1883). Huvudpersonen är en ryttmästare som äls-
kar en vacker änka, men som i ett förvirrat ögonblick förför 
änkans koppärriga dotter. Både omgivningens och officerens 
egen starka hederskänsla tvingar honom till giftermål när det 
visar sig att dottern är med barn. Som fåfäng karriärist fixe-
rad vid det yttre skenet lider han emellertid så av det miss-
lyckade partiet, att han av fruktan för regementskamraternas 
hån skjuter sig själv. Här liksom i flera andra av sina andra 
romaner tar Fontane upp hur urholkat begreppet ära blivit 
i en samhällsklass som inte längre kan leva upp till de egna 
föreställningarna om vad moral egentligen är.

Det sätt på vilket Fontane lever sig in i sina personer är 
något alldeles nytt för den tyska litteraturen. I stället för att 
beskriva sina gestalter och hur de tänker, låter han dem prata 
på. Genom små skiftningar och till synes obetydliga detaljer 
och händelser avslöjar sig personerna allteftersom, utan att 
berättaren behöver komma med några pekpinnar. De var-
dagliga ögonblicken laddas med dolda budskap. Vi får – och 
måste – som läsare själva bilda oss en uppfattning om deras 
karaktär och sätt att vara. På så sätt blir berättelserna mycket 
levande. Det känns som om vi kom i direkt kontakt med 
de idéer och den atmosfär som rådde i Preussen för mer än 
100 år sedan. Fontane var kritisk mot mycket i dåtidens tyska 
samhälle, men han var inte någon revolutionär. Han var ju 
själv borgare och hans kritik kommer alltid så att säga inifrån 
och präglas av en milt förstående attityd till det han kritiserar.

Det blir tydligt t.ex. i romanen Irrungen, Wirrungen (1888) 
som skildrar det idylliska, men på den tiden utsiktslösa kär-
leksförhållandet mellan en strykerska och en ung preussisk 
adelsman och officer. Inför valet att ställa sig utanför samhälls-
normerna eller att anpassa sig till dem, beslutar de älskande 
att skiljas åt. Officeren ingår sedan ett konvenansäktenskap 
och strykerskan hittar en man från sin miljö. Inte oväntat 
drog Fontane på sig läsarnas ilska både genom att visa fram 
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en kärlek som är fri och genom att skildra tvätterskan som 
mänskligt och moraliskt överlägsen de hycklande moralkon-
ventioner som officerens samhällsskikt representerade.

Effi Briest – en roman om otrohet och heder
Utöver Irrungen, Wirrungen har Fontane skrivit flera stora 
romaner med kvinnliga huvudpersoner: L’Adultera (1882), 
Cécile (1886), Unwiederbringlich (1892) och framförallt den 
mest kända, Effi Briest (1895; ”Effi Briest”), den enda av hans 
romaner som är översatt till svenska. I Gustave Flauberts 
efterföljd är romanen något av en tysk Madame Bovary. Den 
huvudfråga Fontane ställer i boken är: måste en man hämnas 
om hans hustru varit otrogen eller kan hans heder och ära 
acceptera detta? Vid första anblicken verkar problematiken 
vara fullständigt föråldrad, men är den det? Är inte den kul-
turkrock vissa invandrargruppers hedersbegrepp råkar ut för 
i kontakt med det svenska samhällets syn, t.ex. på hur unga 
kvinnor ska uppföra sig, utslag av ett liknande tänkande?

Effi Briest är en sjuttonårig flicka full av liv, som av sina 
välmenande föräldrar blir bortgift med en tjugo år äldre man, 
den allvarlige baron von Innstetten. Någon riktig kärlek är 
det aldrig tal om från Effis sida. Tillsammans med sin man 
lever hon ett tråkigt och händelselöst liv i en liten landsorts-
stad vid Östersjökusten. Där lär hon känna major von Cram-
pas, som uppvaktar henne. Hon bedrar sin man, men gör slut 
efter en tid, för hon tycker inte om att föra sin make bakom 
ljuset. Dumt nog sparar hon majorens kärleksbrev. Av en ren 
händelse råkar Innstetten många år senare hitta dem. Han 
förstår vad som hänt. Hur ska han nu göra? Allt hände ju för 
längesedan, han älskar sin fru och är beredd att förlåta henne. 
Men han har fått en fläck på sin heder och den fläcken kom-
mer att finnas där så länge major Crampas lever. Efter många 
kval bestämmer sig Instetten för plikten och hedern – på kär-
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lekens bekostnad. Han dödar Crampas i en duell och inser 
först efteråt, att han handlat fel. Följden blir också att han 
måste skilja sig. Enligt den dåtida samhällsmoralens krav blir 
Effi utfryst av vänner och bekanta, ja t.o.m. av sin egen dot-
ter och sina föräldrar. Ensam och isolerad ser hon snart ingen 
mening med sitt liv. Hon tynar bort och dör.

Fontane är en antydningarnas mästare och romanen är 
berättad i en ton, som hela tiden håller viss distans till det 
som sker. Fontane varken anklagar eller frikänner Innstetten. 
Han kan bara konstatera att baronen med sin rigida moral-
uppfattning inte förmår frigöra sig från de överspelade nor-
mer som ännu finns i adelns värld. Inte heller Effis föräldrar 
förstår sin roll i sammanhanget, utan skjuter ifrån sig skulden 
med den något tvivlande frågan ”… kanske var det ändå så att 
hon var alltför ung?”

En stor schweizisk berättare – Gottfried Keller
Det var inte bara i Tyskland det skrevs god realistisk litteratur 
utan också i Schweiz. Två av 1800-talets stora berättare var 
schweizare: Gottfried Keller och Conrad Ferdinand Meyer.

Gottfried Keller (1819–1890) ville bli landskapsmålare 
och han begav sig till München, där det fanns konstskolor 
och konstnärskolonier. Han hoppades på ett genombrott 
som konstnär, men misslyckades och återvände till Zürich. 
1855 gav han ut sin stora bildningsroman Der grüne Hein-
rich (”Gröne Henrik”). I grova drag följer boken Kellers egen 
livshistoria och handlar om den ständigt grönklädde måla-
ren Heinrichs utveckling. Här visas hur huvudpersonen går 
genom livets skola alltifrån föräldrahem, vänskap, kärlek, reli-
gion och slutligen till konsten där hans ansträngningar blir 
utan framgång. Der grüne Heinrich är inte bara en enskild 
persons utveckling och historia, utan även ett panorama över 
en materialistisk tid som inte ger utrymme för det rena och 
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ideala konstnärskapet. Huvudlinjen i romanen utgörs därför 
av en olöst spänning mellan anpassningen till det borgerliga 
livets krav å ena sidan och konstnärskapets utanförskap å den 
andra.

Noveller om folket i staden Seldwyla
Keller är främst känd som författare till novellsamlingarna Die 
Leute von Seldwyla (1856 och 1874; ”Folket i Seldwyla”) och 
Züricher Novellen (1878) som alla kretsar kring den schwei-
ziska hembygden.

Seldwyla är ett påhittat namn och skulle kunna vara en 
liten stad varsomhelst i Schweiz. Här händer allt möjligt, 
men även mycket som kan verka helt omöjligt. Bland Kellers 
huvudpersoner kan man därför hitta både komiska figurer 
och tragiska gestalter. Av de sammanlagt tio novellerna finns 
det två som blivit särskilt kända nämligen Romeo und Julia 
auf dem Dorfe (”Romeo och Julia i byn”) och Kleider machen 
Leute (”Kläderna gör mannen”).

Titeln och idén till den första novellen fick Keller från Sha-
kespeares Romeo och Julia. Det är en berättelse om kärleken 
mellan pojken Sali och flickan Vrenchen. De är barn till två 
bönder som råkat i luven på varandra för en åkerlapp som 
ligger mellan deras ägor. Fäderna blir så småningom dödsfien-
der. Sali och Vrenchen inser att de aldrig kommer att kunna 
få varandra. De bestämmer då att de ska ägna en sista dag 
bara åt sig själva och sin kärlek. Fram på natten stjäl de en 
höbåt och låter den flyta herrelös nerför floden medan de äls-
kar med varandra. När morgonen börjar gry glider de i en 
sista omfamning ner i det mörka vattnet.

I den andra novellen, Kleider machen Leute, handlar det 
om skenet som bedrar, om skillnaden mellan att vara och att 
synas vara. Den fattige skräddaren Strapinski som sytt sig 
själv en elegant kostym och en ännu elegantare överrock med 
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sammetskrage, ger sig ut på vandring för att han förlorat sitt 
arbete i hemstaden. Genom en massa förvecklingar och för-
växlingar, som helt beror på hans fina kläder, tror folk att han 
är en förmögen polsk greve och behandlar honom därefter. 
Från att ha varit en fattiglapp, utan så mycket som ett korvöre 
på fickan, blir han plötsligt betraktad som en fin karl.

Strapinski är egentligen en mycket anspråkslös människa, 
men han är också en drömmare som fantiserar om lycka och 
framgång. Genom sin välkläddhet blir han tagen för vad han 
själv gärna vill vara. Spänningen i novellen byggs upp just på 
skillnaden mellan skenet som bedrar och den krassa verklig-
het, som Strapinski inte riktigt vill se. Han förverkligar allt-
mer sin egen drömvärld, men felet är inte enbart hans, stads-
borna har också sina drömmar och vill sätta lite romantisk 
färg på sin grå tillvaro. På så sätt uppstår ett slags växelspel 
med skräddaren i huvudrollen. Alla låter sig luras, inte för 
att de är dumma, utan därför att de vill bli lurade. Bubblan 
spricker förstås och Strapinski blir skändligen avslöjad. Helt i 
realismens anda är det till slut den grå verkligheten som gäller.

En förklädd författare – Conrad Ferdinand Meyer
I motsats till Keller hade Conrad Ferdinand Meyer (1825–
1898) rent ekonomiskt inga bekymmer. Däremot förmör-
kades hans liv av psykiska svårigheter och han tillbringade 
många år på olika nervkliniker. Meyer skrev berättelser och 
noveller, men även lyrik. Framförallt intresserade han sig 
för historiska gestalter från renässansen och det trettioåriga 
krigets tid. Att skriva om historiska händelser var under rea-
lismen också något av ett mode, inspirerat av Walter Scotts 
historiska romaner. I den andan publicerade Meyer 1874 den 
historiska romanen Jürg Jenatsch (”Jürg Jenatsch: En historia 
från Bünden”) om en schweizisk folkhjälte under trettioåriga 
krigets tid.
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Meyer hade då redan fått sitt genombrott med diktcykeln 
Huttens letzte Tage (1871). Det är en monolog där huma-
nisten Ulrich von Hutten ligger för döden och för sin inre 
syn ser sitt äventyrliga liv under renässansens förtecken dra  
förbi.

Under de år som sedan följer framträder Meyer alltmer som 
den historiska novellens mästare, bl.a. i Der Heilige (1880; 
”Helgonet”) och Gustav Adolfs Page (1882; ”Gustav Adolfs 
page”) som utspelar sig under trettioåriga kriget. Novellen 
handlar om en modig pojkflicka som är oerhört fascinerad av 
Gustav II Adolf och längtar efter äventyr. Förklädd i mans-
kläder får hon rycka in som kungens page. Hela tiden rädd för 
att bli avslöjad, tjänar hon sedan under en kort och intensiv 
tid kungen i vått och torrt. När Gustav II Adolf till slut ljuter 
döden i slaget vid Lützen lyckas hon föra hans kropp i säkerhet 
bakom de egna linjerna, där hon sedan dör av en skottskada 
i bröstet.

Liksom pagen använder sig av en förklädnad för att dölja 
att hon är flicka, kunde man säga att Conrad Ferdinand 
Meyer maskerar sig genom att skriva. Det är nämligen bara 
genom skrivandet och det historiska avståndet till sina hjältar 
som han verkar ha kunnat leva ett för honom sant, äkta och 
hjältemodigt liv, ljusår från den välordnade borgerliga trygg-
heten i Zürich.

Meyers sista berättelser Die Versuchung des Pescara (1887; 
”Pescaras frestelse”) och Angela Borgia (1891; ”Angela Borgia”) 
utspelar sig i italiensk renässansmiljö och är fulla av grymhet, 
intriger, hänsynslösa maktstrider och sällsynt skönhet.

Men Meyer var också en mästerlig lyriker. Med de närmare 
200 dikterna och balladerna som finns samlade i Gedichte 
(1882) börjar något helt nytt i den tyska lyrikens historia. 
Meyer lämnar nämligen i dessa dikter den sedan Goethes tid 
förhärskande upplevelselyriken och blir den första företräda-
ren för symbolismen i Tyskland. Sin höjdpunkt når denna 
lyrik när Meyer tar upp motiv från antiken eller renässansen. 
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Så sker t.ex. i de oerhört utmejslade dikterna Der römische 
Brunnen och Zwei Segel, som kom att inspirera Rilke till de 
berömda ”tingdikterna”, bl.a. Das Karusell.

Lyrik och berättelser från norra Tyskland  
– Theodor Storm

Landsdelen Schleswig-Holstein på gränsen till Danmark har 
sin egen stora berättare i Theodor Storm (1817–1888). Storm 
var son till en jurist och studerade själv juridik i Kiel och Ber-
lin. Under största delen av sitt liv levde han sedan i sin hem-
stad Husum uppe vid Nordsjön. Som lyriker ger han uttryck 
för det enkla och naturliga i stämningsfulla, ofta melankoliska 
dikter om den nordtyska hembygden. Mycket i hans förfat-
tarskap kretsar kring naturen och människorna i det grå och 
karga havslandskapet där tidvattnet kommer och går utan slut.

Även som berättare är Storm en mästare i att frammana 
lyriska stämningar. Han skrev sammanlagt 58 noveller, bl.a. 
Pole Poppenspäler (1874; ”Pole dockspelare”) och Hans und 
Heinz Kirch (1883; ”Hans och Heinz Kirch”). Framförallt i 
de tidigaste novellerna märker man en mjukt romantisk och 
lite drömsk framtoning, så t.ex. i Immensee (1850; ”Immen-
see”) som är en tysk novellklassiker.

Denna hans allra första novell utgår ifrån en ramberättelse 
där den gamle Reinhard sitter i månskenet och tänker tillbaka 
på Elisabeth, den kvinna han en gång älskade, men som över-
gav honom för hans vän Erich som fått ärva det stora godset 
Immensee. När Reinhard efter många år får en inbjudan till 
Immensee, tackar han ja. Det brutna kärlekslöftet tynger dock 
dem alla tre. Mötet med Elisabeth blir plågsamt och Reinhard 
lämnar godset för att aldrig mera återse sin ungdoms älskade.

Handlingen i novellen är som synes mycket enkel. Det är 
inte heller den som gjort novellen så omtyckt att den redan 
under Storms tid kom ut i trettio upplagor. Nej, det som 
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fångat  läsarna är den atmosfär, den doft av kärlek som genom-
syrar hela novellen. Denna inre värld förmedlar Storm språk-
ligt reducerat som lyriska bilder av stämningsfullt vemod. Bil-
derna är symboliskt laddade med outtalade känslor och stark 
längtan. Så t.ex. bilden av näckrosen som Reinhard simmar 
ut efter, men inte kan få tag i. En symbol för lyckan och kär-
leken som är så nära, men som ändå alltid gäckande glider 
utom räckhåll för honom.

Spökryttaren vid havet
Den veka och lite melankoliska tonen försvinner så småning-
om ur Storms författarskap. I stället blir anslaget mera hårt 
realistiskt, tragiskt och obevekligt som i hans sista novell Der 
Schimmelreiter (1888; ”Spökryttaren”).

Även den här novellen inleds och avslutas med en rambe-
rättelse: en folkskollärare berättar en vindpinad kväll på ett 
värdshus någonstans utefter den nordtyska kusten om hur det 
kommer sig att en spökryttare rider fram över vallarna mot 
havet när det blåser upp till hård storm.

Novellen handlar om den fattige, men tekniskt begåvade 
unge mannen Hauke Haien som i kraft av sina kunskaper blir 
utsedd till den ansvarsfulla posten som vallfogde. Men hans 
framgångar väcker avundsjuka. När han får idén att bygga en 
ny damm enligt helt nya och oprövade arkitektoniska prin-
ciper får han de flesta i byn emot sig. Han uppfattas som 
förmäten. Just denna uppfattning verkar på något sätt hänga 
ihop med skimmeln som Hauke rider på när han inspekterar 
vallarna. Han köpte nämligen hästen under märkliga omstän-
digheter och byborna menar illvilligt att han är i förbund 
med djävulen.

Den nya fördämningen byggs, men Hauke blir alltmer 
isolerad. Sjuk och ensam orkar Hauke till slut inte genom-
driva alla de reparationer som är nödvändiga på den gamla 
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dammen. Följden blir att en väldig springflod bryter igenom 
den och förstör byn. Hans livsverk, den nya dammen, håller 
däremot. När han förstår att frun och dottern svepts med av 
vattenmassorna, störtar han sig själv på sin häst ut i det fram-
vällande vattnet. För de efterföljande generationerna lever 
sedan Hauke Haien vidare, inte som den tekniske nytänkare 
han var, utan som spökryttaren som alltid visar sig när vattnet 
håller på att bryta sig igenom fördämningarna.

Storms novell är mångtydig. Å ena sidan kan man se den 
som en tillbakablick på Goethes åldrade Faust och hans oför-
tröttliga strävan och ansträngningar för att bygga dammar 
mot havet. Men man kan även utläsa kritik mot just denna 
faustiska människa, mot gründertidens negativa sidor, dess 
rationella framtidstro och egoistiska övermänniskor. Å andra 
sidan gestaltar Storm byinnevånarnas nedärvda vidskeplighet 
och tro på spökryttarens existens som en mytisk sanning, en 
realitet som inte ens byns upplyste folkskollärare kan veder-
lägga. Just spänningen mellan det rationella och det irratio-
nella, mellan myt och verklighet är ett framträdande drag i 
många av Storms verk.

Samhällskritik och mångfacetterat berättande  
– Wilhelm Raabe

Ännu flitigare än den flitige Theodor Storm var Wilhelm 
Raabe (1831–1910) som efter utbildning till bokhandlare 
och studier i Berlin skrev inte mindre än 30 romaner och 
35 noveller. Han var en av få tyska 1800-talsförfattare som 
kunde leva på sitt skrivande. Sina läsare vann han redan med 
förstlingsverket Die Chronik der Sperlingsgasse (1857) som ur 
ett dagboksperspektiv skildrar personer och händelser på en 
förstadsgata i Berlin. Det pågående skeendet bland de boende 
på gatan flätas samman med minnen och händelser ur män-
niskors liv från tre generationer. Denna berättarstil med 
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inslag av känslosamhet och humor för tankarna till Charles 
Dickens och kom att bli karaktäristisk även för Raabes senare 
böcker. Som författare tar han klart ställning för de små män-
niskorna. På ett yttre plan är hans figurer föga framgångsrika. 
De är ofta särlingar, människor som resignerat, men de har en 
inre halt och frihet som de står upp för.

Med trilogin Der Hungerpastor (1864; ”Hungerprästen”), 
Abu Telfan (1867) och Schüdderump (1870) skrev Raabe en 
kombination av utvecklingsroman och kritisk samhällsskild-
ring. Grundtonen i dessa verk är bitter. Ledmotivet utgörs av 
sökandet efter en människa som är fri i sitt inre i en tid som 
utmärks av ständig strävan efter makt och framgång.

Raabes berättade värld är kaotisk och komplex på samma 
gång. Det kan man se inte minst i Stopfkuchen. Eine See- und 
Mordgeschichte (1891). Romanen är ett slags summering av 
författarens syn på livet. Men den är samtidigt en vid första 
anblicken svårgenomskådlig lek med olika plan i tid och rum, 
växlande berättarperspektiv, tillbakablickar och associationer 
som är typiska för Raabe.

Det hela berättas muntligt under loppet av en dag. Ned-
skriven blir berättelsen dock av utvandraren och bokens krö-
nikör Eduard, ombord på en båt tillbaka till Sydafrika efter 
en vistelse i de nordtyska hemtrakterna. Spelplats är den lilla 
hemstaden och hela händelseförloppet omfattar ett kvarts 
sekel.

De skickligt inflätade tidsstrukturerna i Raabes roman 
pekade långt bortom realismens gränser. Det gjorde även 
hans iakttagelser av de sociala och ekologiska problem som 
gründertidens industrialisering och ekonomiska uppsving 
förde med sig. Hans klarsynta skildring av hur utsläppen från 
ett sockerbruk påverkat miljön vid ett omtyckt utflyktsmål, 
resulterade i den tyska litteraturens första miljöroman, Pfisters 
Mühle (1884). Här är inget längre kvar av den stilla romantiska  
stämningen med väderkvarnar, fågelsång och klart forsande 
vatten som rådde bara några årtionden tidigare. Nu finns det 



gründertiden …

165

endast en trögflytande och svavelstinkande vattensörja med 
förgiftade fiskar som sakta guppar fram med bukarna upp.

Satir, humor och barnuppfostran  
– Wilhelm Busch och Heinrich Hoffmann

Samtida med Raabe var Wilhelm Busch (1832–1908) som 
blev världsberömd genom sin satiriska bildberättelse om bus-
pojkarna Max und Moritz (1865; ”Max och Moritz”). Med 
kombinationen humor, text och bild som kritiskt vapen riktar 
sig Busch mot småborgerlig inskränkthet i allmänhet och det 
auktoritära familjelivet i synnerhet. Han har något ensidigt  
kommit att ses som barnboksförfattare och humorist, men han 
skrev även dikter utan bilder och gjorde bilderböcker för vux-
na, t.ex. Herr und Frau Knopp (1876). Som illustratör med-
arbetade han i den satiriska tidskriften Fliegende Blätter och 
den folkupplysande Münchener Bilderbogen. Den sistnämnda 
kom ut en gång i veckan i form av ett illustrerat enbladstryck. 
Detta var ett på den tiden omtyckt massmedium som tog upp 
aktuella teaterstycken, litterära verk, spännande händelser i 
vardagen, men också stort och smått som var värt att veta för 
hushåll och barnuppfostran.

En omedelbar föregångare till Busch var Heinrich Hoff-
mann (1809–1894) som med sin bilderbok Struwwelpeter 
(1845; ”Julbocken eller Pelle Snusk: lustiga historier och roliga 
bilder”) skrev en av de mest framgångsrika, men också mest 
brutala och negativt pedagogiska barnböckerna någonsin.

Tragiskt om kärlek och plikt – Friedrich Hebbel
Att berätta i novell- eller romanform var vanligast under rea-
lismen, men man skrev också för scenen. Den mest kände 
dramatikern under den här tiden är Friedrich Hebbel (1813–
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1863) som gav ut en rad betydande dramer såsom Maria 
Magdalene (1843; ”Maria Magdalena”), Herodes und Mari-
amne (1850; ”Herodes och Mariamne”) och Agnes Bernauer 
(1852).

Det tidiga kärleksdramat Maria Magdalene kan ses som 
den sista utlöparen av den s.k. borgerliga tragedin som på 
1700-talet representerades av Lessings Miss Sara Sampson och 
Schillers Kabale und Liebe. En avgörande skillnad är emel-
lertid att dramats konflikt inte längre står mellan adliga och 
borgerliga värdeuppfattningar, utan att det nu hos Hebbel är 
den borgerliga världens hållning och inskränkta moralupp-
fattningar som står i centrum.

Om konflikt grundad i kärlek handlar det även i Agnes 
Bernauer (1852) som förmodligen är det av Hebbels dramer 
som blivit oftast framfört på teatern. Handlingen utspelar 
sig under medeltiden. Agnes är en mycket vacker och god, 
men enkel flicka som hertig Albrecht av Bayern förälskar sig 
i. De gifter sig, men eftersom hon inte är adlig kan Albrecht 
inte bli tronföljare. Hans far Ernst ser en politisk fara i detta. 
Han låter fängsla Agnes, försöker tvinga henne att avstå från 
Albrecht, men hon gör det inte och blir då avrättad som häxa. 
Det blir inbördeskrig och fadern Ernst blir tillfångatagen av 
sonen Albrecht. Det hela slutar med att Ernst går i kloster och 
överlämnar makten och tronen åt sonen. På så sätt tvingas 
Albrecht ta på sig ansvaret för sitt land och han inser också att 
plikten måste gå före tankarna på hämnd.

Segrare i den här konflikten mellan känslans och den en -
skilda människans rätt mot de krav som stat och tronföljd 
ställer, är staten. Staten och dess makt kan nämligen bestå 
enbart om den enskilda människan underordnar sig. För oss 
som lever i en demokratisk tid – när staten utgörs av folket och 
inte av en furstlig släkt – verkar det inte rimligt att tänka så.
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Naturalismens osminkade verklighet
Medan de poetiska realisterna – Keller, Meyer, Storm, Fontane 
– ofta såg verkligheten i ett förklarat skimmer och gärna ville 
uppfatta den som lite bättre än den egentligen var, tog natura-
listerna fasta på verkligheten sådan den verkligen var. Det man 
serverade läsarna var kalla fakta och ingenting annat. Under 
åren från 1880 till 1895 verkade de naturalistiska författarna 
– Arno Holz, Johannes Schlaf, Hermann Sudermann och 
Gerhart Hauptmann – som något av reportrar. Med fotogra-
fisk noggrannhet och osminkad ”sekundstil”, dvs. med exakt 
återgivning av talsituationer, skrev de om sådant man helst 
ville blunda för: fattigdom, superi, prostitution, ja om alla 
slags sociala problem. Den stora förebilden var fransmannen 
Émile Zola (1840–1902), som hade skildrat misären i Paris 
arbetarstadsdelar.

Helt i Charles Darwins (1809–1882) och naturvetenska-
pens anda såg man under 1800-talets slut människan som 
en produkt av arv och miljö. Med tankar som formulerades 
närmare av Hippo lyte Taine (1828–1893) utgick man från att 
en människas liv var förutbestämt redan av det genetiska arvet 
från föräldrarna, av uppväxtmiljön och av den historiska situa-
tionen. På så sätt förlorade också den egna viljan i betydelse: 
föddes man i ett hem där det söps, blev man själv suput och 
kunde inte göra så mycket åt det.

Den tyska naturalismen är snarast att se som en sen fas av 
realismen under 1800-talets två sista decennier. Den fick inte 
alls samma omfattning som i Frankrike. Det viktigaste den 
tyska naturalismen åstadkom var att sätta strålkastarljuset på 
nya grupper i samhället. Det innebar att proletariatet syn-
liggjordes i litteraturen och att förskönandet av verkligheten 
fick vika för framställningen av verkliga konflikter i de breda 
skikten av befolkningen.
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Naturalismens banérförare –  
Gerhart Hauptmann

För de mera lyckligt lottade i det tyska samhället var talet om 
människan som en produkt av miljö och socialt arv, tröstlöst 
och irriterande på samma gång. Därför var det heller inte för-
vånande att det drama som egentligen inledde naturalismen 
i Tyskland, Gerhart Hauptmanns Vor Sonnenaufgang (1889; 
”Före soluppgången”) blev en av den tyska teaterhistoriens 
största skandaler. Premiärföreställningen – för övrigt samma 
år som Strindbergs Fröken Julie – måste avbrytas flera gånger 
på grund av tumult, skrik och bråk i salongen när begeistrade 
anhängare och motståndare kom i luven på varandra.

Författaren till dramat, Gerhart Hauptmann (1862–
1946), föddes i Schlesien i nuvarande västra Polen. Redan 
tidigt bestämde han sig för att bli konstnär och började som 
bildhuggare. Under en resa till Italien fick han upp ögonen 
för hur fattigt och eländigt de som stod längst ner på sam-
hällsstegen hade det. Detta fick sedan en avgörande betydelse 
för de teman han behandlade i sina dramer.

Vad var det då Vor Sonnenaufgang handlade om och vad 
var det som utlöste den starka reaktionen hos publiken? Det 
hela utspelar sig i en by i Schlesien där man gjort så stora kol-
fyndigheter att bönderna blivit stenrika. Miljön är deprime-
rande, för bönderna gör inget annat än super upp sina pengar. 
Hit kommer socialdemokraten och världsförbättraren Loth 
som är i trakten för att studera gruvarbetarnas livsvillkor. 
Här träffar han Helene som är den enda ofördärvade i detta 
mänskliga träsk. Hon förälskar sig i Loth och han i henne. 
Helene tror att Loth ska kunna rädda henne ur denna misär. 
Allt verkar bra tills familjens husläkare berättar för honom 
om den ärftliga belastning som vilar över familjen genom 
alkoholberoendet. Loth som är nykterist måste nu bestämma 
sig för Helene eller för sina principer. Eftersom han är rädd 
för att hans barn ska bli alkoholister om han gifter sig med 
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Helene, lämnar han henne utan förklaring. Men Helene för-
står sammanhanget och begår i sin förtvivlan självmord.

Hauptmann visar fram en tragisk konflikt som bygger på 
dåtidens nya vetenskapliga rön. Dramats aktualitet, reforma-
toriska tendens och osminkade verklighets- och människo-
skildring placerade Hauptmann snabbt i spetsen för den tyska 
naturalismen. Pressen var dock inte nådig. Han kallades för 
”talang i oren förpackning” och ”detta århundrades osedligaste 
teaterförfattare”. Bara den gamle realisten Theodor Fontane 
såg det nydanande hos Hauptmann och hyllade honom i en 
recension.

I Vor Sonnenaufgang låter Hauptmann de proletariserade 
gruvarbetarna uppträda i bakgrunden. Men i sitt livs mäster-
verk, kollektivdramat Die Weber (1892; ”Vävarna”) ställer han 
de utsugna vävarnas situation i centrum. Dramat är en verk-
lighetstrogen återgivning av vävarupproret i Schlesien 1844. 
Orsaken till det var att man införde de nya maskinvävsto-
larna. Vävarna, som alltid suttit hemma och vävt, kunde inte 
konkurrera med maskinerna och blev tvungna att sälja sitt 
tyg till allt lägre priser. Till slut hamnar de på en nivå det inte 
längre går att leva på. Vävarna har inget att förlora. De stor-
mar uppköparens hus och slår i sitt ursinne allting sönder och 
samman. Lika snabbt som upproret flammar upp, lika snabbt 
slås det sedan ner av utkommenderade soldater.

Det nya och naturalistiska i Hauptmanns pjäs var att språ-
ket direkt avspeglade verkligheten och att personerna talade 
sin egen dialekt. Nytt var också att dramat inte längre hade 
någon enskild huvudperson, utan ”huvudpersonen” är alla de 
människor som av hunger och nöd drivs till att handla på ett 
sätt som inte går att kontrollera. Som socialt tendensdrama 
är Die Weber till brädden fyllt av indignation och medkänsla. 
Dess tema var så kontroversiellt i dåtidens Tyskland att dra-
mat först förbjöds och när det sedan tilläts igen, visade kejsar 
Wilhelm öppet sitt missnöje genom att säga upp kejsarlogen 
på Deutsches Theater.
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Andra naturalistiska dramer av Hauptmann som återkom-
mande finns på de tyska teatrarnas spelplaner är komedin 
Der Biberpelz (1893) och den tragikomiska pjäsen Die Rat-
ten (1911). Som berättare är Hauptmann mest känd för den 
naturalistiska novellen Bahnwärter Thiel (1892).

Den upproriska naturalism som Hauptmann gick i spetsen 
för, var emellertid snabbt övergående i Tyskland. Betecknan-
de nog började han snart även skriva stycken i mer symbo-
listisk stil, t.ex. sagodramerna Hanneles Himmelfahrt (1893) 
och Die versunkene Glocke (1896). Dessa stycken passade väl 
in i den nyromantiska strömningen inom sekelskiftets littera-
tur och vann stark resonans hos de härskande samhällsskikten 
som nu kunde se mera försonligt även på Hauptmanns natu-
ralistiska verk. Sannolikt är att dessa senare icke-naturalistiska 
verk även banade väg för hans Nobelpris 1912.

Tyska arbetarförfattare
Hauptmann skrev om arbetarnas problem, fastän han inte 
själv var arbetare. Men vid 1800-talets slut fanns det också 
hundratals arbetarförfattare som beskrev arbetarnas verklig-
het. Det mesta som skrevs var brukspoesi och tillfällesdikt-
ning, t.ex. dikter till första maj, strejkdikter och idrottsdikter. 
Men det skrevs också romaner, dramer, satiriskt underhål-
lande småprosa och självbiografier.

Mycket läst var August Otto-Walster (1834–1898) med 
romanen Am Webstuhl der Zeit (1870). I bokens huvudhand-
ling visar Walster hur en arbetarförening byggs upp i Tysk-
land. Men för att det inte ska bli alltför torrt för läsaren, blan-
dar han också in spännande och romantiska sidohandlingar 
som utspelar sig på slott och illa beryktade värdshus. Den här 
karaktäristiska blandningen av trivialroman och politisk upp-
lysning kom att bli stilbildande för den litteratur som skrevs 
av författare inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen.



gründertiden …

171

Om Walsters roman innehöll en hel del fantasifulla inslag, 
så var däremot Moritz Theodor William Brommes (1873–
1926) bok Die Lebensgeschichte eines modernen Fabrikarbei-
ters (1906) helt självbiografisk och realistisk. Bromme var en 
skarpögd och noggrann iakttagare. Han nöjer sig inte med 
att enbart beskriva arbetarnas levnadsförhållanden, utan han 
går också in på sådant som maskiner, verktyg och hur arbets-
platserna är inrättade, t.ex. vad gäller hygien. Han för tabeller 
över hur mycket olika kategorier av arbetare tjänar. Han talar 
också om precis hur stor del av pengarna som går till mat, klä-
der, skor och vad som sedan eventuellt blir över för arbetar-
familjen. Intressant är också att Bromme berättar om hur det 
såg ut på den tidens arbetsplatser och vad arbetarna gjorde på 
sin fritid. Han provocerade också det wilhelminska samhäl-
let genom att ta upp sexuella problem på ett oförblommerat 
sätt. På det hela taget är Brommes självbiografi ett värdefullt 
tidsdokument och en fängslande ögonvittnesskild ring.

En annan populär arbetarförfattare var österrikiskan Minna 
Kautsky (1837–1912) vars författarskap präglades av led-
orden socialism, darwinism och inte minst ”kvinnofrågan”. 
Det var så som engagemanget för jämställdhet mellan könen 
betecknades på den tiden. Sina första alster gav Kautsky  ut 
på 1870-talet. De publicerades i den socialdemokratiska 
veckotidningen Neue Welt. Sin ställning som socialistisk för-
fattare grundlade hon med den pacifistiska romanen Stefan 
vom Grillenhof (1881). Den skildrar det tragiska livet för en 
högt begåvad bondson som värvas som soldat och som 1866 
återvänder från det preussisk-tyska kriget svårt invalidiserad 
och utan möjlighet att fullfölja den vetenskapliga bana han 
påbörjat. Också hennes följande roman Herrschen oder die-
nen? (1882) har kriget – det tysk-franska 1870–1871 – som 
ram, men i centrum står nu det kvinnliga emancipationste-
mat. Titeln anspelar på Schiller och hans Sturm und Drang-
drama Kabale und Liebe där vi hittar orden ”Vi kvinnor kan 
bara välja mellan att härska eller att tjäna”.
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”Ned med vapnen” – Bertha von Suttner
Emanciperad pacifist var även Kautskys landsmannina Bertha  
von Suttner (1843–1914). Som ung generalsdotter var hon 
nationalist och oreflekterad anhängare av tidens militarism. 
Men med romanen Die Waffen nieder! (1889; ”Ned med 
vapnen: en levnadshistoria”) kom hon att bli en av det sena 
1800-talets viktigaste fredsförespråkare i Europa. I romanen 
skildras hur de aristokratiska kretsarna i Wien hyser en själv-
klar entusiasm för kriget och hur ett patriotiskt skolsystem 
fostrar pojkarna till sträng pliktuppfyllelse. Det var genom 
att dö på slagfältet för fosterlandet som man kunde vinna ära 
och odödlighet. Flickorna i sin tur fostras till beundran av 
praktfulla uniformer, soldatliv och dådkraft. 

Bertha von Suttners roman är baronessan Althaus livshisto-
ria. Genom sin första och sin andra man upplever hon fyra 
olika krig. Höjdpunkten i romanhandlingen är det preussisk-
österrikiska kriget 1866 när baronessan letar efter sin man 
ute på fältlasaretten. Sin höga verkningsgrad fick Suttners 
text bl.a. genom berättartekniken att låta baronessan föra två 
anteckningsböcker, en röd för kriget och en blå för freden. 
Anteckningarna innehåller dessutom privata reflektioner och 
fiktiva noteringar som blandas med citat ur tidningsartiklar 
och politiska uttalanden. På så sätt får beskrivningarna av 
krigets elände en autentisk karaktär och en särskild moralisk 
tyngd. Det gör att den officiella bilden av kriget verkar skön-
målad och förljugen. Romanens dokumenterande stil och 
undertiteln ”en levnadshistoria” ledde till att läsarna trodde 
att Suttners bok var en självbiografi, ett missförstånd som helt 
klart ökade intresset både för romanen och för författaren. I 
själva verket hade  Bertha von Suttner aldrig befunnit sig på 
någon krigsskådeplats utan förlitade sig på vad hon fick höra 
och kunde läsa sig till.

Die Waffen nieder! blev en omedelbar succé i hela Europa. 
Bertha von Suttner kom efter den stora framgången att bli en 
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oförtröttlig agitator för fredens sak med många anhängare. 
Leo Tolstoj skrev till och med i ett brev till henne de hopp-
fulla orden: ”På samma sätt som Harriet Beecher Stowes bok 
Onkel Toms stuga fick slut på slaveriet, så kommer Er bok att 
få krigen att upphöra.”

Att Tolstojs ord inte besannades, vet vi. När Bertha von 
Suttner – som var den första kvinnan att få Nobels fredspris 
1905 – dog i juni 1914, var det bara ett par veckor tills första 
världskriget skulle bryta ut.
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KAPITEL 10

Sekelskiftet 1900 

Modernistiska strömningar
Under kejsar Wilhelm II:s regeringstid präglades den tyska 
verkligheten av fortsatt snabb industrialisering, koloniala 
erövringar, politiska motsättningar och inte minst av de socia-
la problem inflyttningen till städerna förde med sig. Stanken 
från bakgårdarna, trångboddheten och lopporna som natu-
ralisterna skrev om i sina böcker öppnade ögonen på många 
som inte tidigare velat befatta sig med social misär och fat-
tigdom. Samtidigt utlöste den ensidiga koncentrationen på 
samhällets avigsidor en motreaktion. I stället för att ägna sig 
åt missförhållanden i samhället, menade många kring sekel-
skiftet 1900 att litteraturen skulle hålla sig borta från allt 
sådant. Litteraturen hade ett egenvärde, den skulle inte ha 
något speciellt syfte – den skulle vara ”ren”, precis som musi-
ken. Man talade därför om konst för konstens egen skull, om 
”l’art pour l’art”. Betoningen av estetiseringen och avstånds-
tagandet från naturalismen var huvudinriktningen inom den 
tyska litteraturen kring sekelskiftet, men de modernistiska 
strömningarna gick inte bara åt ett håll utan innehöll en rad 
motstridiga inriktningar.

Denna mångfald har lett till att man i litteraturhistorien 
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stöter på en rad olika begrepp för att beskriva det tyska lit-
terära landskapet kring sekelskiftet. Man talar om ”Heimat-
kunst” för att beteckna en nationalistiskt färgad och civili-
sationskritisk riktning, om ”nyromantik” när litteraturen tar 
fasta på vägen till människans inre, om ”impressionism” när 
det subjektiva registrerandet av intryck står i förgrunden, om 
”jugendstil” när det gäller litterära bilder som flätas samman 
likt konstnärliga ornament och förses med tillbehör som 
parker, dammar, näckrosor och påfåglar. Man talar också 
om ”nyklassicism” i verk som vänder blickarna mot tidigare 
perioders ideal och former, framförallt Goethe-tiden. Slutli-
gen används även begreppet ”symbolism” för att i ”l’art pour 
l’art”-andan beteckna en konst och en litteratur som vilar helt 
i sig själv.

Med blicken bakåt och mot hembygden  
– ”Heimatkunst”

En stor del av den tyska publiken som var konst- och litte-
raturintresserad betraktade sekelskiftets modernistiska ström-
ningar med misstänksamhet. Det ”moderna” var liktydigt 
med materialism, industrialisering, internationalitet, otysk-
het och dekadens. Bot mot detta sökte man i hembygden, 
nationalismen, folktron och i en ny folklighet bortom den 
moderna konsten och storstädernas fördärvliga inflytande. 
Vilken resonans dessa idéer fick kan man se i den sensatio-
nella framgång som Julius Langbehns (1851–1907) bok Rem-
brandt als Erzieher. Von einem Deutschen (1890) hade med 
runt 40 upplagor på bara två år. Mot den förhatliga moder-
nismen ställde Langbehn målaren Rembrandt som enligt 
honom förkroppsligade ett urtyskt ideal. Ur dennes anda och 
konst skulle en folklig pånyttfödelse kunna ske. Föga förvå-
nande tog sedan nationalsocialisterna fasta på Langbehns syn 
på konst och estetisk fostran.
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I litteraturen märktes denna antimoderna ”Heimatkunst” 
hos balladdiktare som Börries von Münchhausen (1874–
1945), Lulu von Strauß und Torney (1873–1956) och Agnes 
Miegel (1879–1964). Men den syntes även i romaner som 
utspelar sig på landet med det nya industrisamhället som mot-
pol. De mest framgångsrika romanerna var Gustav Frenssens 
(1863–1945) Jörn Uhl (1901; ”Jörn Uhl”) och Hermann Löns 
(1866–1914) Der letzte Hansbur. Ein Bauernroman aus der 
Lüneburger Heide (1909). Här skildras en förmodern, tidlöst 
i sig själv vilande lantlig värld som bär fram en aversion mot 
allt svagt, sjukt och till synes dekadent. Som en reaktion på 
Tysklands modernisering kom hembygdsromanerna att leva 
långt in på 1930-talet.

Symbolisternas ”rena” poesi
Motpolen till ”Heimatkunst” var förespråkarna för den litte-
rära symbolismen, som hade sin hemvist i Frankrike med för-
fattare som Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Stéphane 
Mallarmé och Paul Verlaine. Symbolismen spred sig över hela 
Europa och fick sitt namn av att författarna gav allt de iakt-
tog en symbolisk innebörd. De vände sig bort från den grå 
vardagen och sökte efter en fördold betydelse bakom de ting, 
föremål och företeelser de beskrev. Mot naturalismens ogla-
mourösa språkbruk ställde de ett utmejslat språk och lade ner 
stor möda på rim, rytm, melodi och klanger. Symbolisternas 
dikter var ofta ett elegant spel med ord och associationer. De 
använde sig gärna av medvetet svårtillgängliga och gåtfulla 
språkliga bilder som flöt in i varandra och smälte samman 
lukt-, hörsel- och synintryck. Ett exempel på en sådan synes-
tesi är diktraden ”Med silvergrå doft var dalen fylld i skym-
ningen …” ur Hugo von Hofmannsthals dikt Erlebnis.
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Elitens utvalde diktare – Stefan George
En utpräglad symbolist var Stefan George (1868–1933). Han 
studerade bl.a. filosofi och konsthistoria. Under sina resor 
runt om i Europa lärde han känna många av den tidens mest 
betydande konstnärer och författare. George var allt annat än 
en dussinmänniska. Själv uppfattade han sig som en utvald, 
som en ensam profet. Hans personliga utstrålning var mycket 
stark och han samlade omkring sig en elit av vetenskapsmän, 
författare och konstnärer, den s.k. George-Kreis. Gruppen gav 
också ut tidskriften Blätter für die Kunst. Det var i den George 
lade fram sina elitistiska tankar om konsten och litteraturen.

I sin skönhetslängtan och dyrkan av det vackra lade George 
stor vikt vid hur hans diktsamlingar såg ut rent grafiskt. Han 
hade ett eget typsnitt, använde enbart små bokstäver, nästan 
inga skiljetecken och vackra illustrationer. Allt trycktes på extra 
fint papper i speciellt format. I medveten protest mot den litte-
rära massproduktionen var upplagorna små. Skrifterna spreds 
enbart bland utvalda vänner. Det hela verkar mycket snob-
bigt och var det också, för Georges varumärke var exklusivitet. 
Han gav ut flera diktsamlingar, bl.a. Algabal (1892) och Das 
Jahr der Seele (1897). Den förstnämnda samlingen skildrar en 
ensam, nyckfull härskare som i ett konstlat rike av skönhet rör 
sig i exotiska trädgårdar och luxuösa gemak omgiven av ädel-
stenar, bedövande dofter och marmor. Den andra samlingen 
innehåller vemodsfyllda och vackra dikter kring årstidernas 
växlingar som symbol för människans livsväg.

Ofta jämför man Georges dikter med den konstriktning 
som var på modet vid den här tiden, jugendstilen, med dess 
slingrande växter och stiliserade naturbilder. Återkommande 
motiv i Georges språkligt ciselerade och musikaliska dikter är 
död, återhållen sorg, tragisk kärlek och naturens skönhet. I de 
sena samlingarna Der siebente Ring (1907) och Das neue Reich 
(1928) handlar det mycket om kult av manlig kraft, skönhet 
och elitens roll i nationen. Det har gjorts kopplingar av Geor-
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ges tankegods till nazismen, men själv avvisade han försöken 
från de nya bruna makthavarna att enrollera honom för sina 
syften och flyttade till Schweiz.

Svårmod i sekelskiftets Wien  
– Hugo von Hofmannsthal

En litterär finsmakare med sinne för det sköna var också 
Hugo von Hofmannsthal (1874–1929) som under en tid 
ingick i kretsen kring Stefan George. Redan som sextonåring 
publicerade han sina första dikter och ansågs vara ett poetiskt 
underbarn. Prov på det kan man se t.ex. i dikten Mein Garten 
som med sin drömlika och sagoartat aristokratiska bildvärld 
är ett brådmoget, men karaktäristiskt exempel på en symbo-
listisk dikt.

Hofmannsthal liksom många andra i hans generation 
kände att de tillhörde en epok som höll på att gå i graven. 
Man talade om fin de siècle, om slutet på ett sekel och mena-
de med det en stämning av uppgivenhet och förfall. Man satt 
gärna och filosoferade på ett av de otaliga kaféerna i Wien 
som var det tyska sekelskiftets litterära huvudstad. Oroligt 
pejlade man sitt eget inre och registrerade varje känsla och 
själsrörelse. I stället för att ta sig an vardagsproblemen dröm-
de man sig bort i konstens och litteraturens värld.

Men litteraturen var inte verkligheten och Hofmannsthal 
kom in i en existentiell kris som gjorde att han inte läng-
re kunde skapa och skriva dikter. ”De abstrakta orden föll 
sönder i munnen på mig som mögliga svampar”, skriver han 
i det berömda fiktiva s.k. Chandosbrevet, Brief des Philipp 
Lord Chandos an Francis Bacon (1902), som ger uttryck för 
Hofmannsthals vanmakt och tvivel på språkets möjlighet att 
överhuvudtaget återge verkligheten på ett adekvat sätt. I stäl-
let började han ägna sig åt teater. För en bred publik har han 
blivit känd som författare av libretton till operor som Richard 
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Strauss komponerade, t.ex. Der Rosenkavalier (1911; ”Rosen-
kavaljeren”) och Die Frau ohne Schatten (1919; ”Kvinnan 
utan skugga”). Hofmannsthal var också en av grundarna av 
Salzburger Festspiele (1920), ett teater- och musikevenemang 
som fortfarande lockar besökare från hela världen. Vid dessa 
festspel framförs varje år hans bearbetning av det medeltida 
dramat Jedermann (1911; ”Det gamla spelet om Envar”).

Friedrich Nietzsches stora inflytande
Det är framförallt två personer som haft en avgörande betydel-
se för hur litteraturen utvecklade sig kring sekelskiftet 1900, 
nämligen Friedrich Nietzsche och Sigmund Freud. Nietzsche 
(1844–1900) var både filosof, författare och komponist och 
hans inflytande på sin tids tänkande var enormt. I skriften 
Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1871; ”Tra-
gedins födelse”) talar han om två principer för tillvaron. Han 
kallar dem för det dionysiska och det apolliniska. Den först-
nämnda beskriver en sinnligt berusad existens, den andra en 
princip för måttfullhet och harmoni. Enligt Nietsche var det 
konstens och litteraturens uppgift att förena dessa båda prin-
ciper.

I sina briljant formulerade skrifter talar Nietzsche också 
om ”övermänniskan” och ”viljan till makt”. Man kan i hans 
tankar se en parallell till Darwins teori om det biologiska 
urvalet, om den starkaste som överlever. Sitt ideal om över-
människan uttryckte Nietzsche bl.a. i skriften Also sprach 
Zarathustra (1883–85; ”Så talade Zarathustra: en bok för alla 
och ingen”). Nietzsches tankegångar har utan tvivel haft be -
tydelse för framväxten av nazismen under 1900-talet. Men 
själv skulle Nietzsche aldrig ha kommit på idén att identifiera 
sin övermänniska med den germanska rasen, så som nazis-
terna gjorde.



sekelskiftet 1900

180

Sigmund Freuds drömtydning
För sekelskiftets moderna litteratur var Wien knutpunkten för 
nya tankar och idéer. Här bodde också nervläkaren Sigmund 
Freud (1856–1939). Hans patienter var oftast rika människor 
som hade råd att söka bot för olika nervösa besvär. Freuds 
metod var – något förenklat – att samtala med sina patien-
ter. De fick lägga sig på en schäslong och helt enkelt avspänt 
berätta om sina känslor och drömmar. Freud analyserade 
sedan vad patienterna sagt för att få dem att förstå vad deras 
drömmar egentligen betydde. Visste man det kunde man 
enligt Freud hitta orsaken till den ångest patienten kände.

Detta skriver Freud om i boken Traumdeutung (1900; 
”Drömtydning”). Här formulerar han sina grundtankar om 
psykoanalysen genom att hålla fram drömmarnas betydelse 
som ett slags spegling av vårt undermedvetna. Plötsligt blev 
människor på det klara med att mycket av deras handlande 
styrdes av krafter som de inte kunde kontrollera. För hundra 
år sedan var det här något alldeles nytt. Framförallt var det 
sexualiteten som Freud tillmätte stor betydelse som drivkraft 
i människans liv.

En röst mot tidens sexualmoral  
– Frank Wedekind

Just den wilhelminska tidens förljugna sexualmoral var mål-
tavla för Frank Wedekinds (1864–1918) kritik och även temat 
i treaktaren Frühlings Erwachen (1891; ”Våren vaknar”). I 
överförd betydelse syftar pjäsens titel på den vaknande sexuali-
teten. Wedekind vänder sig mot oviljan till sexualupplysning, 
men också det hyckleri, den brutalitet och den oförståelse som 
föräldrar och lärare visar. Dramat handlar även om de känslo-
mässiga förvirrelser som unga människor kan hamna i under 
puberteten. Oskuldsfull, livsbejakande sinnlighet ställs mot 
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vuxenvärldens förstelning och konventioner. Det som kunde 
ha varit utveckling till fria individer slutar i stället i två unga 
människors död. Frühlings Erwachen betraktades som ren por-
nografi och kunde som pjäs sättas upp först 1906 och då i en 
censurerad version.

Liksom många andra författare under den här tiden var 
Wedekind – under påverkan från Nietzsche – anhängare av 
livskraft och otyglad vitalitet. Det kan man framförallt se i 
hans huvudverk det s.k. Lulu-dramat (1892–1901; ”Jord-
anden” och ”Pandoras ask: en monstertragedi”) som samman-
fattar huvuddragen i hans författarskap. Det vilar en atmosfär 
av dekadens över detta drama. Huvudpersonen Lulu är en 
sann femme fatale som genom sin erotiska utstrålning driver 
den ena mannen efter den andra i fördärvet. Själv slutar hon 
som nedgången prostituerad i London och blir bestialiskt 
mördad av den beryktade Jack the Ripper. Det sexuella våld 
Lulu utövat, faller hon själv offer för. Pjäsens figurer drivs som 
marionetter av sina djuriska instinkter, av den ”lustprincip” 
som dåförtiden just förts fram av Freud. Sexualiteten ses i sig 
som en förgörande kraft, men lika mycket som en kraft som 
blivit deformerad av ett hårt tyglande samhälles normer och 
konventioner.

Att fånga ögonblickets stämningar  
– impressionismen

För litteraturen ligger Sigmund Freuds betydelse framförallt i 
att han öppnade portarna till en helt ny värld, det undermed-
vetna. Därför började man nu också beskriva och ge uttryck 
för det som hände inne i människans psyke. Som vi vet är 
våra tankar oftast inte klara och logiska, utan oordnade och 
blandade med känslor, minnen och intryck som kommer och 
går. För att kunna återge allt detta krävdes också ett nytt sätt 
att berätta.
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Det är här impressionismen kommer in i bilden. Vi för-
knippar vanligtvis denna beteckning med franska målare som 
Claude Monet och Auguste Renoir. De eftersträvade inte 
fotografisk noggrannhet, utan tvärtom att med ett snabbt 
penseldrag återge sina intryck av ett visst ögonblick. I littera-
turen försökte man på liknande sätt fånga upp skiftande stäm-
ningar, förskjutningar av tonläget i samtal och förändringar i 
tankegångar hos personerna. Det inre psykiska planet trädde i 
förgrunden, helt i motsats till vad som varit fallet under natu-
ralismen då den yttre handlingen var viktigast.

Den ocensurerade inre monologen  
– Arthur Schnitzler

Hur det impressionistiska berättandet går till kan vi se hos 
Arthur Schnitzler (1863–1931). Liksom Freud var Schnitzler 
läkare i Wien. Hans dramer och berättelser fångar upp myck-
et av atmosfären i den österrikisk-ungerska Donaumonarkin 
vid sekelskiftet 1900. I centrum för hans verk stod erotiken 
och den sexuella dubbelmoralen i dåtidens samhälle. Redan 
i cykeln av enaktare Anatol (1893; ”Anatol”) kan man se hur 
Schnitzler bygger upp sina dramer och berättelser till form 
och innehåll. Huvudpersonen Anatol är medelpunkten i sju 
scener. Han är en melankolisk dandy som lever för dagen och 
ägnar sig åt tillfällig kärlek utan att binda sig för någon eller 
något, men som börjar frätas av inre tvivel över sina ”äventyr”. 

Ännu mer desillusionerat och cyniskt är det erotiska spelet 
mellan könen i stycket Reigen (1903; ”Ringlek”) som på sin tid 
blev rättssak och förbjuden av censuren såsom varande por-
nografisk. En fullständig uppsättning fick pjäsen först 1920. 
Den består av tio dialoger mellan en man och en kvinna. Tio 
gånger markerar ett tankstreck ett samlag efter vilket den ena 
parten byts ut tills cirkeln sluter sig när den prostituerade från 
den första scenen återkommer. På ett mästerligt sätt varierar 
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Schnitzler de olika parens föreställningar om den fysiska kär-
lekens ”före” och ”efter”. Det sker i form av ocensurerade inre 
monologer som med psykologisk subtilitet fångar de flyktiga 
tankar, stämningar och känslor som drar genom personernas 
medvetande.

Schnitzler är den som för första gången i den tyska littera-
turen använder sig av inre monolog. Det gör han i berät-
telsen Leutnant Gustl (1900; ”Löjtnant Gustl”). Här får vi 
följa en ung officers förvirrade samtal med sig själv efter att 
han vid en konsert blivit förolämpad av en bagarmästare och 
hans officersära står på spel. Det är en satir över den kejser-
liga och kungliga officerskårens duelltvång, ett ifrågasättande 
som gjorde att Schnitzler själv blev fråntagen sin officersrang. 
Provocerande visar sig Schnitzler även i det enda drama där 
han tar politisk ställning, Professor Bernhardi (1912; ”Professor 
Bernhardi”). Här uppträder en läkare som på grund av sina 
humana uppfattningar hamnar i konflikt med sin konservativa 
och antisemitiska omgivning.

Tekniken med den inre monologen, associationer, minnes- 
och tankefragment förfinade Schnitzler ytterligare i berättel-
sen Fräulein Else (1924; ”Fröken Else”). Läsaren tycker sig 
här få omedelbar del av huvudpersonens inre i en situation 
där hon utsätts för integritetskränkande påtryckningar för att 
hennes familj ska undgå finansiell bankrutt.

Satir och samhällskritik – Karl Kraus
Men det var inte bara människans inre värld som fångade 
intresset. Tvärtom läste man på Wiens kaféer gärna om vad 
som hände ute i samhället. Speciellt omtyckt, men också 
hatad, var tidskriften Die Fackel som 1899 grundades av Karl 
Kraus (1874–1936). Kraus var utan överdrift en av Europas 
allra skickligaste satiriker och samhällskritiker. Med skärpa 
och kvickhet avslöjade han i sina artiklar hyckleri och dub-
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belmoral. Allt han skrev var klart och slagkraftigt formule-
rat. Med sin lysande formuleringsförmåga, sitt skarpsinne 
och sina paradoxala iakttagelser var Kraus även en mästerlig 
aforistiker, vilket framgår av samlingen Sprüche und Wider-
sprüche (1909).

Särskilt sköt Kraus in sig på den korrupta journalistiken i 
Wien, som vid denna tid var Europas främsta tidningsstad. 
Som utgivare hade han en sällsynt oberoende ställning efter-
som han fr.o.m. 1912 till 1936 med egen penna författade 
alla texter till de mer än 500 nummer som utkom av Die 
Fackel (”I denna stora tid: texter ur Die Fackel”).

I Die Fackel visade Kraus fram otrevliga lik ur samhälls-
garderoben. Det var många som kände sig trampade på 
tårna av vad han skrev. Redan efter de allra första numren av 
tidskriften fick han ta emot hundratals anonyma förolämp-
ningar och hotelser. Som få andra genomskådade Kraus hur 
politik, ideologi och ekonomi hängde ihop. När alla andra 
hurrade vid första världskrigets utbrott och höll fram ädelmo-
det i att få dö för fosterlandet, var han en av dem som med 
öppna ögon såg vilket vansinne som var på gång. Kraus svar 
på krigets skräck och elände var Die letzten Tage der Mensch-
heit (1918–1919). Själv betecknade han detta verk som en 
”tragedi”, men det är en enorm, för det mesta autentisk sam-
manställning av dokument som belyser krigshändelserna ur 
civilbefolkningens perspektiv. Den visar också fram pressens 
oetiska roll i att piska upp krigshetsande stämningar.

Rainer Maria Rilke – poet och kosmopolit
Till den gamla österrikiska kultursfären hörde också Rainer 
Maria Rilke (1875–1926) som föddes i Prag och tillhörde 
den tyskspråkiga minoriteten där. Rilke gick på en militär-
skola, men någon yrkeskarriär blev det aldrig tal om. Han 
ägnade hela sitt liv åt att skriva. Åren på militärskolan skildrar 
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Rilke i den korta prosaskissen Die Turnstunde (1902). Det är 
en uppgörelse med ett omänskligt auktoritärt uppfostrings-
system präglat av drill, rädsla och tvång.

Sin första framgång fick Rilke med den lyriskt impres-
sionistiska novellen Die Weise von Liebe und Tod des Cornets 
Christoph Rilke (1899, utgiven 1906; ”Kornetten Christoph 
Rilkes visa om kärlek och död”) som med en totalt verklighets-
främmande esteticism binder samman erotiska och heroiska  
önskedrömmar.

Rilke var en orolig själ och en stor del av sitt liv flackade 
han omkring i Europa. 1899–1900 var han i Ryssland. Upp-
levelserna där gjorde landet till en andlig hemvist för honom 
och blev en viktig källa till inspiration för diktsamlingen Buch 
der Bilder (1902). I denna börjar Rilkes kamp för ett eget 
lyriskt uttryck. Med stor språklig koncentration målar han 
fram bilder som är något annat än de synes vara. Bilderna är 
inte att se som konkreta återgivningar av verkligheten, utan 
som metaforer för en känsla av ensamhet, stillhet och andakt 
inför själva livet. Allt är dämpat, tillbakahållet, oavgjort och 
utan stora åthävor. Rum och tid anges flytande och oprecist. 
Det hela är skrivet med en språkmagi som är helt unik.

Ungefär vid samma tid skrev Rilke Stunden-Buch (1905; 
”Timmarnas bok”) som i tre cykler gestaltar olika stadier i 
den ensammes, i konstnärens liv. I det sista av dessa tre sta-
dier, Von der Armut und vom Tode, ger Rilke uttryck för sina 
erfarenheter av alienation i den moderna storstaden Paris där 
han vistades 1905–1906 som sekreterare åt skulptören Augus-
te Rodin. Tiden i Paris ligger också till grund för samlingen 
Neue Gedichte (1907–1908). I dessa dikter sker en nyorien-
tering under påverkan från Rodin. Hos honom lärde han sig 
att verkligen iaktta föremål, människor, växter och djur. Han 
försöker komma den icke-mänskliga världens hemlighet på 
spåren och få den att tala. Resultatet blev så kallade ”tingdik-
ter” (”Dinggedichte”), som inte bara sakligt skildrar sitt före-
mål, utan också försöker känna sig in i det som beskrivs. Rilke 
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skriver uppmärksamt om en gammal kyrka, om en karusell, 
om en antik staty, om en fontän, om sorgsenheten hos djuren 
på zoo, t.ex. den berömda Der Panther. Rilke beskriver inte 
pantern som man skulle se den om man stod utanför buren, 
utan försöker verkligen sätta sig in i panterns situation. Där-
för går heller inte pantern förbi gallret utan det är gallret som 
drar förbi djurets blick. Framför hans ögon finns bara gallret 
och inte världen där bakom. Pantern rör sig av och an i buren, 
men rörelsen har mist sin mening, viljan till frihet är släckt.

Dagbok med själviakttagelser
Rilkes viktigaste prosatext är Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge (1910; ”Malte Laurids Brigge”) som han skrev 
under påverkan från den danske författaren Jens Peter Jacob-
sens roman Niels Lyhne. Upplevelsen av den hårda storstaden 
Paris är den yttre ramen för romanen. Det finns egentligen 
ingen handling, utan vad vi får läsa är en fingerad dagbok skri-
ven av en fiktiv ung dansk författare – Malte Laurids Brigge. 
Han iakttar likgiltigheten och meningslösheten i den verk-
lighet som omger honom, samtidigt som han beskriver sin 
egen varseblivning av den. Associationerna avlöser varandra 
när han berättar om ensamhet, minnen från barndomen som 
plågar honom, hopplöshet och det elände som finns bakom 
alla vackra fasader han ser. Som mogen människa återupplever 
Malte Laurids Brigge sin tidigaste ångest och försöker på olika 
sätt bemästra den. Det märkliga med boken är att den helt och 
hållet utspelar sig som en inre monolog där samtida händelser 
och minnen vävs samman till en okontrollerad tankeström i 
medvetandet. Liknande sätt att göra själviakttagelser på hittar 
vi som redan nämnts hos Arthur Schnitzler och senare också 
hos Marcel Proust, James Joyce och Robert Musil.

Efter publiceringen av romanen skulle det dröja mer än tio 
år innan Rilke gav ut sina Duineser Elegien (1923; ”Duino-
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elegierna”) som han hade påbörjat under en vistelse på slottet 
Duino vid Adriatiska havet. Dikterna är skrivna i en form 
och på ett språk som påminner om Klopstocks hymner och 
fria rytmer. Det är svårtillgänglig poesi som binder samman 
reflexion och känsla i ett försök att övervinna mänsklig aliena-
tion, ensamhet och dödsångest. Tematiskt besläktad med ele-
gierna är de 55 sonetterna i Sonette an Orpheus (”Sonetterna 
till Orfeus”) som skulle bli hans sista större verk.

Franz Kafkas värld
Ungefär jämnårig med Rilke var Franz Kafka (1883–1924). 
Han levde i en tid som vi knappast skulle kunna känna oss 
hemma i, men ändå lever han i vår värld. På åttiotalet kunde 
man t.ex. på en t-shirt från Akademibokhandeln läsa ”Kafka 
hade inte heller så roligt”. Textraden leder till eftertanke: Vad 
hade han för problem då? Har jag det själv inte roligt? Har 
vi alla det svårt på något sätt? Vad har Kafka då med det att 
göra? Texten pekar mot frågor kring livet och livets mening.

För Kafka spelade just de existentiella frågorna en stor roll. 
De i sin tur hängde ihop med hans hemförhållanden och 
hans uppväxttid i Prag. Familjen hörde till den judiska mino-
ritet i Prag som talade tyska i stället för tjeckiska. Kafkas far 
var en viljestark och despotisk person som tryckte ner sonen 
Franz och gav honom mindervärdeskomplex i stället för själv-
förtroende. Kafka studerade juridik och arbetade sedan resten 
av sitt liv som tjänsteman på ett försäkringsbolag i Prag. I sitt 
arbete stötte han på många av de problem han skildrar i sina 
böcker: människor som är ensamma, utlämnade och makt-
lösa inför anonyma myndigheter och makter det inte går att 
kommunicera med.

Arbetet med försäkringarna var hans levebröd, men hans 
egentliga liv var skrivandet. Kafka var förlovad tre gånger, 
men han vågade aldrig ta steget fullt ut och gifta sig. Helst 
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umgicks han med kvinnor per brev. Berömd är hans brev-
växling med översättaren Milena Jesenská, Briefe an Milena 
(1952; ”Brev till Milena”).

1917 fick Kafka tuberkulos och sju år senare dog han av 
denna sjukdom. I sitt testamente hade han angivit att alla 
efterlämnade papper och manuskript skulle brännas. Men 
hans vän Max Brod insåg värdet av vad han skrivit och såg till 
att hans ofullbordade verk blev publicerade.

Verkligheten som mardröm
Med titlar som Das Urteil (1916; ”Domen”), In der Strafko-
lonie (1919; ”I straffkolonin”) och Der Prozess (1925; ”Pro-
cessen”) förs man som läsare direkt in i det som är centralt 
i Kafkas verk. Domstolar och förhör, fällande domar och 
hårda straff är ett ständigt återkommande problemkomplex 
där relationen mellan begånget brott och utmätt straff alltid 
är lika svårgenomskådlig som orimlig.

Mot denna bakgrund blir livet från att ha varit självklart 
och gripbart, plötsligt oförklarligt och världen utan logiskt 
sammanhang. Falluckor öppnar sig i tillvaron. Det hela 
påminner om en mardröm. Detta är typiskt för Kafka. I hans 
värld lever människorna i ständig osäkerhet och med rädsla 
för att dömas utan att veta vad de är skyldiga till. Vem doma-
ren är och vem som egentligen har makten över allt och alla 
får man heller inte veta.

Dömda till att söka utan att finna
Romanen Der Prozess som aldrig blev färdigskriven, börjar 
med följande mening: ”Någon måste ha baktalat Josef K., ty 
utan att ha gjort något ont blev han en morgon arresterad.” 
Banktjänstemannen Josef K. får på sin trettioårsdag veta att 
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han är åtalad. Vad han är åtalad för vet han inte. Han lyck-
as heller inte få reda på vem som är domare eller ens vilken 
myndighet som behandlar hans ärende. I den byggnad där 
förhören med honom hålls går han vilse. När han äntligen får 
träffa en tjänsteman, visar det sig att denne inte har något att 
säga till om. Atmosfären i boken är hela tiden skrämmande 
och hotfull. K. döms till döden. Han förs bort av två blekfeta 
herrar i höga svarta hattar. Utan att någonsin ha fått veta vad 
han egentligen är skyldig till avrättas K. i ett stenbrott.

På ett liknande sätt söker K. i romanfragmentet Das Schloss 
(1926; ”Slottet”) efter en för honom dold mening. Myndig-
heterna på slottet har anställt K. som lantmätare, men vad 
han egentligen ska göra vet han inte. På slottet ogillar man 
också att K. själv försöker informera sig. Han lyckas heller 
aldrig ta sig fram till slottet. Brev och telefonsamtal därifrån 
är omöjliga att tyda. Folket i byn skulle kanske ha kunnat 
hjälpa honom, men de vill inte. Det slutar med att K. blir 
kvar i byn utan att veta varför han egentligen är där.

Domstolen och slottet är båda symboler för en makt som 
helt kan kontrollera människan. Det hemska är att denna 
makt inte går att påverka på något sätt. Vem eller vad den här 
makten egentligen är, går inte att säga med säkerhet. Varje 
läsare får göra sin tolkning och det är just det som gör Kafka så 
fascinerande. Ser man till Kafkas eget liv kan man tolka mak-
ten som en upplevelse av en förtryckande fadersgestalt. Gör 
man en religiös tolkning skulle man kunna uppfatta makten 
som en hård och oförsonlig gud. Är man arbetslös kanske 
man tolkar makten som de arbetsgivare eller de myndigheter 
man aldrig kommer till tals med. Tolkningsmöjligheterna är 
många. Just det tyder på det som Kafka var ute efter att visa, 
nämligen att den mänskliga existensen i all sin komplexitet 
inte alltid går att tyda rationellt.

Situationen i Der Prozess och Das Schloss är gåtfull och 
kanske skulle man kunna sammanfatta den med en anteck-
ning som Kafka gjort i sin dagbok: ”Den som söker finner 
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inte; den som söker blir funnen.” Kafka menar att vi män-
niskor är dömda till att söka efter meningen med våra liv, 
ändå hittar vi den inte. Söker vi däremot inte, går vi ändå 
vårt öde till mötes. Det här är en hopplös situation där den 
enskilda människan sitter fast som i en rävsax av ensamhet,  
ångest och skuldkänslor: att kämpa emot lönar sig egentligen 
inte.

Handelsresanden som skalbagge
När man läser Kafka får man en känsla av att se på en film i 
svart-vitt. Allt är bokstavligt talat färglöst, men ändå oerhört 
tydligt och skarpt i detaljerna. Det här är något som utmär-
ker berättelserna Ein Landarzt (1919; ”En läkare på landet”), 
Ein Hungerkünstler (1924; ”En svältkonstnär”) och inte minst 
Die Verwandlung (1915; ”Förvandlingen”) som vi tar upp här.

Redan i första meningen av Die Verwandlung förs vi rakt 
in i den overkliga handlingen: ”När Gregor Samsa en mor-
gon vaknade ur sina oroliga drömmar fann han sig förvandlad 
till en jättelik insekt i sin säng.” Utan krusiduller konstateras 
här att handelsresanden Gregor inte längre är den han alltid 
har varit, utan en skalbagge. Gregor själv tar det märkvärdigt 
lugnt. Är man skalbagge, så är man skalbagge. Men familjen 
grips av fasa när de får syn på det sexbenta, mer än halvme-
terstora krypet. Man låser in honom på hans rum. Systern 
matar honom. Veckorna går och hon börjar känna sig äck-
lad av honom. Vad familjen inte förstår är att Gregor fortfa-
rande tänker som en människa. Han längtar efter att få vara 
med familjen. En gång kryper han ut ur sitt rum, men då 
skrämmer han nästan livet ur sin mamma. Hans pappa jagar 
honom tillbaka in på rummet genom att bombardera honom 
med äpplen. Ett av dem fastnar i stackars Gregors rygg. Såret 
vill inte läka, men ingen lyfter ett finger för att hjälpa honom. 
Hans rum är en enda skräpkammare och det luktar illa av 
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gamla matrester. Ingen bryr sig längre om honom. Gregor 
förlorar till slut helt livslusten, tynar bort och dör.

Man kan läsa Die Verwandlung som en absurd historia och 
uppfatta skalbaggen som en verklig insekt som har problem 
med att öppna dörrar och inte kan tala begripligt. Men man 
kan också se själva förvandlingen symboliskt, som något som 
sker i människornas tankar och känslor. Man kan då fråga sig 
varför Gregor egentligen blev förvandlad. Hade man på något 
sätt kunnat hjälpa honom? Var hans förvandling kanske helt 
enkelt en protest mot att familjemedlemmarna hänsynslöst 
utnyttjade honom som försörjare? De brydde sig nämligen 
inte alls om hans tankar och känslor. Men förvandlingen gäl-
ler inte bara Gregor, utan också själva familjen. Även den för-
vandlas till att klara sig själv, men också till att bli omänsklig 
mot Gregor.

Man skulle utan vidare kunna jämföra Gregors situation 
t.ex. med vad som händer i en familj där mamman alltid ställt 
upp i vått och torrt, men plötsligt inte längre orkar med det, 
utan blir sjuk. Hur reagerar familjen då? Eller hur reagerar 
familj och omgivning på att en manlig familjeförsörjare plöts-
ligt blir arbetslös och tappar livslusten? Eller vilka reaktioner 
blir det om någon i familjen blivit hiv-smittad eller kommer 
ut som homosexuell? Att man överhuvud kan göra sådana 
jämförelser visar att Kafkas texter har en allmängiltighet som 
fortfarande gör dem aktuella.

Verkligheten betraktad genom en glasskiva  
– Robert Walser

En tidig generationskamrat som uppskattades mycket av Franz 
Kafka och andra författarkolleger var schweizaren Robert 
 Walser (1878–1956). Betydligt njuggare var däremot läsarna 
av Walsers roman Geschwister Tanner (1907). I den skildrar han 
med starka självbiografiska inslag den unge Simon Tanners  liv. 
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Denne Simon är en utanförstående som motarbetar alla försök 
till att bli inlemmad i en större social gemenskap. Även roma-
nen Der Gehülfe (1908) handlar om utanförskap och plågsamt 
självtvivel, men även vissa försök till anpassning. Walsers tredje 
roman Jakob von Gunten (1909; ”Jakob von Gunten: en dag-
bok”) har som undertiteln lyder, formen av en dagbok, men 
med många utvikningar och fantasier. Dagboken handlar om 
eleven Jakob som vägrar anpassa sig till reglerna vid ett pojkin-
ternat. Hur det till slut går för huvudpersonen får vi inte veta. 
Han utvandrar och lämnar Europa, men samtidigt upphör 
också den fingerade dagboken.

Trots det dystra och pessimistiska innehållet i Walsers 
romaner är själva berättarstilen märkligt glättig med ironis-
ka inslag. Walser själv förblev en outsider. Psykiska problem 
gjorde att han frivilligt skrev in sig på en nervkuranstalt 1929. 
Här skrev han sina Mikrogramm, 526 litterära ”anteckning-
ar” (motsvarande 4500 sidor tryckt text), som var avfattade 
i millimeterhög miniatyrskrift med blyerts på gamla kuvert, 
räkningar, reklamblad med mera. Först 44 år efter Walsers 
död lyckades man avsluta dechiffreringen av allt han skri-
vit. Resultatet är boken Bleistiftgebiet (2000) som innehåller 
noveller, dikter, berättelser, romaner, bl.a. Die Räuber (1972) 
och betraktelser av olika slag. Alla Walsers verk är skrivna på 
ett kristallklart språk, men hans värld är en utanförståendes, 
en värld sedd liksom genom en glasskiva.

När Walser började återupptäckas på 1960-talet kom han 
att bli betydelsefull för den yngre schweiziska litteraturen. På 
svenska finns ett urval av Walsers sena prosa och hans mikro-
skrifter i de båda banden Att vi lever i en ond värld (2001).
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KAPITEL 11

Första världskriget och 
Weimarrepubliken 1914–1933 

Expressionism, dadaism och  
ny saklighet

Hurrarop och snar död för fosterlandet
Under jubel och patriotiska hurrarop marscherade de tyska 
trupperna ut i första världskriget. Att vara soldat var det sam-
ma som att vara hjälte. Åtminstone så länge man trampade 
fram på sin hemstads gator på väg mot trupptransport tågen 
ut till fronten. Men ute i skyttegravarnas lervälling mötte verk-
ligheten: människor som trasades sönder av granater, vrålande 
kamrater som förblödde eller spydde sig till döds när strids-
gasen vällde fram över slagfälten. Med hjälp av ny teknik som 
kulsprutor, långskjutande kanoner och flygplan blev krigan-
det ett anonymt och mekaniserat slaktande. Miljoner unga 
människoliv gick till spillo i ett fullständigt meningslöst krig. 
Soldatära, hjälteideal och död för fosterlandet var begrepp som 
slutgiltigt trampades ner i skyttegravarnas gyttja.
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Weimarrepubliken, arbetslöshet och inflation
Efter första världskrigets kaos började en ny tid. Kejsardömet 
hade fallit och 1919 fick Tyskland ett nytt statsskick, Wei-
marrepubliken. Den kallades så därför att den utropades i 
den lilla staden Weimar i Thüringen, där Goethe och Schiller 
en gång bodde. Weimarrepubliken existerade bara under en 
kort period, från 1919 till 1933. Det var en tid full av mot-
sättningar. Kommunisterna ville bygga ett socialistiskt system 
med den ryska revolutionen 1917 som förebild. Mot dem 
stod den gamla preussiska militärapparaten i förbund med 
nationalsocialisterna. Däremellan befann sig socialdemokra-
ter och andra partier. Det politiska läget i Tyskland var insta-
bilt. Detta ledde till att de demokratiska krafterna i samhället 
förlorade terräng medan Hitleranhängarna roffade åt sig allt-
mer av makten. 1933 var det slutgiltigt ute med demokratin 
och Weimarrepubliken. Nazismens diktatur tog sin början.

En viktig anledning till den politiska oron i Tyskland var 
det ekonomiska läget. Arbetslösheten var enorm och steg till 
sex miljoner 1931. Sociala skyddsnät som a-kassa och social-
bidrag var praktiskt taget obefintliga och otillräckliga. Till 
det kom den oerhörda inflationen som fullständigt raderade 
ut småspararnas sparkapital. Sedelpressarna gick heta. Man 
tryckte sedlar i allt högre valörer och allt större mängder. I 
januari 1923 kostade en amerikansk dollar 20 000 Mark, men 
redan i november samma år fick man ge 4 200 miljarder Mark 
för samma dollar! Att skicka ett brev kostade fantasisummor 
och lönerna betalades ut i resväskor eller tvättkorgar fulla med 
sedlar. Situationen blev fullständigt ohållbar: den som varit 
flitig och sparsam förlorade allt, medan de skrupelfria som 
förstått sig på att spekulera blev rika som troll.
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Det gyllene tjugotalet
Trots arbetslöshet och social oro var tjugotalet på många sätt 
en oerhört vital tid. Alla hjul snurrade fort. Särskilt i Berlin 
som under detta årtionde utvecklades till en världsstad. Hit 
kom konstnärer och författare, ja alla som intresserade sig för 
det som var nytt och annorlunda. Allt var möjligt i Berlin. 
Man talar om det ”gyllene tjugotalet”. Hur det var att leva 
där på den tiden kan man se t.ex. i filmen Cabaret med Liza 
Minelli. Filmen i sin tur bygger på de båda romanerna Mr 
Norris Changes Trains (1935) och Goodbye to Berlin (1939) av 
den engelske författaren Christopher Isherwood som bodde i 
Berlin under åren 1929–1933.

Det var inte bara på kulturens område det hände mycket. 
Den tekniska utvecklingen gick också med stormsteg. Det 
gällde inte bara bil och flyg, utan också film och radio. 1917 
grundades i Berlin UFA (Universum Film-AG) som var den 
tyska motsvarigheten till SF (Svensk Filmindustri). UFA 
producerade på tjugotalet många berömda stumfilmer, bl.a. 
Fritz Langs Dr. Mabuse, der Spieler (1922) och F. W. Murnaus 
 Draculafilm Nosferatu (1922). Det första knastriga radiopro-
grammet kunde man höra i Tyskland 1923. Filmen och radion 
öppnade en helt ny värld och hade stor dragningskraft. Natio-
nalsocialisterna som var på frammarsch insåg också snabbt att 
de kunde dra nytta av filmen och radion i sin propaganda.

Expressionismen
Den rörelse inom konst och litteratur som präglar Europa 
under åren 1910–1924 är expressionismen. Ursprungligen 
användes begreppet för den unga målargeneration som 1905 
i Dresden slöt sig samman i gruppen Die Brücke (Emil Nolde, 
Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff). 
En annan grupp samlades i München under namnet Der blaue 
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Reiter (Wassily Kandinsky, August Macke, Franz Marc, Paul 
Klee). Det litterära centrumet för expressionismen var Berlin. 
Expressionismens ”uttryckskonst” var en motrörelse till natu-
ralismens verklighetsåtergivning och den impressionistiska 
”intryckskonsten”. Det innebar att konstnärer och författare 
inte längre beskrev det de såg med sina ögon i verkligheten, 
utan att de gav uttryck för vad de kände inom sig. Kurt Pint-
hus som var en av expressionismens viktigaste talesmän, sam-
manfattade detta så här: ”Verkligheten är inte utanför oss, utan 
inom oss”. Ett känt exempel på expressionism från konstens 
värld är Edvard Munchs målning Skriet (1893), där flickan på 
bron, men också den omgivande naturen är en enda återspeg-
ling av den ångest som kommer inifrån  människan .

Vad var det då expressionisterna ville ge uttryck för? Kort 
sagt protesterade de mot hela den borgerliga världen. I stället 
för konventioner och gamla traditioner ville de ha en föränd-
ring av samhället. De vände sig mot faders- och gubbväldet. 
Betecknande är de expressionistiska tidskrifternas titlar som 
vittnar om kulturkritik och uppbrottsstämningar: Der Auf-
bruch, Die Entfremdung, Die Aktion och Der Sturm.

Expressionisterna var emot krig, våld och militarism. De 
ville också befria människan ur teknikens grepp, eftersom 
den bara ledde mänskligheten mot undergång. Genom att 
förändra den enskilda människan och göra henne till en ”ny 
människa”, menade expressionisterna att det var möjligt att 
förnya världen och att rädda mänskligheten från hotande 
undergång. Viktigt för dem var tankar på förbrödring och 
internationell förståelse. Ett gemensamt tema var också den 
överbefolkade storstaden, som man skildrade negativt och 
med många frånstötande detaljer.

På det stora hela kan man i den expressionistiska litteratu-
ren urskilja tre strömningar som delvis flyter in i varandra: En 
som brutalt lyfter fram sociala skillnader och motsättningar, 
en andra som har frälsaranspråk och kräver förnyelse utifrån 
en anda av broderlig människokärlek, och slutligen en tredje 
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aktivistisk och revolutionär strömning som strävar mot en 
socialistisk samhällsordning.

För att framföra sina tankar använde sig expressionisterna 
mest av lyrik och drama. Representativ för lyriken var den 
av Kurt Pinthus utgivna antologin Menschheitsdämmerung 
(1919). Under rubriker som Sturz und Schrei och Erweckung 
des Herzens hittar man här dikter av bl.a. Georg Trakl, Else 
Lasker-Schüler, Gottfried Benn, Georg Heym, Franz Werfel 
och Ernst Stadler.

Visioner och starkt bildspråk – Georg Trakl
Georg Trakl (1887–1914) studerade till apotekare och kom 
vid första världskrigets början som sjukvårdare ut till fronten i 
Galizien (nuvarande södra Polen). Vid det stora slaget vid Gro-
dek fick han ett nervöst sammanbrott när han skulle försöka 
ta hand om bortåt hundra svårt skadade utan att det ens fanns 
förband till såren. I sin förtvivlan över detta begick han själv-
mord. Först efter hans död utkom diktsamlingarna Sebastian 
im Traum (1915) och Dichtungen (1917). Trakl började som 
symbolist, men från 1910 närmade han sig alltmer en expres-
sionistisk stil. Hans lyriska värld är sammansatt av ett fåtal 
motiv, gestalter, landskap och färger som oupphörligt kom-
bineras och konfronteras med varandra. Detta sker till den 
grad att man t.o.m. talat om Trakls verk som en ”enda dikt”. I 
denna dikt löses språkets relation till verkligheten alltmer upp. 
Det han gestaltar är en sluten, svårmodig, men sällsamt vacker 
värld med stor suggestionskraft. Motiv som ofta återkommer 
i hans dikter är kvällen, hösten och döden. Så även i dikten 
Grodek där skönheten i det höstliga landskapet kontrasteras 
mot slagfältets fasor och död. Bildspråket är avsiktligt dunkelt, 
färgrikt och talar med stark sinnlighet till känslorna.

Ett urval av Trakls dikter, prosa, dramer och brev finns 
utgivna på svenska i samlingen Ondskans förvandling.
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En kvinnlig centralgestalt – Else Lasker-Schüler
Else Lasker-Schüler (1869–1945) föddes i en judisk familj 
och levde i Berlin till 1933 då hon på grund av nazisternas 
för följelse bosatte sig i Schweiz. Sina sista år tillbringade hon 
i Jerusalem. I Berlin umgicks hon i konstnärskretsar och blev 
något av en excentrisk kvinnlig centralgestalt i denna mans-
präglade värld. Lasker-Schüler skrev mest lyrik. Hon publi-
cerade ofta sina dikter i den tyska expressionismens mest 
berömda tidskrift Der Sturm som hennes man, den mångsidigt 
begåvade konstkritikern och kulturpersonligheten Herwarth 
Walden (1878–1941) gav ut. 1902 kom hennes första dikt-
samling Styx ut och tre år senare Der siebente Tag (1905). I 
dessa diktsamlingar liksom i de senare, Meine Wunder (1911) 
och Mein blaues Klavier (1943), uppstår en egen värld sam-
manfogad av judiska, kristna och orientaliska element. På ett 
associerande och metaforrikt språk skriver Lasker-Schüler 
om hänryckt kärlek, smärta, sorg och ensamhet. Ett exempel 
på hennes enastående förmåga att förbinda ord, bild, klang, 
rytm och själ till fascinerande språklig skönhet är dikten Ein 
alter Tibetteppich från 1910. Lasker-Schüler skrev också pro-
sa, bl.a. Der Prinz von Theben (1911) och Der Malik (1919), 
som hon själv illustrerade med teckningar och akvareller. På  
svenska finns Dikter & porträtt med tolkningar av Else Lasker-
Schülers lyrik.

Den ”gröna guden” – Oskar Loerke
En mindre framträdande gestalt på det expressionistiska 
konsttåget var Oskar Loerke (1884–1941). Han tog till sig 
expessionismens metaforiska språk, men höll sig på avstånd 
från allt som verkade vara enbart ett mode. Jämfört med 
George och Rilke är Loerke mycket närmare naturen i sin 
diktning. Loerke förmår fånga storstadsmänniskans längtan 



första världskriget och weimarrepubliken …

199

efter närhet till jorden och till naturens stumma, magiska 
under, det som Loerke kallar den ”gröna guden”.

I sin sena, mera svårgenomträngliga lyrik ger Loerke uttryck 
för den press han som skapande konstnär kände sig utsatt för 
under nazisttiden. Det kan man se i samlingen Der Silber-
distelwald (1934), där han försöker försvara den konstnärliga 
friheten mot den likriktning som nazisterna införde inte bara 
på politikens utan också på kulturens område. Diktsamlingar 
som Die heimliche Stadt (1921), Atem der Erde (1930) och 
Der Wald der Welt (1936) kom att få stor betydelse som före-
bild för de unga diktarna och framförallt naturlyriken efter 
1945. I samlingen Utblick finns tolkningar till svenska av 
Loerkes poesi.

Provocerande poesi – Gottfried Benn
Gottfried Benn (1886–1956) var läkare och specialist för hud- 
och könssjukdomar i Berlin. Parallellt med sin professionella 
verksamhet skrev Benn lyrik, men han skilde alltid strängt på 
rollen som läkare och diktare. Ja, han levde ett slags dubbelliv 
som han också berättar om i självbiografin Doppelleben (1950). 
Hans första diktsamling Morgue und andere Gedichte kom ut 
1912. Redan följande år publicerade han Söhne och 1917 kom 
samlingen Fleisch. Dessa dikter var oerhört provocerande och 
gjorde Benn snabbt lika skandalomsusad som berömd.

Varför då? Jo, genom att de skakade om alla gamla före-
ställningar om vad poesi egentligen var för någonting. Vad 
Benn skildrade i sin lyrik var nämligen den brutala och nakna 
verklighet han såg på sjukhus, bårhus och fattigstugor. Utan 
någonsomhelst sentimentalitet, men ändå poetiskt målar han 
bilder av obduktioner, förruttnelse, syfilisangripen hud och 
variga könsorgan. Det här är ett slags expressionistisk ”anti-
poesi”. Den struntar blankt i de regler som gäller för vad som 
anses vara vackert och godtagbart.
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När Hitler hade tagit makten 1933 var Benn först för 
nazismen. Hans ställningstaganden samma år framgår klart 
i essän Der neue Staat und die Intellektuellen och i det öppna 
brevet till Klaus Mann, Antwort an die literarischen Emigran-
ten. Men han insåg redan efter ett år att det var ett misstag att 
stå på samma sida som nazisterna. Snart föll han också i onåd 
för sina ”omoraliska” dikter. Det slutade med att han 1938 
fick publiceringsförbud. Men han fortsatte skriva och dikten 
Monolog från 1941 är ett aggressivt utfall där Hitler ses som 
en clown och nazismen som barbarisk.

Efter andra världskriget öppnade Benn igen sin läkarmot-
tagning i Berlin. Samtidigt blev han med sin språkliga magi 
en förebild för andra lyriker i efterkrigstidens Tyskland (se 
s. 301).

Det expressionistiska dramat – Georg Kaiser
Det var inte bara lyrik expressionisterna skrev, utan också 
dramer. Georg Kaiser, Ernst Toller, Carl Sternheim och 
Ernst Barlach var dramatiker. Deras tanke var – helt i expres-
sionismens anda – att världen skulle kunna förändras endast 
genom att människan förändrade sig. Det här var ett budskap 
som var som klippt och skuret för att framföras på en scen. 
Men för att budskapet skulle gå hem krävdes ett nytt sätt 
att spela teater på. En av vägröjarna för det nya dramat var 
Oskar Kokoschka (1886–1980). I pjäsen Mörder, Hoffnung 
der Frauen (1910) använder han sig bl.a. av pantomim, spe-
ciell ljussättning och spännande scenlösningar för att gestalta 
den ”eviga kampen” mellan man och kvinna.

Utmärkande för det expressionistiska dramat var också 
att personerna inte hade några namn, utan uppträdde som 
typer, t.ex. ”mannen”, ”kvinnan” eller ”den namnlöse”. På så 
sätt ville man betona det allmängiltiga i dramats handling. 
Mycket tydligt ser man detta i Georg Kaisers (1878–1945) 
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båda dramer Gas I och Gas II (1918–20; ”Gas: skådespel i 
två delar”). Alla personer är namnlösa och uppdelade i blå 
eller gula figurer utan egen personlighet. Språket är kort-
hugget och telegramartat. Allt för att ge åskådaren en bild 
av en genomteknisk värld som gör människan till slav under 
maskinerna. Handlingen utspelar sig på en gasfabrik som till 
slut exploderar. Civilisationen bryter samman, men samtidigt 
öppnar sig genom katastrofen också oanade möjligheter: den 
hoppfulla visionen om ett nytt slags liv.

Den ”nya människan” som moraliskt föredöme
Kaisers dramer fick stort inflytande på teaterns utveckling 
både i Europa och i USA. Med sina bortåt sjuttio dramer var 
han på sin tid en av de mest  spelade dramatikerna i Tyskland. 
Efter det nazistiska makttillträdet fick Kaiser dock skrivför-
bud och han emigrerade 1938 till Schweiz. Innan han skrev 
Gas-dramerna, författade han expressionisttidens mest kända 
teaterpjäs Die Bürger von Calais (1914). Kaiser blev inspire-
rad av Rodins kända staty med samma namn. Själva ämnet 
fick han från hundraårskriget mellan England och Frankrike 
(1339–1453).

Efter segern i ett fältslag marscherar den engelske kungen 
med sina trupper mot Calais. Invånarna försvarar sig hjälte-
modigt och håller ut ett helt år. Men när deras livsmedels-
förråd tar slut vill de frivilligt överlämna sig till den engel-
ske kungen Eduard mot att denne skonar stadens invånare. 
Eduard går med på det på följande villkor: att sex av stadens 
mest ansedda borgare kommer ut från staden, barhuvade och 
iklädda bara skjorta. De ska dessutom ha ett rep om halsen 
och hålla fram stadens nycklar. Då ska kungen skona invå-
narna och inte heller förstöra staden.

Men nu är det så att sju av stadens invånare anmäler sig 
frivilligt. Vem ska då bli den som klarar sig? Lösningen kom-
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mer oväntat genom att en av invånarna begår självmord av 
egen vilja. Genom denna osjälviska handling blir han till ett 
moraliskt föredöme för de andra. De får på så sätt mod att 
offra sig för att rädda staden, men benådas till slut oväntat 
av den engelske kungen. Självmordet kan alltså verka ”onö-
digt”, men förkroppsligar just det som expressionisterna åsyf-
tade med den ”nya människan”: en människa som ställer det 
gemensamma bästa före sina egna intressen.

Ja till revolution, nej till våld – Ernst Toller
En annan expressionistisk dramatiker som drog mycket 
publik var Ernst Toller (1893–1939). Toller var socialist och 
1919 en av hjärnorna bakom den revolt som ledde till att 
en rådsrepublik utropades i Bayern. Upproret slogs ner bru-
talt efter blodiga strider. Följden blev att Toller hamnade i 
fängelse i fem år. Under fängelsetiden gav han ut sitt första 
drama Die Wandlung (1919). I det visar han hur en ung man 
förvandlas från glödande patriot till pacifist efter allt han sett 
och upplevt under första världskriget.

I fängelset skrev Toller också revolutionsdramat Masse 
Mensch (1920). Han visar hur en kvinna med välbärgad bor-
gerlig bakgrund gör gemensam sak med proletariatet. Hon 
uppmanar de fattiga att strejka, för att de ska få det bättre, 
men hon vill samtidigt inte att de ska ta till våld. Vad Toller 
vill skildra i sitt drama är det dilemma en moraliskt ansvars-
full människa står inför, när hon förstår att genomgripande 
sociala förändringar inte kan ske utan våld, men att våld hel-
ler inte är någon lösning på problemet, eftersom våld bara 
föder mera våld. Denna motsägelsefullhet var ett problem 
som plågade Toller hela livet.

Tollers mest kända drama är Hinkemann (1923). Huvud-
personen Hinkemann är en hemvändare från kriget som 
genom en skottskada mist sitt könsorgan. Han blir mobbad 
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av sin omgivning och hånad av sin fru som inte visar något 
medlidande med honom. Hinkemann blir alltmer ensam 
och förlorar till slut tron på själva livet. Han ser ingen annan 
utväg än att hänga sig. Hinkemann blir en symbol för den 
hopplösa situation hundratusentals krigsinvalider befann sig i 
efter första världskrigets slut.

Efter sina år i fängelset lämnade Toller expressionismens 
extatiska känslosvall för en dokumenterande saklighet och ett 
filmiskt uttryckssätt. Syftet var att åskådliggöra det moderna 
livets hets och komplexitet. Resultatet kan man se i dramat 
Hoppla wir leben (1927; ”Hoppla vi lever”) som är ett sati-
riskt panorama över förhållandena i Weimarrepubliken. Helt 
i enlighet med Tollers intentioner gjorde den radikale regis-
sören Erwin Piscator (1893–1966) en berömd uppsättning av 
pjäsen i Berlin.

För sina politiska åsikters skull var Toller tvungen att 
lämna Tyskland 1933. Redan samma år utkom självbiografin 
Eine Jugend in Deutschland (”Ungdom i Tyskland”) som både 
ger en inträngande bild av en krigsmärkt generation och en 
saklig ögonvittnesskildring av de misslyckade tyska försöken 
till revolution under åren 1918–1919.

I expressionismens utkant  
– Ernst Barlach och Carl Sternheim

Till de expressionistiska dramatikerna brukar också Ernst 
Barlach (1870–1938) och Carl Sternheim (1878–1942) 
räknas. Barlach är ju främst känd som skulptör och grafiker, 
men han har även skrivit visionära dramer, t.ex. Der tote Tag 
(1912), Der arme Vetter (1918) och Die Sündflut (1924), 
som alla utmärks av ett komplext symbolspråk och suggesti-
va scenlösningar. Dramerna handlar om andlig pånyttfödel-
se. De visar vilka svårigheter känsliga människor hamnar i 
när de genom att leva och verka som förebilder vill försöka 
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höja graden av godhet i världen, men bara stöter på ovilja 
och oförståelse.

Generationskamraten Carl Sternheim fick sina största 
framgångar med en rad komedier, t.ex. Die Hose (1911; 
”Byxorna”), Bürger Schippel (1913) och Der Snob (1914) som 
publicerades under den ironiska samlingstiteln Aus dem bür-
gerlichen Heldenleben. Den sarkasm som kommer till uttryck 
i denna titel riktar sig mot de borgerliga skikten i det tyska 
samhället före första världskriget. Med sina angrepp på det 
wilhel minska Tysklands moraliska förljugenhet, karriärism, 
klassmedvetenhet och språkliga floskler är Sternheim tillsam-
mans med Heinrich Mann den mest uttalade satirikern under 
1900-talets första årtionden.

Folklig teater – Carl Zuckmayer
De flesta expressionistiska dramer tillhör numera litteratur-
historien, men redan när Carl Zuckmayers (1896–1977) 
drastiska komedi Der fröhliche Weinberg sattes upp i Berlin 
1925 hade expressionismen börjat kännas urvattnad. I stället 
för ansträngt patos trädde nu humor och underhållning fram. 
Pjäsen utspelar sig bland vinbönder i Rhein-Hessen hösten 
1921 och är skriven på dialekt. Kombinationen av mild satir, 
situationskomik, parodiering av olika provinsiella karaktärer 
och viss erotisk lössläppthet gjorde att Der fröhliche Weinberg 
blev en mindre skandal som drog stor publik och fortfarande 
gör det.

Störst framgång hade Zuckmayer med Der Hauptmann 
von Köpenick (1931; ”Kaptenen från Köpenick: en tysk saga”) 
som är en satir över den preussiska militarismen, byråkratin 
och fixeringen vid auktoritet. En godhjärtad man som här 
söker arbetstillstånd tröttnar på att malas runt mellan byrå-
kratins kvarnstenar. Han tar saken i egna händer. Först till-
skansar han sig en kaptensuniform och drar på sig den. Sedan 
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utnyttjar han den överdrivna preussiska respekten för unifor-
mer, spelar officer och beordrar helt enkelt ett par vaktsolda-
ter att häkta borgmästaren i Köpenick som inte lämnar ut de 
tillståndspapper han behöver.

Dessa båda komedier sågs inte med blida ögon av 1933-års 
makthavare utan förbjöds. Zuckmayer gick då i amerikansk 
exil och skrev där publiksuccén Des Teufels General (1946) 
som han tillägnade dem som gjort motstånd mot Hitlerregi-
men (se s. 268).

Dadaismen – en frigörelse från alla regler
Impulserna från expressionismen var vitaliserande för teatern 
och litteraturen, men många fick också nog av bristen på kon-
kretion. Till dem hörde tjugo konstnärer och författare som 
1918 undertecknade det Dadaistiska manifestet, i vilket de 
vände sig mot expressionismen och dess ”blodfattiga abstrak-
tioner”.

Vad är då ”dadaism”? Det anarkistiska grunddraget i denna 
-ism sammanfattas väl i manifestets slutord: ”Att vara emot 
detta manifest, är att vara dadaist!” Själva ordet ”dada” betyder 
käpphäst på franska, men annars betyder det egentligen ing-
enting annat än det ”dada” som småbarn säger innan de kan 
tala. Dadaisterna ville också tala på sitt alldeles speciella sätt. 
De vände sig emot konstförståsigpåarnas och de etablerade 
författarnas sätt att skriva och uttrycka sig. Dadaismen var 
ingenting annat än en provokation av allt som ansågs fint och 
rätt inom konst, musik och litteratur. En antikonst. Målet för 
dadaisterna var att reta gallfeber på den borgerliga publiken.

Det hela började 1916 i Zürich. Hugo Ball (1886–1927) 
grundade där ”Cabaret Voltaire”. Att hans efternamn på 
svenska betyder ”kul”, ”häftig” hade Ball nog gillat. På denna 
kabaré uppträdde tillsammans med honom flera andra konst-
närer och författare – bl.a. Hans Arp, Richard Huelsenbeck 
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och Tristan Tzara – med föreställningar som man idag skulle 
beteckna som happenings eller performancekonst med musik 
och dans. Man improviserade mycket, läste nonsens- och 
ljuddikter, associerade fritt och gjorde samtidigt gymnastik-
övningar. Eller också läste man flera texter och dikter på en 
och samma gång. På så sätt försökte man skapa en sorts ny 
verklighet som pågick på flera plan samtidigt.

Språkets innehåll och grammatik hamnade på sophögen. 
Allt var lek. Det enda som höll ihop orden var rytmen. På det 
sättet åstadkom man ett slags språkliga montage. Innehålls-
mässigt bands orden samman av de associationer de framkal-
lade. Inom konsten gjorde man collage av foton, affischbitar,  
tidningstexter och bilder som man klippte, klistrade och 
fogade samman till nya helheter. Allt det här var en protest 
mot den ”fina” – den etablerade – litteraturen och konsten. I 
den postumt utgivna dagboken Die Flucht aus der Zeit (1992; 
”Flykten ur tiden”) kan man läsa hur Hugo Ball på tjugotalet 
beskriver detta radikala angrepp på kulturetablissemanget.

Den borgerliga publiken reagerade precis som dadaisterna 
hade hoppats: de blev både chockade och aggressiva. Dada 
spred sig snart över hela Europa och när Marcel Duchamp 
1917 på en konstutställning i New York ställde ut en urinoar i 
sanitetsporslin som konstverk, ja då handlade han helt i dada-
isternas smak.

Språk och dikt utan logik – Hans Arp
Den mest mångsidige av dadaisterna, Hans Arp (1887–1966), 
var både skulptör, målare och författare. Helt i dadaismens 
anda proklamerade han: ”Vi vill inget annat än att vara fräcka 
vid varje tillfälle som bjuds.”

Arp gav ut flera diktsamlingar bl.a. Der Vogel Selbdritt 
(1920; ”Fågel och slips”), Die Wolkenpumpe (1920) och Weißt 
du schwarzt du (1930). I dem protesterar han mot allt vad 
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”ordning och reda” heter. I stället kastar han liksom tärning 
med orden och använder sig av dem utan någon logik. Humo-
ristiskt som en lekfull och självironisk clown blandar och ger 
Arp ur sin fantastiska språkkortlek. Han associerar fritt och 
låter det undermedvetna diktera när han skriver. Ofta hamnar 
orden på detta sätt i helt nya betydelsesammanhang.

I stället för den logiska och rationella verkligheten visar 
Arp i sina dikter fram en verklighet som på ett drömartat och 
associerande sätt kopplar ihop medvetet och undermedvetet, 
tankar och känslor. Hjärnans kontrollfunktion är bortkopp-
lad och resultatet blir liksom i en dröm både verkligt och 
overkligt på samma gång.

Just så här skrev även surrealisterna sina dikter. Surrealis-
men var påverkad av dadaismen, men i Tyskland blev surrea-
lismen aldrig så betydelsefull som i Frankrike med diktaren 
André Breton (1896–1966).

MERZ-diktaren – Kurt Schwitters
En själsfrände till Arp var konstnären och författaren Kurt 
S chwitters (1887–1948). Han hade en liknande syn på 
 konsten och litteraturen som dadaisterna, men han kallade allt 
han gjorde för MERZ. Anledningen till det var att Schwitters i 
ett av sina första bildcollage hade ordet MERZ som blickfång, 
ett ord som egentligen var en bit av brevhuvudet ”Commerz-
bank Hannover”. För Schwitters blev nu detta MERZ ett slags 
symbol för allt som hade med konst och litteratur att göra:

Efter den här karaktäristiska bilden kallade jag nu alla mina tav-
lor för MERZ-bilder. Senare använde jag också den beteckning-
en på mina dikter … och allt annat som jag gjorde. Nu kallar jag 
mig själv MERZ.

På samma sätt som han gjorde sina tavlor, satte han också ihop 
sina dikter av allt möjligt textmaterial – t.ex. samlingen Anna 
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Blume (1922) – och fick på det viset fram nya och oväntade 
texter. Ibland gjorde han dikter som helt byggde på syn- och 
ljudintryck, ett slags ordpussel som han sedan själv framförde 
på scen med stor inlevelse. Ett urval dikter av Schwitters finns 
på svenska i samlingen Evigheten varar längst (1991).

En tidig föregångare till Schwitters och det dadaistiska 
konstuttrycket, men också till den konkreta poesin på fem-
tiotalet, var Christian Morgenstern (1871–1914). Hans non-
sensdikter i samlingarna Galgenlieder (1905; ”Visor i galgen”) 
och Palmström (1910; ”Palmström”) är fulla av absurditeter 
och groteskerier med vilka han ville ställa ”den meningslösa 
världen på huvudet”.

Alla dessa -ismer
Litteraturens och konstens landskap är aldrig oföränderligt 
utan befinner sig ständigt i rörelse. Protest, omvärdering och 
förkastande av det som varit är del av denna rörelse vars grän-
ser inte alltid är tydliga och utstakade. Alla de olika litterära 
-ismer som berörts i det föregående: realismen, naturalismen, 
symbolismen, impressionismen, expressionismen, dadaismen 
och surrealismen bör man därför uppfatta främst som ett slags 
orienteringshjälp för att förstå de många olika sätt som fanns 
– och finns – för att beskriva människans inre och yttre verk-
lighet. Sällan är det så att vissa författare kan tillskrivas enbart 
den ena eller den andra -ismen, utan de kanske har lite av 
allt eller också förändras deras stil, innehåll och engagemang 
under loppet av författarskapet. I just det ligger litteraturens 
dynamik och dragningskraft.
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Den nya sakligheten i litteraturen
Efter expressionisternas känslorusiga världsförbättrariver och 
dadaismens lekfulla frigörelse från alla regler skedde en påtag-
lig tillnyktring på det litterära området. All världsfrämmande 
spekulation bannlystes. Litteraturen inskränkte sig till att 
protokollera och kritiskt genomlysa verkligheten.

Man talade om ”Neue Sachlichkeit”, en ny och mera sak-
ligt dokumenterande inställning i litteraturen. Det betydde 
att författarna tog upp vardagsliv, aktuella politiska händel-
ser och ofta kritiserade sin samtid. Också språket skulle vara 
sakligt och anpassat till tiden. Den nyktra reportagestilen var 
idealet. Egon Erwin Kisch (1885–1948) utvecklade i Der 
rasende Reporter (1925; ”Den rasande reportern”) reportaget 
till en litterär konstform. Han förstod sig på att spåra upp 
sensationer och att se dem i ett större sammanhang som del i 
de sociala och politiska jäsningsprocesser som pågick i Tysk-
land.

Politiskt stod författarna ofta till vänster om mitten i sina 
åsikter och såg som sin uppgift att varna för de populistiska 
råttfångarna på högerkanten. Viktiga medier för påverkan var 
de politiska kabaréerna och de kritiska litterära tidskrifterna 
– t.ex. Die Weltbühne – som kom ut vecko- eller månads-
vis. Dessa tidskrifter som blomstrade under tjugotalet blev 
angreppsmål nummer ett för de högerradikala krafterna.

De nysakliga romanerna blev ett slags reportage som 
kunde innehålla faktaredogörelser, tidningsurklipp, tidta-
beller, texter från annonspelare med mera. Just så skrev t.ex. 
Alfred Döblin och Erich Kästner i en del av sina böcker. Den 
här iakttagande och medvetet distanserande stilen var också 
utmärkande för Kurt Tucholskys lyrik och Bertolt Brechts 
teaterpjäser (se kap. 12).

Den nya sakligheten var även ett innovativt program 
för den bildande konsten. 1919 grundade Walter Gropius 
(1883–1969) i Weimar ”Bauhaus”, en skola för konsthant-



första världskriget och weimarrepubliken …

210

verk, formgivning och arkitektur som verkade för en saklig 
brukskonst. Estetiska anspråk skulle kopplas till funktionali-
tet och praktisk användbarhet.

Den undre världen i storstaden Berlin  
– Alfred Döblin

Alfred Döblin (1878–1957) växte upp i Berlin och här 
hade han sin läkarmottagning i fattigkvarteren. Genom sina 
patienter kom han i kontakt med allt det elände, det våld och 
den kriminalitet som ofta dolde sig bakom den utåt glänsan-
de storstadsfasaden. Döblin bodde i Berlin till 1933. Efter 
Hitlers maktövertagande emigrerade han till Paris och sedan 
vidare till USA. Visserligen återvände han till Tyskland efter 
andra världskriget, men han kände sig inte längre hemma 
där.

Döblin fick sitt genombrott med en samling psykoana-
lytiskt inspirerade berättelser med den märkliga titeln Die 
Ermordung einer Butterblume (1913). Internationellt känd 
blev han emellertid för sin stora roman Berlin Alexander-
platz (1929; ”Berlin Alexanderplatz”). Att romanen blev så 
framgångsrik berodde delvis på att Döblin för första gången 
i den tyska litteraturen skildrade storstadens undre värld med 
inbrottstjuvar, prostituerade, hallickar och andra kriminella. 
Men det var inte bara människorna Döblin var ute efter att 
skildra, utan lika mycket själva staden med dess gator, män-
niskoträngsel, trafikljud, jazzmusik, sjaskiga horstråk, rökiga 
ölstugor och bländande ljusglitter.

När Berlin Alexanderplatz börjar har transportarbetaren 
Franz Biberkopf precis kommit ut ur fängelse. Inför sig själv 
avger han löftet att nu leva ett ärligt och anständigt liv. Han 
säljer tidningar på Alexanderplatz och på kvällarna håller han 
till på ölsjapp, danshak och barer där det mest sitter hallickar. 
Han vill leva ärligt, men är dömd att misslyckas. Franz blir 
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vän med den hårdkokte gangstern Reinhold som är opålitlig 
och för Franz bakom ljuset. När Franz till slut vet för myck-
et om alla skumraskaffärer som pågår, knuffar Reinhold ut 
honom framför en bil. Franz blir svårt skadad och förlorar en 
arm. Han kommer då fram till att det inte lönar sig att vara 
ärlig. Han blir hallick. Reinhold dyker upp igen, våldtar och 
stryper Franz’ flickvän, men den som åker dit för mordet är 
Franz. Det blir för mycket för honom. Han bryter ihop och 
hamnar på mentalsjukhus. När Reinhold till slut ändå blir 
utpekad som den skyldige är Franz redan en bruten man.

En helt ny berättarteknik
För att fånga in storstadens atmosfär och snabba puls använ-
der sig Döblin i Berlin Alexanderplatz av en ny sorts fragmen-
terad berättarteknik. Det finns ingen fortlöpande handling 
i romanen, utan Döblin har skrivit på samma sätt som man 
klipper ihop en film. Det betyder att platserna där händelser-
na utspelar sig plötsligt växlar eller att sådant som egentligen 
inträffar vid olika tidpunkter och på olika platser vävs sam-
man. I texten fogar han också in reklamslogans, bibelcitat, 
schlagertexter, väderleksrapporter, statistik, brev, dagboks-
blad, polisprotokoll, tidningsurklipp, spårvagnstidtabeller 
m.m. Den här sortens montageteknik gör att boken, trots att 
den fascinerar, ibland kan kännas svårläst och utan samman-
hang.

Det är inte bara den yttre verkligheten Döblin beskriver 
på detta sätt, utan också det som händer i Franz Biberkopfs 
huvud, i hans medvetandeström. Franz tänker inte alltid helt 
logiskt. Han associerar ständigt och gör utvikningar utan att 
följa någon snitslad tankebana. Genom att följa Franz’ inre 
monolog får man som läsare en direkt inblick i hur han rea-
gerar på det han ser och upplever i storstaden. Staden blir på 
så sätt hans motspelare i boken.
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Den här berättartekniken finner vi också t.ex. i James 
Joyce’ Ulysses (1922) och i Dos Passos storstadsroman Man-
hattan Transfer (1925). Avsikten med detta grepp är att ge en 
bild av storstadens oöverskådlighet, det kaos som omger den 
lilla människan och som till slut förgör henne.

Satir och träffsäker humor – Kurt Tucholsky
I tjugotalets Berlin var det populärt att gå på kabaré. Det var 
en kulturform som tog direkt fasta på sådant som var aktu-
ellt. Särskild känd var Max Reinhardts (1873–1943) poli-
tiska kabaré ”Schall und Rauch”. En av dem som skrev sati-
riska texter och dikter för denna kabaré var Kurt Tucholsky  
(1890–1935). Tucholsky var en briljant skribent som kunde 
förena bitande kritik med träffsäker humor. Inte för inte 
kallade man honom för Weimarrepublikens Heinrich Heine. 
Tucholskys pacifism och hans kompromisslösa kritik av allt 
som hindrade demokratins utveckling gjorde att han fick 
många mäktiga fiender bland de konservativa och bland 
nazisterna.

Tucholsky var oerhört produktiv. Under olika pseudonymer 
som Kaspar Hauser, Peter Panter och Theobald Tiger skrev 
han för många olika tidningar och tidskrifter. Speciellt gärna 
medarbetade han i den vänsterliberala Die Weltbühne, som 
var Weimarrepublikens mest kända tidskrift för kultur och 
radikaldemokratisk reformpolitik. Utgivare av Die Weltbühne 
var Carl von Ossietzky (1889–1938) som häktades efter det 
nazistiska maktövertagandet 1933. När han till delades Nobels 
fredspris för 1935 i efterskott satt han i koncentrationsläger 
för sina oppositionella åsikters skull och förvägrades hämta 
priset i Oslo 1936.

1929 gav Tucholsky ut den mot nazismen starkt kritiska 
skriften Deutschland, Deutschland über alles (”Tyskland, vårt 
Tyskland”) med flera provocerande fotomontage av konst-
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nären John Heartfield. Av uppgivenhet över förhållandena i 
Tyskland flyttade Tucholsky samma år till Sverige. 1933 från-
togs han sitt tyska medborgarskap och hans skrifter brändes 
på bål. Följande år ansökte han om svenskt medborgarskap, 
men fick avslag. Deprimerad och förtvivlad över nazisternas 
politiska framgångar begick han självmord 1935. Hans grav 
finns idag under en ek på kyrkogården i Mariefred.

Under sin tid i Sverige skrev Tucholsky den omtyckta och 
fortfarande mycket lästa Schloß Gripsholm (1931; ”Grips-
holms slott: en sommarsaga”) som med vissa mörka tidsstråk 
är en solig och underhållande berättelse om en semester i Sve-
rige. Till bokens popularitet har säkert Tucholskys skildring 
av en oskyldig erotisk trekantshistoria bidragit, något som 
under Weimarrepublikens tid sågs som ett vågat inslag.

Poesi och populära ungdomsböcker  
–   Erich Kästner

Den karaktäristiska blandningen av underhållning, poli-
tik och avsaknad av respekt för traditionell poesi som var 
så typisk för Tucholskys lyriska texter utmärker också Erich 
Kästners (1899–1974) kabarésånger och dikter. Det gäller 
t.ex. den satiriska dikten om Tyskland ”Kennst du das Land, 
wo die Kanonen blühn” ur samlingen Herz auf Taille från 
1928. Dikten knyter an till den kända diktraden av Goethe 
– ”Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn”. Den riktar 
sig mot militariseringen och byråkratin i Tyskland och är ett 
gott exempel på ”brukslyrik” som är skriven för dagen och 
inte för evigheten.

Kästners språkligt suveräna poesi innehåller lekfulla betrak-
telser av vardagen och har både satirisk spets och mjuk humor. 
Det kan man se t.ex. i samlingen Gesang zwischen den Stüh-
len (1932; ”Dikter”). Hans lyrik har dock inte alls fått den 
breda uppmärksamhet som kommit hans prosaböcker till del, 
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framförallt de kända ungdomsböckerna Emil und die Detek-
tive (1928; ”Emil och detektiverna”), Pünktchen und Anton 
(1931; ”Pricken och Anton”) och Das fliegende Klassenzimmer 
(1933; ”Det flygande klassrummet”). I boken om skolpojken 
Emils spännande jakt på en tjuv som stulit pengar av honom, 
tar Kästner ett alldeles nytt berättargrepp. Han koncentrerar 
sig nämligen på barnen, ställer dem i berättelsens centrum, 
får dem att handla självständigt och låter de vuxna uppträda 
enbart som bifigurer. Det var ett koncept som blev mycket 
framgångsrikt. Boken har filmats många gånger och översatts 
till mer än 20 språk.

För vuxna har Kästner skrivit bl.a. romanen Fabian (1931; 
”Fabian: berättelsen om en moralist”), som ger en satirisk 
skildring av det moralupplösta livet i Berlin vid tjugotalets 
slut. Kästner visar hur cynismen breder ut sig, hur den mate-
riella framgången blir till alltings måttstock. Huvudperso-
nen Fabian super, lever erotiskt vidlyftigt och tar sig fram 
genom att författa reklamtexter för cigaretter. Genom honom 
uttrycker Kästner mycket av vad han själv såg och kände inför 
Berlin. Alla hans böcker – utom de om Emil, Dubbel-Lotta 
och underhållningsromanen Drei Männer im Schnee (1937; 
”Stackars miljonärer”) – hamnade på nazisternas förbudslista 
och brändes.

Vardagsliv under Weimarrepubliken  
– Hans Fallada

Tillsammans med Kästner är Hans Fallada (1893–1947) en 
typisk representant för den nya sakligheten i litteraturen. 
Genom sin stora inlevelseförmåga och humor har Fallada 
blivit mycket omtyckt i Tyskland som skildrare av den ”lilla 
människans” liv.

I tre romaner från 1930 till 1934 återger Fallada på ett 
språkligt enkelt och medryckande sätt händelser och vardagsliv 
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under Weimarrepubliken. Det intressanta är att han lyckas 
med att knyta tecknen på den allmänna nedgången i det tys-
ka samhället till enskilda människoöden. Den första boken 
 Bauern, Bonzen und Bomben (1930; ”Kravallerna i Altholm”) 
är en skildring av de osäkra politiska förhållandena i Weimar-
republiken. Den handlar om ett uppror bland nationalkon-
servativa bönder i Nordtyskland och hur det hårdhänt slås ner 
av den socialdemokratiska regeringen.

Pinnebergs
Mest känd har Fallada blivit för Kleiner Mann, was nun? 
(1932; ”Hur ska det gå med Pinnebergs?”) som filmades 
redan 1933 i Tyskland och 1934 i USA. Romanen handlar 
om bokhållaren Johannes Pinneberg som under krisåren 
efter första världskriget förtvivlat kämpar för att inte hamna i 
arbetslöshet. Han lyckas inte utan får gå och stämpla medan 
hans fru Emma försöker livnära familjen genom att sy och 
lappa kläder åt folk. Det unga paret älskar varann, får barn 
och har en optimistisk syn på livet och sina möjligheter. Men 
bostadsbyten, osäkra jobb och ständig pengabrist tär på dem. 
Pinneberg går ner sig alltmer. När han så en dag står utanför 
fönstret till en delikatessaffär och blir bortjagad av en polis 
för att han ser ut som en slusk, då förstår han: ”att han står 
utanför, att han inte längre hör hit, att man gör rätt i att jaga 
i väg honom: det har gått utför med honom, han har sjunkit, 
blivit utslagen.”

Situationen är hopplös för Pinneberg och hans lilla familj. 
Han begriper sig inte på de stora ekonomiska sammanhangen 
och han tror heller inte att det går att åstadkomma något med 
politiska förändringar. Återstår bara att dra sig tillbaka till det 
enda positiva han ännu har: familjen och privatlivet. Just idyl-
liseringen av familjelivet var en viktig anledning till att boken 
blev så populär.
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Ur vårt tidsperspektiv är Kleiner Mann, was nun? speciellt 
intressant därför att Fallada med sin människokännedom och 
skarpa blick för sociala sammanhang förmår visa hur en stor 
del av den tyska befolkningen tänkte, kände och hade det i 
sina liv just åren innan nazisterna tog över makten i Tyskland.

Samhällskritik, moraliskt förfall och  
motstånd mot nazismen

Wer einmal aus dem Blechnapf frißt (1934; ”Adjö – och väl-
kommen tillbaka”) är en roman som skildrar hur huvudper-
sonen Willi Kufalt när han kommer ut efter fem år i fäng-
else, bara stöter på förutfattade meningar från sin omgivning. 
Trots att Kufalt försöker hålla sig från kriminalitet glider han 
snart in i det igen. Han hamnar på nytt i fängelse. Ironiskt 
nog är han snarast tacksam för det, för här finner han det 
ordnade och lugna liv som han inte fått möjlighet att leva 
utanför murarna.

Grundtonen i Falladas romaner är pessimistisk och sam-
hällskritisk. Bättre och mer levande än i någon historiebok 
får vi inblickar i hur illa det tyska samhället fungerade under 
Weimarrepubliken och hur dessa förhållanden var en idealisk 
grogrund för den framväxande nazismen.

Till skillnad mot det stora antal författare som ålades skriv-
förbud under nazisttiden kunde Fallada fortsätta att skriva, 
utan att han för den sakens skull sympatiserade med nazister-
na. Hans stora roman Wolf unter Wölfen (1937; ”Varg bland 
vargar”) handlar om att äta eller ätas, om att överleva under 
den finansiella krisen och hyperinflationen i Tyskland 1923. 
Empatiskt skildrar Fallada den lilla människans vardag i 
arbetslöshetens förnedring. Han visar hur människorna i Ber-
lin – för att överhuvudtaget kunna överleva – tvingas handla 
på sätt som lämnar moral och medmänsklighet bakom sig, 
men trots allt finns drömmen om ett bättre liv ändå där.
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Själv försökte Fallada tidvis lösa sina problem med droger 
och alkohol. När han under ett rus skjutit mot sin fru, blev 
han 1944 satt på en anstalt för sinnessjuka kriminella i tre 
och en halv månad. Under denna tid skrev han i hemlighet 
sin mest personliga roman Der Trinker (1950; ”På livstid”) 
som på ett autentiskt och skakande sätt beskriver köpmannen 
Erwin Sommers förnedring, hans kroppsliga, själsliga och 
sociala sönderfall under alkoholens destruktiva inverkan. Här 
finns också porträtt av medpatienter, satir mot byråkrater och 
beskrivningar av anstaltslivets apati och uppgivenhet.

Falladas sista bok, Jeder stirbt für sich allein (1946; ”Ensam 
i Berlin”), bygger på ett autentiskt underlag från Gestapos 
processakter. Det är en verklighetsinspirerad berättelse om ett 
helt vanligt gift arbetarpar som förlorat sin ende son i kriget. 
Sorgen och ilskan över detta mynnar ut i en aktiv protest-
handling. De börjar skriva och i hemlighet dela ut brevkort 
som uppmanar till motstånd mot Hitler. Liksom flera av 
 Falladas andra böcker är detta en medryckande och spännan-
de Berlinskildring, en bladvändare som är både gripande och 
fasansfull i all sin konkretion.

En autentisk motståndsverksamhet av liknande slag som 
den Fallada beskriver i sin roman, pågick i München mel-
lan juni 1942 och februari 1943. Det var syskonen Sophie 
och Hans Scholl som tillsammans med fyra andra studen-
ter och en professor vid universitetet i München ingick i en 
motståndsgrupp med namnet Die Weiße Rose. Med stort 
civilkurage och mod skrev de och spred tusentals flygblad 
med direkta uppmaningar till motstånd mot nazistdiktaturen 
i flera städer i södra Tyskland och i Österrike. Systern Inge 
Scholl gav 1952 ut boken Die Weiße Rose (”Den vita rosen”) 
i vilken hon berättar om motståndsrörelsens bakgrund och 
syskonens öde.
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”Den nya kvinnan” –  
Vicki Baum, Gabriele Tergit, Irmgard Keun  

och Marieluise Fleisser
Den nya sakligheten under tjugotalet avspeglar sig också i en 
allt större kvinnlig självmedvetenhet och i en strävan efter 
emancipation. Den ”nya kvinnan” kastar av sig gamla rollför-
väntningar och prövar nya vägar. Hon gör sig oberoende av 
mannen både vad gäller yrkesval och samlevnad.

En av de första som skildrade denna nya självmedvetna 
kvinna – och själv levde upp till detta nya ideal – var Vicki 
Baum (1888–1960) i succéromanen Stud. Chem Helene Will-
füer (1928; ”Helene Willfüer kemist”) som utspelar sig i den 
akademiska världen. En ung studentska i kemi råkar bli med 
barn. Olycklig över detta försöker hon inte bara att göra abort 
utan också att ta livet av sig. Till slut reder det ändå upp sig 
och hon lyckas ta sig fram som ensamstående mor och för-
sörjare.

I denna frigjorda anda skrev även den framgångsrika jour-
nalisten Gabriele Tergit (1894–1982) sin succéroman Käse-
bier erobert den Kurfürstendamm (1931). Det är en mång-
stämmig roman om Berlin, helt i den ”nya saklighetens” stil 
och en direkt motsvarighet till Kästners Fabian. Romanen 
utspelar sig i journalist- och tidningsmiljö och är en tidig satir 
över press- och medievärlden i dåtidens Tyskland. Två kvinn-
liga romanfigurer som båda är förvärvsarbetande och ogifta 
bär fram budskapet om den ”nya kvinnans” frihet. Vägen 
till detta oberoende håller sig för den ena kvinnan inom 
skrankorna för det borgerliga samhällets moraliska ideal. Den 
andra kvinnan däremot är mera cynisk. Hon väjer inte för 
att använda sin sexualitet för att nå ekonomiska fördelar och 
yrkesmässig framgång. Det hela är ett demonstrativt avsked 
till 1800-talets värde- och moraluppfattningar.

Den viktigaste representanten för den engagerade ”nya 
kvinnan” var Irmgard Keun (1905–1982). Hennes första 
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romaner Gilgi – eine von uns (1931; ”Gilgi – en av oss”) och 
Das kunstseidene Mädchen (1932; ”Konstsilkesflickan”) träf-
fade tidens nerv mycket precist och blev skandalsuccéer. De 
återupptäcktes vid 1970-talets slut som exempel på tidigt 
ifrågasättande av rådande könsroller i det tyska samhället. 
Med ett perspektiv nedifrån skildrar Keun i de båda roma-
nerna unga kvinnor som kämpar för sin existens. De utmanar 
den traditionella kvinnorollen och är inte direkt pryda i sitt 
sätt att ta sig fram i det sociala livet, antingen det är i en stad 
i Rhenlandet eller i Berlin med dess hektiska filmvärld och 
andra förförelser.

Sedan Keuns böcker 1933 svartlistats av nazisterna för 
”otyskhet” lämnade hon Tyskland och gick i holländsk exil 
1936. Där skrev hon den viktiga romanen Nach Mitternacht 
(1937; ”Mot midnatt”). I den låter hon en ung kvinnas iro-
niska blick fånga in den samtida vardagsnazismen, angiveriet 
och det allmänna medlöperiet under Tredje rikets första år.

Skoningslöst avslöjande var också Marieluise Fleisser 
(1901–1974) i sina dramer Fegefeuer in Ingolstadt (1926) och 
Pioniere in Ingolstadt (1929). Speglade i förhållandet mellan 
könen gestaltar Fleisser den inskränkta småborgerlighetens 
och den militärt präglade manlighetens förtrycksmekanismer 
i mellankrigstidens Tyskland. Uppsättningen av Pioniere in 
Ingolstadt skedde med stöd av Brecht. Hans teateridéer gick 
ju ut på att provocera publiken till kritik och eftertanke. Att 
provokationen skedde med sexuellt stötande dialogpartier 
och handlingar gick dock för långt enligt den dåtida publi-
ken. Det blev stor skandal, en skandal som Fleisser ensam 
fick bära hundhuvudet för. Hennes författarbana stäcktes och 
förlöpte sedan i skymundan tills hon på sextiotalet återupp-
täcktes i skuggan av den kritiska folkteatern och av de unga 
bayerska författarna Rainer Werner Fassbinder, Franz Xaver 
Kroetz och Martin Sperr.

I samma bayersk-österrikiska teatertradition som Fleisser 
stod Ödön von Horváth (1901–1938). I sina skenbart enkla, 
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tragikomiska pjäser, t.ex. Geschichten aus dem Wiener Wald 
(1931; ”An der schönen blauen Donau”) och Glaube Liebe 
Hoffnung (1932; ”Tro, hopp och kärlek”) ger han en avslö-
jande diagnos av hur man tänkte i de småborgerliga samhälls-
skikt som efter första världskriget drabbades av tjugotalets 
ekonomiska kris och den framväxande nazismen.

Krigsromaner – Ernst Jünger
Vardagslivet i Weimarrepubliken var som vi kunnat se t.ex. 
i Falladas romaner präglat av stora samhällsproblem. Fram-
förallt inflationen lämnade spår som fortfarande lever som 
minnen i dagens Tyskland. De sociala konflikterna var påtag-
liga med en polarisering mellan kommunistiska och national-
socialistiska – ofta paramilitära – grupperingar som ledde till 
regelrätta gatustrider och mord på ledande politiker som Rosa 
Luxemburg, Karl Liebknecht och Walther Rathenau.

De nationalistiska och militaristiska aggressionerna hade sin 
motsvarighet inom krigslitteraturen. Den mest kända roma-
nen i detta sammanhang är Ernst Jüngers (1895–1998) In 
Stahlgewittern (1920; ”I stålstormen”). I denna mycket fram-
gångsrika krigsdagbok, liksom i essän Der Kampf als inneres 
Erlebnis (1922) målar Jünger upp kriget som något grundläg-
gande, som en heroisk naturupplevelse genom vilken mannen 
blir pånyttfödd. Jüngers syn på krig, död och förstörelse har 
klart estetiserande drag. Hans förhärligande och mytisering av 
kriget spelade de antidemokratiska och nationalkonservativa 
krafterna i Weimarrepubliken i händerna. Men även om han 
med sina skrifter förberedde terrängen för nazisterna, tog han 
avstånd från dem, bl.a. i den allegoriska berättelsen Auf den 
Marmorklippen (1939; ”På marmorklipporna”) som tolkats 
som ett chiffrerat angrepp på just nationalsocialismen.

Vid denna tid utkom också direkt nationalistiska krigsro-
maner, t.ex. Josef Magnus Wehners Sieben vor Verdun (1930). 
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Pacifistiska i sin tendens var däremot Arnold Zweigs Der Streit 
um den Sergeanten Grischa (1927; ”Striden om sergeant Gri-
scha”), Ludwig Renns Krieg (1928; ”Krig: roman från väst-
fronten 1914–1918”), Ernst Glaesers Jahrgang 1902 (1928; 
”Jag var ung 1914”) och Georg von der Vrings Soldat Suhren 
(1927).

På västfronten intet nytt – Erich Maria Remarque
Men framförallt är den pacifistiska tendensen tydlig i Erich 
Maria Remarques (1898–1970) roman Im Westen nichts Neues 
(1929; ”På västfronten intet nytt”) som översatts till över 50 
språk och nått en upplaga på mer än 20 miljoner. Romanen 
skildrar krigshändelserna ur den enkla soldatens perspektiv. 
Remarque blev själv soldat 1916 och det han skriver har det 
självupplevdas äkthet.

Tillsammans med sina klasskamrater skickas Paul Bäumer 
ut till fronten. De är entusiastiska och segervissa. Men det 
räcker med att de får ägna sig åt hård exercis för att krigs-
lusten ska falna. Det omänskliga livet i skyttegravarna och 
det meningslösa dödandet förråar de unga männen till 
”människo djur”. Det enda positiva med kriget är det kam-
ratskap som uppstår soldaterna emellan. En efter en dödas 
klasskamraterna. Den som blir kvar till sist är Paul. När han 
till sist stupar en vanlig krigsdag i oktober 1918 är hans plöts-
liga död bara en banal nyhet. Rapporten från slagfältet den-
na dag innehåller heller inte mer än raden: ”På västfronten  
intet nytt”.

Remarques skoningslösa öppenhet och beskrivning av kri-
gets vansinniga slaktande avslöjar hur förljuget och idealiserat 
allt tal om ”hjältedöd” egentligen är. Romanen är en skarp 
anklagelse mot den föräldrageneration som förblindad av 
patriotism drev sina barn till en för tidig död. Även om boken 
är uttalat pacifistisk försöker Remarque aldrig komma fram 
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till vad som egentligen är orsaken till kriget – de mäktigas 
politiska spel – utan han nöjer sig med önskningen, ”att ett 
sådant krig aldrig mera ska upprepas”.

1933 kastades Im Westen nichts Neues på bokbålen, men 
redan 1929 hade Remarque flyttat till USA. Där fick han 
med boken Arc de Triomphe (1946; ”Triumfbågen”) sin andra 
stora världssuccé. Romanen utspelar sig i Paris 1938–1939. 
En tysk kirurg och politisk flykting som torterats i ett Ges-
tapo-fängelse och nu lever illegalt i Frankrike, stöter av en 
händelse på sin plågoande från fängelset och mördar honom 
utan att bli upptäckt.

Fängelsetemat tar Remarque också upp i romanen Der 
Funke Leben (1952; ”Livsgnistan”). Han blev den förste tysk 
som efter kriget tog sig an uppgiften att skriva skönlitterärt 
om ett koncentrationsläger, något som vid denna tid snarast 
sågs som ett tabubrott och förlaget ville först inte ge ut boken. 
Även med romanen Zeit zu leben und Zeit zu sterben (1954; 
”Tid att älska, dags att dö”) som skildrar östfronten och den 
av bomber förstörda ”hemmafronten” hade Remarque utgiv-
ningsproblem. Att försöka rekonstruera kriget och det tyska 
nederlaget var inget en emigrant som Remarque skulle ägna 
sig åt, ansåg man på femtiotalet i Tyskland.

Hermann Hesses väg till litteraturen
Även för Hermann Hesses (1877–1962) författarskap kom 
första världskriget att bli av avgörande betydelse. Men innan 
dess var det meningen att han, som var son till en Indien-
missionär, skulle bli präst. 1891 kom han in på den berömda 
teologiska internatskolan Maulbronn. Men han stod inte ut 
där utan rymde efter ett år. I stället fick han börja som lärling 
i en verkstad där man gjorde tornklockor. Rent fysiskt var han 
för klen för det arbetet och han började därför som biträde i 
en bokhandel. Bland böckerna fann han sig äntligen till rätta. 
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Han började snart själv skriva med stor framgång och belöna-
des med Nobelpriset i litteratur 1946.

Med sin första roman Peter Camenzind (1904; ”Peter 
Camenzind”) som till språk och stil hämtat inspiration från 
romantiken, fick Hesse ett så positivt mottagande av läsarna 
att han kunde börja skriva på heltid. 1906 kom sedan skol-
romanen Unterm Rad (”Under hjulet”) som innehåller myck-
et av Hesses egna upplevelser under pojkåren.

Huvudpersonen Hans Giebenrath är mycket begåvad, 
men drillas alltför hårt av sina lärare och sin ärelystna far. 
För att kunna komma in på internatskolan Maulbronn måste 
Hans plugga och åter plugga. Sommarlovet som han sett fram 
emot går upp i rök. Han gör mycket bra ifrån sig på inträdes-
provet, börjar så på skolan, men får efter ett tag ett nervöst 
sammanbrott och blir tvungen att sluta. Att nu återvända till 
hemstaden är en skam både för honom och fadern. Liksom 
Hermann Hesse blir Hans sedan satt i hantverkslära för att 
åtminstone få ett ”hederligt” yrke. Han försöker anpassa sig 
till den nya situationen och sina nya kamrater, men misslyckas  
och det hela slutar tragiskt.

Hesses psykologiskt känsliga bok var på sin tid en radikal 
anklagelse mot det dåtida skolsystemets omänskliga korv-
stoppning. Den kom också att bidra till de reformer och 
pedagogiska förändringar som genomfördes på skolans områ-
de efter första världskriget.

Pacifism och bekännelser
Med första världskriget kom en vändpunkt i Hesses liv. Han 
blev övertygad pacifist. I tidningsartiklar vände han sig mot 
den nationalism som rådde i Tyskland och han engagerade 
sig i Röda korset. 1919 kom romanen Demian (”Demian”). 
Boken är en ung krigsinvalids bekännelse om sitt liv och sina 
psykiska kriser. Hesse gick i psykoanalys medan han skrev 
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Demian och man kan läsa boken som ett prov på en män-
niskas utveckling till en helgjuten personlighet. Samtidigt är 
det en berättelse om varm vänskap och ett nytt sätt att leva i 
protest mot ett samhälle och en föräldrageneration som bara 
betonade det tekniska framsteget. För dem som kom hem 
från fronten med fasansfulla minnen i bakhuvudet var Hesses 
tankar en stark upplevelse och boken blev något av kultbok 
för en hel generation.

Siddharta – en berättelse om indisk visdom
Första världskriget visade att den västerländska livsstilen 
ledde till förstörelse och undergång. Hesse som 1911 hade 
gjort en resa till Indien såg ett alternativ till allt detta i den 
österländska kulturens vishet. I berättelsen Siddharta (1922; 
”Siddharta”) väver han samman fragment ur Buddhas liv med 
egna handlingsavsnitt, så att vi får följa hur Siddharta finner 
vägen till själslig balans och inre harmoni.

Siddharta är indisk prästson. Han har haft en trygg upp-
växt, men känner att det är något som fattas. Med sin vän 
Gowinda ger han sig ut på vandring, blir medlem av en reli-
giös sekt, lever som asket. Han vill komma ifrån all oro och 
alla begär, men lyckas inte och vandrar vidare. Han kommer 
nu till Buddha. Inte heller hans lära kan ge den ro han söker. 
Siddharta förstår nu att han – liksom alla människor – måste 
gå sin egen väg och göra sina egna erfarenheter. Därför åter-
vänder han till det ”vanliga” livet. Hos kurtisanen Kamala lär 
sig Siddharta det sinnliga livets njutningar. Rik blir han också, 
men ändå är han inte tillfreds med livet. Han tänker t.o.m. 
på att dränka sig. Vid floden lär han dock känna färjkarlen 
Vasudewa som får honom att förstå tillvarons hemlighet: lik-
som floden flyter fram och ändrar sig till det yttre, förblir 
den dock alltid densamma. Efter långa år av meditation och 
ensamhet förstår han till slut att han måste ta till sig och älska 



första världskriget och weimarrepubliken …

225

världen som den är. Livet är rikt och motsägelsefullt, men i 
sin mångfald ändå en odelbar helhet. Genom att Siddharta 
inser detta har han till slut nått den högsta formen av visdom.

Siddharta är en av 1900-talets mest lästa böcker och den 
har gått ut i miljonupplagor. Speciellt unga människor har i 
snart 100 års tid identifierat sig med den sökande Siddharta.

Stäppvargen Harry
En annan gestalt som också kommit att bli en viktig förebild 
för många läsare är Harry Haller, som är huvudperson i Hesses  
kanske viktigaste verk, Der Steppenwolf  (1927; ”Stäppvargen”).

Romanen är den femtioårige Harry Hallers berättelse om 
sig själv med många allusioner till Goethes Faust. Harry är 
en outsider i livet, en ”stäppvarg” som lever ensam med sina 
böcker. Han vill vara fri och oberoende. Men priset för frihe-
ten är att han hamnat utanför alla sociala sammanhang. Det 
gör honom olycklig och han hamnar i en livskris. En kväll när 
han som vanligt drar omkring på gatorna i sin ensamhet, stöter 
han på en man som säljer en liten bok till honom. I den kan 
han läsa om två makter som kämpar om hans själ – vargen och 
människan. Hans goda uppfostran, hans människonatur för-
söker hålla vargnaturen, de starka och ursprungliga drifterna i 
schack och tvärtom. Men i själva verket har han inte bara två 
”själar” inom sig, utan en hel massa livsmöjligheter som han 
inte tagit vara på. När Harry inser det blir han förtvivlad och 
tänker begå självmord. Men av en händelse kommer han i 
kontakt med de ”lätta” damerna Hermine och Marie och även 
saxofonisten Pablo. Det öppnar fördämningar inom Harry. 
Han lär sig njuta av enkla nöjen och att ge sig hän i eroti-
ken. Ändå är Harry inte helt lycklig, för han saknar lidandet. 
Men under en stor maskeradbal händer något och Harry inser 
plötsligt vad det innebär att vara delaktig i mänsklig gemen-
skap. Vid festens slut får han med hjälp av en drog träda in i en 
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”magisk teater”, hans eget undermedvetna, där allt är möjligt. 
Här lär han sig att skratta genom att själv bli utskrattad. Han 
börjar också förstå vad som är meningen med livet och att det 
viktiga och oviktiga ofta finns sida vid sida.

Steppenwolf är på många sätt en skildring av tjugotalets 
verklighet och den fortsätter att fascinera. Romanen har 
många dubbla bottnar och en psykologisk medvetenhet som 
är frukten av Hesses insikter efter att han studerat Carl Gus-
tav Jungs läror och själv gått i psykoanalys. Det finns också 
ett slags visionärt sug i boken. I Amerika blev den en bibel för 
hippie-rörelsen på 60-talet och för generationen efter Viet-
namkriget. Man kände igen sig i Harry Hallers pacifism, i 
hans misstro mot tekniken och prestationssamhället. Hans 
flykt in i sexualiteten, musiken, drogerna och den indiska 
filosofin blev för många något av en uppmaning att verka för 
en ”motkultur” som grundade sig på frihet och känsla.

Polariseringen mellan kropp och själ, mellan sökande sinn-
ligt konstnärskap och kontemplativ asketism fortsätter Hesse 
i romanen Narziss und Goldmund (1930) som utspelar sig 
under medeltiden.

Ett glaspärlespel för de utvalda
Många av Hesses böcker är ett slags bildningsromaner. 
Huvudpersonerna i dem lever ofta i protest mot den tekniska 
utvecklingen som hotar att rubba balansen i naturen och i 
människans själ. Att leva i harmoni med sig själv, med sin 
kropp och sitt inre är tankegångar som återkommer i alla 
Hesses  verk, också i hans sista stora utopiska roman Das Glas-
perlenspiel (1943; ”Glaspärlespelet”). Romanen kom till under 
åren 1931 till 1942 som en medveten motbild till Hitlertidens 
livsform. Den utspelar sig kring år 2200 i ett fantasiland där 
en liten elit sysslar med glaspärlespel. Vad detta esoteriska spel 
egentligen är och hur det går till får man inte veta närmare. 
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Man kan kanske tänka sig en oerhört kraftfull dator som i 
sig har allt mänskligt vetande, men också musik. Den förmår 
sedan skapa en förening av allt detta och ge en högre form av 
insikt. Spelandet har dock sina avigsidor. Liksom att bara sitta 
framför datorn gör att man blir socialt isolerad, blev också 
glaspärlespelmästarna avsnörda från verkligheten. En av dem, 
Josef Knecht, inser detta till slut och lämnar spelet för att gå 
ut i verkliga livet och bli lärare.

Författarbröderna Heinrich och Thomas Mann
Heinrich Mann (1871–1950) och Thomas Mann (1875–
1955) var bröder. De var söner till en ansedd köpman och 
redare i Lübeck. Båda blev berömda författare, men de var 
samtidigt konkurrenter och hyste hatkärlek till varandra. Till-
sammans reste de på 1890-talet runt i södra Europa och sög i 
sig nya intryck samtidigt som de skrev.

Heinrich Mann var på många sätt sin yngre brors raka mot-
sats. Medan Thomas till en början var konservativ och mer 
nationellt sinnad, hade Heinrich en demokratisk och mycket 
kritisk inställning till den blinda patriotism som var så vanlig 
i Tyskland före första världskriget. Detta ledde till att bröder-
na under en tid var på politisk kollisionskurs med varandra. 
Inför det nazistiska hotet blev de dock eniga. För sin kritiska 
inställning blev Heinrich tvungen att lämna Tyskland direkt 
efter Hitlers makttillträde 1933. Efter en tid i Frankrike fort-
satte han till USA där han stannade ända till sin död 1950. 
Här fullbordade han sitt stora tidspanorama i två band, den 
historiska romanen om Henrik IV av Frankrike, Die Jugend 
des Königs Henri Quatre (1935) och Die Vollendung des Königs 
Henri Quatre (1938).
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En klassisk skräcklärare
Heinrich Mann var en skicklig satiriker. Det kan man särskilt 
se i romanen Professor Unrat (1905; ”Blå ängeln”). Boken fil-
matiserades 1930 med Marlene Dietrich och Emil Jannings 
i huvudrollerna och fick då titeln Der blaue Engel. Bokens 
huvudperson är den ruskige gymnasieläraren Raat, som av 
eleverna kallas Unrat (vilket betyder ungefär ”skräp”). Raat är 
en riktig skoltyrann och har många gemensamma drag med 
den despotiske latinläraren Caligula i Alf Sjöbergs film Hets 
från 1944. Unrat gör allt för att i skolan och på fritiden plåga 
och sätta dit sina elever. En kväll smyger han sig efter några av 
dem när de går till den beryktade krogen ”Der blaue Engel” 
för att se och lyssna till en lättklädd varietésångerska vid namn 
Rosa. Då händer det omöjliga: den gamle skolfuxen fastnar i 
Rosas erotiska garn och blir upp över öronen förälskad! Till 
den grad att han gifter sig med henne. Det här ses med myck-
et oblida ögon av ledande personer i staden och han tvingas 
lämna sin tjänst i skolan. Raat förlorar sitt anseende. Från 
att ha varit despot förvandlas han då till anarkist och öppnar 
tillsammans med Rosa en regelrätt spelhåla i sitt hem. Hit 
kommer många av stadens ansedda män för att spela och blir 
ruinerade. Unrat triumferar i det kaos han skapat och njuter 
av sin hämnd på alla som motarbetat honom. Det hela slutar 
med att Unrat och Rosa häktas, men på väg till fängelset dör 
den gamle tyrannen.

Nu ska man inte tro att boken bara är en sentimental skild-
ring av kärlekens blindhet. Nej, vad Heinrich Mann framför-
allt vill visa, är hur löjliga och svaga makthungriga människor 
egentligen är inombords. Men han är också spydig mot den 
skenheliga mentaliteten hos småstadens borgare som gör allt för 
att hålla en snygg fasad utåt när deras inre värld rasar samman.
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Skarpögd samhällskritik
Skildringen av det dåtida tyska borgerskapet fortsätter Hein-
rich Mann i romanen Der Untertan (1914; ”Undersåten”) 
som är hans mest kända verk. Svårigheter med censuren gjor-
de att romanen inte publicerades förrän 1918. Mann utmålar 
det wilhelminska samhället som en hierarkisk pyramid. I alla 
sina beståndsdelar, dvs. familj, skola, militär, ekonomi och 
politik baserar den sig på en maktprincip som är ute efter 
att döda varje form av mänsklighet. En princip som under-
såtarna med glädje underkastar sig.

Med satirisk skärpa och humor berättar Mann om Die-
derich Heßling, en hänsynslös och feg karriärist som slår sig 
fram till en topposition i samhället. Heßling lägger sig inte 
bara till med kejsar Wilhelms präktiga mustasch, han tar 
också efter kejsarens floskelrika talarstil och dennes militärt 
bombastiska uppträdande. Hessling får representera tankar 
och handlingssätt som var typiska för det tyska borgerskapet 
före första världskriget. Genom att Mann i sin roman visar 
hur det går till att lära sig kärlekslöshet, inställsamhet och 
underkastelse och även att ge makthungern fritt lopp, skul-
le man kunna säga att Der Untertan är ett slags bakvänd, ja 
parodisk bildningsroman.

Som den bitande samhällskritiker Heinrich Mann var, 
gjorde han allt han bara kunde för att verka för demokratin 
och bekämpa nazismen. Det var därför heller inte förvånande 
att hans verk befann sig bland dem som stod högst upp på 
den lista över böcker som skulle rensas ut och kastas på bok-
bålen 1933.
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En stor tysk släktroman – Buddenbrooks
Thomas Mann började sin författarbana med att skriva novel-
ler och var under en period på 1890-talet medarbetare i den 
berömda satiriska tidskriften Simplicissimus. Sitt stora genom-
brott som författare fick han med romanen Buddenbrooks 
(1901; ”Buddenbrooks: en familjs förfall”). Med sina långt 
mer än 1 000 upplagor hör Buddenbrooks till de mest lästa 
böckerna i världen. Den bidrog också starkt till att Mann fick 
Nobelpriset i litteratur 1929.

Vad var det då som gjorde att denna roman kunde fånga 
så många människors intresse? Förmodligen att – de borger-
liga – läsarna i Europa kände igen sig, sina problem och sin 
värld. Det kunde de göra därför att Mann, som den skicklige 
författare han var, lyckats med att ge sin bok en psykologiskt 
övertygande och allmängiltig betydelse. Denna betydelse 
sträcker sig långt bortom det verkliga liv man levde i Manns 
barndomsstad Lübeck, som fått stå som modell för det som 
händer i romanen.

Romanen är en naturalistisk berättelse och samtidigt något 
av ett kulturhistoriskt dokument. Vad som skildras i den är 
den ekonomiska och även rent mänskligt fysiska nedgång och 
undergång som sker i den rika och ansedda köpmannafamil-
jen Buddenbrook under loppet av fyra generationer. Att famil-
jen går under har olika orsaker: politiska förändringar, miss-
lyckade affärstransaktioner, olyckliga äktenskap, men kanske 
framförallt att konstnärlighet, filosofi, religion, litteratur och 
inte minst musik börjar tränga undan ett sunt affärsintresse. 
Det här är en process som utmynnar i att Hanno, den siste 
Buddenbrook, är en blivande konstnär. Med sin känslighet är 
han oförmögen att leva upp till de förväntningar som tidigare 
generationer tynger honom med. Det enda han intresserar sig 
för är musik och han blir helt uppslukad av Richard Wagners 
verk, som för Mann symboliserade både konstnärlig magi och 
dekadens. Till slut dukar Hanno under i tyfus. Familjeföre-
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taget upplöses och symbolen för framgången, det stora huset 
säljs. Köpare är familjen Buddenbrooks ärkekonkurrenter, 
Hagenströms. Dessa representerar den nya typen av fram-
gångsmänniskor som sover gott om natten och inte plågas av 
pessimism och grubblerier. De är renodlade materialister och 
tar för sig utan att fundera alltför mycket. Det är just det som 
är deras styrka.

Thomas Mann var inte mer än 26 år när Buddenbrooks kom 
ut. Det är nästan ofattbart att han vid så unga år kunde leva 
sig in i så många olika människoöden på ett så övertygande 
sätt. Med sin oefterhärmliga stil och människoskildring blan-
dar Mann allvar med humor, ironi med skarp iakttagelseför-
måga och han gör det på ett sätt som fortfarande, efter mer än 
100 år förmår fängsla läsaren.

Motsättningen mellan livet och konsten
Motsättningen mellan de framgångsrika, lyckliga, ”normala” 
människorna och de andra mera ”problematiska”, konstnär-
ligt lagda, som inte kan finna sig tillrätta i den vanliga värl-
den, hittar vi inte bara i Buddenbrooks, utan även i många 
andra verk av Thomas Mann.

Novellen Tonio Kröger (1903; ”Tonio Kröger”) är ett bra 
exempel på detta. Den handlar om en känslig, lite klumpig 
pojke, som är son till den ansedde konsul Kröger. Tonio kän-
ner sig ofta utanför. Medan hans kamrater mest pratar om 
ridning och hästar, intresserar sig Tonio för musik och skri-
ver dikter. Han förälskar sig i fel flickor och gör bort sig på 
danslektionerna. Tiden går. Tonio växer upp och blir berömd 
författare, men känner hela tiden att han på något sätt står 
utanför det ”verkliga livet”. Han längtar efter att leva ett ”nor-
malt” borgerligt liv, men som författare kan han inte leva så, 
för då kan han inte skriva. Han måste försaka. Utanförskapet 
är ett problem för honom, men samtidigt är det just det som 
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gör honom till en skarp iakttagare av det liv som han alltid 
längtar efter.

Även i novellen Der Tod in Venedig (1912; ”Döden i Vene-
dig”) är motsättningen mellan liv och konst aktuell. Liksom 
så ofta hos Mann rör det sig om en episod i ett konstnärs-
liv. Novellen har en tragisk underström som blir rent fysiskt 
påtaglig genom att Venedig drabbas av en koleraepidemi. 
Huvudpersonen Gustav Aschenbach är en berömd, åldrande 
diktare som kommit till Venedig på semester. Här träffar han 
på stranden Tadzio, en vacker, drömsk pojke i fjortonårsål-
dern. För Aschenbach förkroppsligar Tadzio den absoluta 
skönheten och han förälskar sig i honom. Plötsligt förstår 
han att livet är så mycket mer än att bara prestera, skriva och 
arbeta. Aschenbachs preussiska moraluppfattning, hans till-
kämpade självdisciplin och värdighet faller bitvis av honom. 
Han översvämmas av den sinnliga, dionysiska delen av livet 
och blir som besatt av Tadzio. Aschenbach följer efter honom 
på avstånd vart han än går. Han vet att han håller på att kapa 
förtöjningarna till sitt aktade borgerliga liv, men han ger sig 
hän åt sin kärlek. Han stannar kvar i Venedig trots koleran. 
Döden blir en utväg för honom ur detta kaos. Kolerasmittad 
av jordgubbar som inte är helt färska, dör Aschenbach i en 
strandstol, med blicken ut mot havet och den älskade Tadzio.

På sanatorium i Schweiz
I januari 1914 flyttar Mann in i en elegant villa i München. 
Samtidigt arbetar han på den stora romanen Der Zauberberg 
(1912–1924; ”Bergtagen”) som är ett slags modern bildnings-
roman och en berättelse om den västerländska civilisationens 
fall. Den innehåller många av de idéer och tankegångar inom 
naturvetenskap, psykoanalys och politik som var aktuella vid 
den här tiden. Handlingen utspelar sig på ett sanatorium i 
Davos i Schweiz. Den 23-årige Hans Castorp från en förmö-
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gen familj i Hamburg hälsar på sin kusin Joachim som ligger 
på sanatoriet. Då blir också Hans sjuk eller snarare tror han att 
han blir sjuk. Det som skulle vara ett kort besök blir en sana-
torievistelse på sju år. De flesta tuberkulossjuka är förmögna 
och lever här som i ett avskilt reservat. Känslan för tiden och 
världen utanför går förlorad. Hans lär känna flera intressanta 
personligheter och konfronteras med nya idéer, kunskaper 
och erfarenheter. En dag lämnar kusinen Joachim sanatoriet, 
men Hans stannar kvar, åker skidor och lever mer eller min-
dre i sin egen värld. Först när kusinen kommer tillbaka till 
sanatoriet för att dö, inser Hans Castorp att det också finns 
en värld där utanför. Han återvänder till det verkliga livet. Då 
utbryter första världskriget. Romanen slutar ironiskt nog med 
att Castorp tillsammans med andra unga frivilliga försvinner 
mot en säker död i en av krigets många meningslösa strider.

Med sin roman försöker Mann genomlysa sin tid. Han 
strävar efter en syntes mellan förnuft och irrationalitet, upp-
lysning och romantik, väst och öst, liv och död. Med denna 
strävan som utgångspunkt ville han vara en förmedlande länk 
mellan de politiska ytterligheterna i Weimarrepubliken, samti-
digt som han bekämpade nationalsocialismens antihumanism.

Thomas Mann i exil
1930 publicerade Mann sin berättelse Mario und der Zaube-
rer (”Mario och trollkarlen”) som utspelar sig i italiensk miljö 
och i en dyster tidsanda. Den handlar om en hypnotisör som 
drar in människor i sin trollkrets. Enda möjligheten att bryta 
förtrollningen är genom att mörda den som förorsakat den. 
Med undertiteln ”En tragisk reseupplevelse” är denna berät-
telse ett svar på vad han sett av den italienska fascismen under 
badresor till Italien. Klarsynt inser Mann faran med de nazis-
tiska idéerna och han förutspår vad som håller på att hända 
också i Tyskland.
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Efter den hets som riktades mot honom sedan han hål-
lit ett tal om Richard Wagner i München 1933, insåg Mann 
att situationen började bli ohållbar. Samma år återvände 
han därför inte till Tyskland från en resa utan bosatte sig i 
Schweiz. 1936 fråntogs han så sitt tyska medborgarskap och 
två år senare emigrerade han till USA. Som världsberömd 
författare levde han där utan materiella problem, men han 
engagerade sig också för att underlätta livet för andra förfat-
tare som tvingats lämna Tyskland.

I Amerika skrev Mann bl.a. romanen Lotte in Weimar 
(1939; ”Lotte i Weimar”). Med lätt ironisk humor berättar 
han om återseendet i Weimar 1816 mellan Goethes ungdoms-
förälskelse Charlotte Kestner och den nu åldrade, över besöket 
måttligt roade diktarfursten. Romanen är både ett självporträtt 
av Mann och ett identifikatoriskt beundrarporträtt av Goethe. 
Den senare är nu en man av värld som distanserar sig till den 
kärlek till Lotte som en gång i ungdomen satte sådan fyr på 
kreativiteten att det resulterade i brevromanen Werther.

Under tiden i exil utkom även fyrbandsverket Joseph und 
seine Brüder (1933–1943; ”Josef försörjaren”). Här följer 
Mann händelserna i de bibliska berättelserna, men byter ut 
deras mytiska struktur mot en psykologisk när han låter den 
bibliske Joseph framträda som en mänsklighetens räddare.

Thomas Manns sista stora verk är Doktor Faustus (1947; 
”Doktor Faustus”) som han också skrev i USA. Boken handlar 
om en tonsättare vid namn Adrian Leverkühn. Titeln anger 
att romanen anspelar på den gamla sagan om Faust. Det hela 
berättas av den lärde filologen Serenus Zeitblom som är ung-
domsvän till Leverkühn. Efter ofullbordade teologistudier vill 
Leverkühn ägna sig åt att komponera musik. Eftersom han 
vet att det är svårt att skapa något nytt på detta område ingår 
han ett avtal med djävulen, som innebär att Leverkühn ska 
få 24 år av intensivt skapande om djävulen får hans själ. Till 
pakten hör också att Leverkühn måste avstå från kärlek och 
mänsklig värme. Han begåvas med genial skaparkonst av djä-
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vulen och lyckas skapa flera stora musikverk, som påminner 
om Arnold Schönbergs tolvtonsteknik. Men han får också 
utstå svåra personliga lidanden. När han slutfört sitt sista 
musikverk, spelar han det för vänner och bekanta. Samtidigt 
berättar han om sin förbindelse med djävulen. Efter avslöjan-
det bryter Leverkühn samman och återhämtar sig aldrig.

Mann skrev boken under krigsåren 1943–1945 och väver 
samman Faustmyten med den verkliga tyska historien från 
medeltiden t.o.m. nazisttiden. Det ligger nära till hands att 
inte bara läsa Doktor Faustus som en påhittad biografi om en 
man som är besatt av skaparvilja, utan att även se den som en 
allegori och dra paralleller till den nazistiska djävulspakt som 
under tolv år förledde Tyskland med så förödande följder för 
många av Europas folk.

En epok går i graven och en roman om förvillelser  
– Robert Musil

På 30-talet skrev österrikarna Robert Musil, Hermann Broch 
och Joseph Roth stora romaner om och kring den epok som 
gick under i och med första världskriget. Alla tre är uppvuxna 
under den habsburgska kejsarmaktens sista årtionden och till-
hör dess berättartradition. Märkbart är dock att deras stora 
romaner även befattar sig med den tyska samtidshistorien och 
Weimarrepublikens undergång.

Robert Musil (1880–1942) påbörjade en officersutbild-
ning, men hoppade av den för att bli maskinbyggnadsingen-
jör. Han studerade sedan filosofi och experimentell psykologi. 
Efter den tyska inmarschen i Österrike 1938 emigrerade han 
till Zürich.

Musils första roman  Die Verwirrungen des Zöglings Tör-
less (1906; ”Den unge Törless förvillelser”) utspelar sig på 
en förnäm kadettskola någon gång under 1800-talets slut. 
Huvudpersonen är Törless, en känslig pojke i puberteten. 
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Under några månader får vi följa hans relationer till tre andra 
kamrater. En av dem har stulit pengar. En annan kommer på 
honom och utnyttjar situationen för att trycka ner och plåga 
klasskamraten. Kring honom spinns nu ett nät av intriger 
och nedrigheter. Kamraten som stulit blir sexuellt utnyttjad 
och misshandlad uppe på skolans vind. Törless håller sig till 
en början lite på avstånd och iakttar det hela, men blir snart 
indragen även han. Han deltar dock inte aktivt i övergreppen 
utan intresserar sig i stället för vad som händer i den trakas-
serades psyke. Törless känslor och tankar beskrivs som väldigt 
förvirrade och sökande. Han tycker sig genom sinnligheten 
och den gryende sexualiteten få del i en hemlighetsfull och 
språklös värld. Han förstår sig inte riktigt på sig själv och sina 
inre upplevelser, men når till slut fram till ett stadium då han 
kan se på sig själv och sina kamrater med distans. Han lämnar 
då skolan. Den mobbade kamraten får bära all skuld medan 
plågoandarna klarar sig helskinnade.

I sin korta roman har Musil på ett spöklikt och nästan pro-
fetiskt sätt föregripit de tankemönster och sadistiska förhåll-
ningssätt, som bara ett par decennier senare skulle framträda i 
nationalsocialisternas maktmissbruk mot oliktänkande, svaga 
och värnlösa.

Mannen utan egenskaper i Kakanien
Efter denna studie i en ung människas psyke och några  mindre 
arbeten såsom novellen Drei Frauen (1924; ”Tre kvinnor”), 
började Musil vid tjugotalets mitt arbeta på jätteromanen Der 
Mann ohne Eigenschaften (1930–1943; ”Mannen utan egen-
skaper”). Trots stora ansträngningar förblev verket ofullbor-
dat. Romanen är ett stort panorama över staten ”Kakanien”, 
dvs. den kejserliga och kungliga dubbelmonarkin Österrike-
Ungern  under året 1913, precis före första världskriget. I tiden 
ligger en undergångsstämning. Huvudpersonen Ulrik är offi-
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cer, ingenjör och matematiker. En rikt begåvad ung man av 
god familj, som emellertid lider av ett slags planlöshet och 
obeslutsamhet som inte leder någon vart. Han ger sig själv 
därför ett ”friår” för att söka efter en lämplig användning av 
sina förmågor och kunskaper.

Ulrik känner sig som en outsider utan egen identitet, som 
en man utan egenskaper. Han betraktar sig själv, sina vänner 
och hela sin samtid med distanserad skepsis. Romanhand-
lingen omfattar ungefär ett år. Inom denna tidsrymd målar 
Musil upp en rad intriganta figurkonstellationer ur hovbyrå-
kratin, finansvärlden och den politiska maktsfären. Han visar 
hur alla uppehåller en fasad och hur de handlingsförlamade 
blir medskyldiga till dubbelmonarkins undergång.

Romanen är komplicerad. Man skulle kunna säga att den 
är uppbyggd som ett kolossalt insektsöga där varje facett 
fångar upp en detaljbild som berikar den helhet Musil skild-
rar och reflekterar kring. På så sätt uppstår en jättemålning 
som genom sin oöverskådlighet och sitt virrvarr av filosofiska 
betraktelser, medvetandetillstånd och exkurser av olika slag 
kräver stora ansträngningar av läsaren.

Inre monolog och litteraturens  
moraliska ansvar – Hermann Broch

På många sätt kan man jämföra Musils stora roman med Her-
mann Brochs (1886–1951) romantrilogi Die Schlafwandler 
(1931–1932; ”Sömngångare”). Också här skildras den gamla 
kejserliga epokens undergång och alla värdens förfall. Broch 
utgår i sin trilogi ifrån tre olika människoöden – en officer, en 
lägre tjänsteman och en desertör – som alla förlorar fotfästet 
i en tid och ett samhälle som sluttar brant neråt mot första 
världskrigets katastrof. Berättartekniskt använder sig Broch 
av inre monolog och montageteknik.

Även Broch flydde till Amerika efter den tyska inmarschen 
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i Österrike 1938. Under sin tid i exil avslutade han sitt andra 
stora verk, Der Tod des Vergil (1945; ”Vergilii död”), som väl 
närmast kan jämföras med James Joyce’ Ulysses. I fyra kapitel 
med rubriker som förbinder romanens innehåll med ett av 
de fyra elementen – vatten, eld, jord och luft – får läsaren 
uppleva de sista timmarna i den romerska diktaren Vergilius 
liv (70–19 f. Kr.). Det sker genom en väldig inre monolog på 
rytmisk prosa. Som en brytande våg väller minnen, tankar 
och associationer fram ur Vergilius slocknande medvetande. 
I centrum för hans febersyner och reflektioner står konstens 
funktion och konstnärens roll i en tid som utmärks av kriser, 
förfall, förtryck och förföljelse. Der Tod des Vergil var starkt 
präglad av Brochs erfarenheter av Tredje riket. Hans roman 
pläderar för att litteraturen och konsten varken får eller kan 
frånsäga sig ett moraliskt ansvar för själva livet när detta står 
inför utplåning.

Fängslande rapporter från periferin  
– Joseph Roth

Joseph Roth (1894–1939) växte upp i Galizien, en både 
tröstlös och laglös utkant av det habsburgska väldet, en lands-
ända som han ständigt skildrar i sina böcker. Det kan man se 
i romanerna Hiob (1930; ”Job: historien om en enkel man”), 
Radetzkymarsch (1932; ”Radetzkymarschen”) och Die Kapu-
zinergruft (1938; ”Kapucinerkryptan”). De såldes alla i stora 
upplagor och författaren levde på stor fot så länge skrivlyckan 
stod honom bi.

I jämförelse med Musils och Brochs romaner är Radetzky-
marsch både mer fängslande och lättare att få grepp om för 
läsaren. Också Roth beskriver den undergångsdömda Donau-
monarkin och speglar både nostalgiskt och humoristiskt 
 årtiondena före 1914 i tre generationer av familjen von Trotta. 
Som ackompanjemang till den allt mattare glansen av denna 
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försvinnande österrikiska värld klingar i romanbakgrunden 
tonerna av Strauss Radetzkymarsch från 1848. I romanens 
avslutning anordnas en överdådig officersfest med inbjudna 
gäster. Men hela tillställningen hotas av ett plötsligt annal-
kande oväder. Att en ordonnans till häst samtidigt spränger 
in med ett brådskande brev om mordet på den österrikiska 
tronföljaren i Sarajevo, är en bara alltför tydlig spegling och 
förvarning om den katastrof som är på väg året 1914.

I samma geografiska periferi som Radetzkymarsch utspe-
lar sig även romanen Das falsche Gewicht (1937; ”Den falska 
vikten”). Till denna gudsförgätna landsända i habsburgerriket 
kommer vågmästaren Eibenschütz, en rättskaffens karl med 
uppdraget att kontrollera att traktens handlare inte fuskar 
med vikterna. Det är en hopplös uppgift. De laglösa förhål-
landena smittar av sig och snart finner sig vågmästaren ner-
dragen i samma korrupta moras som de fuskare han är satt att 
kontrollera.
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KAPITEL 12

Nazisttiden och andra världskriget 
Litteraturen i Tyskland och i exil 

1933–1945

Likriktning av kultur och samhälle
1933 var ett ödesår i Tyskland. Den 30 januari utnämndes 
Adolf Hitler till rikskansler. Riksdagsval hölls den 5 mars 
och när riksdagen sedan samlades den 23 mars, lade natio-
nalsocialisterna och flera av de borgerliga partierna fram ett 
förslag på en fullmaktslag, den s.k. ”Ermächtigungsgesetz”, 
som avsåg att ge Hitler både den verkställande och den lag-
stiftande makten i landet. Nationalsocialisterna och samtliga 
borgerliga partier röstade för lagen. Hitler fick på så sätt oin-
skränkt makt i Tyskland. I praktiken innebar det att riksdagen 
blev betydelselös och att demokratin avskaffades. Stödet för 
denna politiska linje var brett i befolkningen. Fullmaktslagen 
utgjorde själva grundvalen för nazistdiktaturen.

Snabbt och skrämmande effektivt införde nationalsocialis-
terna ett enpartisystem, kontrollerade alla medier, upplöste 
fackföreningar, integrerade olika föreningar, inrättningar och 
verksamheter i sina egna organisationer. ”Ickearier”, kritiker  
och politiska motståndare avskedades, trakasserades och ut -
sattes för brutal förföljelse efter att de s.k. Nürnberglagarna 
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utfärdats 1935. På kort tid förlorade judar och politiskt olik-
tänkande sina arbeten vid statliga myndigheter och vid uni-
versiteten. Den politiska likriktningen – ”Gleichschaltung” – 
av hela det tyska samhället var ett faktum.

Böcker på bål
På den totala politiska likriktningen följde den kulturella. En 
oerhörd byråkrati reglerade hela den kulturpolitiska arenan 
som i allt lydde under Joseph Goebbels propagandaministe-
rium. Trots detta var de beryktade bokbålen som vårkvällen 
den 10 maj 1933 flammade i Berlin och i universitetsstäderna 
runt om i Tyskland, inte initierade av Goebbels även om han 
snabbt utnyttjade dem för sina syften. Bakom bokbränning-
arna låg istället de förenade tyska studentkårerna, ”Deutsche 
Studentenschaft”, som ville vara i framkanten av vad de såg 
som en nationalsocialistisk revolution.

Att bränna böcker av det egna landets författare var en 
mycket stark symbolhandling. Den späddes på ytterligare när 
professorer, studenter och partifunktionärer höll begeistrade 
tal för den nya politiken och mot ”otyskheten”. Böckerna som 
vräktes in i lågorna var skrivna av Franz Kafka, Heinrich och 
Thomas Mann, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Erich Maria 
Remarque, Ernst Toller, Anna Seghers, Kurt Tucholsky, Ste-
fan Zweig och många andra. Otvivelaktigt var det just dessa 
författarnamn som gett den tyska litteraturen ett högt inter-
nationellt anseende. Men i Hitlerregimens ögon var dessa ofta 
judiska, pacifistiska och politiskt kritiska författare ”otyska” 
och deras verk skadliga för det tyska folket.

Bland de böcker som brändes fanns också Heinrich Heines 
verk och på minnesmärket över bokbålen vid Opernplatz i 
Berlin kan man idag läsa ett Heine-citat från 1821: ”Detta var 
blott ett förspel. Där man bränner böcker bränner man snart 
också människor.”
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Svarta listor och degenererad konst
Likriktningen av kulturen innebar också att biblioteken ren-
sades och att skolböcker skrevs om. I klassrummen läste man 
enbart ”tillåten” litteratur. Publiceringsförbud och censur 
gjorde det nästan omöjligt att ge ut böcker som inte var på 
regimens linje. Namnen på de författare som inte fick läsas 
trycktes i särskilda ”svarta listor” och omfattade till slut runt 
250 personer. Inte bara moderna författare blev svartlistade, 
utan också äldre som t.ex. Karl Marx och Heinrich Heine 
som enligt de nazistiska makthavarna var komprometterade 
på flera plan: de var judar, politiskt revolutionära och dess-
utom emigranter.

Även inom den moderna konsten skedde en likriktning. Så 
ansåg man t.ex. att expressionisternas verk var degenererade – 
”entartet”. För att tyskarna skulle få se hur avskyvärd och för-
kastlig denna konst var, öppnade man 1937 en mycket välbe-
sökt vandringsutställning med 600 konstverk av bland andra 
Emil Nolde, Paul Klee, Ernst Barlach och Otto Dix. Parallellt 
öppnades en utställning med den ”tyska konst” som omhul-
dades av regimen i det för just detta ändamål nyuppförda 
”Haus der deutschen Kunst” i München. De regimtrogna, 
”tyska” konstnärerna förväntades ägna sig åt att måla tidlösa 
landskap, hjältemodiga soldater, krigsscener och parader. Ett 
viktigt motiv var också Hitler själv, gärna mot bakgrund av 
ett dramatiskt bergslandskap.

Nazistiska krigsromaner
Den litteratur som nationalsocialisterna uppfattade som sann 
och förebildlig, kom med några få undantag till redan under 
Weimarrepubliken, alltså innan det bruna partiet kommit till 
makten. Denna ”folkligt” nationalistiska litteratur tar huvud-
sakligen upp två teman: kriget, dvs. det första världskriget och 
det enkla bondelivet.
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Första världskriget hade E.M. Remarque skildrat som van-
sinne och total meningslöshet. De nazistiska krigsromanerna 
tolkade kriget på ett helt annat sätt. I dessa romaner var det i 
stället den militära disciplinen och frontmanna-gemenskapen 
ute i skyttegravarna som gjort att tyskarna svetsats samman 
till ett krigarfolk med lust på revansch. Att Tyskland förlorade 
första världskriget berodde enligt författarna nämligen inte på 
militär underlägsenhet. Nej, orsaken till nederlaget fann man 
istället i den illvilliga myten om ett svek på hemmaplan, den 
s.k. dolkstötslegenden. Enligt denna skulle de socialistiska 
arbetarna och judarna ha gett det tyska folket ett knivhugg i 
ryggen genom att inte fullt ut ha stött Tyskland. Exempel på 
krigsromaner med grundlösa och undergrävande tankegångar 
av den här typen är Werner Beumelburgs Die Gruppe Bosemül-
ler. Der Roman des Frontsoldaten (1930) och Hans Zöberleins 
Der Glaube an Deutschland. Ein Kriegserlebnis von Verdun bis 
zum Umsturz (1931). En föregångare till denna litteratur är 
den självbiografiska berättelsen Der Wanderer zwischen beiden 
Welten. Ein Kriegserlebnis (1915; ”Vandraren mellan de båda 
världarna”) av Walter Flex. Även Ernst Jüngers dagboksan-
teckningar från kriget kan räknas som inspirationskällor för 
krigsromanerna.

Bonderomaner och ”Blod och jord”-litteratur
Bonderomanerna i sin tur bygger vidare på den äldre hem-
bygdslitteraturen från slutet av 1800-talet – ”Heimatkunst” 
– som vände sig mot storstadens nya idéer om demokrati, 
internationalism, vetenskap och industrialisering. I stället hyl-
lade författarna hembygden, det fosterländska och folktron. I 
dessa romaner skildrar Gustav Frenssen, Hermann Löns och 
Lulu von Strauß und Torney m.fl. ett ursprungligt bondeliv 
som följer naturens eviga rytm (se s. •••). På ett försåtligt sätt 
beskrivs hur detta ursprungliga leverne, som får symbolisera 
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hela det tyska folket, hotas av dekadens och sjuklighet, av 
judar och kommunister. Med dem kommer nämligen – enligt 
författarna – störande förändringar och nya idéer som rubbar 
det sunda bylivet.

Heimatkunst-litteraturen fick sin fortsättning på tjugotalet  
i romaner som kopplade ihop rastänkande och fosterjord, 
s.k. ”Blod och jord”-litteratur. Det var en romantyp som pas-
sade väl in i det nazistiska tankemönstret. Den mest populära 
av dessa böcker var Hans Grimms roman Volk ohne Raum 
(1926). Redan själva titeln var ett välfunnet slagord för den 
nazistiska erövringspolitiken. Handlingen är skickligt berät-
tad och för fram tesen att Tyskland är för trångt, en hem-
bygd utan livsrum, ett land som behöver kolonier. Grimm 
beskriver också tyskarna i starkt positiva ordalag och tillmäter 
dem som folk en speciell historisk roll. I denna Heimatkunst-
tradition stod även Josefa Berens-Totenohls roman Fernhof 
(1934; ”Wulfgården”) där ”blodet” och ”jorden” stiliseras till 
tidlösa värden som kan tjäna som förebild för människan i 
det nazistiska framtidssamhället.

Med litteraturen som vapen  
i den politiska kampen

I den politiska jakten på makten använde nazisterna alla upp-
tänkliga medel. Det skrevs bl.a. en rad prosaverk som idea-
liserar och glorifierar den nationalsocialistiska rörelsen, t.ex. 
Wilfrid Bades Die S.A. erobert Berlin (1933) som handlar om 
nazistisk gatukamp och Alfred Weidenmanns berättelse om 
Hitler-Jugend, Jungzug 2 (1936).

Tydligast framträder politiseringen av litteraturen i agita-
tionslyriken, exempelvis i Dietrich Eckarts starkt rasistiska 
hyllningssång till Hitler, Deutschland erwache (1937) och den 
beryktade Horst-Wessel-Lied (1929) som t.o.m. tjänade som 
nationalhymn vid sidan av den ”ordinarie” Deutschlandlied.
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Den nationalsocialistiska lyriken var allt annat än nyska-
pande. Den bestod huvudsakligen av två former: sånger för 
gemenskap och hymner. Gemenskapssången skulle stärka vi-
känslan och bygga upp det nationalistiska självmedvetandet. 
Varje grupp eller sammanslutning inom nazistpartiet hade sin 
egen repertoar med kamp-, marsch- och soldatsånger för olika 
begivenheter. Sångerna fick stor spridning. Deras innehåll 
är inte särskilt varierat. Begrepp som ständigt återkommer i 
texterna är ära, trohet, fana, blod, flamma och folk. Ungefär 
samma ideal och ordval, fast i mera högtravande form finner 
man i den hymniska lyriken. En av de populäraste kampsång-
erna var Hans Baumanns Und heute gehört uns Deutschland 
und morgen die ganze Welt.

Förutom Baumann kan man nämna Baldur von Schirach, 
Heinrich Anacker, Gerhard Schumann, Will Vesper och Josef 
Weinheber som alla var något av partibarder med höga ämbeten 
i Tredje riket. De skrev lyrik som direkt understödde den poli-
tiska utvecklingen. Det innebar att de producerade vardagslyrik 
som förhärligade det strävsamma livet som bonde, men de 
besjöng även den moderna tekniken och de nybyggda motor-
vägarna, så t.ex. Weinheber i sitt Ode an die Straßen Hitlers.

Nazistisk ungdomslitteratur och  
politiska tidskrifter

Unga människor var en viktig målgrupp för den nazistiska 
propagandan och ungdomslitteraturen användes för att 
sprida det nazistiska budskapet. Ett typiskt exempel är Karl 
A.  Schenzingers roman Hitlerjunge Quex (1932) som skild-
rar hur en pojke blir dödad när han strider på nazisternas 
sida under Weimarrepublikens gatustrider. Boken fick stort 
genomslag framförallt genom att den filmatiserades 1933. 
Mycket läst blev även Alfred Weidenmanns roman Jakko 
(1939), om hur en pojke som håller på att dras in i kriminella 
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verksamheter kommer på bättre tankar när han blir medlem 
i Hitler-Jugend.

Ett stort antal tidskrifter för ungdom bidrog också till att 
föra ut det nationalsocialistiska tankegodset. Tidskrifterna 
var påkostade och innehöll många fotografier som visade upp 
nationalsocialistiska ideal och symboler: glada lekande barn, 
flitiga bönder, tekniskt intresserade pojkar, käcka flickor, 
kraftiga arbetare, vördnadsbjudande nazistiska politiker och 
vajande hakkorsfanor. Fotografierna i tidskrifterna var este-
tiskt tilltalande och syftet var att skapa intryck av ett sunt 
folk, förenat i folklig nazistisk gemenskap.

Ett politiskt martyrdrama
En av de första författarna som öppet bekände sig till natio-
nalsocialismen var Hanns Johst (1890–1978). De speci-
ella förhållandena under nazisttiden illustreras väl av Johsts 
karriär: han var hög SS-officer och samtidigt högt uppsatt 
kulturbyråkrat. Som president för Reichsschrifttumskammer 
1935–1945 (den allsmäktiga organisationen för författare, 
bokhandlare och bibliotekarier) hade han i praktiken möjlig-
het att avgöra vilka författare som fick eller inte fick tillåtelse 
att bli publicerade i Tyskland.

Sin ryktbarhet skaffade Johst med dramat Schlageter som var 
tillägnat Hitler på hans födelsedag 1933. Dramat handlar om 
en tysk frikårsmedlem – A.L. Schlageter – som utför sabotage 
mot de franska truppernas ockupation av Ruhrområdet 1923. 
Han döms till döden av en fransk miltitärdomstol. För nazis-
terna blev Schlageter en martyr. De styrande i Weimarrepubli-
ken framställs däremot som förrädare när de utlämnar honom 
till att avrättas av fransmännen. Slutscenen med Schlageters 
arkebusering väckte starka känslor. Den franska exekutions-
plutonen skjuter nämligen inte bara soldaten Schlageter, utan 
fyrar också av rätt in bland de tyska åskådarna.
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I dramat Schlageter hittar man också en ökänd mening som 
säger mycket om den nazistiska ideologins förhållande till civili-
serat liv: ”När jag hör ordet kultur, osäkrar jag min browning.”

Thingspiel – massteater i det fria
Teatern lämpade sig naturligtvis utmärkt för politisk propa-
ganda. Det syns särskilt tydligt i den enda litterära form som 
uppfanns av nazisterna, det s.k. ”Thingspiel”. Det var ett slags 
massteater med publiken som medspelare. Föreställningarna 
som hade historiska teman uppfördes på friluftsscener med 
upp till 60 000 åskådare. Scenerna var utformade som amfi-
teatrar ute i naturen och byggda i sten. Något igenvuxna finns 
de fortfarande att beskåda på olika håll i Tyskland. Dessa ting-
spel var en blandning av traditioner från den gamla grekiska 
teatern, medeltida kyrkospel och arbetarteater. De skulle 
närmast kunna ses som en form av världslig massgudstjänst i 
nazistisk gemenskap. Spelen var skickligt iscensatta och använ-
de sig av strålkastare och högtalare för att nå special effekter. Ett 
av de mest kända tingspelen var Eberhard Wolfgang Möllers 
Frankenburger Würfelspiel som uppfördes när de Olympiska 
spelen öppnades i Berlin 1936.

Kvaliteten på tingspelen var dock inte tillräckligt hög för 
att i längden fånga publikens intresse. Följden blev att denna 
teaterform fr.o.m. 1937 inte längre fick något statligt stöd 
utan dog ut.

Den kulturella likriktningen under nazisttiden gjorde att 
teatrarnas ledande poster innehades av partifolk och att expe-
rimenterande och samhällskritisk teater i praktiken var omöj-
lig. Det innebar att man på de traditionella teatrarna runtom 
i Tyskland fortsatte att spela, men nu med en repertoar som 
enbart syftade till att bjuda publiken god underhållning. Det 
skedde främst genom en satsning på klassiska tyska dramer av 
t.ex. Goethe, Schiller och Kleist.



nazisttiden och andra världskriget …

248

Filmen – propaganda och underhållning
Inom den tyska filmen kan man se en liknande utveckling 
som på teaterns område. Det dubbla syftet var att propagera 
och att underhålla. Den första rena propagandafilmen kom i 
mars 1933 och hette Blutendes Deutschland. Det var en his-
torisk film som i dokumentärform visade hur nazisterna kom 
till makten. Rent antisemitisk var filmen Jud Süß (1940) som 
byggde på – men totalt förvrängde – Lion Feuchtwangers his-
toriska roman med samma titel från 1925.

Vid sidan av propagandafilmerna producerade man vid 
UFA-Studios i Berlin också ett flertal mycket bra spelfilmer.  
De byggde ofta på klassiska förlagor, t.ex. succéfilmen Münch-
hausen (1943) som Erich Kästner skrev manus till under 
pseudonym. Vid UFA-Studios gjorde man också film t.ex. 
av Gottfried Kellers omtyckta berättelse Kleider machen Leute 
och av Heinrich von Kleists båda lustspelsklassiker Der zer-
brochene Krug och Minna von Barnhelm (1940).

Att teater och film spelade en så stor roll i Hitlertyskland 
hade inte bara med behovet av propaganda och underhållning 
att göra. Det hängde också mycket ihop med det nazistiska sät-
tet att utöva makt genom att man suddade ut gränsen mellan 
illusion och verklighet. Nazismen var ett slags politisk religion 
och verkligheten i Tredje riket på många sätt en iscensatt verk-
lighet. Det var en värld av fackeltåg, fängslande tal, massupp-
marscher och parader som t.ex. vid de årliga fest- och parti-
dagarna i Nürnberg där bortåt en miljon deltagare samlades.

Allt detta tjänade till att kasta glans över partiet och natur-
ligtvis även över de människor som deltog. Man kunde säga 
att politiken gjordes till en sinnenas konst, den estetiserades. 
Propagandan ersatte kulturen. Och för att propagandan skul-
le få största möjliga spridning, filmades alla dessa evenemang. 
På biografer över hela Tyskland visades de sedan en gång i 
veckan som journalfilm i det som kallades för ”Die Deutsche 
Wochenschau”.
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En av de få filmregissörer från nazisttiden som även fått 
internationellt erkännande är Leni Riefenstahl (1902–2003). 
Hennes filmer Sieg des Glaubens och Triumph des Willens från 
partidagarna i Nürnberg 1934 är liksom filmerna Fest der 
Völker och Fest der Schönheit från de olympiska spelen 1936, 
talande exempel på nazisternas förmåga att göra konst av 
politik och politik av konst.

”Inre emigration” och förtäckt motstånd
Även om tusentals intellektuella och författare lämnade Tysk-
land efter 1933 var det också många som stannade kvar. För 
dem fanns det egentligen bara två möjligheter: att inordna 
sig bland de partitrogna eller att dra sig tillbaka till det pri-
vata. Det sistnämnda brukar man kalla för ”inre emigration”. 
Det var ett slags övervintringstillstånd i väntan på bättre tider. 
Man skrev för skrivbordslådan eller skrev sådant som inte var 
mer oppositionellt än att det kunde passera censuren.

Helt opolitiska var t.ex. poeterna Oskar Loerke (1884–
1941) och Wilhelm Lehmann (1882–1968) som gav ut 
naturlyriska dikter. Elisabeth Langgässer (1899–1950) skrev 
både poesi och prosa utifrån en kristen livssyn, t.ex. roma-
nen Das unauslöschliche Siegel som kom till under nazisttiden, 
men publicerades först 1946. Till dem som tog avstånd från 
nazismen av moralisk och kristen övertygelse hörde också för-
fattarna Ricarda Huch, Marie Luise Kaschnitz, Gertrud von 
Le Fort, Rudolf Alexander Schröder och Stefan Andres.

Myndigheterna hade inte alltid fullständig överblick över 
alla böcker som kom ut. Det fanns därför gråzoner mellan 
partitrogen, opolitisk och direkt regimkritisk litteratur som 
gav möjligheter för en del författare att kunna få ut böcker 
trots att deras grundinställning till nazismen var kritisk.

Till de sistnämnda hörde t.ex. Wolfgang Koeppen (1906–
1966), vars tidiga romaner Eine unglückliche Liebe (1934) och 
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Die Mauer schwankt (1935) hade stött på patrull hos nazister-
na. Hit hörde även Ernst Wiechert (1887–1966) som i ett tal 
vid universitetet i München 1935 tog offentlig ställning mot 
nazismen. Han blev övervakad av Gestapo och hamnade 1938 
i koncentrationslägret Buchenwald för sina åsikters skull. Trots 
sin kritiska inställning tillät makthavarna Wiechert  att skriva. 
Men det han fick publicera var politiskt helt oförargligt, t.ex. 
romanen Das einfache Leben (1939; ”Det enkla livet”) som är 
en idylliserad skildring av en fiskares liv. Helt osminkad och 
avslöjande var däremot berättelsen Der Totenwald (”I dödens 
skog”) som handlade om Wiecherts  erfarenheter som intern 
i lägret Buchenwald. Han skrev boken redan 1939 men den 
publicerades först efter kriget.

En annan författare som heller inte tillhörde partifol-
ket, men som ändå fick publicera var Werner Bergengruen 
(1892–1964). Hans roman Der Großtyrann und das Gericht 
(1935; ”Stortyrannen och rättvisan”) är exempel på vad en 
författare i ”inre emigration” kunde tillåtas skriva. Boken 
handlar om en italiensk renässansfurste som begår ett mord 
enbart med syftet att iaktta hur hans egen polischef går till 
väga för att få tag i mördaren. Man kan läsa romanen som 
en liknelse över de möjligheter till maktmissbruk som en 
envåldshärskare har över sina undersåtar. Även om Bergen-
gruen aktade sig för att måla upp alltför tydliga samband 
med förhållandena i Tredje riket var det ändå lätt att dra 
paralleller med samtiden.

På liknande sätt skrev Reinhold Schneider (1903–1958) 
sin roman Las casas vor Karl V. (1938). Boken skildrar hur 
sydamerikanska indianer utrotas av de spanska erövrarna 
på 1500-talet. För de samtida läsarna var det lätt – om de 
ville – att se att Europas judar gick samma öde till mötes som 
indianerna. Huvudidén i boken är att visa vilken roll kristen 
humanitet kan spela i en tid av barbari och förföljelse.
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Illegal litteratur
Vid sidan av detta slags mer eller mindre förtäckt opposi-
tionella texter fanns det också en direkt illegal litteratur. Jan 
Petersen (1906–1969) var kommunist och ledare för det pro-
letariskt revolutionära författarförbundet i Tyskland (BPRS). 
Hans roman Unsere Straße (1933–1934; ”Hemliga polisens 
offer”) utspelar sig i en arbetarstadsdel och innehåller auten-
tiska redogörelser om den tyska motståndsrörelsens kamp och 
svårigheter. Manuset till romanen smugglades ut ur Tyskland 
inbakat i en stor kaka och publicerades i Prag. Här var Peter-
sen också en av de anonyma redaktörerna för de illegala tid-
skrifterna Neue Deutsche Blätter och Stich und Hieb.

Vid sidan av Petersens dokumentärroman om det tyska 
motståndet publicerades även andra rapporter som beskrev 
förhållandena i Tyskland. Heinz Liepmanns (1905–1966) 
reportageroman … wird mit dem Tode bestraft (1935) skildrar 
nazisternas makttillträde och motståndet mot Hitler under 
första delen av året 1933. Något av en klassiker i detta sam-
manhang är Willi Bredels (1901–1964) roman Die Prüfung 
(1934; ”Provet”) som i romanens form vittnar om författa-
rens egna upplevelser av terrorn i ett nazistiskt koncentra-
tionsläger.

Trots de gråzoner som möjliggjorde viss litterär verksam-
het även under den mörkaste Hitlertiden, förde nazisternas 
politik med sig att tusentals författare, musiker, konstnärer 
och vetenskapsmän blev tvungna att fly utomlands, oftast till 
USA, men även till Latinamerika, Sovjet, England och Skan-
dinavien.

Ofta blev emigranterna också ”ausgebürgert”, dvs. från-
tagna sina medborgerliga rättigheter och sitt tyska pass.
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Litteraturen i exil
Flera av de författare som 1933 flydde till Tjeckoslovakien, 
Schweiz eller Frankrike, såg till en början sin tid där som ett 
slags utdragen utlandsvistelse. Man trodde helt enkelt inte 
att Hitler skulle kunna hålla sig kvar vid makten. Men det 
gjorde han. Därför stannade de författare som flytt kvar i 
grannländerna. Det gällde t.ex. Thomas Mann som befann 
sig i Schweiz. Efter Österrikes ”Anschluss” 1938 och i och 
med krigsutbrottet 1939 började en ny flyktvåg. Nu över 
Atlanten, till säkerheten i Nord- och Sydamerika. Bland dem 
som flydde var bröderna Mann, Lion Feuchtwanger, Anna 
Seghers, Franz Werfel, Oskar Maria Graf, Ernst Toller, Stefan 
Zweig med flera. Flyktorsakerna var väldigt olika. En del var 
direkt hotade till livet. Många flydde för att de var politiskt 
diskriminerade, andra för att de förföljdes av rasistiska skäl 
eller för att deras livs- och världsåskådning helt motsatte sig 
nazismen. 

Exiltidens litteratur är på inget sätt enhetlig vare sig till 
form eller innehåll. En gemensam nämnare fanns dock i en 
allmänt omfattad antifascism och i författarnas känsla av att 
representera ett annat och bättre Tyskland. Många författare 
som flytt arbetade vidare på sina tidigare påbörjade livsverk, 
t.ex. Robert Musil med Mann ohne Eigenschaften. Samtidigt 
kan man se att även själva orsaken till exilen och tillvaron i 
exil blir synliga som teman i berättelser och romaner, t.ex. hos 
Anna Seghers och Klaus Mann.

Men det mesta som skrevs mellan 1933 och 1945 blev lig-
gande i skrivbordslådorna eller hade en begränsad läsekrets 
genom att det kom ut på exilförlag som t.ex. Bermann Fisch-
er i Stockholm, Malik i Moskva och Allert de Lange i Amster-
dam. De viktigaste verken skrivna i exil kom emellertid inte 
ut förrän efter kriget 1945 och de litterära ”varningar” om 
övergrepp och terror som skedde i hakkorsets namn, nådde 
inte fram till läsarna förrän det var för sent.
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Med några få undantag, såsom Thomas Mann, Lion 
Feuchtwanger och Bertolt Brecht var situationen för exilför-
fattarna mycket svår både materiellt och psykiskt.

En nydanande dramatiker på flykt  
– Bertolt Brecht

En av de mest betydande tyska författarna som gick i exil, 
var Bertolt Brecht (1898–1956). Han är en av 1900-talets 
mest framstående dramatiker och har skrivit över 30 dramer. 
Flera av dem har blivit moderna klassiker. Även hans dik-
ter hör till de bästa i den tyska litteraturen. Brecht föddes 
i Augsburg. I skolan var han en självständigt tänkande elev 
som opponerade sig mot tvång och krav på lydnad. När han 
precis börjat studera medicin blev han inkallad som sjuk-
vårdare. Upp levelserna av första världskriget gjorde honom 
till pacifist och uniformen blev för honom en symbol för all 
olycka i världen.

Brecht var kommunist och öppet kritisk till nazismen. 
Det innebar att han måste lämna Tyskland när Hitler ryckte 
åt sig all makt 1933. I emigrationen fortsatte han sin kamp 
mot förtrycket i Tyskland, t.ex. i dramat Furcht und Elend 
des  dritten Reiches (1938; ”Tredje rikets fruktan och elände”). 
Brecht emigrerade först till Danmark, sedan över Sverige 
och Finland till Kalifornien. I Sverige bodde han under ett 
år (1939–1940) på Lidingö utanför Stockholm. Först 1948 
reste han till Öst-Berlin i den av Sovjet ockuperade delen av 
Tyskland, det som skulle bli DDR.
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Den episka teatern
Intresset för scen och teater uppslukade Brecht tidigt. Redan 
i sina första dramer Baal (1920; ”Baal”) och Trommeln in der 
Nacht (1922; ”Trummor i natten”) gav han uttryck för ett 
nytt sätt att se på scenkonsten. I scenanvisningarna till Trom-
meln in der Nacht finns det t.ex. en rekommendation att man 
under föreställningen ska hänga upp en skylt med texten: 
”Glo inte så romantiskt!”. Avsikten var att hindra åskådarna 
från att känslomässigt identifiera sig med det som skedde på 
scenen. Viktigt var istället enligt Brecht att åskådaren skulle 
vara kritisk och avvaktande till det han/hon såg. Det här för-
hållningssättet skulle komma att bli en av grundstenarna till 
vad Brecht kallade den ”episka teatern”.

Skillnaden mellan den episka ”läroteatern” och den drama-
tiska ”underhållningsteatern” är att åskådaren av den drama-
tiska teatern låter sig vaggas in i en känsla av igenkännande, 
medan åskådaren av den episka teatern håller kritisk distans 
till det han ser. Så här menar Brecht att det förhåller sig:

Den som ser en traditionell dramatisk teaterföreställning 
säger till sig själv där han sitter nersjunken på sin plats i 
salongen: ”Ja, just så har jag också känt. Precis så är det. Det 
är helt naturligt. Det kommer alltid att vara på det sättet. Den 
här människans lidande berör mig, eftersom det inte finns 
någon annan utväg.”

Men den som ser en episk teaterföreställning, reagerar helt 
annorlunda. Han rätar på sig i stolen och tänker så här: ”Va! 
Det var det värsta. Jag hade aldrig trott att det kunde gå till så. 
Det är ju helt otroligt! Det där måste det bli ett slut på. Den 
här människans lidande berör mig djupt, därför att det trots 
allt hade funnits en utväg för henne.”

Utformningen av själva scenen var också viktig. Enligt 
Brecht skulle scenen vara som en sporthall, ljus, enkel och 
saklig utan onödiga utsmyckningar. För att få åskådaren att 
tänka till på ett nytt sätt kring invanda tankemönster och för 
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att ingjuta mod till förändring, använde sig Brecht av s.k. 
”fjärmningseffekter” (”Verfremdungseffekte”). Det vill säga 
olika distanserande och illusionsbrytande effekter som bröt 
upp styckenas handling t.ex. genom inströdda sånger, ban-
deroller med förklarande texter eller genom att ljussättaren 
arbetade på själva scenen.

En satirisk succémusikal
Sitt stora genombrott fick Brecht med den satiriska musika-
len Dreigroschenoper (1928; ”Tolvskillingsoperan”) som med 
Kurt Weills tonsättningar blev en dundersuccé. Pjäsen är ett 
slags modernisering av John Gay’s Beggar’s Opera (1728).

Det hela utspelar sig i Londons undre värld. Huvudpersoner 
är gangsterhövdingen Macheath – kallad Mackie Messer – och 
tiggarkungen Peachum. Macheath gifter sig med Peachums 
dotter Polly i ett tomt stall i Soho. Han är dock inte den trogna 
typen vilket retar Peachum som ser till att få honom häktad när 
han är på bordell. Macheath lyckas sedan fly ur fängelset, för 
polischefen är gammal vän till honom. Efter vissa förvecklingar 
blir han fasttagen igen och ska hängas. Men i sista stund dyker 
en ridande kurir upp med en benådan från själva drottningen. 
Ja, han blir t.o.m. adlad och får ett slott i gåva.

Den här osannolika historien var tänkt som ett lärostycke. 
Det skulle tvinga åskådaren till att reflektera över skeva 
förhållanden i samhället. Genom att pjäsen blev en så stor 
publikframgång kom det samhällskritiska dock i bakgrunden. 
Brecht själv var inte nöjd. Enligt honom var framgången ett 
tecken på att han blivit missförstådd, för vad han egentligen 
ville var att förändra världen och inte att tjäna pengar! Pjä-
sen uruppfördes på ”Theater am Schiffbauerdamm” i Berlin 
1928. Efter andra världskriget blev just denna teater Brechts 
egen (1948) och där gjorde han med sin ”Berliner Ensemble” 
många uppsättningar som gått till teaterhistorien.
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Brechts stora produktivitet och många – kvinnliga – med-
arbetare har gjort att man i forskningen ifrågasatt om han 
verkligen skrivit alla sina verk själv. Bland annat har det 
framkastats att hans nära medarbetare Elisabeth Hauptmann 
(1897–1946) skulle vara den egentliga upphovskvinnan till 
Dreigroschenoper. Även andra kvinnor antas ha deltagit aktivt 
i skapandet av flera dramer i Brechts namn. Om så varit fallet 
torde det inte minska dramernas betydelse, däremot faller en 
något skev dager över personen Brecht.

En bricka i de storas maktspel
De flesta av Brechts nydanande dramer tillkom efter att han 
lämnat Tyskland 1933. Det är framförallt fyra dramer skrivna 
under Brechts tid i emigration som man kan betrakta som 
verkliga mästerverk: Mutter Courage und ihre Kinder (1941; 
”Mor Courage”), Der gute Mensch von Sezuan (1943; ”Den 
goda människan i Sezuan”), Das Leben des Galilei (1943; 
”Galileis liv”) och Der kaukasische Kreidekreis (1948; ”Den 
kaukasiska kritcirkeln”). Vi ska här ta upp de två första av 
dessa dramer.

Mutter Courage med undertiteln ”En krönika från Trettio-
åriga kriget” skrev Brecht under sin vistelse i Sverige. Inspi-
ration fick han bl.a. från den diktade figuren Lotta Svärd i 
Runebergs Fänrik Ståls sägner (1848–1860). Dramat bygger 
också på Grimmelshausens roman Simplicissimus (1668) och 
hans berättelse Die Landstörtzerin Courage (1670). Det skild-
rar marketenterskan Courages öde. Hon är en intelligent och 
driftig kvinna som tillsammans med sönerna Eilif, Schwei-
zerkas och dottern Kattrin följer med krigshärarna runt om 
i Europa och säljer förnödenheter till soldaterna. Courage är 
slug och affärerna går bra, men hon får också betala för det 
genom att hon mister sina båda söner och sin dotter i kriget. 
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Men Courage lär sig inget av detta utan drar vidare med sin 
vagn ut i det krig som hon ju lever av.

Mor Courage tror att hon kan tjäna på kriget, men ser inte 
att hon bara är en liten obetydlig bricka i de storas maktspel. 
Det gör däremot vi som är åskådare och det är just det som 
är Brechts syfte. Helt i linje med den episka teatern innehål-
ler pjäsen ett antal sånger som kommenterar och tolkar det 
som sker. Brecht vill få oss att tänka. Inte i första hand på 
krigets vansinne, utan på de dolda orsakerna till kriget. Det är 
över den ekonomiska vinningslystnaden vi ska fundera. Det 
är den som är roten till det onda, också i detta krig som förs i 
religionens namn. I kampen om pengar och makt är den lilla 
människan alltid en förlorare, precis som Mor Courage. Det 
är det vi måste lära oss, menar Brecht utifrån sitt kommunis-
tiska perspektiv.

Att vara god människa i en ond värld
Ett lärostycke är också Der gute Mensch von Sezuan som spela-
des för första gången 1943. Pjäsen är en lärorik liknelse – en 
parabel – om den unga kinesiskan Shen Te som måste lida 
därför att hon är en god människa.

Tre gudar stiger ner till jorden och letar efter en god män-
niska. Det visar sig att den enda goda de hittar är Shen Te, en 
prostituerad. Hon får lite pengar av gudarna så att hon kan 
öppna en tobaksaffär. Problemet är att hon kan förbli god 
och hjälpa andra bara genom att uppfinna ett andra jag: den 
grymme kusinen Shui Ta. Som Shen Te förälskar hon sig i 
piloten Yang Sun och väntar ett barn med honom. Han över-
ger henne. Då ikläder hon sig rollen som Shui Ta och startar 
en tobaksfabrik där hon behandlar människor som slavar. 
Bara så kan hon överleva. Som god människa hamnar hon i 
ett svårt dilemma.
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Först efter att livet lärt henne att det i ett klassamhälle inte 
finns något annat alternativ än att utnyttja eller att själv bli 
utnyttjad, förändras Shen Te och blir en hård människa. Frå-
gor som vi ställs inför är: Hur ska vi kunna ändra på att det 
inte går att vara en god människa i en ond värld? Och vad 
beror det på att det förhåller sig så? Dramat ger inget svar på 
detta problem, utan Brecht bollar som alltid frågan vidare till 
åskådarna.

Inflytelserik lyrik
Brechts nya idéer gällde inte bara teatern, utan också de tusen-
tals, mästerliga dikter han skrev. Poesin var enligt honom till 
för att användas, den skulle ha ett ”bruksvärde”. Det innebar 
att dikter inte bara skulle bestå av ”vackra bilder och aroma-
tiska ord”, utan också ha ett budskap och lära ut något. Ofta 
är Brechts dikter ett slags dokumenterande ögonblicksbilder. 
Hans första diktsamling, Hauspostille (1927) knyter form-
mässigt an till den lutherska uppbyggelselitteraturen, men 
är till innehållet ett slags parodi på denna tradition och det 
bibliska språket.

Samlingen Svendborger Gedichte (1939) som kom ut under 
Brechts exil, tar upp just exilen och nationalsocialismen. De 
postumt utgivna dikterna i Buckower Elegien (1954) är inga 
elegier i egentlig mening utan snarare korta dikter med natur-
iakttagelser och reflektioner som bär spår av Brechts intresse 
för japansk och kinesisk lyrik. Ett urval av Brechts dikter 
finns på svenska i Jag behöver ingen gravsten: dikter 1917–
1956 (1998).
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En fristad i Sverige – Nelly Sachs
En av dem som fann sin tillflykt i Sverige undan den nazis-
tiska förföljelsen av judar och oliktänkande var lyrikern Nelly 
Sachs (1891–1970). Sedan femtonårsåldern brevväxlade Sachs 
med Selma Lagerlöf som hon beundrade mycket och även 
tillägnade sin första bok Legenden und Erzählungen (1921). 
Lagerlöf hjälpte henne sedan att fly till Sverige när situationen 
i Tyskland blev ohållbar 1940. När Sachs 26 år senare fick 
ta emot Nobelpriset i litteratur i Stockholm, sade hon i sitt 
tacktal: ”Det tycks som om en saga hade blivit verklighet.”

Nelly Sachs var av judisk härkomst och förföljelsen av 
judarna var ett ständigt återkommande tema i hennes förfat-
tarskap. Under stark påverkan från den chock informationen 
om dödslägren förde med sig skrev hon diktsamlingen In den 
Wohnungen des Todes (1947) som är ett slags requiem över 
de mördade. Den gåva som Sachs tyckte sig ha fått när hon 
undgått Förintelsen, ville hon förvalta genom att ge de för-
intade sin röst. Men hon var inte hatisk utan snarare full av 
försoning i sina dikter som blev till lyriska vittnesmål över 
Förintelsens fasor. Också Sachs andra diktsamling Sternver-
dunkelung (1949) har Förintelsen som tema och titeln anspe-
lar direkt på krematoriernas svarta rök.

Sachs sena dikter, t.ex. samlingen Glühende Rätsel (1964; 
”Glödande gåtor”) kännetecknas av att hennes bildspråk blir 
alltmer förtätat och nästan ogenomträngligt. Ett urval av hen-
nes verk finns tolkat till svenska i Dikter (1967).

Flykt och koncentrationsläger – Anna Seghers
Många av författarna i exil skrev romaner om verkligheten i 
Hitlers Tyskland. En av dem var Anna Seghers (1900–1983) 
som 1947 återvände till Berlin från landsflykten i Mexiko och 
fick en framskjuten position i det östtyska kulturlivet.



nazisttiden och andra världskriget …

260

I den världsberömda romanen Das siebte Kreuz (1942; 
”Det sjunde korset”) berättar hon hur sju fångar flyr från 
koncentrationslägret Westhofen vid Rhen. Lägerkommen-
danten kopplar in hundar, sökpatruller och angivare för att 
leta reda på fångarna. Han låter också sätta upp sju kors som 
fångarna ska spikas upp på när de återfinns. Bara en undkom-
mer med livet i behåll. Det ”sjunde korset” som var avsett 
för just honom förblir tomt. Huvudpersonen, kommunis-
ten Heisler, klarar sig därför att han får hjälp av många olika 
människor i det tyska samhället. Seghers budskap är att det 
trots allt hade funnits hopp om att kunna bryta Hitlers dik-
tatur ifall självständigt tänkande tyskar gått in för att samar-
beta. Seghers roman ansågs som politiskt föredömlig i DDR, 
men hennes plädering för solidaritet och humanitet sträcker 
sig i Das siebte Kreuz långt bortom den tidens ideologiskt kor-
rekta råmärken.

Skickligt berättad, men mindre känd, är Seghers roman 
Transit (1944). Inlevelsefullt återger författarinnan här den 
psykiskt påfrestande situationen för de tiotusentals männi-
skor som utan pass och hemland är på flykt undan den tyska 
frammarschen i Europa. Intensiteten i berättelsen kommer 
sig mycket av att Seghers själv fick kämpa sig fram genom den 
ogenomskådliga och fullständigt nyckfulla passbyråkratin för 
att erhålla uppehålls-, transit- och utresevisum. Först efter 
lång och nedbrytande väntan fick hon 1941 plats på en frakt-
båt som gick från Marseille till Dominikanska republiken. Så 
småningom lyckades hon ta sig vidare till Mexiko.

Liksom Transit är den självbiografiska berättelsen Der 
Ausflug der toten Mädchen (1946) skriven i Mexiko. På ett 
mästerligt sätt binder Seghers här samman sin egen samtid 
med minnen och inskjutna drömmar om tidiga skolkamra-
ters liv. Hela berättelsen är ett slags inre förberedelse inför 
det ångest fyllda återseendet och mötet med dem som aldrig  
behövde lämna Tyskland under nazisttiden och som överlevt, 
antingen som gärningsmän eller som offer. Ett liknande tema 
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gestaltar Seghers i Die Toten bleiben jung (1947), som är en 
familjeberättelse om unga arbetare och deras nazistiska veder-
sakare.

Om att göra karriär i Tredje riket  
– Klaus Mann

Ett något annorlunda perspektiv på den nazistiska verklighe-
ten visar Klaus Mann (1906–1949) fram i sin roman Mephisto 
(1936; ”Mefisto”) med den betecknande undertiteln ”Roman 
om en karriär i Tredje riket”. Klaus Mann – som var son till 
Thomas Mann – berättar om en skådespelare vid namn Hend-
rik Höfgen som ställer sig helt på nazisternas sida och blir 
överöst med pengar, makt och ära. Vad romanen egentligen 
handlar om är frågan hur långt en konstnär kan få gå i sin 
anpassning till en förtryckande statsmakt. Den hänsynslöse 
huvudpersonen hade sin förebild i verkligheten i den mycket 
kände tyske skådespelaren och teaterchefen Gustaf Gründgens 
(1899–1963).

Redan i sin samtid uppfattade man Manns bok som en 
nyckelroman, där gestalterna har förebilder i verkligheten. 
Något förvånande fastställde en domstol i Västtyskland så 
sent som 1971 att figuren Höfgen var en förolämpning av 
skådespelaren Gründgens och att boken inte fick nytryckas. 
Först 1981 kom en nyutgåva. Den blev en bestseller tillsam-
mans med filmen Mephisto som kom upp på biograferna  
samma år.

I en senare roman, Der Vulkan (1939), som utspelar sig i 
Paris, tog Mann upp de hot, svårigheter och förödmjukelser 
tyska emigranter var tvungna att leva med under försöken 
att skapa sig en ny tillvaro i exil. Romanen är samtidigt en 
kraftfull maning att inte ge upp utan att aktivt göra motstånd 
mot nazismen.

Manns generationsöde i exil speglas även i hans postumt 
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utgivna memoarbok Der Wendepunkt (1952; ”Vändpunk-
ten”) som ger en intressant inblick i de förhållanden som 
rådde inom kulturlivet under Weimarrepubliken.

Den totalitära maktens ansikte  
– Lion Feuchtwanger

Vid sidan av Thomas Mann var Lion Feuchtwanger (1884–
1958) en av de mest framgångsrika och produktiva tyska 
exilförfattarna. Efter 1933 och fram till 1940 levde Feucht-
wanger i Frankrike. Han flydde sedan över Spanien och Por-
tugal till USA. I den flyhänt skrivna roman Die Geschwister 
Oppermann (1933; ”Oppermanns”) var Feuchtwanger en av 
de första tyska författarna som autentiskt återgav tidsandan i 
början av trettiotalet.

Romanen handlar om tre bröder Oppermann: Gustav 
som är författare, Martin som är affärsman och Edgar som 
är läkare. De blir tillsammans med sina familjer utsatta för 
trakasserier, övergrepp och misshandel för att de är judar. 
Martins son Berthold blir mobbad av sin klassförståndare på 
gymnasiet. När han inte orkar längre begår han självmord. 
Efter riksdagsbranden 1933 arresteras och misshandlas Mar-
tin och Edgar brutalt. Men de klarar sig genom att emigre-
ra. Gustav kan inte undgå att se all den nazistiska ondskan, 
men i likhet med många intellektuella i dåtidens Tyskland 
vill han ändå inte riktigt tro på att det han ser är sant. Även 
han emigrerar till slut, men återvänder till Tyskland och 
söker där kontakt med illegala motståndsgrupper. Men i sin 
blåögdhet och brist på konspirativ erfarenhet går han rakt i 
armarna på Gestapo.

Med tanke på att boken är skriven 1933 är det förvånande 
hur klarsynt Feuchtwanger är i sin redogörelse för hur bru-
talt nazisterna behandlade de vanliga tyska medborgare som 
råkade vara judar.
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En mästerlig berättare – Stefan Zweig
En annan stor och mångsidig berättare som i likhet med 
Feuchtwanger gick i exil – först till London 1938 och två år 
senare till Brasilien – var Stefan Zweig (1881–1942). Under 
inflytande från Freud gav han bland annat med samlingen 
Brennendes Geheimnis (1911; ”Den stora hemligheten”) ut 
en rad psykologiskt utstuderade noveller om själsliga kriser, 
kaotiska känsloliv och personlighetsklyvning. Även hans 
enda roman, Ungeduld des Herzens (1939:”Hjärtats oro”) rör 
känslo livet och är en gripande skildring av en omöjlig kärlek 
som utspelar sig månaderna före krigsutbrottet 1914.

I sina historiska miniatyrberättelser Sternstunden der Mensch-
heit (1927; ”Odödliga ögonblick i mänsklighetens historia”) 
skildrar Zweig fjorton dramatiska ögonblick då människo öden 
avgörs och händelser med stora historiska konsekvenser inträf-
far, till exempel upptäckten av Stilla havet, slaget vid Water-
loo och hur Robert Scott och Roald Amundsen tävlar om att 
komma först till Sydpolen.

Berömd är Zweig likaså för sina nyanserade levnadsteck-
ningar över historiska personligheter såsom Marie Antoinette 
(1932; ”Marie Antoinette: en olycklig drottnings historia”) 
och Maria Stuart (1935; ”Maria Stuart”). Läsvärda är också 
raden av välskrivna biografier över författarna Balzac, Dickens , 
Hölderlin, Stendhal och Tolstoj i samlingen Baumeister der 
Welt (1935).

En spännande gestaltning av en flyktings resa mot exilen 
och den utstuderade tortyr som föregått denna, är Schach-
novelle (1942; ”Schack”). Det är en psykologisk thriller som 
utspelar sig i form av en schackduell på ett fartyg på väg till 
Sydamerika. Denna novell utkom postumt liksom den själv-
biografiska romanen Die Welt von gestern (1942; ”Världen av 
igår”) som var något av Zweigs testamente och mer än så. 
Det är en lysande beskrivning av det gamla Europa före första 
världskriget, men även av mellankrigstidens fruktlösa försök 
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att bevara idén om ett enat Europa intakt. Ett Europa som 
medvetet om sin kulturella mångfald skulle stå mot den ned-
brytande nationalism som i förlängningen kom att leda till 
andra världskrigets utbrott och förstörelse.

Sammanlagt var omkring 2 500 författare, journalister och 
kritiker tvungna att lämna Tyskland för en osäker exiltillvaro 
i främmande länder. Till det kom att dessa intellektuella för-
lorade kontakten med sin publik och sitt språk. Följden blev 
ofta ensamhet, förstumning och förlorad självkänsla. I sin för-
tvivlan över förhållandena i Tyskland och svårigheterna i de 
nya länderna såg många i likhet med Kurt Tucholsky, Ernst 
Toller och Stefan Zweig ingen annan utväg än självmordet.
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KAPITEL 13

Efterkrigstiden  
Litteraturen i Väst- och Östtyskland 

1945–1968

Kapitulation och kallt krig
Den 8 maj 1945 kapitulerade Tyskland. Andra världskriget var 
slut. Amerikanska, franska, engelska och ryska trupper ocku-
perade olika delar av landet. Städerna låg i ruiner, människor 
var hemlösa och hungriga. Flyktingar irrade runt på lands-
vägarna. Kriget hade skördat oerhörda offer. Människor var 
skadade till kropp och själ. Till detta kom Förintelsen, det 
industriella massmordet på Europas judar och andra förföljda. 
Den undertryckta kännedomen om dessa ohyggligheter förde 
med sig både förträngning och känslor av skam och skuld.

Det var en kaotisk tid och pengarna var inget värda. Det 
enda som fungerade var svartabörshandeln med amerikanska 
cigaretter som hårdvaluta. All energi gick åt till att försöka 
överleva och att på nytt bygga upp landets ekonomi. Med 
stöd av Marshallplanen och valutareformen 1948 kom Väst-
tyskland snart på fötter. Svartabörs- och byteshandeln upp-
hörde i ett slag. Man talade om ekonomiskt under, blickade 
optimistiskt framåt och fick äntligen börja konsumera igen.
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Vid Nürnbergprocesserna 1945–1949 fick de huvudan-
svariga för nazistförbrytelserna sina domar. Men de alliera-
des försök att ”avnazifiera” tyskarna framkallade mest av allt 
trotsreaktioner. Den tyska uppgörelsen med det förflutna fick 
anstå.

Det kalla kriget, konflikten mellan de västliga segrarmak-
terna och Sovjet, ledde till politisk delning av Tyskland. Följ-
den blev att två tyska stater grundades 1949 med två olika 
politiska system, ett kapitalistiskt och ett socialistiskt. Sin 
första höjdpunkt nådde det kalla kriget under blockaden av 
Berlin 1948–1949. Berlinmuren eller den ”antifascistiska 
skyddsvallen” som den kallades i DDR, byggdes i augusti 
1961 och kom att bli det mest konkreta monumentet över 
kalla krigets gränsdragning mellan öst och väst.

De enorma förändringar som andra världskriget och nazis-
men förde med sig för Tyskland, gjorde att en obruten kopp-
ling till det samhälle som existerade före kriget var omöjlig. 
Synen på det förflutna, men också på framtiden, blev därför 
kluven och programmerad enligt de väst–östliga, politiska 
skiljelinjer som stakades ut redan under de första efterkrigs-
åren.

Vilken inverkan hade då det nya sociala och politiska läget 
på den tyska litteraturen? Man kan se att de första åren efter 
1945 blev en tid av inventering och nyorientering. Frågor 
man ställde sig var: Vilka internationella strömningar och 
kontakter har litteraturen varit avskärmad från? Går det att 
knyta an till litteraturen före 1933? Vilka betydelsefulla tyska 
verk har skrivits i exil? Och hur såg den litteratur ut som skri-
vits i Tyskland under tiden 1933 till 1945?

Från och med 1949 går det att se tydliga skillnader i littera-
turutvecklingen i öst och väst, men man märker också vilken 
betydelse ett gemensamt språk har – i böcker, film och teve – 
för att hålla en politiskt splittrad, gemensam kultur levande. 
Det är därför fullt möjligt att betrakta litteraturen i de båda 
tyska staterna som en enda tysk litteratur. I detta kapitel väljer 
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vi dock att inte se den tyska litteraturen som en, utan behand-
lar litteraturutvecklingen i de båda tyska staterna var för sig. På 
så sätt går det lättare att synliggöra de olikheter som faktiskt 
existerade under flera årtionden i Väst- och Östtyskland.

”Stunde Null” och språkligt kalhygge
Från 1933 till 1945 var den tyska publiken praktiskt taget 
helt isolerad från litteraturutvecklingen i andra länder. Det 
betydde att man inte heller kände till vad tyska författare i exil 
skrivit. Det fanns mycket att ta igen och man talade därför 
om ”Stunde Null” (”timme noll”). Med det menade man en 
ny början och en ny profil för den tyska litteraturen. Särskilt 
intresserade man sig för Jean-Paul Sartres (1943; ”Varat och 
intet”) och Albert Camus’ (1942; ”Myten om Sisyfos”) livs-
filosofi, för existentialismen. Huvudtanken i den var att män-
niskan har absolut frihet, men att hon också själv måste ta 
ansvar för sina handlingar och för meningen med sitt liv. Det 
här var tankegångar som fick stor betydelse för författarna i 
Västtyskland under efterkrigstiden.

Men det var inte bara tankar, idéer och moral som måste 
förnyas utan också själva det tyska språket som dragits i smut-
sen under nazisternas herravälde. Det behövdes en radikal 
utrensning av ord och termer som använts och missbrukats av 
nazisterna. Man talade om ”kalhygge” (”Kahlschlag”). Med 
det menades att det var viktigt att använda ett enkelt, avskalat 
språk och att skildra verkligheten som den var. I stället för 
vackert och verklighetsfrämmande skulle språket vara sakligt 
och dokumenterande. Det bästa exemplet på detta nya språk 
är Günter Eichs (1907–1972) dikt Inventur. Den handlar om 
den karga verkligheten för en soldat som just kommit hem 
efter kriget och som inte äger mer än det han går och står i. 
Men dikten talar också om författaren som måste hålla sig till 
att rakt upp och ner redogöra för vad han ser och inget mer.
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Olika röster i litteraturen efter kriget
Trots sönderbombade tryckerier och teatrar, och dessutom 
stor pappersbrist, kom kulturlivet ganska snabbt igång igen 
efter de långa krigsåren. De författare som gjorde sina röster 
hörda i den västtyska efterkrigslitteraturen kan man dela in i 
tre kategorier:

Den första utgjordes av dem som övervintrat och levt i 
”inre emigration” i Tyskland. Hit hörde så olika författare 
som Werner Bergengruen, Erich Kästner, Günther Weisen-
born och Gottfried Benn. Den andra kategorin bestod av 
dem som emigrerat och återvänt till Tyskland eller något 
annat europeiskt land. Det var författare som Anna Seghers, 
Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Carl Zuckmayer och Thomas 
Mann. Den tredje var den unga författargeneration som nu 
tog till pennan och skrev s.k. ruinlitteratur (”Trümmerlitera-
tur”). Hit räknas t.ex. Heinrich Böll, Günter Eich, Wolfgang 
Borchert och Wolfdietrich Schnurre.

Eftersom papper var dyrt och svårt att få tag på efter krigs-
slutet kom teatern att spela en viktig roll i det tyska kulturli-
vet. Med tre dramer från denna tid kan man också beskriva 
de tre nyss nämnda litteraturkategorierna. Som exempel på 
ett verk från den ”inre emigrationen” kan man se Günther 
Weisenborns (1902–1969) drama Die Illegalen (1946). Wei-
senborn hade som kommunist deltagit i den underjordiska 
motståndsrörelsen mot nazisterna och i sitt drama skildrar 
han denna kamp utifrån sina egna erfarenheter. Han visar hur 
två motståndsgrupper i Berlin under kriget försöker komma 
i kontakt med varandra och vilka personliga tragedier som 
utspelar sig när Gestapo kommer dem på spåren. Åskådarna 
hade dock svårt att identifiera sig med motståndsmännen och 
framgången uteblev.

Desto mer framgångsrik var den som här representerar den 
andra kategorin, Carl Zuckmayer (1896–1977), som åter-
vände till Tyskland efter att ha levat i exil i Amerika under 
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kriget. Hans drama Des Teufels General (1946) handlar om 
flyggeneralen Harras som arbetar aktivt med att utveckla nya 
flygplan, men som också ställs till svars för sabotage inom 
Luftwaffe. Han begår därför självmord genom att störta med 
ett av de manipulerade planen. Dramat tar upp frågan om 
skuld och medverkan i Tredje riket, men lämnar inget svar 
på frågan hur man ska förhålla sig till sabotage som riktar 
sig mot det egna folket. Pjäsen attraherade en stor publik, 
inte för den antinazistiska tendensen, utan för att den har ett 
persongalleri som täcker hela skalan av förhållningssätt under 
kriget. Alla i salongen kunde identifiera sig med någon av 
gestalterna på scenen. Pjäsen lättade på det moraliska skuld-
trycket och fick åskådaren att känna att det som skett under 
nazisttiden, ändå skett ”i god tro”.

Ruinlitteraturen på scen – Wolfgang Borchert
Den tredje kategorin, ruinlitteraturen, handlade om krig, 
död, undergång, fångenskap, ruiner, hemkomst och om 
kampen för att överleva. Den gav emellertid inte utrymme 
åt det nationalsocialistiska förflutna och dess illgärningar. De 
judiska ödena förtegs i stor utsträckning. Det som skildrades 
var istället de tyska umbärandena under och efter kriget.

En typisk representant för ruinlitteraturen var den unge 
Wolfgang Borchert (1921–47). Med dramat Draußen vor der 
Tür (1947; ”Utanför dörren”) skrev han det viktigaste exemplet 
på ”ruinlitteratur”. Dramat handlar om soldaten Beckmann 
som återvänder hem från kriget, men finner att han inte längre 
har något hem. Hans fru lever med en annan. Beckmann irrar 
genom hemstaden och försöker till slut dränka sig, men över-
lever. Han försöker också få kontakt med andra människor, 
men alla vill helst glömma det som varit. Ingen vill tala om 
kriget. Beckmann får stå helt ensam med sina skuldkänslor 
och sina minnen. Han befinner sig i en värld utan mänsklig 
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kommunikation. T.o.m. Gud sviker: han är bara en hjälplös 
gammal gubbe, en passiv åskådare som man inte kan lita på.

Borcherts stil är inspirerad av expressionismen. Han blan-
dar verkligt och overkligt, t.ex. i drömmen om generalen som 
spelar på en jättexylofon av benknotor. I sin pendling mellan 
förtvivlan och hopp motsvarade Beckmann i hög grad tidens 
livskänsla. Det gör han också genom att anklaga Gud och 
inte nazisterna eller de allierade för all död och förstörelse. 
Dramat är en skarp anklagelse mot den föräldrageneration 
som aktivt bidrog till att starta andra världskriget genom att 
sluta ögonen och anpassa sig. Sitt provokativa innehåll till 
trots blev dramat en stor succé – inte minst som hörspel – 
därför att så många kunde känna igen sig i Beckmanns öde.

Hörspel och kortberättelser
En viktig litterär genre under efterkrigstiden var hörspelet. 
Visserligen hade Bertolt Brecht och Alfred Döblin skrivit 
hörspel för radion redan i början av trettiotalet, men nu blev 
hörspelet ”återupptäckt” av många författare. Radion var ett 
medium som nådde en vid krets av litteraturälskare. För de 
flesta radiolyssnare under det tidiga femtiotalet var hörspelet 
en helt ny upplevelse som gav utrymme åt fantasin och tillät 
lyssnarna att göra sig egna bilder av det hörda.

Wolfgang Borchert har nyss nämnts, men under femtio- och 
sextiotalet var det även flera andra betydande författare som 
skrev hörspel, t.ex. Ingeborg Bachmann med Der grosse Gott 
von Manhattan (1958) och Günter Eich med Die Mädchen aus 
Viterbo (1952; ”Flickorna från Viterbo”).

En annan omtyckt litteraturform var kortberättelsen (”Kurz-
geschichte”). Denna genre var särskilt lämpad för efterkrigs-
tiden. Genom kortberättelsen kunde nämligen de tyska förfat-
tarna knyta an till den angloamerikanska litteraturtraditionen. 
Som förebild tjänade short stories av bl.a. Ernest Hemingway 
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och William Faulkner. Genom att texterna var så korta kunde 
de lätt publiceras i tidningar, vilket var praktiskt med tanke 
på den knappa tilldelningen av papper. Viktigt var också att 
kortberättelserna gjorde det möjligt för författarna att med 
en lakonisk stil ta upp kriser och problem i samtiden utan 
att de för den skull behövde komma med färdiga lösningar. 
Istället överlät man funderandet till läsaren. Berättelserna är  
skrivna ur ett underdog-perspektiv och speglar tidsstämning-
arna, ibland idylliserande. Huvudpersonerna är enkla solda-
ter, flyktingar, oftast gestalter utan resurser. De är allt annat 
än heroiska, men inga dåliga människor, utan individer som 
hamnat i svåra situationer där det ibland ändå finns ett visst 
mått av hopp.

Kortberättelsen var på femtio- och sextiotalet ett slags pro-
sans övningsfält och beträddes bl.a. av Heinrich Böll, Wande-
rer kommst du nach Spa … (1950); Wolfdietrich Schnurre, Als 
Vaters Bart noch rot war (1958) och Marie Luise Kaschnitz, 
Lange Schatten (1960; ”Långa skuggor”).

Omtyckt litteratur om kriget  
– Theodor Plievier, Gert Ledig,  

Hans Hellmut Kirst, Josef Martin Bauer
Som vi sett ovan skrev flera författare ”ruinlitteratur” efter kri-
get, samtidigt fanns det också romaner, berättelser och kiosk-
litteratur som innehöll ett närmast äventyrligt ihågkommande 
av kriget och en praktiskt taget total avsaknad av reflektioner 
kring nazisttidens förbrytelser.

Theodor Plieviers (1892–1955) roman Stalingrad (1945; 
”Stalingrad”) smälter samman realistisk dokumentering med 
fiktionalisering och han lyckas med detta berättargrepp återge 
både den menige soldatens och de ordergivande officerarnas 
perspektiv. På så sätt blir hans roman en klarsynt och plågsam 
exposé över krigets grymheter och förbrytelser. Stalingrad blev 
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en stor framgång och följdes av de båda lika populära roma-
nerna Moskau (1935; ”Moskva”) och Berlin (1954; ”Berlin”).

Realismen i Plieviers romaner överträffades stort av Gert 
Ledig (1921–1999) vars båda krigsskildringar Stalinorgel 
(1955; ”Stalinorgeln”) och Vergeltung (1956) hör till det 
radikalaste och mest skoningslösa som skrivits om det andra 
världskrigets våld, grymhet och meningslöshet. Dessa böcker 
kom emellertid läsarna alltför nära och var bortglömda i flera 
decennier innan de återupptäcktes kring sekelskiftet 2000. I 
Stalinorgel skildrar Ledig krigsinfernot i närheten av Lenin-
grad både från tyskt och ryskt håll, medan han i Vergeltung 
återger ett allierat bombangrepp på München 1944 ur ett 
tyskt och ett amerikanskt perspektiv. Han visar hur värnlösa 
människorna är och hur talet om vedergällning framstår som 
fullständigt groteskt i det totala bombkrigets besinningslöshet. 

Peter Bamm (1897–1975) redogör i sin tillrättalagda dag-
bok Unsichtbare Flagge (1952; ”Den osynliga fanan”) för 
sina erfarenheter som stabsläkare vid östfronten, sakligt och 
utan att försköna. Närmast heroiserande i stilen är däremot 
Gerd Gaiser (1908–1976) i Die sterbende Jagd (1953) där han 
berättar om hur en tysk flygskvadron långsamt går mot sin 
undergång eftersom den inte längre kan hålla stånd mot fien-
den som är överlägsen i antal.

Direkta skräckskildringar av kriget hålls på avstånd i Hans 
Hellmut Kirsts (1914–1989) populära romantrilogi 08/15 
(1954–1955; ”08/15”) om korpralen Asch. Här handlar det 
enbart om tyska krigsupplevelser och om en skarpt iakttagen 
bild av kriget med soldater som förvisso utför hjältedåd, men 
som ändå i grunden ifrågasätter kriget.

Lycka hos läsarna hade även Josef Martin Bauer (1901–
1970) med sin roman So weit die Füsse tragen (1955; ”Så långt 
benen bär”). Det är en autentisk och äventyrlig berättelse om 
en tysk krigsfånge som 1949 flyr från ett sovjetiskt krigsfånge-
läger i östra Sibirien och tre år senare lyckas ta sig hem – bru-
ten till kropp och själ.
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Gruppe 47 – ett kontaktforum
Samma år som Borcherts Draussen vor der Tür sattes upp, 
grundades Gruppe 47. Under tjugo års tid kom denna grupp 
att bli den mest inflytelserika litterära sammanslutningen i 
Tyskland. Gruppe 47 ville vara en intellektuell, demokratisk 
motvikt till den restaurativa, konservativt inriktade politik 
som fördes i Västtyskland på femtiotalet. Initiativtagare till 
gruppen var Hans Werner Richter (1908–1993). Han liksom 
flera av deltagarna i gruppen, t.ex. Alfred Andersch, Wolfdie-
trich Schnurre och Heinrich Böll, hade varit soldater i Wehr-
macht. De var märkta av sina krigsupplevelser och ville bort 
från nazist tidens lögnaktiga propagandatyska. Sitt litterära 
program hade de publicerat i den politiska tidskriften Der 
Ruf redan 1946. Det var kort innan tidskriften förbjöds av 
den amerikanska militärledningen för att den ansågs alltför 
politiskt radikal.

Gruppen föresatte sig att skriva på ett nytt, avskalat sätt och 
att verka för en helt ny litteratur i en liberalt human och plura-
listisk anda. Organisatoriskt var Gruppe 47 en mycket lös sam-
manslutning, ett slags litterär workshop där författare läste för 
varandra och inbjudna kritiker ur opublicerade manuskript. 
Man kritiserade, diskuterade, knöt kontakter och försökte få 
in en fot i förlagsvärlden. Gruppe 47 fick stor uppmärksam-
het i pressen och blev snart den moderna tyska litteraturens 
viktigaste nätverk. Den författare som hade fått bra kritik på 
ett Gruppe 47-möte kunde också vara förvissad om framgång 
på bokmarknaden. Det är därför inte förvånande att så gott 
som alla kända västtyska författare som debuterat efter kriget 
någon gång deltagit i gruppens årliga möten. Mötena pågick 
ända till 1967 och ägde rum på olika platser i Tyskland, men 
även utomlands bl.a. i Sigtuna 1964 och i Princeton 1966.
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Gruppe 61 – om arbetarnas livsvillkor
I medveten motsats till de etablerade författarnas Gruppe 47 
bildade en grupp skrivande arbetare, journalister och kritiker 
1961 den s.k. Gruppe 61. Den existerade i elva år och hade 
som mål att på ett sakligt sätt skildra arbetslivet i industrin 
och överhuvudtaget arbetarnas livsvillkor. En kritisk doku-
mentärlitteratur av detta slag skrevs av de tre mest kända 
medlemmarna i Gruppe 61, Erika Runge (1939–), Max von 
der Grün (1926–2005) och Günter Wallraff (1942–).

Erika Runge intervjuade invånare i staden Bottrop i Ruhr-
området och publicerade sedan dessa originalsamtal från 
en deprimerande verklighet i reportagesamlingen Bottroper 
Protokolle (1968; ”Rapport från Bottrop, Ruhr”). Max von 
der Grün blev internationellt känd med sin bästsäljarroman 
Irrlicht und Feuer (1963; ”Irrbloss och eld”) som utspelar 
sig bland gruvarbetare i Ruhrområdet. Medan handlingen i 
denna roman är påhittad, gick Wallraff i sina reportage från 
det tyska arbetslivet en annan väg, det kan man se i 13 uner-
wünschte Reportagen (1969; ”13 icke önskvärda reportage”) 
och i Der Aufmacher (1977). Hans böcker är verklighetstrog-
na dokumentationer av vad han själv upplevt när han iklätt 
sig olika roller, bl.a. som arbetare, alkoholist, journalist och 
invandrare. Det speciella med Wallraffs skrivande är att han 
återger det han ser ur ett avslöjande nerifrånperspektiv. Sär-
skilt framgångsrik var denna arbetsmetod i bästsäljaren Ganz 
unten (1985; ”Längst därnere”). Här beskriver Wallraff, hur 
han förklädd till den turkiske invandraren Ali Levant utsätts 
för vidriga arbetsförhållanden, ovärdig diskriminering och 
rent människoförakt.
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Två helt olika perspektiv på kriget och  
krigsslutet 1945

I många av de litterära texter som publicerades under de för-
sta tio–femton åren efter andra världskriget kunde man se en 
hopflätning av självupplevda händelser, samtidshistoria och 
litteratur. Detta blir särskilt tydligt bland författarna i Grup-
pe 47. Där fanns det en kluvenhet inför det nära förflutna 
och till de författare som överlevt nazisternas förföljelse i exil. 
Genom att man tidigt i gruppen framhöll betydelsen av de 
gemensamma krigsupplevelserna ute vid fronten, hölls inte 
bara exilförfattarna utan också judar och personer som suttit i 
koncentrationsläger utanför en gemensam dialog.

Det fanns två helt olika perspektiv på det förflutna. Bilden 
av kriget och krigsslutet 1945 var en helt annan för de för-
fattare som överlevt i exil, i koncentrationslägren eller under 
jord, jämfört med hur de tyska författare som tjänstgjort i 
Wehrmacht, såg på kriget och krigsslutet. Trots olikheterna 
var det för merparten västtyska författare bara en bild som 
gällde. Det betydde att gestaltningar av de förföljdas upple-
velser, lidanden och erfarenheter med få undantag – t.ex. Paul 
Celans dikt Todesfuge – tillbakavisades som mindre relevanta 
för den tyska litteraturen.

Trots att man i den tyska efterkrigslitteraturen kan se en 
ovilja att ta till sig de förföljdas perspektiv och en berörings-
ångest visavi nazismen och Förintelsen, kan man ändå kon-
statera att det finns flera författare som i sina verk tar upp 
detta ämne.

Wolfgang Koeppen – en obekväm kritiker
Wolfgang Koeppen (1900–1996) var under femtiotalet en 
skarpögd kritiker av det framväxande tyska välståndssamhäl-
let. Under idylliska titlar som Tauben im Gras (1951) och Das 
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Treibhaus (1953) döljer sig chockerande kritik av de sociala, 
moraliska och politiska förhållandena som rådde i Västtysk-
land efter kriget. Romanerna passade inte in i det ”ekono-
miska undrets” tid. De fick starkt negativt gensvar från kon-
servativa kretsar, men bemöttes samtidigt med stor respekt på 
den politiska vänsterkanten. Med sina associativa montage, 
sin filmiska stil och sina inre monologer lyfte Koeppen i dessa 
romaner den tyska efterkrigslitteraturen rent berättartekniskt 
till en modern europeisk nivå. Hans tredje roman Der Tod in 
Rom (1954) handlar om tyskarnas oförmåga att ta itu med sitt 
nazistiska förflutna och om oviljan att se hur tankemönster 
från Tredje riket lever kvar i Västtyskland.

I sin allra sist utgivna bok Jakob Littners Aufzeichnungen 
aus einem Erdloch (1992) gör sig Koeppen till ett skrivande 
medium  för de namnlösa och för alltid tystade offren för 
nazistregimen. Han bygger på en autentisk berättelse om en 
judisk frimärkshandlare som fördrivs från München 1939 
och sedan flyr från den ena platsen till den andra. Till slut 
hamnar han i Ukraina och blir där vittne till de ”rensnings-
aktioner” som SS utför. Som läsare får man en kuslig inblick 
i hur de i Berlin fattade besluten om en slutlig lösning på 
judefrågan verkställs i praktiken.

Den nyare tyska litteraturens omfångsrikaste  
verk – Arno Schmidt

Till de första författarna som skrev om kriget och om det tyska 
samhället efter kriget hörde Arno Schmidt (1914–1979). I 
Leviathan (1949) berättar han om en grupp av män, kvinnor 
och barn som lyckas fly i ett herrelöst lok med en påhängd 
godsvagn ur en stad som beskjuts med tungt artilleri. På fem-
tiotalet skrev han i Aus dem Leben eines Fauns (1953; ”Ur en 
fauns liv”) om en liten tjänsteman under Tredje riket och i 
Brand’s Heide (1951) är det de materiella, sociala och psykiska 
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problemen under efterkrigstiden som han tar upp. Redan i 
dessa verk gav Schmidt prov på sin synnerligen säregna berät-
tarstil i James Joyces efterföljd. Det innebär att medvetande-
strömmen flyter fram genom bisarra metaforer, anspelningar, 
associationer och polemiska utvikningar, allt för att förhindra 
en snabbläsning av texten.

Huvudpersonerna i de nämnda och även senare romaner 
som Kaff auch Mare Crisium (1960), är arroganta intellek-
tuella ensamvargar. De lider av omvärldens inskränkthet 
och ägnar sig med envishet uppblandad med melankoli åt 
arkivering och skrivande. Schmidts märkligaste verk är den 
i faksimil utgivna Zettels Traum (1970), i vilket han – under 
inflytande av James Joyce, Lewis Carroll och Sigmund Freud 
– genom citat, collage och lärda hänvisningar låter fyra perso-
ner på 1 334 trespaltiga manuskriptsidor diskutera och asso-
ciera kring Edgar Allan Poes verk. Boken är tvivelsutan en 
stor läsutmaning för den erfarnaste läsare. Men för den nör-
diga Schmidtbeundraren återstår endast njutningen att läsa 
långsamt, långsamt och att försöka lösa de miljontals gåtor 
som finns nedlagda i detta verk, det mest omfångsrika i den 
nyare tyska litteraturen.

Frihet och självbefrielse – Alfred Andersch
En samtidskritiker var även Alfred Andersch (1914–1980). I 
centrum för hans romaner står frågan om den personliga fri-
heten. Men han tar också upp tvivlen och den osäkerhet som 
en tänkande människa står inför, när hon måste fatta beslut i 
situationer som är politiskt styrda och svåra att påverka.

I den självbiografiska berättelsen Die Kirschen der Freiheit 
(1952) reflekterar han över sin egen desertering till den ame-
rikanska sidan under krigets slutskede. En av de frågor han 
tar upp i boken hade stor aktualitet på den här tiden: hur ska 
man förhålla sig till den ed man svurit som soldat? Svaren 
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på sina frågor hittade Andersch i existentialismen. Enligt den 
måste varje människa själv alltid ta ansvaret för sina handling-
ar. Även långt senare, i sin mest anspråksfulla roman, Winter-
spelt (1974), spinner han vidare på tidigare berättelsetrådar 
som har med frihet, ansvar och konstens roll att göra.

Just tankegångar kring frihet och ansvar genomsyrar också 
Anderschs mest kända roman, Sansibar oder der letzte Grund 
(1957; ”Drömmen om Sansibar”). Den utspelar sig kring fem 
personer en höstdag 1937 i den lilla hamnstaden Rerik vid 
Östersjökusten. För den femtonåriga skeppspojken är Rerik 
en långtråkig håla och för honom är det fjärran landet ”San-
sibar” en dröm om frihet och äventyr. Om frihet drömmer 
också Gregor, en kommunistisk funktionär och Judith, en 
förmögen judisk flicka. Av olika skäl är båda på flykt undan 
nazisternas förföljelse. Judith vill fly till Sverige och flykten 
ska ske med en båt som ägs av fiskaren Knudsen. Prästen i 
Rerik i sin tur vill rädda en liten träfigur av Ernst Barlach 
som står i hans kyrka från att förstöras av nazisterna. Han ber 
därför att Knudsen ska ta figuren till Sverige.

Alla fem personerna längtar efter frihet och var och en för-
verkligar den på sitt sätt. Det avgörande är inte hur de gör det 
utan att de tänkt igenom och står för vad de gör. Som symbol 
för detta oberoende synsätt står Barlach-skulpturen i kyrkan, 
”Der lesende Klosterschüler”, en kritiskt läsande gestalt som 
till synes närsomhelst kan slå ihop boken och gå sin väg utan 
att bry sig om vad andra tycker.

Anderschs sista, självbiografiska bok, Der Vater eines Mör-
ders (1980; ”Far till en mördare”) är en av de många berät-
telserna i den tyska litteraturen som utspelar sig inom det 
auktoritära skolsystemet. Här återger Andersch en lektion i 
grekiska och hur han som fjortonåring blir relegerad från sin 
skola i München av en till synes jovial, men omänskligt kun-
skapskontrollerande rektor, som visar sig vara fadern till den 
blivande SS-chefen Heinrich Himmler.
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Heinrich Böll – moralist och god berättare
En av de första framgångsrika författarna ur Gruppe 47 var 
Heinrich Böll (1917–1985). Efter att ha gått om en klass tar 
Böll studenten 1937. Sedan går han i lära för att bli bokhand-
lare, men tröttnar och skriver in sig på universitetet. Krigsut-
brottet i september 1939 sätter stopp för vidare studier och 
Böll är soldat fram till 1945. Han är den tyska efterkrigsför-
fattare som är mest läst både hemma i Tyskland och inter-
nationellt. Det förvånar därför inte att Svenska Akademien 
i sin prismotivering för Nobelpriset 1972 framhöll som ett 
särmärke att Böll i sin diktning förenade ”tidshistorisk vidsyn 
och ömsint gestaltningsförmåga”.

Anledningen till att Bölls böcker varit så omtyckta är att 
han skrev enkelt och begripligt, men han gav också kriget ett 
personligt ansikte som många kände igen. Huvudfigurerna 
är oftast ”vanligt folk” som han skildrar så psykologiskt över-
tygande att läsarna lätt kan identifiera sig med dem. Bölls 
första bok var krigsanklagelsen Der Zug war pünktlich (1949; 
”Tåget var punktligt”). Sitt genombrott som författare fick 
han med kortberättelserna Wanderer, kommst du nach Spa … 
(1950) och romanen Wo warst du Adam? (1951; ”Var var du, 
Adam?”). Båda böckerna har krigets meningslöshet som tema, 
men de skildrar också positiva upplevelser av medmänsklig-
het och visar i ”ruinlitteraturens” anda hur människor hade 
det i efterkrigstidens Tyskland.

Särskilt uppskattad bland de tidiga verken och fortfarande 
läst är Bölls fascinerande reseberättelse från Irland, Irisches 
Tagebuch (1957; ”Irländsk dagbok”). I de tyskspråkiga län-
derna har den kommit ut i mer än femtio upplagor. Även som 
satiriker blev Böll mycket framgångsrik med berättelserna 
Nicht nur zur Weihnachtszeit (1952; ”Ej blott i juletid”) och 
Doktor Murkes gesammeltes Schweigen (1958; ”Doktor Mur-
kes samlade tystnad och andra satirer”).
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Mest kända av Bölls tidiga romaner är Und sagte kein ein-
ziges Wort (1953; ”Inte ett enda ord”) och Haus ohne Hüter 
(1954; ”Hus utan väktare”). Den första utspelar sig under ett 
veckoslut och handlar om ett gift pars problem där trång-
boddhet, fattigdom och rotlöshet gör vardagen outhärdlig. 
Haus ohne Hüter har en liknande samhällsbakgrund, men nu 
är problemet ett annat: Böll berättar om två pojkar som förlo-
rat sina fäder i kriget och två kvinnor som förlorat sina män. 
I handlingens centrum står pojkarna som ser vuxenvärlden ur 
sin synvinkel och inte kan förstå sina mödrar som lever ”omo-
raliskt” med andra män. Böll tar i denna roman upp religiöst 
hyckleri, dubbelmoral och att man i det ekonomiska undrets 
tid på 50-talet sopade det nazistiska förflutna under mattan.

Just inställningen till nazisttiden var också ämnet för Bölls 
följande stora roman Billard um halbzehn (1959; ”Biljard 
klockan halv tio”). Boken är upplagd som ett slags släktberät-
telse som sträcker sig över femtio år av tysk historia och över 
tre generationer i en arkitektfamiljs liv. Familjens överhuvud, 
farfadern, lät i sin krafts dagar uppföra en klosterbyggnad efter 
egna ritningar. Fadern följde sedan vid krigets slut en order 
om att spränga byggnaden i luften och sonen slutligen deltar 
vid 50-talets slut i uppbyggnaden av klostret, men lägger ner 
arbetet när han får reda på vem som sprängt det.

Med sin roman vill Böll visa hur rottrådarna i det västtyska 
samhället löper tillbaka inte bara till den nazistiska utan också 
till den gamla kejserliga tiden. Det som står i förgrunden i 
romanen är ändå inte den historiska återblicken utan gestal-
ternas moraliska förfall i synen på det förflutna. Utan att ta 
itu med skuldfrågan som vilar på det tyska folket från nazist-
tiden är det omöjligt att gå vidare, menar Böll.
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Satir och samhällskritik
Sin kritik av samhällsförhållandena i Västtyskland fortsätter 
Böll i romanen Ansichten eines Clowns (1963; ”En clowns 
åsikter”) som handlar om en ung man ur en förmögen familj 
som bryter sig ur denna miljö och blir clown. Hans försök att 
leva i ett samboförhållande utan katolska kyrkans välsignelse 
spricker och han börjar supa. Här liksom i den långa berättel-
sen Ende einer Dienstfahrt (1966; ”Slutet på en tjänsteresa”) är 
huvudpersonerna människor med egna idéer, outsiders som 
inte vill anpassa sig till det som anses ”normalt”. Att Böll är 
en skicklig satiriker märker man särskilt i dessa böcker. Sär-
skild måltavla för hans satir är den katolska kyrkan och den 
statliga byråkratin.

Året innan Böll fick Nobelpriset kom hans mest omfångs-
rika och komplicerade roman, Gruppenbild mit Dame (1972; 
”Grupporträtt med dam”). Boken är uppbyggd kring en fiktiv 
författare som genom tjugo olika personers berättelser teck-
nar en kvinnas livsöde och samtidigt ger ett tvärsnitt genom 
den tyska historien från 1922 till 1970. Liksom flera andra 
gestalter hos Böll är Leni en outsider, en person som förhåller 
sig kallsinnig till alla krav på anpassning från det omgivande 
samhället. Det porträtt som växer fram av huvudpersonen är 
mångfacetterat och bryts hela tiden som i ett prisma av ofta 
motsägelsefulla åsikter och intryck.

En kvinnlig huvudperson har också Die verlorene Ehre der 
Katharina Blum (1974; ”Katharina Bloms förlorade heder”). 
Även Katharina Blum är en typisk Böll-gestalt, en ”vanlig liten 
människa” som kämpar för att behålla den frihet, värdighet 
och trygghet som hotas utifrån. Under karnevalstiden i Köln 
förälskar sig Katharina i en man med viss anknytning till en 
terroristorganisation. Det är dock något som hon inte känner 
till. Polisen tror att hon är mannens medhjälpare, arresterar 
henne och förhör henne på ett förnedrande sätt. Samtidigt 
skriver en journalist från kvällstidningen ”Die Zeitung” en 
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sensationslysten artikelserie som totalt smutskastar den oskyl-
diga Katharina. Hon blir ett offer för den profithungriga 
skandalpressen och har inte en chans att försvara sig och sin 
heder. Böll visar hur den jagade Katharina i sin förtvivlan till 
slut inte ser någon annan utväg än att skjuta den hänsynslöse 
journalisten.

Böll försvarar här inte användningen av våld, men han för-
söker klarlägga hur våld uppstår och vad det kan leda till. 
Boken var på sin tid ett provocerande inlägg i diskussionen 
kring hur man skulle bemöta de vänsterradikala terrorister 
– Baader-Meinhof-ligan – som var en del av den politiska 
verkligheten i Västtyskland på 70-talet.

I sina båda sista romaner Fürsorgliche Belagerung (1979; 
”Skyddande belägring”) och Frauen vor Flusslandschaft (1985; 
”Kvinnor i flodlandskap”) är Böll fortsättningsvis en kritisk 
och satirisk, ja t.o.m. en karikerande iakttagare av vad han såg 
som repressiv byråkrati och politisk korruption i det västtyska 
samhället.

Böll hade en mycket speciell roll i den tyska litteraturen. 
Han var något av ”nationens samvete” och den som mer eller 
mot sin vilja utförde nationens sorgearbete efter kriget. Han 
var också den som mer än någon annan reflekterade kring 
Tysklands nära historia, den som med sina åsikter och ställ-
ningstaganden representerade ett nytt och bättre Tyskland.

Om plikt, ansvar och egen vilja – Siegfried Lenz
En som i likhet med Böll också skrivit mycket om kriget, 
tyskarna och efterkrigstidens sätt att tänka är Siegfried Lenz 
(1926–2014). Lenz kom ursprungligen från det gamla tyska 
området Masurien i Ostpreussen som numera tillhör Polen. 
Det är också där de hantverkare, fiskare, köpmän och arbetare 
hör hemma som han skildrar i berättelsesamlingen So zärtlich 
war Suleyken (1955) och långt senare i romanen Heimatmu-
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seum (1978; ”Förhistorien”). Ostpreussen är också ursprung-
et för den familjehistoria han berättar i Exerzierplatz (1985; 
”Exercisplatsen”).

Utan att vara påträngande har Lenz alltid ett klart mora-
liskt ”budskap” i sina böcker. Redan i sina första romaner 
tar han upp vad som händer med människor som hamnar 
i gränssituationer där de själva måste fatta egna beslut som 
går emot invanda mönster och uppfattningar. Om just sam-
vetskonflikter i undantagslägen handlar Lenz’ första roman Es 
waren Habichte in der Luft (1951) som utspelar sig under kri-
get vid den finsk-ryska gränsen. Det moraliska konflikttemat 
återkommer också i den psykologiskt spännande berättelsen 
Das Feuerschiff (1960; ”Fyrskeppet”) som utspelar sig på ett 
fartyg, där besättningen hamnar i konflikt med skeppsbrutna 
som de hjälpt ombord.

I en djävulsk valsituation befinner sig ledaren för den 
norska motståndsgrupp som Lenz skildrar i romanen Stadtge-
spräch (1963). Efter ett attentat ställer stadens kommendant 
ledaren för motståndet inför ett val: antingen utlämnar sig 
ledaren och då ges motståndet upp, eller om han inte gör det, 
dödas 44 män. Motståndet går före och gisslan dödas. Men 
var det rätt att så skedde? Det frågar sig stadens innevånare 
ännu långt efteråt.

Frågorna om skuld, ansvar, plikt och egen vilja för Lenz 
vidare i sin bestseller Deutschstunde (1968; ”Tysktimmen”). 
Romanens huvudperson Siggi Jepsen sitter på ett ungdoms-
hem för pojkar för att han begått en stöld. Året är 1954. Siggi 
har fått i uppgift att skriva en uppsats med titeln ”Pliktens 
glädjeämnen”. Det är själva ramberättelsen. Vad Siggi skriver 
om är det som händer i en liten kustby i Schleswig-Holstein 
fr.o.m. 1933. Till saken hör att Siggis far är bypolis. Han ska 
se till att de bestämmelser som kommer från Berlin efterlevs. 
I byn bor också målaren Max Ludwig Nansen, (som hade 
sin förebild i expressionisten Emil Nolde). En dag kommer 
ett brev som förbjuder Nansen att måla, för hans konst anses 
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”entartet”, dvs. avvikande från den nazistiska konstuppfatt-
ningen. Bypolisen Jepsen ser det nu som sin absoluta plikt att 
hålla Nansen från penslarna och beslagtar hans arbeten.

Lenz ställer två samhällsroller mot varandra: å ena sidan 
polisen som står i auktoritetens, nazistregimens tjänst, å andra 
sidan målaren som inte är bunden av något annat än att vara 
en fri och kritisk iakttagare av vad han ser. Utifrån denna 
motsättning undersöker sedan Lenz vad pliktmedvetande är 
för något. Det som målaren ser som plikt är att var och en 
själv måste ta ansvaret för sina handlingar i en verklighet som 
hela tiden förändras. För polisen däremot är en order en order 
och går alltid före den egna eftertanken.

Lenz vill visa hur plikt, lydnad och auktoritetsberoende är 
ett slags passivitet som en diktatur kan utnyttja för sina syf-
ten. Mot denna bekväma attityd ställer han därför den enskil-
da människans ansvarstagande och omdöme. Att det här var 
ett problem som angick många i Tyskland visar det faktum att 
boken på bara några år såldes i närmare en miljon exemplar.

Vid slutet av sitt liv tog Lenz ofta upp mänskligt psykolo-
giska teman, t.ex. i Fundbüro (2003) där en järnvägsstation 
utgör scenen för varmhjärtade betraktelser av människor som 
blivit förlorare i livet. Inkännande är även den stillsamt ele-
giska bestsellern Schweigeminute (2008; ”En tyst minut”), en 
novell som utspelar sig på en fiktiv liten badort på den tyska 
Östersjökusten. Det är en ömsint kärlekshistoria mellan en 
svärmisk gymnasieelev och hans unga kvinnliga lärare i engel-
ska, ett sommaräventyr med tragiskt slut. Efter Lenz död hit-
tade man i hans skrivbordslåda ett romanmanus, Der Über-
läuter (”Överlöparen”) om en ung soldat som under den sista 
krigssommaren 1944 deserterar till Sovjetsidan. Det var ett 
tema som var tabu under kommunistskräckens dagar. Skriven 
1951 kom romanen ut först 2016.
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Günter Grass och Blecktrumman
När Günter Grass (1927–2015) var 32 år gammal föränd-
rades hans liv över en natt. Det var då hans stora roman Die 
Blechtrommel (1959; ”Blecktrumman”) kom ut och gjorde 
honom till en internationellt känd författare. Berömmelsen 
späddes på ytterligare 20 år senare när Volker Schlöndorff 
gjorde en mästerlig film av boken. Boken väckte också stor 
uppståndelse för att somliga ansåg att det fanns pornografiska 
avsnitt i den. Innan Grass fick sitt genombrott hade han varit 
soldat, stenhuggare och studerat till skulptör i Düsseldorf och 
Berlin. Han föddes i Danzig – nuvarande Gdańsk i Polen – 
där hans föräldrar (fadern tysk och modern polska) hade en 
livsmedelsaffär. 1999 fick Grass motta Nobelpriset i litteratur 
med motiveringen att han ”i muntert svarta fabler tecknat 
historiens glömda ansikte”.

Tillsammans med novellen Katz und Maus (1961; ”Katt 
och råtta”) och romanen Hundejahre (1963; ”Hundår”) bil-
dar Die Blechtrommel den s.k. Danziger Trilogie. Trilogin i sin 
helhet skildrar framväxten av nationalsocialismen i Danzig.

Huvudpersonen i romanen är den treårige Oskar Matze-
rath som sitter inspärrad på ett mentalsjukhus i Västtyskland 
och berättar om sina upplevelser under åren 1930–1950 i 
Danzig. Det märkliga med Oskar är att han redan som tre-
åring bestämt sig för att inte växa mer, men han har ändå en 
vuxens förstånd. Han är både barnsligt ansvarslös och bråkig, 
men också skamlös på ett nästan chockerande sätt. Han har 
också en stor förkärlek för barntrummor av plåt. Trummorna 
är så att säga hans medium och genom att trumma på dem 
visar han sin vilja och på vilket humör han är. Dessutom har 
Oskar den speciella förmågan att han kan sjunga så att före-
mål av glas går i kras. Under kriget reser han omkring och 
underhåller soldater på Wehrmachts nöjesaftnar med denna 
märkliga begåvning.
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Romanen innehåller många både komiska och groteska sce-
ner som får sin speciella färg genom att allt ses ur Oskars grod-
perspektiv. Det mesta framstår i ett dubbeltydigt sken. Hans 
iakttagelser av politik, människor och samhällsförhållanden är 
fräcka, obehagliga och avslöjande. Oskars barnsligt klarsynta 
synvinkel gör att Grass kan skildra och angripa sådant som 
egentligen var tabu på moralens, religionens och sexualite-
tens område. Grass speglar också skickligt det stora i det lilla, 
t.ex. nationalsocialismen i specerihandlaren Matzeraths liv och 
familj. Oskar själv är en högst tvetydig figur som både efterlik-
nar och parodierar det nazistiska maktutövandet. Samtidigt är 
han, i motsats till de flesta i efterkrigstyskland, en person som 
plågas av sitt förflutna och som också har förmågan att sörja.

Som i alla stora litterära verk finns det i Die Blechtrommel 
många bottnar som gör att man kan uppfatta den på olika sätt. 
Man kan t.ex. se den som en roman om staden Danzig och 
dess invånare, men man kan också se den som ett slags anti-
roman, som ett slags parodi på bildningsromanen. Genom det 
hejdlösa fabulerandet och nerifrånperspektivet går det också 
att betrakta den som en äventyrs- och skälmroman i samma 
tradition som Grimmelshausens Simplicius Simplicissimus.

Om en talande hälleflundra och en klok råtta
I början av 1960-talet började Grass engagera sig politiskt för 
socialdemokraterna och det satte också spår i hans böcker. I 
Örtlich betäubt (1969; ”Lokalbedövad”) försöker han analy-
sera det politiska klimatet i slutet av 60-talet och i Aus dem 
Tagebuch einer Schnecke (1972; ”Ur en snigels dagbok”) berät-
tar han om sina erfarenheter som valtalare inför förbunds-
dagsvalet 1969.

Efter 1972 drar sig Grass tillbaka från politiken och skriver 
den tjocka romanen Der Butt (1977; ”Flundran”). Huvudper-
sonen i boken är fiskaren Edek, som för flera tusen år sedan 
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drog upp en talande hälleflundra ur havet på just det ställe 
där staden Danzig så småningom grundas. Edek blir odöd-
lig genom sitt fiskafänge och berättar för sin fru Ilsebill om 
sitt liv som sträcker sig från tidig stenålder till nutiden. Hela 
tiden finns också den talande fisken med i bilden som sam-
talspartner och förklarare. Der Butt är en panoramabild över 
mänskligheten, över kvinnans historia och över förhållandet 
mellan man och kvinna. Som en röd tråd i boken går kvin-
nornas matlagningskonst och genom den speglar Grass också 
människans utveckling. Boken är full av mustiga scener, 
osannolika händelser och gamla myter som han förvränger 
skämtsamt samtidigt som han är kritisk mot sin samtid.

Längre bort i tiden söker sig Grass även i berättelsen Das 
Treffen in Telgte (1979; ”Mötet i Telgte”) som skildrar ett 
fiktivt författarmöte i Telgte 1647. Bakom denna historiska 
förklädnad går det dock att ana en hyllning till författarvän-
nerna i Gruppe 47 och särskilt till dess grundare Hans Wer-
ner Richter.

Grass engagemang i freds- och miljörörelserna fick sitt lit-
terära uttryck i framtidsvisionen Die Rättin (1986; ”Råttin-
nan”). Han målar upp mänsklighetens historia, men nu efter 
att den tagit slut i en gigantisk atomexplosion. Snurrande 
runt jorden i en rymdkapsel berättar bokjaget om tiden före 
det mänskliga vansinne som ledde till katastrofen. Hans rese-
sällskap är en klok råtta, den enda varelse som överlevt den 
yttersta dagen.

Tillbaka i Tyskland är Grass med romanen Ein weites Feld 
(1995; ”En invecklad historia”). Boken handlar bl.a. om de 
tyska återföreningsåren 1989–1991 och innehåller kritik 
både av det gamla DDR och av det nya återförenade Tysk-
land (se s. 385).

Sin personliga spegling av människor och skeenden under 
1900-talet ger Grass i berättelsesamlingen Mein Jahrhundert 
(1999; ”Mitt århundrade”) som innehåller 100 små episo-
diska berättelser från 1900-talet.
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Minnet av det nära förflutna
Kriget utgör också bakgrunden i Grass 500-sidiga memoar-
bok Beim Häuten der Zwiebel (2006; ”När man skalar lök”) 
som sträcker sig från 1939 fram till det stora genombrottet 
med Die Blechtrommel 1959. Man får läsa om uppväxten i 
Danzig, om Grass som artillerihantlangare, pansarsoldat, 
amerikansk krigsfånge, stenhuggarlärling, konstakademi-
student, författare in spe i Paris och slutligen läser man om 
Gruppe 47-mötet 1955 som kom att bli språngbrädan för 
hans framgång med Die Blechtrommel.

Den stora minnesboken väckte enormt uppseende. Men 
det var inte de litterära kvaliteterna som stod i fokus utan 
Grass senkomna bekännelse att han som 17-åring i krigets 
slutskede tjänstgjort i ett Waffen-SS-förband. Besvikelsen var 
stor över att den författare som under årtionden profilerat sig 
som något av Tysklands moraliska apostel i synen på nazist-
tiden, själv visade sig bära på ett brunt förflutet. Avslöjan-
det kom dock inte att rubba uppfattningen om Grass som 
politiskt engagerad demokrat. Klart är emellertid att hans 
författarskap träder fram i en annan dager än tidigare i den 
egna förträngningens ljus. Grass inbjuder själv till detta i sin 
bok när han ser på ihågkommandet av det förflutna som en 
”lök som gärna vill skalas för att frilägga det som är avläsbart, 
bokstav för bokstav: sällan entydigt, ofta i spegelskrift eller 
rebusaktigt”.

Vardagsmänniskors liv och lidanden  
– Martin Walser

Den som vid sidan av Grass väckte störst uppmärksamhet i 
Tyskland i slutet av femtio- och början av sextiotalet var Mar-
tin Walser (1927–). Hans första roman Ehen in Philippsburg 
(1957; ”Äktenskap i Philippsburg”) är en berättelse om hur 
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en journalist från provinsen anpassar sig intill självförnekelse 
för att få inträdesbiljett till samhällets finare kretsar.

Känd för en stor publik blev Martin Walser med Halbzeit 
(1960). Denna roman var första delen av en trilogi som handlar 
om handelsresanden Anselm Kristleins liv, karriär och erfaren-
heter under den tyska efterkrigstiden. I den andra och tredje 
delen, Das Einhorn (1966) och Der Sturz (1973; ”Fallet”) har 
huvudpersonen avancerat till författare och ska skriva en bok 
om kärlek eller rättare sagt sex. Förläggaren kräver att han ska 
skriva om egna erfarenheter. På så sätt blir han på samma gång 
både författare och huvudperson i sin egen roman. Kristleins 
försök att både anpassa sig efter förläggarens krav och att för-
verkliga sig själv är dömda att misslyckas. I denna liksom i 
Walsers andra böcker innebär det öde som hans gestalter går 
till mötes, slocknade drömmar och grusade förhoppningar.

Stor uppmärksamhet av både läsare och kritiker fick Wal-
sers roman Brandung (1985) som utspelar sig på ett univer-
sitetscampus i USA och skildrar en lärare som förälskar sig 
i en student. Huvudpersonen hette Helmut Halm och var 
då redan känd för läsarna från novellen Ein fliehendes Pferd 
(1978; ”En skenande häst”). Denna novell handlar om två 
46-åriga män och vad som blivit av deras liv. Skådeplatsen är 
– liksom i många av Walsers böcker – trakten kring Boden-
sjön. Den ene mannen, Helmut Halm, är en halvt misslyckad , 
litet nedgången lärare, som lever ett tillbakadraget liv utan 
större sensationer. Den andre, Klaus Buch, är hans motsats: 
ungdomlig, vältränad och framgångsrik. Mellan dessa herrar 
och deras fruar utvecklar sig vad man skulle kunna beteckna 
som en duell mellan två olika sätt att leva sitt liv.

Centrala i Walsers författarskap är frågor som rör den 
enskildes identitet och förlust av identitet. Med subtil psyko-
logi tecknar Walser de medelklassens antihjältar som befolkar 
hans böcker. De lever i en värld där konkurrensen är sten-
hård. Mästerligt visar Walser hur människor hela tiden intalar 
sig saker och ting och hur de är tvungna att huka sig och 
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svälja orättvisor. Det är inte bara det att de måste finna sig i 
sin maktlöshet, utan de måste också låtsas att de inte är lika 
klartänkta som de är, för att inte göra allt ännu värre. Det 
är sådana självbedrägerier som är typiska för Walsers figurer. 
Att gestalterna och deras tillkortakommanden också tycks ha 
täckning i verkligheten visar inte minst den breda läsekrets 
som uppskattar Martin Walsers böcker.

Ett annat stort tema för Walser är Tyskland. Den tyska del-
ningen och den tyska skulden. Redan på sextiotalet pläderade 
Walser för ett återförenat Tyskland och i romanen Dorle und 
Wolf (1987) gjorde han det till ett bärande tema.

1991 kom så den självbiografiska romanen Die Verteidigung 
der Kindheit som av litteraturkritikerna lovordades som den 
första stora tyska samtidsromanen efter Tysklands återfören-
ing. Huvudpersonen Alfred Dorn är en typisk, något tragi-
komisk Walsergestalt som skildras mot bakgrunden av sam-
hällsutvecklingen i de båda tyska staterna. Han ägnar sig åt 
att rekonstruera det förflutna, vilket för honom är detsamma 
som barn- och ungdomstiden i Dresden fram till den alliera-
de bombningen av staden den 13 februari 1945 då familjens 
hus förstörs. I sitt ”försvar av barndomen” samlar Dorn med 
stor möda på allt som blivit kvar sedan denna tid. För honom 
är bombarderingen av Dresden inledningen till vad han kallar  
”förintelsen”. Att det skulle ha funnits en annan Förintelse 
före Dresdens förstöring är något han inte gärna vill se.

Walser fortsatte sitt privata, provocerande ihågkommande 
av barndomen i Tredje riket även i den självbiografiska roma-
nen Ein springender Brunnen (1998). På så sätt gav han ännu 
mer bränsle till den häftiga debatt som pågick om minneskul-
turen i Tyskland vid nittiotalets slut (se s. 383).

Bortom all provokation rönte Walser stor uppskattning 
bland läsarna med två kärleksromaner. I Der Augenblick der 
Liebe (2004) handlar det om förälskelse och en åldrande för-
fattares raffinerade lek med försuttna chanser i livet. Ett lik-
nande tema tar Walser upp i Ein liebender Mann (2008; ”En 
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älskande man”). Med stort inkännande gör han här en fiktiv 
skildring av den åldrade diktarbrodern Goethes förälskelse i 
den 50 år yngre baronessan Ulrike von Levetzow som han 
träffar vid en av sina kurvistelser i Marienbad och Karlsbad.

Med det delade Tyskland som tema  
– Uwe Johnson

Uwe Johnson (1934–1984) kallades för ”de båda Tysklands 
diktare” och var en av få tyska författare som ofta hämtade 
teman för sina böcker ur de politiska relationerna mellan de 
båda tyska staterna, Förbundsrepubliken och DDR. 1959 
lämnade Johnson DDR och samma år kom hans första roman 
Mutmaßungen über Jakob ut. Den handlar om fem personer 
vars öden styrs av de politiska förhållandena i DDR under 
det kalla krigets dagar. Romanen börjar med att Jakob som 
är järnvägstjänsteman på ett mystiskt sätt blir överkörd av ett 
lokomotiv. Vad som är orsaken till olyckan blir aldrig klar-
lagt. Precis som i en deckare måste läsaren därför vara aktiv 
och själv dra sina slutsatser ur tankar, monologer och dialoger 
som byggs upp kring de tre personer som kände Jakob bäst.

Johnsons ovanliga berättarteknik och själva temat gjorde 
att hans bok fick stor uppmärksamhet när den kom ut. Den 
tyska delningen blev sedan ett problemkomplex som Johnson 
ofta återkom till, t.ex. i Zwei Ansichten (1965; ”Två sidor”). 
Här skildrar Johnson hur ett kärleksförhållande mellan en 
man i väst och en kvinna i öst utvecklar sig med bygget av 
Berlinmuren 1961 som fond.

I sitt största arbete, den fyrdelade romanen Jahrestage 
(1970–1983) knyter Johnson an till en av huvudpersonerna 
i sin första roman, Gesine Cresspahl. Gesine bor nu i New 
York med sin dotter. För henne berättar Gesine om livet 
under Weimarrepubliken, nazismen, andra världskriget och 
det delade Tyskland. Gesines berättelse går ut på att försöka 
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besvara frågan hur det var möjligt att en helt vanlig familj, i 
en helt vanlig tysk stad kunde fortsätta sitt helt normala liv 
utan att på något sätt motsätta sig den diskriminering som 
under nazisttiden drabbade alla med judisk bakgrund.

Samtidigt ger Johnson blickar in i det amerikanska samhäl-
let. Det hela utspelar sig från 21 augusti 1967 till 20 augusti 
1968, då ryska tanks drastiskt sätter stopp för Pragvårens 
frihetssträvanden. Romanen är skriven som en dagbok. Den 
är full av berättande avsnitt, klipp ur tidningar, bandinspel-
ningar, dialoger och med ett perspektiv som hela tiden skiftar 
mellan det förflutna och samtiden. Genom att montera sam-
man alla dessa sammanhang har Johnson skapat en jättelik 
berättelsemosaik över ett tyskt 1900-talsliv. Jahrestage är ett av 
de viktigaste verken i den tyska efterkrigslitteraturen.

Författarliv i permanent protest
Tillbakablickande teman ur de förföljdas, judarnas perspek-
tiv togs upp av de tre jämnåriga tyskspråkiga författarna 
Erich Fried (1921–1988), Peter Weiss (1916–1982) och Jean 
Améry (1912–1978). Under Tredje riket var alla tre potenti-
ella offer för Förintelsen på grund av sin judiska bakgrund. 
De lyckades på sina exilorter i London, Stockholm och Brys-
sel skapa sig en tillvaro där de levde i ett slags tillstånd av 
permanent protest. Genom sin hemvist utanför Tyskland såg 
de sin tyska samtid med skärpta ögon.

Dessa författares speciella bidrag till den tyska litteratu-
ren var att de vågade höja sina röster i det litterära samtalet 
och kräva att det nära förflutna skulle synliggöras. De ställde 
Auschwitz i centrum för diskussionen kring det förflutna i det 
framväxande tyska välståndssamhället. Det här provocerade 
inte bara författarkollegerna i Gruppe 47, det var även tankar 
som inte alls passade in i den tyska självförståelsen på femtio- 
och sextiotalet.
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Förnyare av den politiska lyriken – Erich Fried
Efter ”Anschluss” 1938 emigrerade Frieds familj – som var 
judisk – till London. Hans första diktsamlingar Deutschland 
(1944) och Österreich (1945) var uppgörelser med nazismen 
och ett tidigt uttryck för det engagemang som skulle komma 
att utmärka hela hans författarskap. I sin första och enda 
roman Ein Soldat und ein Mädchen (1960) problematiserade 
han synen på Tyskland och det nazistiska förflutna. Romanen 
handlar om en ung tysk-judisk man som emigrerat till Ame-
rika och som sedan direkt efter kriget återvänder till Tyskland 
iklädd amerikansk soldatuniform. Ironiskt nog låter ödet just 
denne soldat under en rättsprocess förälska sig i en kvinnlig 
koncentrationslägervakt som dömts till döden. Soldaten som 
samtidigt är uppfylld av hämndbegär mot nazisterna råkar 
in i ett känslomässigt kaos. Det som driver honom nästan 
till vansinne är den skrämmande insikten att nazist styrets vil-
liga hantlangare faktiskt är helt ”normala” människor, män-
niskor som står honom närmare än han någonsin kunnat  
föreställa sig.

Genom Erich Fried fick den politiska lyriken en ny ställ-
ning på sextiotalet, bl.a. genom diktsamlingen und Vietnam 
und (1966). Hans både genomskådande och reflekterande 
dikter är lätta att ta till sig. I den radikala tidsandan kring 
1968 fick de stor spridning i flygblad, protestbrev och skol-
tidningar. Helt andra teman tar Fried upp när han i 100 
Gedichte ohne Vaterland (1978; ”Dikter utan fosterland”) 
skriver om emigrantens lott, om rotlöshet och sökandet efter 
en fast punkt i tillvaron. Även om Fried i grunden var politisk 
lyriker, så fick han sina riktigt stora publikframgångar med 
kärleksdikterna i samlingen Liebesgedichte (1979).
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En tysk-svensk dramatiker – Peter Weiss
Till de kritiska iakttagarna av den tyska verkligheten hör 
också Peter Weiss som bodde i Sverige sedan 1938 och skrev 
på tyska. Hans far var jude och riskerade förföljelse i Tysk-
land. Familjen flyttade därför först till England, sedan till 
Tjeckoslovakien och slutligen till Alingsås där fadern startade 
en textilfabrik. Peter Weiss hade studerat på konstakademin i 
Prag och började sin skapande bana som målare. På 50-talet 
i Stockholm ägnade han sig åt experimentell film samtidigt  
som han fortsatte skrivandet. Känd blev han först med den 
korta prosatexten Der Schatten des Körpers des Kutschers 
(1960; ”Skuggan av kuskens kropp”). Direkt efter den kom 
de båda självbiografiska berättelserna Abschied von den Eltern 
(1961; ”Diagnos”) och Fluchtpunkt (1962; ”Brännpunkt”). 
De handlar om minnen och uppbrott från det gamla landet, 
men också om svårigheterna att komma till ett nytt land och 
att finna sig till rätta där.

Det stora internationella genombrottet fick Weiss 1964 
med dramat Marat/Sade som egentligen har den barockt 
långa titeln: ”Jean Paul Marat förföljd och mördad så som 
det framställs av patienterna på hospitalet Charenton under 
ledning av herr de Sade”.

Dramat är uppbyggt som en teater i teatern. Det innebär 
att åskådaren i salongen får se en scen på själva scenen, dess-
utom med åskådare. Dramat utspelar sig på två tidsplan och 
skådeplatsen är mentalsjukhuset Charenton i Paris 1808. Här 
ska den intagne markisen de Sade tillsammans med de andra 
patienterna uppföra en pjäs som handlar om mordet på revo-
lutionären Marat under den Franska revolutionen. Det Weiss 
vill gestalta är den fiktiva konflikten mellan de Sades skepti-
cism, hans till det yttersta förda individualism och Marats hän-
förelse över en revolutionär, politisk och social omvälvning.

De många och skiftande planen som dramat spelas på ger 
rika tolkningsmöjligheter för både regissör och skådespelare. 
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För åskådaren blir den sinnrika dramatiska kompositionen en 
spännande teaterupplevelse.

Redan i Marat/Sade framträder Weiss som en politiskt enga-
gerad författare och detta engagemang tilltar under inflytande 
av det vänsterradikala samhällsklimatet i Sverige på sextiota-
let. I Brechts efterföljd skrev Weiss flera ”lärostycken”, men 
han gick längre än sin föregångare. Han hämtade sitt material 
direkt från verkligheten och utformade sedan sina dramer som 
politiska upprop, protester och provokationer, såsom i Gesang 
vom Lusitanischen Popanz (1967; ”Sången om Skråpuken”), 
Viet Nam Diskurs (1968; ”Diskurs över det långvariga befri-
elsekriget i Vietnam”) och Trotzki im Exil (1970; ”Trotskij i 
exil”).

Inte en provokation utan snarare ett slags inkännande läro-
stycke är Weiss drama Hölderlin (1971; ”Hölderlin”) som 
består av en rad scener ur denne diktares liv. Pjäsen vittnar 
om ett partitagande för de maktlösa och handlar – inte helt 
övertygande – om den intellektuelles roll i ett marxistiskt per-
spektiv.

Vid sidan av Heinar Kipphardt (1922–1982) och Rolf 
Hochhuth (1931–) är Weiss den främste förträdaren för 
dokumentärdramat i Tyskland. Hochhuths drama Der Stell-
vertreter (1963; ”Ställföreträdaren”) behandlar den katolska 
kyrkans vägran att under nazisttiden ta ställning mot judeför-
följelsen. Medan Kipphardt In der Sache Oppenheimer (1964; 
”Fallet Oppenheimer”) tar upp atomvapnens hot mot hela 
mänskligheten.

Också Weiss mest kända verk av dokumentärt slag, orato-
riet Die Ermittlung (1965; ”Rannsakningen”) har det nazis-
tiska förflutna som tema. Det bygger på den s.k. Auschwitz-
processen i Frankfurt am Main 1963–1965 då ett antal vak-
ter och andra funktionärer i koncentrationslägret ställdes 
inför rätta. Weiss text består av vittnesmål, förhörsprotokoll, 
dokument och brev. Dessa arrangerade han rytmiskt i elva 
”sånger” såsom en skakande skildring av de nazistiska över-
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greppen. Samtidigt visade han hur det kallblodiga förintelse-
maskineriet gick hand i hand med ekonomiska intressen i 
Tyskland.

Die Ermittlung uruppfördes på femton scener, unikt nog 
samtidigt både i Västtyskland och Östtyskland. Detta gav 
bränsle till diskussionen kring ”Vergangenheitsbewältigung”, 
dvs. hur man skulle förhålla sig till landets nationalsocialis-
tiska förflutna och den tyska skuldfrågan. Denna debatt var 
också den första som tydligggjorde vilken central roll Ausch-
witz intog i det tyska samhällsmedvetandet.

Peter Weiss omfångsrikaste verk är Die Ästhetik des Wider-
stands (1975–1981; ”Motståndets estetik”), en faktaspäckad 
roman i tre delar. I den beskriver han den tyska arbetar-
rörelsens utveckling från 1918 och en ung kommunistisk 
motståndsmans liv från 1937 till andra världskrigets slut. 
Allt återges av en berättare som långsamt kommer till poli-
tisk insikt. Handlingen utspelar sig i Berlin, i Spanien under 
inbördeskriget, i Sverige och sedan på nytt i Berlin. Som en 
röd tråd i romanen går frågan om konstens roll i motståndet 
mot den nazistiska diktaturen.

En intressant inblick i Peter Weiss skapande process, hur 
han tänkte, levde och arbetade får man genom anteckning-
arna i Notizbücher 1960–1971, 1971–1980 (1981/1982; 
”Notisböcker”).

Den intellektuelles vanmakt – Jean Améry
Jean Améry hette egentligen Hans Mayer, men han gjorde ett 
anagram av sitt tyska efternamn och förfranskade förnamnet 
till ”Jean”. Han föddes i Wien, studerade och verkade där, 
men flydde till Antwerpen i samband med ”Anschluss” 1938. 
Han arresterades, internerades, flydde igen, blev motstånds-
man, greps, torterades och deporterades till Auschwitz, Buch-
enwald och Bergen-Belsen. Efter 1945 återvände han till Bel-
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gien där han arbetade som tidningskorrespondent. Känd för 
den tyska publiken blev han först med essän Tortur (1965) 
som är en beskrivning av den tortyr Améry själv utsattes för 
1943. Essän ingår i hans viktigaste verk Jenseits von Schuld 
und Sühne (1966). Här finns reflexioner kring Förintelsen, 
synen på det förflutna och Auschwitz-processen 1963–1965. 
Samlingen innehåller fem essäer om den intellektuella män-
niskans situation i ett koncentrationsläger, en situation som 
av Améry betecknas som en skola i vanmakt. Hans radikala 
öppenhet kring lägertraumat förde på sextiotalet in helt nya 
perspektiv i diskussionen kring Auschwitz. Han talar om off-
rens situation, om deras subjektiva lidande, men han söker 
ingen tröst, för det finns ingen. Améry är alltigenom hatisk 
i sina essäer, han öser ur sig sina aversioner och är förbittrad 
över det som skett honom. Just därför är hans röst så äkta.

Hans uttryckliga livspessimism avspeglar sig även i boken 
Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod (1976) som kom 
ut två år innan han begick självmord.

Barn och terror – Anne Frank och Ilse Aichinger
Inte så långt ifrån Améry, i Holland, levde Anne Frank 
(1929–1945) som tillsammans med sin familj hade lämnat 
hemstaden Frankfurt am Main 1933. I den berömda Anne 
Franks dagbok (1950 i tysk övers.) från gömstället i ett gårds-
hus i Amsterdam skrev hon en av 1900-talets mest lästa själv-
biografiska böcker. Boken är ett märkligt, känsloladdat tids-
dokument. I sina brev till en påhittad vän, Kitty, skriver Anne 
om sig själv och sin personliga utveckling. Hon gör det mot 
bakgrund av de problem och den ångest som var vardag för 
henne och de sju andra judiska personerna, som gömde sig 
för att inte bli deporterade till ett koncentrationsläger. Dag-
boksanteckningarna är till en början ganska ytliga, men blir 
allteftersom smärre betraktelser, inte kring nazisternas terror, 
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utan kring Anne själv och de vuxnas ihåliga moral, i gömstäl-
let och i världen utanför.

Hur den nazistiska förföljelsen tedde sig ur ett barns 
perspektiv skildrar också Ilse Aichinger (1921–) i Die grös-
sere Hoffnung (1948). Romanen utspelar sig bland en grupp 
judiska barn under krigets sista månader. I händelsernas 
centrum står den judiska flickan Ellen som förtvivlat försöker 
få ett visum för att kunna lämna Tyskland tillsammans med 
sin mamma som redan fått utresetillstånd. Men Ellen får ald-
rig något visum. Tillvaron är fullständigt obegriplig för denna 
unga människa. Hoppet att kunna fly, att det ska bli fred, ja 
allt grusas.

Från Tredje rikets insida – Victor Klemperer
Redan direkt efter andra världskriget hade Victor Klemperer 
(1881–1960) väckt stor uppmärksamhet med sin bok om det 
perverterade nazistiska språkbruket, LTI/Lingua Tertii Imperii 
(1946; ”LTI. Tredje rikets språk”).

När sedan hans minnesanteckningar Ich will Zeugnis able-
gen bis zum letzten. Tagebücher 1933 bis 1945 (1995; ”Intill 
slutet vill jag vittna”) kom ut jämfördes de ofta med Anne 
Franks dagbok. Med fara för det egna livet noterade Klem-
perer dag för dag förskjutningarna i den vanliga tyskens atti-
tyder och visar hur livet blev allt utsiktlösare för de judiska 
medborgarna i ett till synes normalt Tyskland.

Intresset för Klemperers dagböcker var från början mycket 
stort. För första gången kunde man läsa om hela Tredje rikets 
tid ur ett perspektiv som anlades inifrån. Klemperers erfaren-
heter och vardagsupplevelser var inte heller så svåra att ta till 
sig, för på ett ytligt plan liknade de ju också den tyska majo-
ritetens – om än från ett diametralt motsatt håll.
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Ghettots brutala verklighet – Edgar Hilsenrath
Till dem som inte lyckades fly undan nazisterna, men som 
ändå överlevde mirakulöst eller av ren tur, hör Edgar Hil-
senrath (1926–). I romanen Nacht (1964; ”Natten”) skildrar 
han med iskall och naken realism livet i ett ghetto i en stad 
vid floden Dnjestr från 1941 till 1944. Boken kom först ut 
på engelska (1964) och blev en bestseller, men de tyska för-
läggarna tvekade att ge ut den eftersom de var rädda för en 
antisemitisk publikreaktion. Skildringen av judarna i ghettot, 
deras sinsemellan fullständigt förråade kamp för att överleva, 
är nämligen så fjärran från alla klichéföreställningar om still-
samt lidande judar, att den inte kan annat än skrämma genom 
sin känslolöshet. Hilsenrath beskriver människor som brutali-
seras och demoraliseras till den grad att de inte skyr några som 
helst medel för att tillkämpa sig en bit bröd eller en sovplats. 
Ghettoinvånarna sjunker ner till en överlevnadsnivå där man 
är beredd till bokstavligt talat allt. I detta helvete finns inget 
medlidande, ingen solidaritet och inget motstånd. Människor-
na är skuggfigurer, utan förflutet och utan framtid. Hilsenrath 
berättar om den kannibaliska verkligheten i ghettot utan att 
försköna, utan att fördöma och utan att finna någon mening 
med detta lidande. Boken var fullkomligt politiskt inkorrekt 
när den kom ut och fick ingen uppmärksamhet i Tyskland.

Också med den satiriska romanen Der Nazi & der Friseur 
(1977; ”Nazisten & frisören”) hade Hilsenrath problem hos 
de tyska förlagen. Boken skrevs på tyska, men kom ändå först 
ut i engelsk översättning 1971 och blev en stor framgång. 
Men mer än sextio tyska förlag var kallsinniga till att ge ut 
den. Anledningen var själva temat, Förintelsen, som man inte 
ansåg vara lämpat för satir. Huvudanledningen till att för lagen 
inte ville ge ut boken var att de oerhörda förbrytelser som 
begås, ses ur gärningsmannens perspektiv, men också – vilket 
var ännu värre – att gärningsmannen stjäl offrets identitet och 
utger sig för att vara jude för att rädda sitt eget skinn.
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Hilsenrath visar också med sin bok att huvudpersonen 
egentligen inte är särskilt antisemitisk, utan att han helt 
enkelt blir bödel för att tiderna är sådana som de är. När dessa 
sedan ändras, blir också han utan större problem en annan, en 
flitig frisör och god medborgare. Just i denna förvandling lig-
ger också själva stötestenen, för den hade stora likheter med 
den förvandling som så många tyskar genomgått, först under 
Hitler och sedan efter kriget.

”Att skriva en dikt efter Auschwitz är barbariskt”
Eftersom ingen exilförfattare av rang återvände till Västtysk-
land direkt efter kriget var det författare som inte varit nazist-
anstrukna under Tredje riket som nu började publicera sig. Hit 
hörde t.ex. Werner Bergengruen med diktsamlingen Dies Irae 
(1945), Gunter Groll med antologin De Profundis (1946) och 
Reinhold Schneider med dikterna Apokalypse (1946). Andra 
namn som även de kom att stå för kontinuiteten i den litterära 
utvecklingen från Weimarrepubliken, över Hitler riket fram till 
och med efterkrigstiden var Elisabeth Langgässer, Wilhelm 
Lehmann och Karl Krolow.

Dessa lyriker representerade ett brett spektrum av poesi. 
Här fanns kristna, allmänt humanistiska och naturlyriska 
dikter. Gemensamt för dem var att de tog fasta på det väster-
ländska litteraturarvet och att de vände sig mot den politiskt 
annekterade litteraturen under nazisttiden.

Ändå uppstod det en debatt kring diktens roll. Filosofen 
Th.W. Adorno (1903–1969) som levt i exil i Amerika under 
krigsåren, vände sig med det kända uttalandet ”att skriva en 
dikt efter Auschwitz är barbariskt” mot den känslosamma 
naturlyrik som skrevs kring 1950. Han såg i dikterna en tyd-
lig tendens till verklighetsflykt och ett avståndstagande, inte 
bara från tankar på skuld, utan också från den oro som orden 
”efter Auschwitz” väcker.



efterkrigstiden …

301

I motsats till den mera traditionella lyriken står vid femtio-
talets början en sluten, för att inte säga hermetisk lyrik, som 
medvetet spränger förståelsens gränser med ett förtätat och 
gåtfullt bildspråk. Lyriker som på detta sätt försöker få läsa-
ren att anstränga sig att söka diktens mening och att utforska 
språkets gränser bortom jargong och klichéer är Gottfried 
Benn, Paul Celan och Ingeborg Bachman.

Gottfried Benn – språkmagikern
Den stora förebilden efter kriget var Gottfried Benn (1886–
1956) som med sina diktsamlingar Statische Gedichte (1948), 
Fragmente (1951), Destillationen (1953) och Aprèslude (1955) 
kom att prägla en hel generation av unga lyriker. Med ett 
precist och sparsmakat bildspråk togs hans dikter emot som 
dolda budskap från en hemlighetsfull, ”ren” konst som var 
helt frikopplad från alla politiska sammanhang.

För Benn är historien en skådeplats för våld och menings-
löshet och själva livet har bara ett berättigande som estetiskt 
fenomen. En möjlighet att överskrida erfarenhetens och det 
medvetnas gränser ser han enbart i det konstnärliga skapan-
det. Endast i den fullkomliga dikten, musikens skönhet 
och den mästerligt huggna stenen finns det enligt Benn en 
mening och ett budskap som kan höja sig över tiden. Allt 
annat är bara tillfälligt och förgängligt. Föga förvånande fin-
ner man därför i Benns dikter ofta antika minnesmärken som 
bekräftande symboler för att konsten är lång och livet kort. 
Ett urval av Gottfried Benns verk har tolkats till svenska i 
Dikter & breviarium (1995).
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Chiffrerade budskap – Paul Celan
I motsats till Benn som varit tysk militärläkare under kri-
get, representerade Paul Celan den judiska erfarenheten av 
samma krig. Celan (1920–1970) var en av de största tyska 
poeterna under efterkrigstiden. Han tillhörde en judisk familj 
och hamnade i ett arbetsläger under kriget. 1948 kom han 
till Paris och här levde han i allt större isolering. Han var på 
flykt från det förgångna, men sökte samtidigt ständigt efter 
det och efter ett språk för det som hänt: att sex miljoner judar 
utrotats, att hans föräldrar mördats och att han själv överlevt. 
1970 begick Celan självmord i floden Seine.

För Celan var mordet på föräldrarna och nazisternas jude-
utrotning något som hela livet upptog hans tankar. Han var 
den förste i den tyska litteraturen som försökte skildra För-
intelsen med den moderna lyrikens språk. Diktsamlingarna 
Sand aus den Urnen (1948), Mohn und Gedächtnis (1952) 
innehåller många dikter fyllda av krigsårens traumatiska upp-
levelser, död och ensamhet. I den sistnämnda samlingen hit-
tar man också hans mest kända dikt, Todesfuge, som är en 
minnesdikt över alla dem som dog i Auschwitz.

Celans senare diktsamlingar, t.ex. Sprachgitter (1959), Die 
Niemandsrose (1963), Atemwende (1967; ”Andningsvänd-
ning”) och Lichtzwang (1970) blev alltmer chifferartade och 
”svåra” genom sitt oerhört förtätade bildspråk med gåtfulla 
associationer till myter och judisk tradition. Celans dikter 
finns på svenska, bl.a. i urvalet Den stora tidlösan (2011).

Det gränsöverskridande språket  
– Ingeborg Bachmann

Ungefär jämnårig med Celan är Ingeborg Bachmann (1926–
1973) och de hade även ett kortare förhållande med varandra. 
Bachmann var född i Klagenfurt i Österrike. 1950 doktore-
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rade hon i filosofi. Två år senare läste hon sina dikter vid ett 
möte med Gruppe 47 och fick ett mycket positivt motta-
gande. Hennes två diktsamlingar Die gestundete Zeit (1953) 
och Anrufung des Großen Bären (1956) gjorde henne snabbt 
berömd.

Bachmann har också skrivit prosa, bl.a. berättelserna Das 
Dreissigste Jahr (1961; ”Det trettionde året”) som skildrar en 
människas sökande efter sanning och motsättningen mellan 
att tala och att handla. Den tidiga feministiska ansatsen som 
antyds i denna berättelsesamling, för Bachmann efter nästan  
tio års tigande vidare i Malina (1971; ”Malina”). Denna 
svårtydda roman skildrar en stor passion, men samtidigt det 
kvinnliga jagets symboliska död som en följd av manligt för-
tryck.

I sin diktning utgår Bachmann från filosofen Ludwig Witt-
gensteins (1889–1951) tanke att ”gränserna för mitt språk” 
också innebär ”gränserna för min värld”. Ur detta konstate-
rande drar hon sedan slutsatsen att bara en vidgning av språ-
ket kan föra med sig en större förståelse av den värld som 
omger oss. I denna gränsöverskridande process spelar det 
poetiska språket en viktig roll för att muta in nya sidor av 
verkligheten. Bachmanns samlade dikter finns översatta till 
svenska i Vandra, tanke (2014).

Konkret poesi  
– Eugen Gomringer och Ernst Jandl

Vid sidan av de chiffrerade och de mer traditionella dikter-
na uppstod på femtiotalet en speciell form av lyrik som fått 
namnet ”konkret poesi”. Sin benämning har den fått av att 
författare som Helmut Heissenbüttel (1921–1996), Eugen 
Gomringer (1925–) och Ernst Jandl (1925–2000) inte längre 
använde språket enbart som ett system av tecken med syft-
ning på verkligheten, utan som rent konkret språkligt bygg-
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material i form av ljud, ord och grafisk form. Rim, vers och 
överhuvudtaget meningsbildande sammanhang försvinner i 
dessa ”dikter”. Gomringer kallar dem därför inte heller för 
dikter utan för ”konstellationer” som får sin betydelse genom 
att fungera som en kombination av ljud- och skriftbild. Ett 
känt exempel på denna poesi är Gomringers dikt om tigan-
dets tomrum:

Schweigen
schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen

Den konkreta poesin nådde ut till en större publik framför-
allt genom Ernst Jandls diktsamling Laut und Luise (1966). 
Jandl framförde själv sina ofta roliga dikter, t.ex. denna om ett 
bekant vattenfall ur samlingen kleine erdkunde (1957):

Niagaaaaaaaaaaaaaa
ra felle

Niagaaaaaaaaaaaaaa
ra felle

Ett urval av Jandls dikter finns utgivet i Mitt skrivbord är 
dukat för alla (1993).

Även för ett antal österrikiska författare som samlats under 
beteckningen ”Wiener Gruppe”: Hans Carl Artmann (1921–
2000), Konrad Bayer (1932–1964), Gerhard Rühm (1930–) 
och Oswald Wiener (1935–) är litteraturen ett slags expe-
rimentfält, ett metaspråk som används för en genomtänkt 
 pussellek med ord, bokstäver och grammatikaliska mönster.
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Sökandet efter identitet – Max Frisch
En av den tyskspråkiga efterkrigslitteraturens viktigaste för-
fattare är schweizaren Max Frisch (1911–1991). Han föddes 
i Zürich, studerade litteraturvetenskap och arkitektur. Under 
en tioårsperiod var han verksam som framgångsrik arkitekt. 
Genast efter andra världskriget reste Frisch genom Tyskland, 
Polen, Tjeckoslovakien och Österrike. Sina intryck ifrån 
denna resa – bl.a. hans möten med Bertolt Brecht – har han 
samlat i Tagebuch 1946–1949 (1950).

I dagboken skriver Frisch också om problem som så små-
ningom dyker upp i andra verk, t.ex. frågan om hur en män-
niska ska kunna finna och bevara sin identitet. Just den frågan 
står i centrum för Frischs första roman Stiller (1954; ”Stiller”) 
där huvudpersonen, målaren Stiller säger att han är en annan 
än den som hans omgivning säger att han är. Han försöker 
undfly de andras bild av honom, vilket leder till en tragi-
komisk konflikt både med myndigheterna och äkta makan. 
Romanen handlar i grunden om hur en människa ska kunna 
förhålla sig till den bild som omgivningen gör sig av henne 
när denna bild inte längre motsvarar den bild människan har 
av sig själv.

Om identitetsfrågan och framförallt om hur man ska kunna 
befria sig ur en falsk identitet, handlar även romanen Homo 
faber (1957; ”Homo faber”). I romanen tecknar Frisch bilden 
av en ingenjör som har en alltigenom teknisk och rationell 
syn på tillvaron. Han tror att allt i livet går att beräkna i för-
väg. Han avvisar tanken på ödet, men råkar just därför genom 
märkliga omständigheter ut för olika ödets nycker: Inte nog 
med att han blir förälskad i en flicka som visar sig vara hans 
egen dotter, utan flickan blir biten av en orm, ramlar från en 
klippa och dör av skadorna. Själv tynar huvudpersonen bort 
i cancer.

Även i dramat Andorra (1961; ”Andorra”) och i romanen 
Mein Name sei Gantenbein (1964; ”Jag föreställer mig”) går 



efterkrigstiden …

306

Frisch in på frågor kring sökandet efter identitet. Huvudper-
sonen i Andorra, Andri, växer upp som adoptivson i en lärar-
familj i det lilla självgoda landet Andorra. Det sägs att hans 
biologiska föräldrar är judar, men läraren vet att Andri inte är 
jude. I själva verket är Andri hans barn med en kvinna från ett 
fiendeland. Eftersom hans omgivning behandlar honom som 
jude och tvingar på honom vissa egenskaper som fördomsfullt 
tillskrivs judar, börjar han snart bete sig så som man förväntar 
sig av honom. Han accepterar sin roll och blir en utanförstå-
ende. När fadern sedan avslöjar det verkliga förhållandet, tror 
Andri inte på honom. På slutet överfaller fienderna Andorra, 
Andri blir utpekad som jude och dödas.

Frischs drama har fortfarande aktualitet och är en upp-
görelse med hyckleri och rasistiskt färgad självrättfärdighet. 
Författaren ville också visa hur en masspsykos uppstår och 
hur lätt det är att sprida fel uppfattningar bland människor 
om de stöds av en oinskränkt styrande makt.

En världsframgång blev det lilla dramat Biedermann und 
die Brandstifter (1958; ”Pyromanerna”). Det handlar om ett 
par pyromaner som helt fräckt nästlar sig in i affärsmannen 
Biedermanns hus och börjar lagra bensinfat på hans vind. 
Biedermann blundar för vad som faktiskt sker och ger till slut 
t.o.m. tändstickor till pyromanerna när de ber om det. Dra-
mat är ett slags liknelse över hur öppet moderna diktatorer 
kan roffa åt sig makten därför att människor helst av allt bara 
vill leva i lugn och ro och vägrar se och ta till sig det onda som 
faktiskt händer inför deras ögon.

Självbiografisk med inslag av fiktion är Montauk (1975; 
”Montauk”), en dagboksartad, personlig och förtvivlad berät-
telse om författarens kärlek på ålderdomen till en ung ameri-
kanska. Samtidigt återger Frisch minnena av andra kärlekar, 
framförallt den tidiga till Ingeborg Bachmann och hur han 
en gång som i ett kärleksrus kör från Italien, över Alperna, 
timme efter timme, bara för att äntligen få komma till henne.
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Två tragiska komedier – Friedrich Dürrenmatt
Friedrich Dürrenmatt (1921–1990) är också schweizare och 
en av efterkrigstidens stora tyskspråkiga dramatiker. Han 
växte upp som prästson i en liten by, studerade i Bern och 
började skriva tidigt, bl.a. succédeckaren Der Richter und sein 
Henker (1952; ”Domaren och hans bödel”) som är ett mora-
liskt kammarspel om mord och rättvisa bortom lagen.

Sitt stora internationella genombrott fick Dürrenmatt 
med dramat Der Besuch der alten Dame (1956; ”Besök av en 
gammal dam”) som han själv kallade en ”tragisk komedi”. 
Huvudpersonen Claire Zachanassian som blivit miljardär i 
Amerika, återvänder till sin fattiga hemby varifrån hon bli-
vit bortjagad när hon väntade barn med Ill, en man som 
inte ville ha henne. Nu vill Claire hämnas. Med osannolikt 
mycket pengar försöker hon förföra invånarna i staden och 
få dem att döda Ill som en gång övergav henne. Först är alla 
kallsinniga till hennes förslag, men tanken på pengarna blir 
snart en för stor frestelse för dem. Den ”skyldige” dödas med 
allas goda minne. Även om pjäsen innehåller många komiska 
situationer, överväger ändå den kusliga stämning som följer 
av att alla bara tänker på sin egen fördel och låter sig köpas 
utan större moraliska betänkligheter.

Som dramatiker ansåg Dürrenmatt att det inte räckte 
enbart med att skildra verkligheten realistiskt för att beskriva 
hur den egentligen är. Han ville inte heller komma med över-
tydliga moraliska pekpinnar. Därför ger han i Der Besuch der 
alten Dame en förvriden och grotesk bild av vår tid, en bild 
som tydligt visar hur lätt människor och deras åsikter låter sig 
manipuleras av pengar.

Med liknande konstnärliga medel arbetar Dürrenmatt i Die 
Physiker (1962; ”Fysikerna”) som handlar om ett på 50-talet 
högaktuellt problem: atombomben. Den geniale atomfysi-
kern Möbius sitter på ett mentalsjukhus för att hindra värl-
den från att använda hans upptäckt som kan leda till mänsk-
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lighetens undergång. Där finns också två andra fysiker som 
simulerar sjukdom. De kallar sig Newton respektive Einstein. 
I själva verket är de agenter för Sovjetunionen och USA. De 
försöker komma åt Möbius formel för världsundergång, men 
han har redan förstört sina anteckningar. Möbius lyckas till 
slut övertyga de båda andra om det rätta i hans uppfattning 
om atomfysikens potentiella faror. Därför anstränger sig även 
Newton och Einstein nu för att spela tokiga. Till slut visar det 
sig att den enda som verkligen är vansinnig är den kvinnliga 
anstaltschefen. I smyg har hon kopierat Möbius papper och 
tänker lägga hela världen under sig. Katastrofen går inte att 
förhindra.

”Problem som angår alla, kan bara alla lösa”, sade Dür-
renmatt i en kommentar till Die Physiker. Det är därför inte 
annat än följdriktigt att de flesta av hans dramer innehåller 
problem som berör oss alla. Ändå går det sällan att finna bra 
lösningar på problemen eftersom den verklighet Dürrenmatt 
gestaltar är så motsägelsefull och undanglidande att det inte 
går att ringa in den.

Efter framgången med pjäsen Meteor (1966; ”Meteoren”) 
om en Nobelpristagare som inte kan dö och därför tar död på 
människor i sin omgivning, skrev Dürrenmatt bland annat 
kriminalromanen Justiz (1985; ”Mördarens advokat”) om en 
högt uppsatt tjänsteman som begår ett mord, döms för det 
och sedan ger en ung, idealistisk advokat det till synes omöj-
liga uppdraget att bevisa att han ändå är oskyldig.

Vardag och ögonblicksbilder – Peter Bichsel
En tredje schweizare av rang är Peter Bichsel (1935–) som 
betecknar sig själv som en ”Wenigschreiber”, en som skriver 
lite. Ja, han skriver i det lilla formatet, kortfattat och utan 
överflödiga beskrivningar. Känd för en större publik blev han 
med berättelsesamlingen Eigentlich möchte Frau Blum den 
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Milchmann kennenlernen (1964; ”Årstiderna”). Det är fråga 
om berättelser om helt vanliga människor som längtar efter 
en mera varierad vardag eller ett helt annat liv. Men de klarar 
inte av att ändra på något utan deras liv rinner iväg i resigna-
tion och hopplöshet.

Bichsel fick även många läsare med de sju berättelserna i 
Kindergeschichten (1969; ”Barnsliga historier”). Här möter vi 
bl.a. en gammal man som lever ensam och som vill ändra på 
sitt monotona liv. Han får idén att han ska ge alla föremål 
nya namn. Mannen känner sig uppiggad av nyordningen, 
men när han märker att han inte längre kommer ihåg vad allt 
egentligen heter, leder leken snabbt till ännu större ensamhet 
och brist på kontakt.

Det lilla prosaformatet håller Bichsel fast vid också i Die 
Totaldemokraten (1998), som är högst personliga och kritiska 
iakttagelser av verkligheten i Schweiz. Samlade finns hans 
litterära tidningskrönikor, berättelser, ögonblicksbilder, rese-
upplevelser, möten och minnen av vardag och vanliga männi-
skor i den stora volymen Kolumnen, Kolumnen (2005).

Ett liv i bokens värld – Elias Canetti
En betydande författare som stod utanför den tyska efter-
krigslitteraturen och dess nätverk var Elias Canetti (1905–
1994). Han skrev alla sina verk på tyska fast det inte var hans 
modersmål. Han föddes i Bulgarien i en sefardisk, spansk-
judisk familj och tillbringade sina barn- och ungdomsår i 
England och Österrike. Även om Canetti huvudsakligen 
bodde i London från 1938, brukar man räkna honom till den 
österrikiska litteraturen. 1981 fick Canetti motta Nobelpriset 
i litteratur ”för ett författarskap präglat av vid utblick, idé-
rikedom och konstnärlig kraft”.

Redan 1935 kom hans romandebut, Die Blendung (”För-
bländningen”), som dock inte blev mera allmänt känd förrän 
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i början av sextiotalet. Boken handlar om den världsfrånvän-
de sinologen Kien som lever isolerad med sina böcker i ett 
gigantiskt bibliotek. I denna slutna värld bryter verkligheten 
in i form av Kiens sex- och pengahungriga hushållerska som 
senare också blir hans hustru. Kien som vant sig vid bok-
malens lugna och kontrollerbara tillvaro, klarar inte av att 
konfronteras med vardagslivets oro och kaos. Fylld av van-
sinne och ångest tänder Kien till slut på sitt bibliotek och 
omkommer i lågorna.

Romanen är en suggestiv skildring av alienation, kontakt-
löshet och havererade mänskliga relationer. Man har tolkat 
den som en profetia över den passiva och självutlämnande 
hållning som de intellektuella i Tyskland och Österrike intog 
när brutaliteten tilltog alltmer under Hitlertiden.

Med sitt filosofiska och kulturantropologiska huvudverk 
Masse und Macht (1960; ”Massa och makt”) visade Canetti i 
kritiska analyser hur djupt rotad fascismen är i den stora mas-
sans inställning till våld och ledarskap.

Canetti skrev sin egen levnadshistoria i form av tre själv-
biografiska romaner. Den första, Die gerettete Zunge (1977; 
”Den räddade tungan”) är ett melankoliskt minnesmärke och 
en kärleksförklaring till den mångkulturella och flerspråkiga 
värld han växte upp i. Den andra, Die Fackel im Ohr (1980; 
”Facklan i örat”) skildrar studietiden i Wien och den sista, 
Das Augenspiel (1985; ”Ögonspelet”) slutar med moderns 
död 1937. Dessa romaner är ett eko av en förgången epok 
och innehåller även talrika nyanserade, men också cyniskt 
tecknade porträtt av samtida kulturpersonligheter.
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i socialismens tjänst: litteraturen i ddr
1949 grundades DDR (Die Deutsche Demokratische Repu-
blik). Enligt sovjetiskt mönster genomsyrade kommunismens 
idéer i denna stat alla delar av samhället. Det innebar att kul-
turen och litteraturen var helt underordnad den totalitära sta-
tens syften. I praktiken fanns det en censur som sållade bort 
allt som inte passade makthavarna.

De författare som först satte sin prägel på DDR-litteraturen 
var de som varit emot Hitlerregimen och som kom tillbaka 
från exilen i utlandet efter kriget, t.ex. Willi Bredel, Bertolt 
Brecht och Anna Seghers. Men det var varken självklart eller 
lätt för dem som återvände att anpassa sig till det skrivsätt som 
partiet påbjöd. Litteraturen i DDR skulle nämligen tjäna som 
vapen i klasskampen och man förväntade sig av författarna att 
de skulle delta aktivt i uppbyggandet av det nya socialistiska 
samhället. Litteraturen under de första DDR-åren betecknade 
man sammanfattande som ”uppbyggnadslitteratur” (”Aufbau-
literatur”). Den form och stil som bäst lämpade sig för denna 
förebildliga, propagerande litteratur var den socialistiska rea-
lismen. Det innebar att författarna skulle beskriva verkligheten 
med positiva exempel så som den borde vara enligt de politiska 
mål som var uppsatta, inte så som den faktiskt var.

Det här glappet mellan ideal och verklighet såg man tydligt 
under 50-talet. I centrum stod då en litteratur som beskrev 
arbetaren som ”bärare och motor” i samhällsutvecklingen. I 
s.k. industriromaner, t.ex. Hans Marchwitzas (1890–1965) 
Roheisen (1955), kunde man läsa om hur klassmedvetna arbe-
tare byggde upp en industrianläggning. Arbetarna var här hjäl-
tar och förebilder som visade vägen för läsaren fram mot det 
socialistiska idealet. Andra uppbyggnadsromaner som på ett 
mönstergillt sätt gestaltade hur medborgaren i den nya staten 
förväntades bete sig, var t.ex. Eduard Claudius Menschen an 
unserer Seite (1951) och ungdomsromanen Tinko (1953) av 
Erwin Strittmatter.
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Författarna ut på verkstadsgolvet!
Vid en konferens 1959 i staden Bitterfeld skedde en viss 
omsvängning i litteraturpolitiken under beteckningen ”Bit-
terfelder Weg”. Parollen löd: ”Författarna ut på verkstadsgol-
vet”. Avsikten var att författarna skulle ge sig ut i fabrikerna 
och kollektivjordbruken för att få kontakt med verkligheten. 
Arbetarna uppmanades också att själva skriva: ”Ta till pen-
nan kompis!” (”Greif zur Feder, Kumpel!”). Syftet var att få 
fram en äkta dokumentärlitteratur. Som en följd av denna 
satsning bildades cirklar för skrivande arbetare. 1963 fanns 
det inte mindre än 400 cirklar av detta slag som skrev om för-
hållandena ute i det östtyska arbetslivet. Resultatet blev inte 
vad politikerna önskat sig. Det skrevs förvisso många texter 
som var ideologiskt konforma, men någon litteratur i egentlig 
mening blev det inte tal om genom dessa cirklar.

Utöver dessa texter publicerades det också ett stort antal 
böcker som gick ut på att visa hur människor visserligen 
kunde hamna i konflikter i arbetslivet, men att de till slut 
ändå finner sig väl tillrätta, får ett socialistiskt medvetande och 
som mogna människor inordnar sig i den realistiskt beskrivna 
verkligheten. Ett verk av just detta slag är berättelsen Ankunft 
im Alltag (1961) av Brigitte Reimann (1933–1973). Titeln 
på denna berättelse blev ett slagord inom den statliga littera-
turpolitiken. Man talade om ”ankomstlitteratur” (”Ankunfts-
literatur”), en litteratur som skildrade konsolideringen av det 
”utvecklade socialistiska samhället”. Betraktad ur ett senare 
perspektiv syftade titeln på Reimanns bok i själva verket på 
att en ny generation nu hade vuxit upp, en generation som 
försökte anpassa sig till vardagsverkligheten i DDR utan att 
ändå kritiklöst bejaka den.

1961 publicerades även två böcker av Franz Fühmann 
(1922–1984) som var skrivna i den föreskrivna andan. Kabel-
kran und blauer Peter (1961) är en rapport från författarens 
arbete på ett fartygsvarv i Rostock, medan Spuk är ett slags 
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förhärligande av östtyska folkpoliser som Fühmann ledsagat 
ute på deras uppdrag. Men 1964 hade Fühmann fått nog av 
rapporter från arbetslivet och skrev ett uppmärksammat brev 
till kulturministern där han helt tog avstånd från ”Bitterfelder 
Weg”.

Det kanske mest betydande exemplet på Bitterfelder Weg-
litteraturen var Erik Neutschs (1931–) roman Spur der Steine 
(1964) som berättar om uppbyggnaden av en stor kemifabrik . 
Han beskriver här hur planekonomiska förutsättningar har 
att kämpa med materialbrist, miljöförstöring och motsätt-
ningar inom arbetslag. Att boken blev en bestseller i DDR 
tyder på att den visserligen var linjetrogen, men att den även 
fångade upp och kritiserade förhållandena i DDR.

Om DDR i originalfärg
Om uppbyggnadsfasen och utvecklingen av landet DDR 
handlar det också i Hermann Kants (1926–) roman Die Aula 
(1965) som har en mera självmedveten hållning och uttrycker 
en känsla av ”uppdraget utfört!”. Kant var hög kulturbyråkrat 
i DDR och efter murfallet en av de mest förhatliga författar-
na, en som i sin person representerade det statliga förtrycket. 
Men både den tidiga romanen Die Aula och den senare, Der 
Aufenthalt (1977) är fortfarande intressanta därför att de för-
mår skildra hela DDR i originalfärg – just så som den öst-
tyska verkligheten tedde sig för dem som levde där.

I motsats till Kant var Stefan Heym (1913–2001) en av 
de mest omtyckta DDR-författarna. Som jude och socialist 
emigrerade Heym 1933 från Tyskland till USA. Men i protest 
mot McCarthyismen och USA:s krigföring i Korea återvände 
han 1952 till Östtyskland. Redan i Amerika hade han med 
stor framgång publicerat två romaner The Crusaders (1948), 
som handlade om andra världskriget och Goldsborough (1953), 
som tog upp sociala konflikter i USA. Motsättningar handlade 
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det också om i romanen Fünf Tage im Juni (1974; ”Fem dagar 
i juni”). Det är en roman om folkupproret i Östtyskland den 
17 juni 1953 som var en protest med strejker och demonstra-
tioner mot regimens förtryck och ekonomiska misslyckanden. 
Heyms kanske bästa bok, den stora självbiografin Nachruf 
(1988), följdes av bl.a. romanen Radek (1995), som utifrån ett 
enskilt människoöde ville visa hur de kommunistiska idéerna 
förvrängdes och varför de slutligen förlorade sin kraft.

Socialistisk realism och koncentrationsläger  
– Bruno Apitz

Även om den officiella kulturpolitiken så som den kom till 
uttryck i ”Bitterfelder Weg” gick ut på att det var ”den nya 
verkligheten” under socialistiskt banér som skulle skildras, 
så attraherades stora läsarskaror av böcker som tog upp det 
nära förflutna, kriget och nationalsocialismen. Exemplarisk i 
det sammanhanget är Bruno Apitz’ (1900–1979) spännande 
roman Nackt unter Wölfen (1958; ”Naken bland vargarna”)  
som översatts till 30 språk och kommit ut i mångmiljonupp-
lagor.

Apitz var den förste DDR-författaren som blev berömd 
utanför sitt lands gränser. Han var övertygad kommunist och 
redan 1927 blev han medlem av det tyska kommunistpartiet. 
Efter att nazisterna kommit till makten 1933 blev han arres-
terad. Sammanlagt tillbringade Apitz elva år i koncentrations-
läger varav åtta i lägret Buchenwald utanför Weimar.

Buchenwald är också skådeplatsen för Nackt unter Wölfen.  
Romanen är i stora drag verklighetstrogen och utspelar sig 
under andra världskrigets sista veckor. Den illegala mot-
ståndsorganisationen i Buchenwald förbereder ett uppror 
mot SS-vakterna. I det läget ställer ett föräldralöst polskt barn, 
som smugglats in i lägret i en resväska, den kommunistiska 
motstånds gruppen inför en svår samvetskonflikt: antingen 
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måste de ange barnet och skicka det i en säker död eller ta 
hand om det och utsätta sig själva och gruppen för dödsfara. 
Genom mod och sträng partidisciplin räddas till slut barnet 
och även upproret lyckas. Nackt unter Wölfen är med sina tyd-
liga partisympatier och sin svart-vitmålning av personerna ett 
bra exempel på hur den socialistiska realismen kunde te sig i  
DDR.

Förhållandet mellan den enskilde  
och kollektivet

När Berlinmuren byggdes 1961 manifesterade detta som 
inget annat den inlåsta situationen för människorna i DDR. 
Det var därför inte förvånande att somliga författare började 
ta upp frågan om hur den enskilda människan hade det i ett 
samhälle där allt avgjordes med kollektivets bästa för ögonen. 
Förhållandet mellan individen, partiet och staten var i verk-
ligheten inte alls lika självklart och positivt som det framställ-
des i ”ankomstlitteraturen”.

För DDR-författarna var direkt kritik av samhället omöj-
lig. Den som ville bli publicerad var antingen tvungen att 
anpassa sig till de kulturpolitiska kraven eller också försöka 
kringgå censuren på något sätt. Det kunde man göra genom 
att förlägga en romanhandling till en historiskt gången tid 
eller genom att dikta om historiska personer, t.ex. Friedrich 
Hölderlin såsom Heinz Czechowski gjorde (1935–2009) i 
dikten Gelegentlich Hölderlins (1970). Bara på detta sätt var 
det möjligt att till en uppmärksam läsare föra fram åsikter 
som annars inte skulle ha passerat censuren. Men var det kri-
tiska budskapet alltför tydligt såsom i Wolf Biermanns dikt 
Das Hölderlin-Lied (1972), så hjälpte det inte att skriva om 
en historisk person, censuren slog till.

Två författare som inte behövde frukta censuren, men som 
skildrat svårigheterna för den enskilda människan i DDR ur 
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ett socialistiskt perspektiv är Erwin Strittmatter och Christa 
Wolf.

Erwin Strittmatter (1912–1994) var självlärd författare och 
journalist med tidigare arbetserfarenheter som bagare, kypare, 
fabriks- och lantarbetare. I flera böcker har han skildrat den 
östtyska vardagsverkligheten. I romanen Ole Bienkopp (1963) 
skriver han om livet i en liten tysk by under åren 1952 till 
1958. Han skildrar de konfliktsituationer som uppkommer 
när man i byn ska gå över till kollektivjordbruk. Ole Bienkopp  
är en egensinnig person som går sina egna vägar och som vill 
förverkliga de socialistiska idealen på sitt eget sätt, men som 
hela tiden har allas bästa för ögonen. Ole Bienkopp var ett 
mönsterexempel på en socialistisk byroman. Ändå kritisera-
des den i DDR för att huvudpersonen var alltför självständig 
och inte visade tillräcklig partidisciplin. Bokens slut var också 
alltför negativt: När partifunktionärerna hindrar Oles planer 
med sin byråkrati och inte levererar en grävmaskin som avta-
lat, ja då tar Ole i sin besvikelse själv till spaden och bokstav-
ligt talat gräver ihjäl sig.

Christa Wolfs östtyska verklighet
En av dem som i enlighet med ”Bitterfelder Weg” var ute och 
gjorde ”praktisk yrkesorientering” på en fabrik vid den här 
tiden var Christa Wolf (1929–2011). Hon föddes i staden 
Landsberg – det nuvarande Gorzów i Polen – och sin studie-
tid ägnade hon åt litteraturvetenskap i Jena och Leipzig.

Med romanen Der geteilte Himmel (1963) fick hon sitt 
genombrott i DDR och även internationellt. Hennes roman 
tar upp den enskilda människans förhållande till socialismen 
och skildrar kärleken mellan Rita och Manfred. Handlingen 
utspelar sig 1961 mot bakgrund av Berlinmuren. Rita som 
studerar pedagogik praktiserar i en fabrik där man bygger 
järnvägsvagnar. Genom olika människor som hon träffar där 
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blir hon övertygad om att den socialistiska vägen är den enda 
rätta, även om allt inte är fullkomligt i DDR. Hennes vän 
Manfred är kemist. Han är besviken på socialismen och fram-
för allt på de tjänstemän som företräder den. En dag flyr han 
till Västberlin. Rita däremot ger upp sin kärlek och bestäm-
mer sig för att stanna i DDR.

Också Wolfs nästa roman Nachdenken über Christa T. 
(1968; ”Vem var Christa T.?”) blev en stor framgång, fram-
förallt i Västtyskland. Huvudpersonen Christa T. dör i can-
cer och romanen är ett slags rekonstruktion av hennes liv. 
Den handlar också om vilka möjligheter den enskilda män-
niskan har – eller inte har – att utveckla sig i det socialistiska 
samhället .

I DDR var man från officiellt håll mycket kritisk mot 
Wolfs roman. Det gällde inte bara innehållet utan också att 
den var skriven på ett alltför ”modernt” sätt – bl.a. med olika 
berättarperspektiv – vilket inte motsvarade den socialistiska 
realismens sätt att beskriva verkligheten.

I romanen Kindheitsmuster (1976; ”Barndomsmönster”) 
återvänder huvudpersonen – som har många självbiografiska 
drag – till sin barndomsstad. Handlingen börjar där och slu-
tar sedan med flykten från den gamla hembygden strax efter 
kriget. Tydlig blir framförallt den vardag, det tänkande och 
de attityder som präglade de miljoner tyskar som varken var 
offer eller nazistiska förbrytare. Det vill säga alla de männi-
skor som genom sin bejakande hållning gjorde det möjligt för 
nazismen att slå rot och frodas.

Just kontinuiteten i dessa förhållningssätt från Tredje riket 
ända till och med DDR, är det centrala i romanen, vars för-
sta rad ”Det förflutna är inte dött; det är inte ens förflutet”, 
tjänar som motto för Wolfs berättelse. Det hon skildrar och 
vill diskutera är nämligen hur tyskar i den generation som 
växte upp under nazismen, fortfarande i DDR är påverkade 
av gamla tankemönster från den tiden. Hennes roman är på 
så sätt ett av de viktigaste försöken i den tyska litteraturen att 
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göra upp med det nazistiska förflutna på ett individuellt och 
känslomässigt plan. I det ligger också ett erkännande av den 
egna skulden eller åtminstone medskulden till nazismen och 
dess förbrytelser.

Teater och drama i DDR
På teaterns område knöt man i DDR tidigt och medvetet 
an till de tyska klassikerna såsom Lessings Nathan der Weise 
och Goethes Iphigenie auf Tauris. Men den stora förebilden 
för teatermakarna och dramatikerna i DDR var ändå Bertolt 
Brecht som tillsammans med sin fru Helene Weigel grundade 
– som vi sett ovan s. 255 – den berömda ”Berliner Ensemble” 
1948 i Östberlin. Denna teater var något av ett dramatiskt 
laboratorium. Där prövade Brecht sina teorier kring teatern 
och gjorde många berömda uppsättningar, t.ex. av Mutter 
Courage och Der kaukasische Kreidekreis. Att vara DDR:s 
affischnamn på dramats område gav Brecht många privilegier, 
men han blev också utsatt för kritik eftersom han inte skrev i 
enlighet med den socialistiska realismens krav.

Realistiska dramer som följde denna partitrogna mall, t.ex. 
Erwin Strittmatters jordbrukskomedi Katzgraben (1953–
1958), beskrev ofta hur enskilda människor ute på kollektiv-
jordbruken eller på fabriksgolvet sökte och tillsammans med 
andra fann den riktiga och föredömliga vägen till socialismen. 
De dramer däremot som inte hade positiva hjältar och som 
pekade på verkliga och svårlösta problem i samband med 
uppbyggandet av det socialistiska samhället, mötte häftig kri-
tik. Två DDR-dramatiker som författade verk av just detta 
slag var Peter Hacks och Heiner Müller.
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Peter Hacks – en produktiv dramatiker
Peter Hacks (1928–2003) var en av mycket få tyska författare 
som flyttade från Väst- till Östtyskland. Året var 1955. Hacks 
var lärjunge till Brecht och kom att bli en av DDR:s mest 
produktiva författare. Han började med att skriva dramer om 
historiska ämnen. Sedan tog han i Die Sorgen und die Macht 
(1960) upp problem ur den egna samtidsverkligheten på ett 
sätt som var typiskt för Bitterfelder Weg-litteraturen.

Handlingen i pjäsen utspelar sig på brunkolsfabriken 
”Röda hammaren”. Arbetarna där producerar mera briketter 
än vad den planekonomiska normen kräver. Men genom den 
höga produktionstakten blir kvaliteten på kolet dålig. Glas-
fabriken som briketterna levereras till kan därför inte fram-
ställa bra glas, vilket i sin tur medför att den ålagda normen 
för glasproduktionen inte kan uppfyllas. På ett åskådligt sätt 
lyckas Hacks visa fram motsatsförhållandet mellan kvantitet 
och kvalitet.

Pjäsens ifrågasättande grundinställning föll inte de socia-
listiska makthavarna på läppen. Den förbjöds och Hacks 
hoppade av sitt arbete som dramaturg vid Deutsches Thea-
ter i Berlin. Som heltidsförfattare skrev Hacks sedan en rad 
dramer med historiska, mytiska och allmänmänskliga motiv, 
t.ex. Omphale (1970), Adam und Eva (1972) och Senecas 
Tod (1978). Stor lätthet och humor, men även tankedjup är 
utmärkande för hans dramer.

Sin största framgång, både hemmavid och internationellt, 
har Hacks haft med pjäsen Ein Gespräch im Hause Stein über 
den abwesenden Herrn von Goethe (1976). Stycket har ingen 
egentlig handling utan består av en enda lång monolog som 
hålls av Goethes kvinnliga mentor vid hovet i Weimar, Char-
lotte von Stein. Spirituellt och välformulerat gör fru von Stein 
vad hon kan för att värja sig mot Weimarsocietetens skvaller 
och anklagelser om att just hon skulle ha varit den som orsakat 
Goethes oförklarliga och brådstörtade avresa till Italien. Men 
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pjäsen handlar inte bara om båda dessa berömda personer utan 
även om mera allmänmänskliga frågor som: Vad är egentligen 
kärlek? Är det möjligt att med hjälp av språket och förståndet 
överbrygga känslan av främlingskap i en relation?

Känd är Hacks också som författare av barnböcker, t.ex. 
Das Windloch (1956; ”Vindhålet”) och som översättare, bl.a. 
av Carl Michael Bellman.

DDR:s största teaternamn – Heiner Müller
Den andre store dramatikern i DDR och den mest betydande 
efter Brecht var Heiner Müller (1929–1995). I likhet med 
sin läromästare vände sig Müller i dramat Der Lohndrücker 
(1956) mot det ensidiga i den socialistiska realismen. Redan 
själva titeln anger vad det är fråga om. Dramat utspelar sig på 
en fabrik där arbetaren Balke reparerar en het ugn utan att 
produktionen behöver stoppas. Han sparar på så sätt arbets-
tid, men förstör samtidigt ackordet för sina arbetskamrater. 
De motarbetar och trakasserar honom. Det blir slagsmål. Till 
slut lyckas Balke ändå genomföra arbetet, men konflikten 
mellan människorna kvarstår. Inte heller socialismen förmår 
lösa alla problem, menar Müller.

Också Der Bau (1963) utspelar sig på en arbetsplats och 
handlar om hur en arbetare långsamt utvecklar ett socialistiskt 
sätt att tänka. Men dramat handlar samtidigt om de tvivel som 
finns inför möjligheterna att förverkliga sig själv i den socia-
listiska staten. Pjäsen ansågs alltför kritisk för att få uppföras 
och blev struken från repertoaren redan under repetitionerna.

Eftersom Müller hade svårt att få gehör för sina dramer om 
DDR-samtiden vände han sig i likhet med Hacks till klas-
siska och historiska ämnen, t.ex. i dramat Philoktet (1965). 
Här gestaltar han den enskilda människans förhållande till 
kollektivet och torgför på så sätt indirekt sin kritik och skepsis 
mot socialismen.
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Müllers texter är skrivna direkt för scenen och egentligen 
”föds” hans dramer inte förrän i skådespelarnas arbete med 
pjäsen. Att dramerna med tiden blev allt mindre realistiska 
och mer komplicerade blir tydligt t.ex. i Die Hamletmaschine 
(1977; ”Hamletmaskinen”) och i Germania 3 – Gespenster am 
toten Mann (1995; ”Germania 3: spöken kring död man”).

De många anspelningarna på DDR-verkligheten tillsam-
mans med ett ”svårt”, avantgardistiskt scenspråk gjorde Mül-
ler till en omstridd person i hemlandet. Lika negativ som 
man var mot Müller i öst, lika odelat positiv var man mot 
honom i Västtyskland. Där såg man honom som en av det 
sena 1900-talets verkligt stora, banbrytande tyska dramatiker.

En livaktig poesi  
– Peter Huchel och Johannes Bobrowski

Inom lyriken var mångfalden i DDR större än på berättandets 
och dramats område. Som DDR:s nationalskald betraktades 
Johannes R. Becher (1891–1958) som utöver det var landets 
första kulturminister. Betydande som diktare under DDR:s 
första årtionden var Erich Arendt (1903–1984), men fram-
förallt Peter Huchel (1903–1981) och Johannes Bobrowski 
(1917–1965).

I Peter Huchels dikter är naturen och historien ständigt 
återkommande motiv. Huchel var från 1949 till 1962 chef-
redaktör för DDR:s mest ansedda litteraturtidskrift Sinn und 
Form. Han gjorde den till ett forum för litterär debatt och 
modern europeisk diktning. Eftersom Huchel hade svårt att 
acceptera den partitrogna, socialrealistiska litteraturriktning-
en fick han så småningom problem och avsattes som redaktör. 
Av samma anledning kunde diktsamlingen Chausseen Chaus-
seen (1963) bara komma ut i Västtyskland. 1971 fick Huchel 
tillstånd att resa till väst. Fram till dess hade han under tio års 
tid levt mycket isolerat och i praktiken i husarrest. Året efter 
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utresan kom diktsamlingen Gezählte Tage (1972) med dikter 
som speglar hans egen situation i DDR, men också minnen 
från kriget, landskapsbilder och motiv från antiken. Hans 
sista diktsamling, Die neunte Stunde utkom 1979. Dikter av 
Huchel finns tolkade till svenska i samlingen Främlingen går 
sin väg (1988).

En av de författare som Huchel upptäckte och publicerade 
i Sinn und Form var Johannes Bobrowski. I diktsamlingarna 
Sarmatische Zeit (1961; ”Den sarmatiska slätten”), Schatten-
land Ströme (1962; ”Skuggland”) och Wetterzeichen (1966) 
skrev han om de gamla östra delarna av Tyskland, om det 
för honom förlorade baltiska barndomslandskapet som sköv-
lats under kriget. Om allt detta handlar också hans roman 
Litauische  Claviere (1966; ”Litauisk melodi”). Återkomman-
de i Bobrowskis dikter är den historiska och moraliska skuld 
han som tysk känner gentemot folken i öst. Det vemodsfyllda 
minnet av skogar, floder och slätter smälter i hans sugges-
tiva verser samman med motiv ur slavisk och judisk folklore 
på ett sätt som för tankarna till målningar av Marc Chagall. 
Bobrowski fick många läsare i både öst och väst. Han var 
också den första DDR-författare som fick ta emot Gruppe 
47:s pris.
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KAPITEL 14

Litteraturen efter 1968  
och före die Wende 1989

Den västtyska samhällsbakgrunden
1968 får ses som slutet på efterkrigstiden i dåvarande Väst-
tyskland. Året därpå blev Willy Brandt vald till förbunds-
kansler. Under hans styre skedde en avspänning i den poli-
tiska relationen till staterna inom Warszawapakten, främst då 
Sovjet unionen. Nu lades också grunden till utökade kontak-
ter mellan Förbundsrepubliken och DDR som tjugo år senare 
kom att leda till en politisk omvälvning, ”die Wende”, och till 
den tyska återföreningen 1990.

Åren i slutet av 60-talet var ifrågasättandets och de radikala 
omprövningarnas tid. Man diskuterade nya teman och nya 
krafter i samhället vann i betydelse. En hel ungdomsgenera-
tion i Europa vände sig mot USA:s agerande i Vietnamkriget, 
men man vände sig också mot det ”borgerliga” prestations-
samhället, ja mot det mesta som föräldragenerationen repre-
senterade. De unga inom studentrörelsen 1968 hoppades på 
genomgripande förändringar av det västtyska samhället, något 
som visade sig vara orealistiskt. Besvikelsen över detta ledde 
till att det politiska klimatet blev spänt och oroligt på 70-talet.

Till det bidrog framförallt de vänstergrupper som ville 
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ändra det tyska samhället med våld. Terrordåden som grup-
pen RAF (”Rote Armee Fraktion”) utförde mot personer ur 
politik- och finansvärlden skapade en hatfylld och misstänk-
sam stämning i det västtyska samhället. Det ledde bl.a. till 
införandet av den häftigt omdiskuterade ”radikalförordning-
en” (”Radikalenerlass”) 1972, en direkt politisk kontroll av 
hundratusentals personer. I praktiken innebar kontrollen ett 
yrkesförbud som utestängde vänsterradikala lärare, forskare 
och socialarbetare från tjänster inom offentlig verksamhet.

Oljekrisen, den ökande arbetslösheten och så småningom 
informationsteknologins genombrott var andra faktorer som 
medförde ökade spänningar och hårdnande attityder i det 
tyska samhället under 70- och 80-talet.

Litteraturens död
Hur reagerade då litteraturen på det som skedde på den poli-
tiska arenan? Även på detta område vände man sig mot det 
invanda och etablerade. Det skedde 1968 i tidskriften Kurs-
buch, där Hans-Magnus Enzensberger och andra förklarade 
att litteraturen var ”död”. Med det menade man att skönlit-
teraturen med sina påhittade berättelser inte förmådde svara 
upp mot sextiotalets politiska verklighet. Författaren förvän-
tades nu istället delta i en ”politisk alfabetisering” av Tysk-
land. Det gällde att finna nya vägar och att förändra förfat-
tarens roll och diktens funktion. Genom reportage, rapporter, 
flygblad och gatuteater försökte man överbrygga gapet mellan 
elitistisk och populär litteratur. Men det visade sig svårt att få 
gehör för denna ”motkultur”. Besvikelsen lät inte vänta på 
sig. En känsla av uppgivenhet och hopplöshet infann sig hos 
kulturrevolutionärerna.
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Den nya subjektiviteten
Vid mitten av 70-talet började författare och kulturarbetare 
ta avstånd från tron på möjligheten att i grunden kunna för-
ändra människors livsvillkor. I stället för att tala om framtids-
perspektiv och utopier riktades nu blicken i litteraturen mot 
vardagen och privatlivet. Denna omorientering och vändning 
bort från politiken brukar allmänt kallas ”Tendenzwende”.

På litteraturens område kallade man denna omsvängning 
för den ”nya subjektiviteten”. Den innebar en avpolitisering 
av litteraturen, men ändå inte ett totalt avståndstagande från 
ett samhällskritiskt skrivande. Snarare handlade det om en 
utveckling. Många författare vände sig inåt, mot sig själva 
och sin egen sinnlighet för att på så sätt bli på det klara över 
sin egen situation. De skrev om sina egna liv, erfarenheter, 
fantasier och drömmar, men också om historiska gestalters 
liv. Gränsen mellan fiktion och verklighet är i dessa verk ofta 
flytande.

En besviken revolutionär träder fram  
– Peter Schneider

En av de studenter som ”stod på barrikaderna” 1968 var Peter 
Schneider (1940–). På grund av sitt engagemang i den radi-
kala vänsterrörelsen – Außerparlamentarische Opposition 
(APO) – blev han efter avklarade universitetsstudier utsatt 
för yrkesförbud och kunde inte få anställning som lärare. När 
den revolutionära yran hade lagt sig i början av 70-talet skrev 
Schneider Lenz (1972; ”Lenz”), en berättelse som med viss 
distans väl sammanfattar de stämningar som rådde 1968 och 
därefter. Boken var ett av de första exemplen på den ”nya 
subjektiviteten”.

Året är 1969 och Lenz lever i Berlin. Han känner sig tom 
och utan mål. Med kärleken och vännerna går det inte heller 
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bra. Han börjar också tvivla på nyttan av att sitta och disku-
tera Marx teorier. Trött på allt lämnar Lenz Tyskland och åker 
till Italien. Där lever han upp, deltar i den verkliga arbetar-
kampen och känner med ens att de teoretiska resonemangen 
om politik går att förena med sinnlighet och verkligt liv. När 
han kommer tillbaka till Berlin har han till slut fått ett nytt, 
mera försonligt perspektiv på sig själv och världen. Många 
var de besvikna revolutionärer som kunde identifiera sig med 
huvudpersonen i Schneiders bok och finna en väg ut ur sin 
egen kris.

Mycket framgångsrik blev Schneider också med sin nästa 
prosabok … schon bist du ein Verfassungsfeind (1975; ”… och 
redan är du en författningsfiende”) som var en stridsskrift rik-
tad mot yrkesförbudet, den västtyska ”radikalförordningen”.

1982 kom så berättelsen Der Mauerspringer (”Murhoppa-
ren”) som handlar om en författare som börjar samla historier 
om män som rör sig fram och tillbaka över Berlinmuren, bl.a. 
en som hoppat femton gånger över muren för att han har 
långtråkigt. Berlinmuren existerar förvisso inte längre, men 
som Schneider framhöll redan 1982 kommer muren och vad 
den symboliserar att bestå i huvudet på folk långt efter att 
den rivits.

Traditionella könsroller ifrågasätts  
i den nya kvinnorörelsen

Det subjektiva stod även i centrum för den nyväckta kvinno-
rörelsen i Tyskland på 70-talet. Den förde med sig en ny typ 
av litteratur som gav uttryck för kvinnors erfarenheter och 
sökande efter identitet i en värld dominerad av manliga före-
ställningar och synsätt. Genom att ifrågasätta traditionella 
könsroller fick texter om privatlivet en särskild sprängkraft.

Till bilden av denna litteratur hör den diskussion som för-
des kring frågor som rörde ett speciellt ”kvinnligt språk”, ett 
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språk som bar prägel av ett för kvinnor specifikt sätt att upp-
fatta verkligheten. Av betydelse var också försöken att skapa en 
motkultur som syftade till att bryta med förhärskande man-
liga aktionsmönster, såsom hänsynslöst utnyttjande av naturen 
eller väpnade lösningar i internationella konfliktsituationer.

Med feministiska förtecken – Marlen Haushofer
Som en tidig föregångare till den självbiografiska litteratu-
ren med feministiska förtecken kan man se Ingeborg Bach-
manns roman Malina (1971). Även Marlen Haushofers 
(1920–1970) romaner och berättelser Wir töten Stella (1958; 
”Vi dödar Stella”), Die Wand (1963; ”Väggen”) och Die Man-
sarde (1969; ”Vindskupan”) uppvisar självbiografiska drag i 
skildringarna av känsliga, introverta unga kvinnors utsiktlösa 
situationer i en destruktiv mansdominerad värld.

När Die Wand återupptäcktes i början av åttiotalet var det 
med ett uttalat feministiskt perspektiv. Liksom Haushofers 
andra verk är det en berättelse om kvinnors ensamhet, utsatt-
het och underordning, i äktenskapet, i familjelivet och i värl-
den. Men romanen handlar också om en kvinnas styrka att 
ta sig fram på en självvald väg. Huvudpersonen som befinner 
sig en jaktstuga uppe i bergen märker plötsligt att hon är helt 
ensam bakom en osynlig glasvägg. I världen utanför väggen 
är allt dött och tomt. På hennes sida av väggen finns bara hon 
själv. Likt en kvinnlig Robinson Crusoe skapar hon sig här 
tillsammans med några husdjur en egen välfungerande värld 
tills en okänd man bryter in i den och hotar att förstöra den 
med sin brutalitet. Drivande i fiktionen är att jagberättaren 
hela tiden antecknar vad som händer i det egna medvetandet. 
På så sätt skapas en märklig, närmast suggestiv monotoni av 
upprepning som harmonierar väl med den omgivande natu-
rens rytm.

Mer än fyra decennier efter Die Wand gör Haushofers 
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landsman Thomas Glavinic (1972–) med sin roman Die 
Arbeit der Nacht (2006) en direkt koppling till hennes bok. 
Hans huvudperson Jonas vaknar upp en morgon i hemstaden 
Wien och upptäcker att han är den ende levande varelsen. 
Alla andra, människor och djur är försvunna. Det är en kuslig 
skildring av vad det innebär att vara människa när det inte 
längre finns några människor.

Ett nytt kvinnligt språk  
– Karin Struck och Verena Stefan

Mera drastiskt än Haushofer utlämnar Karin Struck (1947–
2006) sitt inre. I den självbiografiska bekännelseboken Klas-
senliebe (1973; ”Klasskärlek”) ifrågasätter hon traditionella 
rolluppfattningar av kvinnan på ett rakt och distanslöst sätt. 
Det gör hon även i romanen Die Mutter (1975; ”Modern”) 
där budskapet framförs med ett direkt och känsloladdat språk:

Den som aldrig behövt städa, vet ingenting. Barnet leker bara. 
Flickan lär sig bara. Studentskan läser bara. Författarinnan skri-
ver bara. Modern är ett enda stort Bara.

Det kvinnliga språket är ett bärande tema även i Verena Ste-
fans (1947–) självbiografiska berättelser Häutungen (1975; 
”Hudömsningar”). Boken blev en stor försäljningsframgång 
och något av en bibel för den tyska kvinnorörelsen. Gradvis 
frigör sig huvudpersonen från förväntningarna på hur en kvin-
na ska bete sig. Stefan beskriver i Häutungen den självupplevda 
och mödosamma vägen fram till en ny kvinnlig identitet. Hon 
utgår från sitt förhållande till sig själv och sin egen kropp, men 
också till olika män. Hennes försök att finna sig till rätta i ett 
”vanligt” förhållande mellan man och kvinna misslyckas. Hon 
går då in för att ändra uppfattning om hur man bör leva ett 
”normalt liv”. Hon ”ömsar hud”, avstår från mansvärlden och 
vänder sig i stället till sina medsystrar.
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Stefans ifrågasättande av männen utsträcker sig också till 
användningen av själva språket. Eftersom språket för henne 
är en återspegling av manligt förtryck försöker hon komma ur 
detta dilemma genom att använda nya ord för sina nya käns-
lor. På så sätt vill hon i grunden försöka förändra själva synen 
på verkligheten, vilket dock inte är helt oproblematiskt.

Om patriarkat och kvinnors röstlöshet  
– Brigitte Schwaiger, Ingeborg Drewitz, Karin 

Reschke, Anne Duden och Friederike Mayröcker
1977 fick Brigitte Schwaiger (1949–2010) en sensationell 
succé med den självbiografiska romanen Wie kommt das Salz 
ins Meer (”Hur kommer saltet i havet”). Den utspelar sig i en 
stad ute i den österrikiska provinsen och beskriver ett försök 
till kvinnligt självförverkligande i en miljö präglad av trång-
synt patriarkala värderingar. Genom den namnlösa huvud-
personens medvetandeström får vi ta del av en ung kvinnas 
naivt klarsynta tankar och känslor från det att hon gifter sig 
tills hon skiljer sig. Däremellan ligger hopplöshet, tillbaka-
blickar på barndomen, en älskad hund, ett vänsterprassel, en 
abort och en depression. Kvinnans make är ytligt sett snäll 
och ordentlig, men grym i sin totala oförmåga att tänka utan-
för boxen av förljugna konventioner och inskränkt manlig 
auktoritet. Beskrivningarna av tomheten i den roll huvudper-
sonen tvingas in i av sin man är hjärtskärande.

Längre bak i tiden befinner sig Ingeborg Drewitz (1923–
1986) i romanen Gestern war heute – Hundert Jahre Gegen-
wart (1978; ”Nuet var igår”). Hon beskriver en arbetarfamilj 
i Berlin från1878 till 1978 ur ett självbiografiskt kvinnligt 
perspektiv och visar fram förändringarna i kvinnorollen i 
ett längre historiskt sammanhang. Bakåt i historien söker 
sig även Karin Reschke (1940–) i Verfolgte des Glücks (1982) 
när hon i en inkännande, fiktiv dagbok ger röst åt Henriette 
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Vogel, diktaren Heinrich von Kleists själsfrände och ledsagare 
i det gemensamma självmordet vid Wannsee i Berlin 1811.

Röstlöshet är det fråga om även i Anne Dudens (1942–) 
framgångsrika debut Übergang (1982). Det är en text om 
misshandel, sjukdom och introspektion som fyller en tera-
peutisk funktion, men också en text som får symbolisera 
kvinnors sårbarhet och språklöshet i samhället.

Till den äldre generationen kvinnliga författare med femi-
nistisk inriktning hör de ovan nämnda Ingeborg Bachmann 
och Ilse Aichinger. Men även Friederike Mayröcker (1924–) 
kan räknas hit med sin språkexperimenterande prosabok Das 
Herzzerreissende der Dinge (1985) om Gala, Salvador Dalís 
hustru och musa. En sen höjdpunkt i Mayröckers skapande 
är den blandat självbiografiska och fiktiva prosaboken Und 
ich schüttelte einen Liebling (2005; ”Och jag ruskade en älsk-
ling”) som med sin flytande gräns mellan poesi och berät-
tande handlar mycket om sorgen efter författaren och livs-
kamraten Ernst Jandl.

Könskamp och identitetssökande  
– Elfriede Jelinek

De politiskt radikala undertoner som hos Struck och Stefan 
var ett arv från 68-rörelsen lämnade hos österrikiskan Elfriede 
Jelinek (1946–) plats åt frågor kring maktförhållanden och 
sexuella relationer mellan man och kvinna. Men Jelinek är 
även en skarpsynt och obekväm kritiker av det egna lan-
det och har genom att gå över tabugränser på det sexuella 
området  väckt starka reaktioner.

Jelinek växte upp i Wien och fick redan under sin skol-
tid undervisning i orgel- och pianospel vid konservatoriet i 
Wien. Efter studenten följde studier i teater- och konsthisto-
ria vid universitetet. När hon 2004 fick ta emot Nobelpriset 
skedde det med en motivering som både tog fasta på hennes 
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”enastående språkliga lidelse” och hennes ”musikaliska flöde 
av röster och motröster”.

Jelineks mest kända roman är den skandalomsusade Die 
Klavierspielerin (1983; ”Pianolärarinnan”) som handlar om 
ett nedbrytande mor–dotter-förhållande. Under hela sin upp-
växt har Erika av den äregiriga mamman blivit hårt drillad till 
att bli pianist. Erika misslyckas dock på den banan och blir i 
stället en tyrannisk pianolärare som tvingar sina elever till att 
följa partitur i minsta detalj. Moderns dressyr och kontrollför-
måga är dock inte total. Mot Erikas städade yttre, opponerar 
sig hennes kropp. Hon söker sig till porrbiografer och smyger 
efter prostituerade och deras kunder. I ett försök att bryta sig 
ur allt detta inleder hon ett förhållande med en pianoelev. 
Men Erika klarar inte av ett normalt kärleksförhållande. Lust 
betyder för henne smärta och bestraffning. Misslyckandet i 
kärlek driver henne så slutgiltigt tillbaka till modern och ett 
liv utan framtidsutsikter.

Ännu mer uppseende väckte Jelinek med romanen Lust 
(1989; ”Lust”), som är ett försök att genom språkliga över-
drifter angripa och förlöjliga hela den pornografiska indu-
strin. Kampen mellan könen och den sexuella kärleken som 
är ett centralt tema hos Jelinek återkommer i pjäsen Raststätte 
(1994) och varieras med mycket svart humor i romanen Gier 
(2000; ”Glupsk”).

Ett annat tema i Jelineks prosa- och dramatexter är hur fas-
cistiska tendenser lever kvar och frodas i vår samtid. I dramat 
Burgtheater (1983) belyser hon kritiskt berömda skådespelares 
politiska bakgrund. Och i den stora romanen Die Kinder der 
Toten (1995) framför hon massiv kritik mot det österrikiska  
samhället och dess ouppklarade förhållande till nazismen.
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Dystert om diktatur – Herta Müller
Fyra år efter Jelinek fick Herta Müller Nobelpriset 2009, 
bl.a. med motiveringen att hon ”med poesins förtätning och 
prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap”. Hon föd-
des in i just detta landskap såsom ättling till den tysktalande 
minoriteten Donauschwaber. De utvandrade på 1700-talet 
till provinsen Banatet, en enklav som efter första världskriget 
var uppdelad mellan Rumänien, Serbien och Ungern. Efter-
som Müller i slutet av sjuttiotalet vägrade samarbeta med 
säkerhetstjänsten Securitate blev hon utsatt för olika former 
av trakasserier och till och med mordhotad. Hennes hållning 
innebar också att hon hade arbets- och publiceringsförbud 
fram till 1987, då hon tilläts lämna landet och bege sig till 
Västberlin.

Müller debuterade 1982 med berättelserna Niederungen 
(”Flackland”), men fick sitt egentliga genombrott när den 
ocensurerade versionen av boken publicerades i Tyskland två 
år senare. Det är inga idylliska berättelser om lantlivet hon 
skrivit, utan ett dystert montage av dröm, verklighet, min-
nen, bilder och tankesplitter kring ett inskränkt ruralt kon-
trollsamhälle i förfall. I väntan på att få utresetillstånd från 
Rumänien skrev Müller Der Mensch ist ein grosser Fasan auf der 
Welt (1986; ”Människan är en stor fasan på jorden”), som är 
en berättelse om misstroendet, korruptionen och repressionen 
under Ceauşescudiktaturen. De två följande böckerna, Barfüs-
siger Februar (1987; ”Barfota februari”) och Reisende auf einem 
Bein (1989; ”Resande på ett ben”), skildrar Müllers avsked 
från Rumänien, hennes känsla av hemlöshet och mötet med 
verkligheten i Tyskland.

I sitt författarskap vill Müller framförallt ge rumänien-
tyskarna en röst och visa fram diktaturens rätta ansikte. Hen-
nes roman Herztier (1994; ”Hjärtdjur”) handlar om statlig 
terror och ofrihet, vanmakt och hopplöshet bland en grupp 
vänner som slits mellan öppet motstånd och an  passning.  Hur 
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det är att överleva under dessa omständig heter skildrar Müller 
i romanen Heute wär ich mir lieber nicht begegnet (1997; ”Idag 
hade jag helst inte velat träffa mig själv”). Även i berättelsesam-
lingen Der König verneigt  sich und tötet (2003; ”Kungen bugar 
och dödar”) tar hon upp rädslan, ensamheten, förföljelsen 
och dödshoten i sitt gamla hemland. I romanen Atem schaukel 
(2009; ”Andnings gunga”) berättar Müller med språklig pre-
cision om den rumänsk-tyske diktaren Oskar  Pastiors öde, 
hur han som tyskättad efter 1945 deporteras till ett sovjetiskt 
arbetsläger och tvingas utföra tvångsarbete i fem år.

Mera maktkamp  
– Christa Reinig, Helga Novak och Ulla Hahn

Till en något äldre generation kvinnliga författare hör Christa 
Reinig (1926–2008) och Helga Novak (1935–2013). Reinig 
började med att skriva dikter, men i och med den tyska kvin-
norörelsen på 70-talet ägnade hon sig i flera romaner, bl.a. 
Die Entmannung (1977) och Die ewige Schule (1982), åt att 
med satirisk skärpa och svart humor skildra mäns fysiska och 
psykiska våld mot kvinnor.

Helga Novak å sin sida är i romanen Die Eisheiligen (1979; 
”Järnnätterna”) lika obarmhärtig som Jelinek när hon i sökan-
det efter det egna jaget tar sig tillbaka till barndomen och 
beskriver maktkampen mellan mor och dotter.

Maktkamp är det också fråga om i Ulla Hahns (1946–) 
bisarra roman Ein Mann im Haus (1991) som av en kritiker 
betecknats som ”hänsynslöst feministisk”. Hahn skildrar in -
gående hur en kvinna fjättrar sin gifte, men skilsmässoovillige 
älskare vid sängen och torterar honom med sexlekar på ett 
dominant och utstuderat vis.

Om kvinnlig frigörelse av mera traditionellt slag handlar 
det i Hahns roman Aufbruch (2009). Här försöker en ung 
kvinna på 1950- och 60-talen komma bort från den lilla 
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rhenländska hemstadens trångsynthet och kvinnoförkrym-
pande värld, genom att ständigt läsa och bilda sig.

Sakligt om tankar, känslor och stämningar  
– Gabriele Wohmann

Även om inte alla kvinnor identifierade sig med den nya 
kvinnorörelsen blev de ändå påverkade av den. Det kan man 
se hos Gabriele Wohmann (1932–2015). Kvinnliga livsöden, 
vanliga människors vardag och deras förhållande till varan-
dra är återkommande teman hos henne. Redan i sina första 
berättelser, t.ex. Sieg über die Dämmerung (1960) visar sig 
Wohmann vara en skarpögd och exakt iakttagare av tankar, 
känslor och stämningar. Hennes berättarstil är mycket sak-
lig, på gränsen till att bli enformig. Det Wohmann ofta tar 
upp i sina romaner, t.ex. Ernste Absicht (1970), är de krav 
den enskilda människan ställs inför när hon är tvungen att ge 
upp sig själv på grund av familj, äktenskap eller något annat 
förhållande.

Även barns relationer till vuxna är något som intresserar 
Wohmann. Hela romanen Paulinchen war allein zu Hause 
(1974; ”Lilla Paula ensam var – – –”) är skriven ur det lilla 
adoptivbarnet Paulas perspektiv och visar hur hon hungrar 
efter kontakt i ett hem som helt saknar värme och närhet.

Wohmanns böcker har nästan alltid en mycket ”privat” 
karaktär. Det gäller t.ex. äktenskapsskildringen Das Salz bitte! 
(1992; ”Kärlekshormon”), men även en rad andra verk av 
henne som från och med nittiotalet och framåt har åldrande 
och död som centrala teman.
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Teater och drama bortom politiska utopier
På dramats och teaterns område hade ju 60-talet inneburit 
en politisering, som blev särskilt uttalad i dokumentärteatern 
med Rolf Hochhuth, Heinar Kipphardt och Peter Weiss. I 
deras efterföljd skapade flera unga författare en samhälls-
kritiskt inriktad ny folkteater (”neues Volksstück”). Exem-
pel på denna inriktning kan man se i Rainer Werner Fass-
binders (1946–1982) Katzelmacher (1969), Martin Sperrs 
(1944–) Jagdszenen aus Niederbayern (1966; ”Jaktscener från 
nedre Bayern”) och Franz Xaver Kroetz’ (1946–) Stallerhof  
(1972).

Vid mitten av 70-talet blev det emellertid även i detta sam-
manhang en omsvängning mot det privata och mera melan-
koliska, bort från de tidigare politiska utopierna. En av de 
mest produktiva dramatikerna vid denna tid var österrikaren 
Thomas Bernhard. I likhet med honom var hans landsman 
Peter Handke och västtysken Botho Strauß ständiga provo-
katörer som piskade upp stämningar och satte igång stormiga 
debatter med sina kommentarer och genomlysningar av det 
västtyska och det österrikiska samhället.

Thomas Bernhards nattsvarta värld
Ömsom prisbelönad och förtalad, ömsom höjd till skyarna 
och dragen i smutsen var Thomas Bernhard (1931–89) en 
omstridd person i den österrikiska litteraturen. Mellan 1970 
och 1988 publicerade han nästan varje år ett stycke för sce-
nen. För en författare som ansåg att världen var ”en kloak” 
kretsade innehållet i verken mycket kring tillvarons menings-
löshet och totala hopplöshet. Hans värld är beckmörk och 
alla hans monomana gestalter har det svårt. I romanerna 
handlar det ofta om sjukdom och död, brott och förtvivlan, 
men också om konstens betydelse för överlevnaden.
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All pessimism till trots – eller kanske just därför – har 
Bernhard alltid haft en hängiven läsekrets. Känd blev han 
med romanen Frost (1963; ”Frost”) om en medicinstudent 
som är satt att hålla ett öga på en konstnär i en avlägsen by. 
Konstnären verkar tokig, men i själva verket lider han av den 
iskyla människor visar varandra och ser vansinnet som enda 
sättet att överleva.

I romanen Das Kalkwerk (1970; ”Kalkbruket”) har veten-
skapsmannen Konrad satsat allt på att kunna skriva klart ett 
vetenskapligt arbete som han arbetat med under lång tid. 
Men han misslyckas, skjuter sin fru och blir tokig. Illa går det 
också i Der Korrektur (1975; ”Korrigering”) där en kvinna 
faller ner död när hon får se den betongsilo hennes bror byggt 
som ett slags idealhus för henne. Sedan följer alltifrån Die 
Ursache (1975; ”Orsaken”) till Ein Kind (1982:”Ett barn”), 
fem självbiografiska romaner som är fulla av anklagelser mot 
hemlandet Österrike, mot den auktoritära skolan och Bern-
hards uppväxtmiljö. Det är allt detta negativa som enligt hans 
eget synsätt tillsammans förorsakat hans besatthet att skriva. 
Mycket bråk och en flod av protester – också från människor  
som inte annars brukade läsa Bernhards böcker – väckte 
romanen Holzfällen (1984; ”Skogshuggning”), som var ett 
hatfyllt angrepp på kulturlivet i Wien.

Alla anklagelser och allt det negativa som Bernhard har att 
säga i sina romaner – ända t.o.m. den sista och omfångsri-
kaste, Auslöschung (1986; ”Utplåning”) – för han fram i en 
oefterhärmlig stil. Full av ändlöst malande upprepningar, 
överdrifter, kategoriska påståenden och njutningsfullt hatiska 
utfall går han till attack mot sin omgivning, särskilt gäller det 
hemlandet Österrike och dess kulturinstitutioner och etablis-
semang av skilda slag.

I sina många dramer, t.ex. Ein Fest für Boris (1970), Am 
Ziel (1981) och Der Theatermacher (1984; ”Teatermakaren”), 
tecknar Bernhard ofta tragikomiska gestalter som är vilsna, 
självhatande, ibland tyranniska och oförmögna till kommuni-
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kation. Med dramat Heldenplatz (1988; ”Heldenplatz”), som 
tar upp antisemitismen och 50-årsminnet av ”Anschluss”, 
Österrikes anslutning till Hitlertyskland 1938, befäste Bern-
hard slutgiltigt sin ställning som Österrikes ”negativa natio-
nalskald”.

I opposition mot det ”normala” – Peter Handke
Bernhards landsman österrikaren Peter Handke (1942–) stu-
derade juridik i Graz, men avbröt sina studier när hans första 
roman Die Hornissen kom ut 1966. Samma år publicerades 
också Publikumsbeschimpfung, en teaterpjäs som var en revolt 
mot den ”vanliga teatern”. Skådespelarna iakttog, kommen-
terade och skällde ut publiken under en timmes tid! Och 
publiken jublade. Det gjorde också kritikerna: äntligen en 
författare med kraft och energi. Pjäsen är ett slags antiteater, 
en provokation som så mycket annat hos denne författare. På 
det här sättet tog Handke också avstånd från politiseringen av 
litteraturen i slutet av 60-talet. Han menade att litteraturen 
genom politiseringen förvanskades och förlorade sin förmåga 
att tala till läsarna.

Just språkets roll som manipulations- och styrmedel för 
vårt medvetande och handlande har Handke skrivit ett flertal 
dramer om, t.ex. Kaspar (1968; ”Kaspar”). Pjäsen utgår från 
den historiska figuren Kaspar Hauser som i början av 1800-
talet satt inspärrad i en källare och först som vuxen fick lära 
sig att använda språket.

Trots Handkes framgångar på scenen är det ändå hans 
romaner och berättelser som har betytt mest. I Die Angst 
des Tormanns beim Elfmeter (1970; ”Målvaktens skräck vid 
straffspark”) berättar Handke om montören Josef Bloch som 
tidigare varit en känd målvakt. I tron att han avskedats från 
sitt arbete tar han in på ett hotell där han stryper en kas-
sörska. Handlingen i sig är inte viktig utan tjänar som bak-
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grund till att beskriva det obalanserade psykiska tillstånd som 
huvudpersonen befinner sig i, i en grundlös värld som han 
inte längre förstår.

Om en människas inre handlar också den gripande, men 
likafullt distanserade berättelsen Wunschloses Unglück (1972; 
”Berättelse om ett liv”). Här skildrar Handke sin egen mors 
livshistoria samtidigt som han reflekterar över sin egen roll 
som son och berättare. Modern växer upp i ett urfattigt hem 
på landet och hennes dystra livsväg är utstakad redan från 
barndomen. Moderns livslust kvävs av alla husliga plikter. 
Hon förälskar sig i en gift man, föder sonen Peter och gifter 
sig sedan med en annan som hon inte älskar, för att ge sitt 
barn en far. Denne man är en misslyckad suput. Livet blir för 
modern en enda lång kamp utan mening och till den grad 
fyllt av försakelser att hon förlorar allt hopp om förändring. 
Enda vägen ut ur detta tröstlösa tillstånd är att begå själv-
mord.

Till denna berättelse knyter Handke sedan an i sitt 
omfångsrikaste prosaverk Die Wiederholung (1986; ”Upprep-
ningen”). Det handlar om den 45-årige berättarens minnen 
av hur han som tjugoåring reste från hembyn över gränsen till 
Jugoslavien för att söka efter sin försvunne bror. Under resan 
kommer han så underfund med att han egentligen inte ville 
hitta brodern utan bara berätta om honom.

I de böcker Handke skrev på åttiotalet och senare, t.ex. rese-
boken Die Lehre der Sainte-Victoire (1980; ”Vägen till Sainte-
Victoire”) lyckas han med att skickligt förena självbegrundan 
med tankar kring konsten. En hel rad kortare prosatexter t.ex. 
Versuch über die Jukebox (1990; ”Tankar om jukeboxen”) – 
som kärleksfullt beskriver denna musikmaskins betydelse för 
en hel ungdomsgeneration – föregår den mer än tusen sidiga 
romanen Mein Jahr in der Niemandsbucht (1994; ”Mitt år i 
Ingenmansbukten”, se s. 389).

Till Handkes stora berättelsebygge hör även Don Juan: 
(erzählt von ihm selbst) (2004; ”Don Juan: (hans egen berät-
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telse)”). Här tecknar författaren en gestalt som inte är en 
skrupelfri förförare, utan en människa som plågad av sorg och 
melankoli är på rastlös jakt efter det förtätade ögonblicket.

Vid sidan av sin rika skönlitterära produktion har Handke 
sedan 1970-talet gett ut fem volymer med dag- och notis-
böcker som ger fascinerande inblickar i hans skrivande, resan-
de och iakttagande. Den avslutande boken i denna serie är 
Gestern unterwegs (2005) med anteckningar från november 
1987 till juli 1990, tiden då kommunismen och järnridån 
störtade samman.

En omstridd dramatiker – Botho Strauß
En av de mest särpräglade författarna i den moderna tyska 
litteraturen är förmodligen Botho Strauß (1944–). Efter 
avbrutna universitetsstudier gjorde han sig ett namn som kri-
tiker i tidskriften Theater heute. Sitt genombrott fick han med 
pjäsen Trilogie des Wiedersehens (1976) som är ett angrepp på 
det ihåliga och tillgjorda i det tyska kulturlivet: Sjutton perso-
ner råkar på en konstutställning in i samtal och diskussioner 
fulla av missförstånd, högfärd, falska förhoppningar och rena 
lögner. Allt detta diskuterande leder till slut in i en återvänds-
gränd där själva pratandet är viktigare än det som sägs. Talan-
det och skrivandet som ett självändamål är också temat för 
berättelsen Widmung (1977; ”Tillägnan”).

Efter 1980 blev Strauß pjäser mera lekfulla och uppslupp-
na, t.ex. i Kalldewey. Farce (1981; ”Kalldewey”). I centrum för 
den här farsen står ett heterosexuellt par och ett lesbiskt par. 
De tre kvinnorna kastar sig i första akten över mannen, sliter 
honom i stycken och stoppar det som är kvar i tvättmaskinen. 
Något oväntat dyker mannen sedan upp igen i andra akten 
och firar sin frus födelsedag. Med på festen är också en man 
som heter Kalldewey och som hela tiden säger oanständiga 
saker. De andra försöker bli kvitt honom, men när han så 



litteraturen efter 1968 …

340

småningom ger sig i väg, saknar de honom och börjar rentav 
betrakta honom som sin ”guru”. Strauß ironiserar här över 
”psykoterapisvängen” och människans behov av ledare som 
talar om enkla och klara ”sanningar” för en.

Med sina många framgångsrika dramer om vardagskultu-
ren och det psykiska tillståndet i Förbundsrepubliken, hör 
Botho Strauß vid sidan av Thomas Bernhard och Heiner Mül-
ler till en av de mest spelade, men även mest omstridda tyska 
dramatikerna under 80-talet. Bland Strauß särskilt omdebat-
terade dramer märks Schlusschor (1991) där han kritiskt gran-
skar den tyska återföreningen och den nationella identiteten.

Om en inre verklighet full av känsloförvecklingar handlar 
det däremot i 38 episoder i Wohnen Dämmern Lügen (1994; 
”Skymma, ljuga, bo”) där vardagslivets konkreta situationer 
blir utgångspunkt för en uppmärksam och närmast visionär 
varseblivning av världen.

Även som prosaförfattare har Strauß väckt stor uppmärk-
samhet. Romanen Der junge Mann (1984; ”Den unge man-
nen”) handlar om en olycklig ung man som mot sin fars 
vilja bestämmer sig för teaterbanan, men som efter femton 
års sökande efter ”kryddan i livet” trillar tillbaks i ett vanligt 
tröstlöst vardagsliv. Der junge Mann har inte utan fog beteck-
nats som en postmodern roman och fascinerar genom sina 
sagoartade förvandlingar, variationer och ständiga associatio-
ner till andra litterära verk.

Efter att Strauß i den kontroversiella kulturkritiska essän 
Anschwellender Bocksgesang (1993) angripit 68-generationen 
och slagit an nykonservativa tongångar stötte han på oför-
ståelse hos läsarna. Men Strauß har fortsatt att vara mycket 
produktiv, så t.ex. med den komiska tragedin Die eine und die 
andere (2005) som både är en nyktert satirisk och melanko-
liskt desillusionerad uppgörelse med den sextioåriga författa-
rens egen generation. Det är också en pjäs om Tyskland efter 
1989, om krossade drömmar, om kritik av det förflutna och 
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skepsis inför framtiden. Allt iscensatt på Strauß oefterhärm-
liga sätt med en yta av stor spiritualitet under vilken djupa 
skikt av symbolik, intertextuella sammanhang och väster-
ländskt kulturarv avtecknar sig.

Politiskt engagemang och lyriska 
vardagsanteckningar – Rolf Dieter Brinkmann

Om den konkreta poesin med Gomringers och Jandls språk-
lekar dominerade femtiotalspoesin, så inledde Franz Josef 
Degenhardts (1931–) ballader och Erich Frieds Vietnam-
dikter en politisering av lyriken på 60-talet. Betecknande var 
även att Peter Rühmkorf i essän Das Gedicht als Lügendetektor 
(1967) gick i bräschen för att lyriken skulle ”ta parti”, dvs. 
engagera sig i samhällsdebatten.

Även lyrik av Arnfried Astel (1933–), Jürgen Theobaldy 
(1944–), Karin Kiwus (1942–) och Nicolas Born (1937–) 
innehöll politiska ställningstaganden. Samtidigt är deras 
70-talslyrik ofta skriven utifrån ett vardagligt sammanhang 
som syftar till rak kommunikation med läsaren. I dikter av 
detta slag hittar man inga svårgenomskådliga språkliga bilder 
och symboler. Författarna utgår istället ifrån föremål, känslor 
och stämningar som är en del av läsarens vardag. Dikterna 
är ett slags lyriska anteckningar om människors vardagsliv, 
om mat, om arbete och kontakt med andra människor. Den 
främste företrädaren för denna lyrik är Rolf Dieter Brinkmann 
(1940–1975), bl.a. med samlingarna Die Piloten (1968) och 
Westwärts 1 & 2 (1975). Här experimenterar författaren med 
språk och typografi samtidigt som han gör mycket precisa och 
känsliga iakttagelser av verkligheten.

Nyskapande är Brinkmann även i sin viktigaste bok Rom. 
Blicke som kom ut 1979, fyra år efter att han dött i en bil olycka 
i London. Boken är ett slags arbetsdagbok från Brinkmanns 
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vistelse i Italien. Med amatörfoton, stadskartor, bok citat, tan-
kefragment och verklighetsintryck ”fryser” Brinkmann verk-
ligheten till ett kaotiskt collage.

Han var också den som i översättningar – t.ex. av Frank 
O’Hara’s Lunchpoems (1969) – förmedlade den amerikanska 
pop- och undergroundkulturen till Tyskland. Brinkmanns 
arbeten är ett av de mest radikala försöken till språklig för-
nyelse i den tyska efterkrigslitteraturen. På svenska finns texter 
av Brinkmann i samlingen ”Doktor Karneval” (1988).

”Faderslitteraturen”
När sextiotalets revolutionära förhoppningar grusats och 
RAF-terrorismen stod på dagordningen började man, som 
redan nämnts, i spåren av den ”nya subjektiviteten” ta avstånd 
från det direkt politiska i den tyska litteraturen. Utmärkande 
för denna nya mera personligt färgade litteratursyn var bland 
annat ett intresse för familjens olika problem och konstella-
tioner. I linje med det framträdde den s.k. ”faderslitteraturen” 
(”Väterliteratur”) skriven av författare ur 68-generationen 
som ville göra upp med fäder som varit medlöpare eller aktiva 
nazister under Hitlertiden. Avståndstagandet till fadersgestal-
ten är genomgående och kommunikationslösheten är stor, 
men här finns också vilja till inkännande och förståelse. På så 
sätt är ”faderslitteraturen” både ett sorgearbete och ett försök 
att i ett slags terapeutiskt skrivande göra upp med den egna 
kluvenheten i synen på fadern.
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Sorgearbete utan dialog – Elisabeth Plessen
Elisabeth Plessens roman Mitteilung an den Adel (1976; ”Med-
delande till adeln”) är en självbiografisk återgivning av de 
minnen flickan Augusta har av sin auktoritäre far. Romanen 
utspelar sig dagarna mellan faderns död och begravningen.  
Vad Plessen skildrar är en minnesprocess, ett sorgearbete där 
samtal, minnen, drömmar och dagboksanteckningar bildar 
en monolog. Bilden av sträng uppfostran och en glädjelös 
barndom växer fram. Fadern är fången i gamla stelnade eti-
kettsformer och i tomt prat om plikt, ära, ordning, princip, 
ideal, värdighet och osjälviskt mod. Augustas önskan om ett 
levande samtal med fadern går aldrig i uppfyllelse. Själva det 
monologiska arbetet med romantexten blir därför det synli-
gaste beviset på kontaktlösheten mellan far och dotter.

Kultbok om ett fadersmord – Bernward Vesper
Resultatet av en ännu mer beklämmande uppväxt är inne-
hållet i sjuttiotalets främsta kultbok i Västtyskland, Bernward 
Vespers (1938–1971) Die Reise (1977). Författaren var son 
till nazistpoeten Will Vesper. Boken gavs ut postumt efter 
att Bernward sex år tidigare begått självmord. Till bilden hör 
också att boken kom ut just då flera av medlemmarna i ter-
roristgruppen RAF begick självmord, bland dem Gudrun 
Ensslin  som B. Vesper var gift med.

På ett mycket individuellt plan är Die Reise ett slags testa-
mente som ger inblickar i den västtyska efterkrigshistorien 
och hur denna påverkats av nazisttiden. Upproret mot faderns 
förtryck och auktoritära hållning står i centrum. Vespers far 
var en av dem som aktivt förberedde brännandet av böcker 
och var huvudtalare vid bålet i Dresden. Efter kriget fortsatte 
han att styra på sitt lantgods utan att egentligen ha ändrat sin 
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syn på nazismen. Här dresserades den unge Bernward i en 
atmosfär av ångest, kyla, ordergivning och lydnad.

Die Reise är inte som de andra fadersromanerna ett försök 
till dialog utan en total brytning, ett fadersmord. Måltavlan 
för Vespers kritiska minnesarbete är dock inte enbart faderns 
nedbrytande auktoritet, utan den auktoritära principen som 
sådan. Det var ju den som var grunden för hela nazistväldet.

Krigets förråande inverkan – Christoph Meckel
Inte kultbok som Die Reise, men en av de mest lästa faders-
romanerna är Christoph Meckels Suchbild. Über meinen Vater 
(1980). När Meckel (1935–) skriver sin bok är fadern död 
sedan nio år. Genom gamla krigsdagböcker får sonen inblick 
i den kusliga förändring fadern genomgår under kriget. Från 
att ha varit poet och skönande, blir han soldat och officer. I 
den rollen utvecklas han till en inställsam och lydig medlö-
pare. Han njuter av den maktposition som det auktoritära 
systemet ger sina trogna. Kriget förråar honom.

När fadern sedan återvänder från krigsfångenskapen är han 
en bruten man. Men med sig hem har han det auktoritära för-
hållningssätt till andra människor som kriget och det nazis-
tiska systemet ympat i honom. Meckel beskriver hur fadern i 
hemmet har detta beteende även mot sina närmaste och hur 
det leder till ett förljuget och glädjelöst familjeliv under långa 
efterkrigsår. Förtigandet av det förflutna gör att fadern drab-
bas av depressioner. Genom krigsdagböckerna förstår sonen 
att fadern lider av ett svårt krigstrauma. Men han är inte ute 
efter att göra upp med sin far eller att skuldbelägga honom. 
Meckels syfte är snarare att försöka visa hur faderns handling-
ar och egenskaper inte bara är hans. De utgör en provkarta 
på beteenden som återfanns hos en hel tysk fadersgeneration 
efter kriget.
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Skilda perspektiv på en mörk tid  
– Walter Kempowski och Ralph Giordano

Bortom ”faderslitteraturen” möter andra perspektiv på temat 
krig och efterkrigstid. Det kan man se i Walter Kempowskis 
(1929–) författarskap. Han föddes i Rostock som son till en 
redare. När han 1948 återvände till sin hemstad, då ockupe-
rad av ryssarna, blir han utan anledning anklagad för spioneri 
och dömd till 25 års fängelse. Åtta av dessa sitter han inspär-
rad på det ökända tukthuset Bautzen. Efter frigivningen arbe-
tade han i hela tolv år på romanen Im Block (1969) och ger i 
den en inträngande bild av internernas livsvillkor.

Kempowski eftersträvar äkthet i det han skriver och använ-
der sig därför av familjekrönikor, dagböcker, brev, intervjuer, 
fotoalbum och andra tidsdokument. Dessa fogar han sedan 
samman till en berättelsemosaik över framförallt den övre 
medelklassens liv och leverne i Tyskland från 30-talet och 
framåt.

Genom sin dokumenterande och realistiska berättarhåll-
ning i romanerna Tadellöser & Wolff (1971; ”Tadellöser & 
Wolff”), Uns geht’s ja noch gold (1972), Aus grosser Zeit (1978) 
och Herzlich willkommen (1984) har Kempowski erövrat sig 
en egen plats i den bredare tyska samtidslitteraturen. Många 
kände igen sig i dessa skildringar av tiden före, under och efter 
andra världskriget. Det beror inte minst på att Kempowski ger 
en harmonisk bild av en mörk tid. Läsarna kan ta till sig inne-
hållet utan att störas av obehagliga sanningar om det nazistiska 
förflutna – vilket han kritiserats för.

Om samma tidsperiod handlar den självbiografiska roma-
nen Die Bertinis (1982; ”Familjen Bertini”) av Ralph Gior-
dano (1923–2014). Det är en familjekrönika som sträcker sig 
från slutet av 1800-talet fram till och med efterkrigstiden. 
Familjen Bertini klassas som halvjudar, svartmålas av angi-
vare, drabbas av yrkesförbud, trakasseras av nazisterna, men 
undgår deportation och överlever mot alla odds, instängda i 
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en källar skrubb. Giordano är en skicklig berättare och han 
har i sin roman lyckats med att gestalta personerna så levande 
att varje läsare med den minsta medkänsla kunnat leva sig in 
i denna familjs öde.

En betydande röst i det tyska kulturlivet  
– Hans Magnus Enzensberger

Jämfört med Kempowskis mera folkliga framtoning har Hans 
Magnus Enzensberger (1929–) avgjort en aura av högt res-
pekterad intellektuell. Under decennier har han påverkat kul-
turklimatet i Tyskland som språklig förnyare, förläggare och 
ständigt vaksam kritiker av det tyska samhället. Enzensberger 
debuterade med diktsamlingen Verteidigung der Wölfe (1957). 
I de båda följande diktsamlingarna Landessprache (1960) och 
Blindenschrift (1964; ”Dikt för dom som inte läser dikt”) hade 
Enzensberger emellertid förlorat tron på diktens förmåga till 
samhällsförändring. Det gjorde att han istället ägnade sig åt 
essäer och politisk publicistik, t.ex. i Politik und Verbrechen 
(1964; ”Politiska brottstycken”). Enzensberger grundade och 
var utgivare av studentrörelsens riktgivande tidskrift Kursbuch 
(1965–1975) som i ett nummer 1968 innehöll den beryktade 
dödförklaringen av litteraturen. Istället krävdes det av dikta-
ren – som nämnts ovan – en medverkan i en ”politisk alfabe-
tisering” av landet. Själv bidrog han till detta bl.a. med den 
dokumentära texten Das Verhör von Habana (1970; ”Förhöret 
i Havanna”).

Enzensbergers följande arbeten gav en dyster bild av den 
mänskliga utvecklingen. Det lyriska reportaget Mausoleum 
(1975; ”Mausoleum”) skildrar i 37 ”ballader” episoder ur 
framstegets historia, där sympatin inte ligger hos skaparna 
av ny ordning utan hos dem som saboterar den. Mörk var 
även den tillbakablick på 1960-talets revolutionära förhopp-
ningar som Enzensberger levererar i verseposet Der Untergang 
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der Titanic (1978; ”Titanics undergång”). Resignerade tonfall 
finner man också i reseboken Ach Europa (1987; ”Ack Euro-
pa!”) som avslutas med en satirisk framtidsbild av ett Europa 
efter en kärnkraftskatastrof. På 1990-talet gav Enzensberger 
ut diktsamlingarna Zukunftsmusik (1991) och Kiosk (1995; 
”Kiosk”), som med språkliga experiment och sarkastiska infall 
manar till lekfull reflexion och en mera optimistisk inställ-
ning till livet.

Med essän Schreckens Männer (2006) lägger Enzensberger 
fram sin syn på terrorhandlingar med islamistiska förtecken. 
I biografin Hammerstein oder der Eigensinn (2008; ”Hammer-
stein eller egensinnet: En tysk historia”) slutligen berättar han 
om generalen Kurt von Hammerstein och hans familj som 
tog offentligt avstånd från Hitler och ändå lyckades överleva 
utan att kapitulera inför nazisternas skräckvälde.

Postmodernitet i litteraturen
Från och med åttiotalet hittar man i de tyskspråkiga länderna 
många prosatexter med postmoderna drag. Postmodernis-
men betraktas ju i ordets bokstavliga mening som tiden efter 
modernismen, dvs. tiden efter expressionismen. Vägröjare är 
bl.a. James Joyce med Finnegans Wake (1939) och Jorge Luis 
Borges med Biblioteket i Babel (1944). Den postmoderna 
litte raturen försöker övervinna motsättningen mellan under-
hållande och mera ”allvarlig” litteratur för att tilltala så många 
läsare som möjligt.

Spänning, berättarglädje, blandning av fiktion och verk-
lighet, anakronismer, anspelningar, citat, figurer, platser 
och handlingsmönster ur andra litterära verk, allt detta och 
öppenheten för en mångfald läsningar av ett verk har bidragit 
till den postmoderna litteraturens popularitet.

Inom det tyskspråkiga området finns det en rad romaner 
som räknas till de postmoderna, t.ex. Christa Wolfs  Kassandra 
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(1983), Christoph Ransmayrs Die letzte Welt (1988) och  Eckhard 
Henscheids Trilogie des laufenden Schwachsinns (1973–1978). 

Hit hör också Sten Nadolny (1942–) med den historiskt-bio-
grafiska succéromanen Die Entdeckung der Langsamkeit (1983; 
”Upptäckten av långsamheten”) om den brittiske amiralen och 
polarforskaren John Franklin. Huvudpersonen är en särling som 
på grund av sin extrema långsamhet har svårt att hålla jämna 
steg med sin tid. Det är ett handikapp som han förmår vända 
till styrka. För just hans långsamhet, hans sällsynta tålamod och 
förmåga att reflektera, att vänta, inte hasta och att ägna detaljer 
uppmärksamhet, gör honom till en framstående upptäcktsre-
sande. Nadolnys postmodernt utformade roman är en tanke-
väckare som ger perspektiv på ett alternativt förhållningssätt till 
vår stressade syn på tid.

En roman om doftens makt – Patrick Süskind
Postmoderna drag har också Patrick Süskinds (1949–) roman 
Das Parfüm – Die Geschichte eines Mörders (1985; ”Parfymen: 
en mördares historia”) som blivit en världssuccé i klass med 
E.M. Remarques Im Westen nichts Neues.

Handlingen utspelar sig i 1700-talets Paris. Den nyfödde 
huvudpersonen Jean Baptiste Grenouille kastas av sin mor på 
en stinkande hög med fiskavfall. Som genom ett under över-
lever han och växer upp till en frånstötande pojke som ingen 
tycker om. Det som gör honom märklig är hans övernatur-
ligt välutvecklade luktsinne och att han själv inte har någon 
kroppslukt. Genom sin näsa upplever han Paris på ett nytt 
och annorlunda sätt: han registrerar och samlar på allt i lukt-
väg, från den vidrigaste stank till den ljuvaste väldoft. Han 
utbildar sig till parfymör och arbetar i hemlighet på att skapa 
en parfym som gör att människor ska älska honom. Vägen 
dit går bokstavligt talat över lik. Han grips för morden, men 
klarar sig mirakulöst genom att stänka på sig litet av sin par-
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fym. Då utbryter kaos, människorna blir som tokiga, börjar 
älska med varandra och han undkommer mitt i alltsammans. 
Grenouille vet nu att han har en enorm makt i sin lilla par-
fymflaska och just detta blir till slut hans undergång.

Sedd med postmoderna läsglasögon kan man läsa boken på 
många sätt: som en fantastisk skildring av dofter och lukter, 
som en historisk roman, som en skräckroman, som en parodi 
på en bildningsroman, som en liknelse över en stor konstnärs 
arbete eller rentav som en allegori över en diktators makt-
medel.

Innan Süskind fick sitt stora genombrott med Das Parfüm 
hade han redan blivit känd för teaterpubliken med den tragi-
komiska monologen Der Kontrabaß (1981; ”Kontrabasen”). 
Den handlar om en musikers avslöjande tankar kring musik-
världen och hans hatkärlek till sitt i orkestersammanhang 
”undanskymda” instrument.

På flykt undan verkligheten  
– böcker för barn och ungdom

Mindre postmodern, men full av erfarenheter och olika per-
spektiv är också den tyskspråkiga barn- och ungdomslittera-
turen som översatts till ett otal språk.

En av de mest framgångsrika och prisbelönta bland de 
tyska barnboksförfattarna är Otfried Preußler (1923–2013). 
Hans Der Räuber Hotzenplotz (1962; ”Rövaren Hotzenplotz: 
en kasperhistoria”) är flitigt läst och finns i tummade exemplar 
hos de flesta tyska barnfamiljer. En mörkare ton slår Preussler 
an i Krabat (1971; ”Han sålde sin frihet”), en sagoartad berät-
telse om en fjortonårig pojke som går i lära hos en mjölnare 
som skrivit kontrakt med själve djävulen. Det är en fascine-
rande berättelse om kampen mellan det onda och det goda, 
men också om den kraft som är starkare än magin: kärleken.

Ytterligare författare som är kända för många barn och ung-
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domar, även i Sverige, är Peter Härtling (1933–) t.ex. med 
Das war der Hirbel (1973; ”Token”) och Christine Nöstlinger 
(1936–) vars böcker ofta har en samhällskritisk udd, t.ex. i 
Ilse Janda 14 (1974; ”Ilse, på rymmen”) och Der Hund kommt 
(1987; ”Hunden i vida världen”). Också Gudrun Pausewang 
(1928–) har tagit upp teman och problem som berör unga 
människor. I Ich habe Hunger, ich habe Durst (1977; ”Jag är 
hungrig, jag är törstig”) skildrar hon en sexbarnsmamma i en 
liten sydamerikansk by som tvingas sälja sin jordplätt till en 
rik spekulant och råkar ut för fientlighet och elände i stan. I 
Die letzten Kinder von Schewenborn (1983; ”De sista barnen 
i Schewenborn eller – är det så vår framtid ser ut?”) berättar 
Pausewang om följderna av en atombombsexplosion. Till de 
internationellt mest kända tyska barnboksförfattarna hör också 
Janosch. I hundratals böcker har han med underfundig humor 
gestaltat en fantasieggande värld där barn lätt blir hemmastad-
da, t.ex. i Flieg, Vogel, Flieg (1971; ”Flyg fågel flyg”) och Guten 
Tag, kleines Schweinchen (1987; ”Lilla Tiger på villovägar”).

Medan man på sjuttiotalet skrev språkligt avancerade, rea-
listiska berättelser och behandlade problem som hade med 
kärlek, död, sexualitet och förhållanden i utvecklingsländerna 
att göra, så ändrade sig perspektivet på åttiotalet. Istället för 
problemfylld verklighet var det nu fantasivärldar med elaka 
häxor, jättar, goda féer och ingredienser från framtidsroma-
ner, som fick ungdomarna att sluka tegelstenstjocka böcker.

Ett slags föregångare till denna fantasylitteratur var Michael  
Endes (1929–1995) böcker. Liksom romantikerna i sina 
konstsagor blandar Ende poesi, sagovärld och verklighet på 
ett sätt som tilltalar både gamla och unga. Det kan man se 
i sago romanerna Momo (1973; ”Momo eller kampen om 
tiden”) och Die unendliche Geschichte (1979; ”Den oändliga 
historien”).

I Momo kommer läsaren till ett rike som ligger i ”Aldrig” 
och ”Ingenstans” och där tiden bara existerar ”precis just nu”. 
En samling äldre grå herrar som lever efter mottot ”tid är 
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pengar”, försöker få människor att hela tiden skynda sig, utan 
att förklara vad all den insparade tiden egentligen ska använ-
das till. Mot denna tidshets kämpar – och vinner – den lilla 
flickan Momo, vars enda vapen är en blomma och en sköld-
padda. Också i Die unendliche Geschichte är det ett barn, poj-
ken Bastian, som ofördärvad av vuxenvärldens hets, maski-
ner och jakt på materiell standard, står upp för fantasin och 
drömmarna i vår teknikstyrda värld.

Av dagens tyska barn- och ungdomsboksförfattare är Cor-
nelia Funke (1958–) den internationellt mest framgångsrika. 
Det speciella med henne är att inte bara barn och ungdomar, 
utan också vuxna läsare dras med av det förtrollande och fan-
tasifulla tilltalet i hennes böcker. Hon har låtit sig inspireras 
av C.S. Lewis böcker om Narnia, men även av klassiker som 
bröderna Grimm. Med Die Wilden Hühner (1993; ”De vilda 
hönsen”) och serien Die Gespensterjäger (1993; ”Spökjägarna”) 
vann hon de unga läsarnas hjärtan. En internationell bestseller 
blev den magiska thrillern Herr der Diebe (2000; ”Tjuvarnas 
herre”), som utspelar sig i Venedig. Trilogin Tintenherz (2003; 
”Bläckhjärta”,”Bläckmagi” och ”Bläckdöd”) är en fantasy-
roman som utspelar sig i två världar och beskriver hur berät-
telsen tar makten över författaren. Ytterligare en internationell 
bestsellerserie inledde Funke med den stora berättelsen om 
brödrakärlek, Reckless (2010; ”Reckless”).

ddr-litteraturen bakom muren
Berlinmuren som byggdes 1961 var inte bara en politisk 
gräns, den betydde också att man i DDR medvetet ansträngde 
sig för att avgränsa sig mot den västtyska litteraturen. Enligt 
den officiella kulturpolitiska linjen fanns det därför två litte-
raturer, en västtysk och en östtysk. Det fick t.ex. till följd att 
man i litterära tidskrifter inte tog notis om vad som hände i 
Förbundsrepubliken, utan riktade uppmärksamheten enbart 
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mot de egna författarna. På dagordningen stod den ”socialis-
tiska nationallitteraturen” i DDR och inget annat. Avskärm-
ningen mot Västtyskland var strikt. Den författare som publi-
cerade böcker i väst fick räkna med påföljder. Det här pågick 
fram till 1971 då Walter Ulbricht avgick och DDR fick en ny 
statschef – Erich Honecker. Med hans regim proklamerades 
en viss liberalisering av kulturpolitiken. Det hette att det inte 
längre skulle finnas några förbjudna områden –”keine Tabus” 
– i skildringen av den socialistiska verkligheten.

Att det ändå inte förhöll sig så visade ”fallet Biermann”. 
Diktaren och sångaren Wolf Biermann hade sedan 1965 för-
bjudits att uppträda i DDR. Hans kritiska hållning till hem-
landet och det faktum att han gav luft åt sin besvikelse över 
DDR-politiken i västtyska tidningar, var en nagel i ögat på de 
östtyska myndigheterna. 1976 drevs denna situation till sin 
spets när Biermann efter att ha släppts iväg på en konsertturné 
i Västtyskland, förvägrades resa tillbaka hem och fråntogs sitt 
östtyska medborgarskap. Denna ”Ausbürgerung” ledde till att 
fler än 70 kända DDR-författare undertecknade en protest-
skrivelse. Det i sin tur förde med sig att även dessa författare 
hamnade i skottlinjen. I efterhand kan man se att denna skri-
velse var en första spricka i Berlinmuren, inledningen till den 
medborgarrörelse som skulle leda till DDR:s upplösning mer 
än tjugo år senare.

Arresteringar, hemliga övervakningar och uteslutningar ur 
det östtyska författarförbundet var bevis nog för att Honeck-
ers utlovade ”keine Tabus” bara var munväder. För att bli kvitt 
problemen med regimkritikerna beviljade DDR-myndighe-
terna nu utresevisum för de obekväma i stället för att disku-
tera de missförhållanden och den kritik av DDR-samhället 
som fördes fram.

Till kritikerna hörde bl.a. Jurek Becker, Sarah Kirsch, Hei-
ner Müller, Günter Kunert, Christa Wolf, Volker Braun och 
Reiner Kunze. De flesta av dessa författare hade redan publi-
cerat verk på västtyska förlag och kom på så sätt också att 
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påverka litteraturlivet i Västtyskland. Ofta var de t.o.m. mera 
kända i väst än i sitt ”hemland”.

Men efter 1979 måste de östtyska författare som gav ut 
böcker i Västtyskland räkna med att utsättas för straffåtgär-
der. Litteraturen befann sig i en situation av repression och 
anpassning. Därför kom andelen författare som lämnade 
DDR att bli allt större. De författare som trots allt valde att 
stanna kvar, drog sig ofta tillbaka till kretsar som stöddes av 
den evangeliska kyrkan. Här kunde oppositionella samlas och 
hålla läsningar ur sina verk. Samtidigt uppstod det i Prenz-
lauer Berg i Berlin en alternativ sammanslutning av författare, 
som emellertid, vilket skulle visa sig senare, var infiltrerad av 
Stasi. (se s. 374)

Som positiva tecken på de politiska förändringar och den 
normalisering i de tysk-tyska förhållandena som komma skul-
le, kan man vid åttiotalets mitt se att litteratur som tidigare 
varit förbjuden i DDR, t.ex. Günter Grass Die Blechtrommel 
nu äntligen kunde ges ut i licensutgåvor.

En kritiker inom DDR-systemet – Volker Braun
En av dem som aldrig lämnade DDR var Volker Braun 
(1939–). Han hörde till de författare som växte upp med den 
nya socialistiska staten och som identifierade sig helt med 
dess mål. Ändå tvekade han aldrig att underteckna protest-
skrivelsen för Biermann. Som ingen annan DDR-författare 
engagerade han sig i hur människor hade det i det socialis-
tiska samhället, privat och i arbetslivet. Han blundade inte 
heller för de problem och den byråkrati som störde bilden av 
den perfekta staten.

Braun tog ofta upp de motsättningar som uppkommer 
mellan den enskilda människans rättmätiga anspråk på lycka 
och de krav den socialistiska verkligheten ställer. Det betyder 
att han ville se det goda livet förverkligat i samtiden och inte 
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i en oviss framtid. Braun började med att skriva lyrik, t.ex. 
samlingen Gegen die symmetrische Welt (1974), men har sedan 
också skrivit dramer och berättelser.

I hans dramer finns det ofta en huvudperson som är indi-
vidualist, en människa som misslyckas i de egna strävandena, 
men som i slutändan ändå tjänar som uppmuntran och driv-
kraft för de många, för kollektivet. En sådan man möter vi i 
dramat Der Kipper  (1972). Huvudpersonen Paul Bauch vill 
genomföra sin egen version av socialismen. Han har svårt att 
anpassa sig, driver på och försöker överträffa de produktions-
normer som gäller för arbetet på fabriken, men han åsidosät-
ter säkerheten. Följden blir att det händer en svår olycka och 
då får han arbetskamraterna mot sig. Bauch lämnar till slut 
arbetsplatsen där han bidragit till många viktiga förändringar 
samtidigt som han vägrat anpassa sig till det tröga kollektivet 
på fabriken. Liksom Paul Bach misslyckas även huvudperso-
nen i dramat Tinka (1976) eftersom hon är alltför otålig och 
kompromisslös i sina krav på förändringar.

Braun har också skrivit romaner och berättelser, bl.a. Die 
unvollendete Geschichte (1975; ”Ett oavslutat kapitel”) som 
handlar om en partifunktionär som förbjuder sin dotter Karin 
att umgås med Frank som misstänks för att vilja fly till väst. 
Stasi har också sitt finger med i spelet och trycker på för att 
Karin ska lämna Frank som hon väntar barn med. Frank blir 
olycklig och försöker begå självmord. Till slut hittar de till-
baka till varandra trots omgivningens ovilja. Berättelsen slutar 
i ovisshet. Vad Braun vill visa är ett stycke DDR-verklighet: 
hur statens arm kunde gripa in och påverka familjeliv och 
kärlek med sina nedbrytande förordningar och regler.

Efter Tysklands återförening publicerade Braun prosatex-
ten Bodenloser Satz (1990) där han gör en självkritisk åter-
blick på det socialistiska experimentet DDR. Dramat Böhmen 
am Meer (1993) slutligen handlar om den förlorade politiska 
utopin, om det ”stora hoppet som skjutits på framtiden”.
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Intressanta inblickar i författarlivets villkor i DDR – med 
politisk balansgång, censur och andra ingripanden – ger 
Braun i den 800-sidiga arbetsdagboken Werktage (2009), som 
sträcker sig från 1977 till 1989.

Med blicken bakåt – Christa Wolf
Om gamla tankemönster för ett författarliv handlar det också 
i Kein Ort. Nirgends (1979; ”Landet som icke är”). Med de 
båda romantiska diktarna Karoline von Günderodes och 
Bettina von Arnims liv och verk som utgångspunkt reflekte-
rar Wolf kring de hinder och de möjligheter som står till buds 
för en skrivande kvinna i ett patriarkalt samhälle.

Längre tillbaka i tiden sträcker sig Christa Wolf i berät-
telsen Kassandra (1983; ”Kassandra”) som handlar om den 
trojanska kungadottern och sierskan som förutsade Trojas 
undergång utan att någon ville lyssna på henne. Mot denna 
antika bakgrund som man får se symboliskt, är berättelsens 
budskap att varna för vår tids vansinniga kapprustning i en 
värld som domineras av män. Ett alternativ till detta ser Wolf 
i ett kvinnligt livsmönster som bygger på fred och samför-
stånd. Ett slags fortsättning på detta tema finns i berättelsen 
Störfall (1987; ”Hotets dag”) som beskriver författarens tan-
kar dagen då Tjernobylkatastrofen inträffade.

Också i romanen Medea (1996; ”Medea”) som utspelar sig 
i gränslandet mellan myt och historia manas läsaren till efter-
tanke. Ur sitt feministiska perspektiv stöper Wolf om sagans 
skräckinjagande Medea till en alltigenom god och human 
kvinna.
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Om en åsna mellan två hötappar  
– Günter de Bruyn

Liksom Braun och Wolf var Günter de Bruyn (1926–) verk-
sam inom DDR-systemets ram. Han var byskollärare och bib-
liotekarie. Hela sjutton år arbetade han på sin första roman 
Der Hohlweg (1963). I den skildrar han med socialistiska kli-
chéer hur två unga män, som efter Tredje rikets sammanbrott 
förlorat orienteringen i livet, kämpar med identitetskonflikter 
i sitt nya land, DDR.

Med sin följande, mycket framgångsrika roman Buridans 
Esel (1968; ”Buridans åsna”) ansågs de Bruyn i väst som en 
av de bästa prosaförfattarna i DDR. Romanen har betecknats 
som en humoristisk ”kärleks-, kvinno-, äktenskaps-, moral-, 
bibliotekarie-, samtids-, samhälls- och Berlinroman”, allt på en 
och samma gång. Likt åsnan mellan två hötappar står huvud-
personen här inte bara obeslutsam mellan två kvinnor, utan 
han ryggar också inför avgörande förändringar i sitt liv som 
är helt styrt av vanor och konventioner.

Mera ironiskt än i Buridans Esel formulerar sig de Bruyn 
i Preisverleihung (1972; ”Prisutdelningen”). Boken är en dis-
kussion i romanform om vad som kan betraktas som en pris-
värd socialistisk roman och hur den i så fall skiljer sig från 
”sann litteratur”. Författaren vädrar här kritiskt sin inställ-
ning till intellektuell opportunism och pekar på konflikten 
mellan den enskildes intellektuella redlighet och den kultur-
politiska doktrinen i DDR-staten. Också i den satiriska Neue 
Herrlichkeit (1984) visar de Bruyn hur utlämnad individen är 
i ett system som styrs av ett schabloniserat tänkesätt.

Märkligt nog lyckades de Bruyn med konststycket att 
under fyrtio års tid skriva och publicera böcker i DDR trots 
att han tog avstånd från regimen – t.ex. i fallet Biermann – 
och undvek solidaritetsförklaringar, så ofta det nu gick.
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Rapporter från en grå verklighet  
– Christoph Hein

Den kritiska blicken på DDR-verkligheten hade också Chris-
toph Hein (1944–). Som prästson förvägrades han gymna-
siestudier i DDR, men kunde – innan Berlinmuren bygg-
des – gå i en skola i Väst-Berlin. Efter mera tillfälliga arbeten 
och studier i filosofi fick Hein anställning som dramaturg vid 
Volksbühne i Berlin. Redan på 70-talet började han skriva 
dramer. I centrum för hans pjäser, t.ex. ”Die wahre Geschichte 
des Ah Q” (1984) står förhållandet mellan de intellektuella 
och den politisk-revolutionära verkligheten. Kopplingen till 
livet i DDR finns alltid med hos Hein. Särskilt tydlig blir den 
i komedin Die Ritter der Tafelrunde (1989) där riddarna kring 
runda bordet utgörs av en kommunistisk politbyrå.

Sitt egentliga genombrott fick Hein med novellen Der 
Fremde Freund (1982; ”Den främmande vännen”). Den 
handlar om en kvinnlig, barnlös läkare, Claudia, som lever 
ett tillbakadraget och anonymt liv i ett hyreshus. Allt hon 
gör utmärks av känslokyla och oförmåga till kommunikation, 
så t.ex. har hon som hobby att fotografera människotomma 
landskap. Relationen till den manlige vännen Henry liksom 
till alla andra människor är sval och distanserad. Hon bär sin 
ensamhet och isolering som ett känslopansar mot rädslan 
att visa sig sårbar inför andra. Avståndstagandet både till sig 
själv och andra människor beror i grunden på det förräderi 
Claudia begått i sin ungdom, när hon efter påtryckningar 
från sin familj övergett sin bästa vän, en djupt troende flicka 
som vägrat anpassa sig till de ideologiska krav som ställts på 
henne. Det ligger nära till hands att se Claudias totalt upp-
givna förhållningssätt som en passiv reaktion på det politiska 
förtrycket i DDR, ett förtryck som också lett till deformering 
på ett personligt plan med avtrubbade känslor och oförmåga 
till närhet som följd.
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Romanerna Horns Ende (1985; ”Sommaren då Horn dog”) 
och Der Tangospieler (1989; ”Tangospelaren”) handlar båda 
om två universitetslärare som hamnar i konflikt med stats-
makten och förlorar sina anställningar. Huvudpersonen i 
Horns Ende begår till slut självmord. I Der Tangospieler däre-
mot blir Dallow kall och cynisk efter att ha suttit i fängelse 
i 21 månader. Ett straff som inte på något sätt står i propor-
tion till brottet att ha hoppat in i ett studentspex och spelat 
piano till en tango med en text som drev med den östtyska 
partiledningen. Efter sin frigivning lever han utan mål, tom 
inombords och vet inte vad han ska göra med den så godtyck-
ligt berövade frihet han nu fått tillbaka.

Lika hårt som Hein tidigare kritiserade DDR-systemet 
beskriver han i Willenbrock (2000) det återförenade Tyskland 
som ett land präglat av moraliskt förfall, upplösning av nor-
mer och mänskliga relationer. Längre ner i historien beger sig 
Hein med romanen Landnahme (2004) som tar upp det öde 
som mötte 14 miljoner tyskar när de fördrevs från områden 
som enligt segrarmakterna tillföll Polen, Sovjetunionen och 
Tjeckoslovakien.

Kampen för sanningen och uppriktigheten har Hein fort-
satt även i det återförenade Tyskland. I boken In seiner frühen 
Kindheit ein Garten (2005) tar han upp fallet med en RAF-
terrorist som sköts ihjäl av polisen. Här lever Hein sig in i den 
härva av lögner, brott och överskylanden som möter fadern 
till den skjutne när denne söker vetskap om hur det egentli-
gen gick till.

Uppgörelser med Hitlertiden – Jurek Becker
Ända sedan Bruno Apitz’ roman Nackt unter Wölfen var upp-
görelsen med Tredje riket en återkommande punkt på det 
litterära programmet i DDR. Det kan man se t.ex. i Franz 
Fühmanns Das Judenauto (1962) som ger ett inre perspek-
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tiv på den nationalsocialistiska tiden. Detta är också temat 
för Jurek Beckers (1937–1997) första stora romansuccé Jakob 
der Lügner (1969; ”Jakob lögnaren”). Becker föddes av polsk-
judiska föräldrar och under sin tidigaste barndom levde han i 
ghettot i Lódz (Polen) och koncentrationslägren Ravensbrück 
och Sachsenhausen. Tyska lärde han sig först 1945, då han 
kom till Berlin.

I Jakob der Lügner berättar Becker om Jakob Heym som 
kallas till förhör för att han inte respekterat utegångsförbudet 
i ghettot. På polisstationen står en radio på och han råkar höra 
att de sovjetiska trupperna inte står mer än 400 km från Lódz. 
När han kommer tillbaka till ghettot berättar han vad han 
hört. En gnista hopp tänds hos människorna. För att hålla 
modet uppe på sina medfångar säger han att han har en radio 
gömd, vilket är strängt förbjudet. Från dag till dag hittar han 
på nya nyheter. Oftast goda. Nyheterna blir ett livselixir för 
fångarna. Verkligheten är dock en annan. Fronten närmar sig 
visserligen, men det betyder inte frihet för dem i ghettot utan 
i stället ett fruktansvärt slut.

Becker är en lysande berättare som kan skaka om, men 
som också med humor, ironi och fantasi kan mildra allt det 
omänskliga han återger. Om upplevelser i ghetto och kon-
centrationsläger handlar också romanen Der Boxer (1973) där 
en man efter alla hemska upplevelser har problem med att 
anpassa sig till ett normalt liv. Han utger sig därför för att ha 
varit boxare, men i detta rollspel inför sig själv och sin son 
misslyckas han med att dölja sitt sanna, trasiga jag.

Också i Beckers sjätte och kanske viktigaste roman 
Bronsteins Kinder (1986) spelar det förflutna en viktig roll. 
En ung judisk man, Hans, som bor i DDR upptäcker att hans 
far och några av hans vänner håller en f.d. koncentrationslä-
gervakt fången och plågar honom. Sonen hamnar nu i en svår 
konfliktsituation. Han kan i SS-mannen inte se annat än ett 
hjälplöst offer, men han kan inte heller hjälpa honom, för då 
skulle han vända sig mot fadern som ju också varit ett offer. 
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Situationen får sin upplösning först när fadern oväntat dör. 
Sonen kan nu befria den fångne f.d. SS-mannen som flyttar 
till Västtyskland för att börja ett nytt liv. Becker gör tydligt för 
läsaren att det inte bara är den av förföljelse direkt drabbade 
generationen som måste ta sig an det förflutna, utan även den 
efterföljande.

Werthers nya lidanden i DDR  
– Ulrich Plenzdorf

Efter studier i marxistisk filosofi gick Ulrich Plenzdorf (1934–
2007) på filmhögskola. Han skrev filmmanus, men var helt 
okänd som författare när han slog igenom stort med Die 
neuen Leiden des jungen W. (”Den unge W:s nya lidanden”). 
Först kom texten som filmmanus 1969, sedan som berättelse 
1972 och samma år även som teaterpjäs. Både i väst och i öst 
blev pjäsen en enorm framgång och boken lästes och diskute-
rades flitigt i skolorna.

Vad handlar då Die neuen Leiden des jungen W. om? Titeln 
är förstås en direkt hänsyftning till Goethes Sturm und Drang-
bok Die Leiden des jungen Werthers, som huvudpersonen, den 
sjuttonårige Edgar Wibeau hittar på ett torrdass. Efter att ha 
kommit ihop sig med sin auktoritära mamma och med sin 
verkmästare på fabriken där han är lärling, rymmer Edgar 
från sin hemstad Mittenberg. Han gömmer sig i ett gammalt 
lusthus i en trädgård i utkanten av Berlin. Det är där han hit-
tar en billighetsutgåva av Die Leiden des jungen Werthers. Han 
börjar läsa i den, men fattar först inte så mycket. Men när 
han förälskat sig i förskollärarinnan Charlie – som redan är 
förlovad – blir det annorlunda. Han förstår plötsligt Werthers 
lidanden. På ljudband som han sedan skickar till sin kamrat 
Willi i Mittenberg läser han in avsnitt ur Goethes roman som 
motsvarar hans stämningslägen. Ju olyckligare han är desto 
bättre förstår han ”old Werther”. Men Charlies präktige fäst-
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man kommer tillbaka från militärtjänsten och de gifter sig. 
Edgar däremot börjar arbeta som målare. Han experimente-
rar med att framställa en bra sprutpistol, men misslyckas med 
sina försök vilket får katastrofala följder.

Med ett ungdomligt språk ifrågasatte Plenzdorfs bok inte 
bara den traditionella läsningen av klassisk litteratur utan 
egentligen hela vuxenvärlden. Die neuen Leiden des jungen W. 
är ingen samhällsrevolutionerande bok. Men i DDR satte den 
i gång häftiga diskussioner kring frågan i vilken mån de unga 
som vuxit upp i DDR kunde identifiera sig med DDR-sta-
ten och dess socialistiska ideal, en fråga som i förlängningen 
handlade om individens och konstnärens roll i det socialis-
tiska samhället.

Om ungdomars drömmar, självförverkligande och kärlek 
handlade även Plenzdorfs andra lyckokast, Die Legende von 
Paul und Paula (1973; ”Lycka: legenden om Paul och Paula”). 
Det är en berättelse om Paul som bryter upp ur sitt äktenskap 
och Paula som är ensamstående mamma. En berättelse om 
hur de finner varandra, älskar, pratar, drömmer, lever och får 
barn, men också om hur det hela slutar oväntat tragiskt.

Dikter och prosa om politisk tvångströja  
– Reiner Kunze

En engagerad socialist i sextiotalets DDR är Reiner Kunze 
(1933–). I sin poesi, bl.a. samlingen Sensible Wege (1969) tar 
han ställning mot en revolution som stagnerat, försvarar indi-
videns rätt och vänder sig mot ett kategoriskt svart-vitmåleri 
i sina dikter. Utmärkande för denna lyrik är enkelhet, över-
raskande bilder som paras med känslighet, humor och sinn-
lighet.

Om ungdom och fostran till lydnad i DDR handlar hans 
på sin tid modiga prosaskisser Die wunderbaren Jahre (1976; 
”De underbara åren”), som innehåller ironiska och skarpa 
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uppgörelser med DDR-statens tvångsmekanismer. En ton-
årsflicka som smittats av det sena sextiotalets ungdomsrevolt 
ger här sina föräldrar obehagliga överraskningar. Genom sin 
diskussionslystnad råkar hon också i skolan ständigt i konflikt 
med de rådande politiska normerna och ställs inför hotet att 
få avbryta studierna.

När denna bok kom ut – i väst – blev Kunze utesluten ur 
författarförbundet i DDR vilket i praktiken innebar yrkesför-
bud. Bara några månader efter att Biermann 1976 fråntagits 
sitt medborgarskap lämnade Kunze sedan DDR. När han 
1989, för första gången efter Berlinmurens fall, läste inför 
publik i sitt gamla hemland fick han motta en offentlig ursäkt 
för den behandling han fått utstå i DDR.

I närkamp med DDRaken – Wolf Biermann
Wolf Biermann föddes 1936 i Hamburg, samma år som hans 
judiske far fängslades för att sedan mördas i Auschwitz 1942. 
Liksom fadern var Wolf Biermann övertygad kommunist. 
Det var anledningen till att han 1953 flyttade från Hamburg 
till DDR.

Sina visor och ballader framförde Biermann till eget gitarr-
ackompanjemang. Redan i början av 60-talet hade hans dik-
ter en skarp samhällskritisk underton som riktade sig mot 
politikernas självgodhet och den byråkratiska stelbentheten i 
den socialistiska staten. Svaret lät inte vänta på sig. Ledande 
DDR-politiker gick snabbt till motattack. De betecknade 
hans dikter som ”pornografiska och antikommunistiska”. 
1965 förbjöds han att uppträda och publicera sig i DDR. 
Men hans sånger cirkulerade ändå i illegala bandinspelning-
ar. Att lyssna på dem var dock förenat med risker, t.ex. att 
bli avstängd från universitetsstudierna. 1965 kom diktsam-
lingen Die Drahtharfe (”Taggtrådsharpan”) ut i Väst-Berlin 
och blev den största tyska poesibestsellern efter andra världs-
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kriget. Också hans senare diktsamlingar bl.a. Mit Marx- und 
 Engels zungen (1968), Für meine Genossen (1972) och Verdreh-
te Welt – das sehe ich gerne (1982) kom i ovanligt stora upp-
lagor.

I teaterstycket Der Dra-Dra (1970; ”Det stora drakdödar-
spelet”) skapade Biermann med liknelsen om den fruktans-
värda draken som terroriserar befolkningen och slukar allt 
ätbart i ett land, en bärande symbol för utsugning och god-
tycke. Denna drake var och skulle förbli Biermanns huvud-
fiende.

När Biermann 1976 blev fråntagen sitt östtyska medbor-
garskap och förbjuden att resa hem från Västtyskland, utlöste 
det – som redan nämnts – en våg av solidaritet i både väst 
och öst. Biermann som ville vara god socialist tilldelades rol-
len av statsfiende. Associationerna till nazisttidens trakasserier 
av intellektuella låg nära till hands. Kända östtyska författare 
skrev omedelbart en protestskrivelse som sedan många hundra 
intellektuella anslöt sig till. Följden blev trakasserier, arreste-
ringar, uteslutningar ur författarförbundet samt att ytterligare 
personer fråntogs sina medborgarskap eller tilläts resa ut ur 
landet för gott.

Avskedet från utopin – Günter Kunert
Som undertecknare av petitionen för Biermann 1976 blev 
Günter Kunert (1929–) året därpå utesluten ur SED-parti-
et. När han 1979 fick ett flerårigt utresevisum lämnade han 
DDR för gott och bosatte sig i Västtyskland. Men redan 
tidigt i sin författarkarriär hade Kunert ådragit sig kritik från 
kulturfunktionärerna. Misstroende väckte också det faktum 
att många av hans texter publicerades i väst.

I sina tidiga dikter var Kunert en okritisk socialrealist och 
närde hoppet om en mera människovärdig framtid, men i slu-
tet av sjuttiotalet tog han definitivt ”avsked från utopin”. I alla 
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sina texter intresserar sig Kunert för hur det förflutna lever 
kvar i nuet. Han frågar sig hur mycket fascism alla går och bär 
på. Går det överhuvudtaget att ändra på människan? Enligt 
Kunert själv är skrivandet för honom ”ett slags tvångsneuros” 
och han är tveklöst en av de mest produktiva tyska samtids-
författarna. I hans mångfacetterade verk finns t.ex. romanen 
Im Namen der Hüte (1967; ”Förrädarnas hattar”), berättelser 
som Die Beerdigung findet in aller Stille statt (1968; ”Begrav-
ningen äger rum i stillhet och andra berättelser”). Men Kunert 
har även skrivit operor, prosaskisser, satirer, hörspel, science 
fiction, barnböcker, sagor och reseberättelser. Diktsamling-
arna är talrika, t.ex. Unterwegs nach Utopia (1977) och Berlin 
beizeiten (1987). I den självbiografiska minnesboken Erwach-
senenspiele (1997) berättar Kunert, som har judiskt påbrå, om 
sin barndom under Hitlertiden och om sina erfarenheter av 
DDR-staten.

Om Tyskland som polisstat  
– Hans-Joachim Schädlich

Generationskamrat med Kunert är Hans-Joachim Schädlich 
(1935–). Även han undertecknade protestskrivelsen till stöd 
för Biermann. Detta ledde till att han fick lämna DDR. I 
25 avslöjande kortberättelser Versuchte Nähe (1977; ”Försökt 
närhet”) beskriver han den klyfta som rådde mellan den kom-
munistiska utopins drömverklighet och den faktiska verklig-
het som var östtyskarnas vardag. Kritisk iakttagare av den 
tyska historien är Schädlich i den fiktiva polisbiografin Tall-
hover (1986) där han ser Tyskland som en polisstat, alltifrån 
1800-talets Preussen, nazisternas välde till femtiotalets DDR. 
Det kritiska iakttagandet fortsätter han i romanen Anders 
(2003) som kommenterar det opportunistiska identitetsbyte 
kända personer genomgår för att anpassa sig till realpolitikens 
förändringar. I romanen Kokoschkins Reise (2010) skildrar 
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Schädlich en tragisk livshistoria av fördrivning, flykt och exil 
alltifrån ryska revolutionen till förstörelsen av World Trade 
Center.

En helt egen lyrisk röst – Sarah Kirsch
Sarah Kirsch (1935–2013) protesterade också mot att Bier-
mann fråntogs sitt medborgarskap. Som en direkt följd av 
detta beviljade DDR-myndigheterna henne mer än gärna 
utresevisum. 1977 flyttade hon till Väst-Berlin. Sedan början 
av 60-talet skrev hon lyrik, men också radioteater och repor-
tage. Som enda kvinna bland de mera framträdande DDR-
lyrikerna gav Kirsch 1967 ut sin första diktsamling, Landau-
fenthalt. Av denna liksom av flera senare diktsamlingar, t.ex. 
Rückenwind (1976), Drachensteigen (1979), Schneewärme 
(1989) och Bodenlos (1996) framgår vad som är viktigt för 
Kirsch: naturen, vänskapen och de enkla sakerna i vardags-
livet. Naturen står hos henne ofta i ett motsatsförhållande 
till ”betongstaden”. Det är i naturen kärleken och lyckan 
finns och det är därför den måste skyddas från människans 
ingrepp. Men hennes dikter är inga enkla avbildningar av 
naturen och vardagens liv utan innehåller ofta en underlig-
gande mening, en sagoartad dubbeltydighet som inte låter sig 
utläsas direkt. Man har t.o.m. talat om ett speciellt ”Sarah-
sound” som utmärkande för hennes dikter och prosa. Det 
rör sig om ett slags medveten naivitet, en blandning av sago-
artade och konkreta politiska sammanhang, en lust att göra 
utvikningar och kanske framförallt en personifierande och 
osentimental betraktelse av naturen. På svenska finns dikter 
av Kirsch i samlingen Glashussplitter (1989).



litteraturen efter 1968 …

366

Om kvinnors liv och självförverkligande  
– Brigitte Reimann och Gerti Tetzner

Liksom i den västtyska litteraturen kan man i DDR på 
70-talet finna många kvinnliga författare som tar upp kvin-
nors livssituation och för vidare diskussionen som Christa 
Wolf inledde i DDR om ett speciellt kvinnligt sätt att skriva. 
Jämställdheten mellan man och kvinna var förvisso inskriven 
i DDR-lagarna, men lika litet som i väst avspeglade sig detta 
i vardagslivet. Patriarkala värderingar, konkurrens, auktori-
tetstro och dubbelarbete för kvinnor var det som gällde även 
i öst. Förutsättningarna för ett kvinnligt självförverkligande 
var små i DDR, men protesterna mot dessa förhållanden 
desto fler.

En av de första som gav uttryck för detta var Brigitte Rei-
mann (1933–1973) i romanen Franziska Linkerhand (1974). 
Den handlar om en kvinnlig arkitekt som efter sin skilsmässa 
flyttar till en annan stad för att medverka i ett jättelikt, män-
niskovänligt socialistiskt bostadsprojekt. Där får hon kämpa 
mot trög byråkrati, fantasilöshet och – inte minst – manliga 
bromsklossar när hon kommer med nya idéer och försöker 
driva igenom sina planer.

Samma år som Reimanns bok, kom även Gerti Tetzners 
(1936–) häftigt omdebatterade roman Karen W. (1974; 
”Karen W.”) om en kvinna som tröttnar på att ständigt kom-
promissa med sin man och flyttar ut på landet med sin dotter. 
Boken handlar dock inte bara om kvinnlig frigörelse utan lika 
mycket om den enskilda människans möjligheter till självför-
verkligande i det socialistiska samhället.
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Experiment och nya former för skrivandet  
– Irmtraud Morgner, Maxie Wander  

och Monika Maron
Sökandet efter nya vägar för kvinnan och den enskilda män-
niskan visade sig också i att kvinnliga författare experimente-
rade med nya former för sitt skrivande. Ett viktigt exempel på 
detta är Irmtraud Morgner (1933–1990). I den stora roma-
nen, Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz (1974) skild-
rar Morgner med frodig fantasi hur den kvinnliga trubaduren 
Beatriz vaknar upp 1968 efter en 800-årig törnrosasömn. Hon 
deltar i studentupproret i Paris och har en kärlekshistoria med 
en ingenjör från Östtyskland. Hon blir nyfiken på DDR efter-
som han har sagt att det är ”kvinnornas förlovade land”, alltså 
åker hon dit. Där lär hon känna Laura och tillsammans med 
henne tar sig Beatriz runt i Östtyskland, men också i andra 
delar av Europa. Med sin kritiska blick märker hon snart att 
jämställdheten mellan man och kvinna är långt ifrån genom-
förd.

I Amanda. Ein Hexenroman (1983; ”Amanda: en häxro-
man”) som egentligen var tänkt som den andra delen i en 
planerad romantrilogi (ofullbordad p.g.a. Irmtraud Morgners 
död) dyker Beatriz upp igen, nu som sångbegåvad sjöjungfru. 
Tragiskt och symboliskt nog sitter hon inspärrad på ett zoo 
dömd till förstumning – med avskuren tunga. Kampen för 
kvinnans frigörelse förs emellertid vidare av Laura – från den 
förra boken – som här förvandlats till häxan Amanda.

Nya grepp finner man också hos Maxie Wander (1933–
1977). I boken Guten Morgen, Du Schöne (1975) återger hon 
sjutton inspelade samtal med kvinnor mellan 16 och 74 år 
som berättar om sina liv, sina problem på arbetet och i var-
dagen, sin längtan och sina drömmar. Boken fick ett mycket 
starkt gensvar. Det var tydligt att många kvinnor identifierade 
sig fullt ut med det som berättades och såg det som en möjlig-
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het till jämförelse med det egna livet utifrån frågan: ”Hur har 
jag det själv egentligen?”

Om en ung kvinnas liv med sin son, hennes sökande 
efter trygghet, men också rädsla för att bli kvävd och inte få 
utlopp för sig själv handlar Monika Marons (1941–) roman 
Flugasche  (1981). Men boken är också en tidig och oförsonlig 
uppgörelse med ett ämne som var tabu i DDR: den östtyska 
industrins ansvarslösa miljöförstöring. Denna roman liksom 
Marons övriga verk fick aldrig publiceras i DDR.
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KAPITEL 15

Berlinrepubliken  
Litteraturen efter 1989

Det litterära landskapet efter den  
tyska återföreningen

När Berlinmuren öppnades den nionde november 1989 
inleddes en ny politisk epok i Europa. Revolutionen i Öst-
europa innebar att Sovjetunionen föll och att Warszawapak-
ten upplöstes. Det kalla kriget var definitivt slut. I Tyskland 
talade man om en vändpunkt, ”die Wende”. Året därpå, den 
tredje oktober 1990 beslöt man om återföreningen av det 
delade Tyskland. Det tyska folket skulle på nytt bli ett efter 
att under fyrtio års tid ha levt i två politiskt och ideologiskt 
skilda världar. Sammanjämkningen av de båda tyska stater-
na med alla skillnader som fanns i mentalitet, köpkraft och 
samhällsbyggnad var en stor utmaning. I praktiken betydde 
återföreningen att DDR kom att uppgå i Förbundsrepubli-
ken. Kritiska röster i öst talade t.o.m. om en annektering, ett 
kapitalistiskt maktövertagande av DDR.

Den politiska omvälvningen innebar att även det tyska lit-
teraturlandskapet nu fick ett annat ljus över sig, ett skarpt 
och obarmhärtigt avslöjande ljus som irriterade mångas ögon 
– särskilt i öst. Det var dags att summera och att göra upp. 
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Sanningarna som kröp fram ur de öppnade Stasiarkiven var 
obehagliga, för det visade sig att så många författare på det 
ena eller andra sättet varit knutna till den statliga säkerhets-
tjänsten i DDR.

Snart efter ”die Wende” utbröt den s.k. ”tyska litteratur-
striden”, en synnerligen livlig debatt kring frågorna om för-
fattarens roll i samhället och hur litteratur och politik skulle 
förhålla sig till varann. Skulle författaren avkrävas ett större 
moraliskt ansvar än politikern eller skulle han/hon åtnjuta 
ett slags intellektuell immunitet? Frågan ställdes ur ett väst-
tyskt perspektiv, men gällde inte bara de östtyska utan också 
de västtyska författarna. Svaret blev att kraven på moral och 
ansvarskänsla ställdes högre på författarna än på politikerna. 
Man tillskrev författarna en större integritet och ansåg att de 
skulle ta på sig uppgiften som nationens samvete.

En ny roll för den östtyska litteraturen
Med bräschen i muren hade den östtyska litteraturen plötsligt 
fått en helt ny, avpolitiserad roll. Eftersom det ju inte hade 
funnits någon fri press och några fria medier i DDR hade 
de nedtystade samhällsproblemen istället sipprat in i dikter, 
berättelser och romaner, utom räckhåll för censuren. Från 
att antingen ha varit ett socialrealistiskt instrument för regi-
men eller ett inofficiellt medium för subtil systemkritik, blev 
böcker na efter murfallet plötsligt nu ”bara böcker”.

Köerna som tidigare ringlat sig långa framför bokhandlar-
na i DDR upphörde i ett slag. Att den politiskt linjetrogna lit-
teraturen dog ut är förståeligt, men också litteraturen i övrigt 
övergavs av sina läsare. Litteraturen var helt enkelt inte lika 
intressant som tidigare. Den behövde inte längre vara bärare 
av dolda kritiska budskap i form av symboler och litterära 
anspelningar: den mesta informationen fanns ju redan till salu 
i tidningskiosken. För många östtyska författare blev situatio-
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nen ohållbar i det nya öppna samhällsklimatet där inte längre 
partibok eller statliga stipendier, utan marknadsekonomins 
hårda vind, avgjorde om man kunde hålla sig flytande på sitt 
skrivande eller inte.

Perspektiv på det förflutna och samtiden
Hur ser det då ut på den litterära arenan i det återförenade 
Tyskland? Den gemensamma samhällsbakgrunden i Tyskland 
gav åtminstone inte under det första decenniet efter återföre-
ningen upphov till någon ny ”samtysk” litteratur, sett ur ett 
tjugofemårsperspektiv. Å ena sidan hade den tyska litteratu-
ren genom det gemensamma språket aldrig varit riktigt delad. 
Å andra sidan födde den tyska återföreningen paradoxalt nog 
en ny sorts vital ”DDR-litteratur”, präglad både av de gamla 
östtyska livsbetingelserna och av mötet med ”väst”. Det inne-
bar att de påtvingade socialrealistiska idealen och utopierna 
som varit gällande under fyrtio år på 1990-talet ersattes av en 
hård uppgörelse med gamla ideologiska tvångströjor, livslög-
ner och statligt förtryck.

Inget av detta finner man naturligt nog hos författare med 
ursprung i väst. Där gällde istället ett mer eller mindre kon-
stant uppgörelsebehov riktat mot det nazistiska förflutna och 
dess ännu märkbara inflytande på samhället. Det som funge-
rade som vattendelare i det tyska litteraturlandskapet var just 
synen på hur uppgörelsen med det förflutna sett ut i det gamla 
Västtyskland respektive det forna DDR och hur denna upp-
görelse påverkat samtiden. I DDR hade man menat att väst-
tyskarna inte gjort upp med det förflutna och att gamla nazis-
ter tagits till nåder. I Västtyskland hade man däremot ansett 
att östtyskarna utan egentlig grund såg sig som antifascister 
och frånsagt sig ansvar för det som skett under Hitlertiden. 
Men efter återföreningen var det tyska ansvaret entydigt och 
gemensamt.
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De ideologiskt betingade motsättningar som tidigare fanns 
mellan de två politiska systemen i Öst- respektive Västtyskland 
har suddats ut och nu ersatts av en fruktbar litterär pluralism, 
en mångfald med tydlig regional anknytning. Men redan före 
murens fall fanns det likheter mellan de båda litteraturerna, 
t.ex. mellan Christa Wolfs och Günter Grass’ författarskap. 
Till saken hör också att många författare med DDR-bakgrund 
bodde i Västtyskland sedan 70- och 80-talen och tog aktiv del 
i den tysk-tyska litteraturutvecklingen. Uppdelningen i två lit-
teraturer från 1949 till 1989 är på det stora hela en kort paren-
tes. I ett längre historiskt perspektiv väger det gemensamma 
litterära arvet mycket tyngre än fyra decenniers ideologiska 
skillnader.

Helt klart är att den tyska litteraturen sedan 1989 utmärks 
av stor vitalitet och en öppenhet inför sin tids problem, kon-
flikter och stämningar, trots – eller kanske just på grund av – 
dessa spänningar och motsättningar.

Vändpunkts – och återföreningslitteratur
”Wendeliteratur”, vändpunktslitteratur, är den övergripande 
beteckningen på den litteratur som tar upp missförhållanden 
under slutet av DDR-epoken, själva murfallet och händel-
serna kring det. Men denna litteratur behandlar även de pro-
blem, förändringar och nya perspektiv som framträder i både 
väst och öst efter 1989. Situationen efter återföreningen är 
något som praktiskt taget alla betydande författare tar upp i 
sina verk. Man använder också beteckningen ”återförenings-
litteratur” i detta sammanhang och menar då särskilt verk 
som har den tyska återföreningen som sitt egentliga tema. Ett 
exempel på det är Rolf Hochhuths läsedrama Wessis in Wei-
mar (1993) med undertiteln ”scener från ett ockuperat land”. 
Hans bok retade många genom att den tyska återföreningen 
framställdes som ett slags kapitalistiskt maktövertagande av 
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den forna DDR-staten. Liknande strängar slår Volker Braun 
an i sitt drama Iphigenie in Freiheit (1992).

En mera direkt skildring av hur det kunde gå till när gräns-
bommarna mot öst slagits upp för gott hittar man i Friedrich 
Christian Delius (1943–) berättelse Die Birnen von Ribbeck 
(1991). Ironiskt och humoristiskt beskriver han hur de rika 
västkusinerna ”Wessis”, med videokameror, glänsande bilar 
och hög musik drar in som en gräshoppssvärm till ”Ossis” 
i den lilla slumrande orten Ribbeck. Västtyskarna delar ut 
gratis kulspetspennor, ballonger, öl och päronbrännvin. För-
vånade och något misstrogna försöker invånarna i Ribbeck 
komma underfund med vad som döljer sig bakom de yviga 
gesterna: välvilja eller översitteri?

Stasisyndromet
Direkt efter murfallet började städningen i många författa-
res skrivbordslådor i DDR. Regimtrogna alster gick i pap-
perskorgen, medan manuskript som legat länge för att de 
varit regimkritiska på ett eller annat sätt nu kunde gå i tryck. 
Genom det nya politiska läget blev också synen på allt det 
som skrivits under DDR-tiden naturligtvis radikalt annor-
lunda än tidigare. Det verk som blev något av en prövosten 
i detta sammanhang var Christa Wolfs berättelse Was bleibt 
(1990; ”Vad blir kvar?”) som hon skrev redan elva år innan 
den gavs ut.

Boken skildrar en dag 1979 då berättarjaget – alias Chris-
ta Wolf – märker att hon är övervakad av Stasi och grips av 
panisk rädsla inför det som pågår. Den indignerade debatt som 
berättelsen genast utlöste i Tyskland berodde inte på själva 
innehållet utan på att Wolf publicerade berättelsen – i bearbe-
tad form – först efter murfallet 1989. Det som vid sjuttiotalets 
slut skulle ha varit en sällsynt modig gest och ett slag i ansik-
tet på DDR-regimen, tolkades efter Tysklands återförening av 
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många som en opportunistisk och pinsam händelse. Kritikerna 
anklagade Wolf för att hon som varit en privilegierad person 
i DDR, falskeligen utgav sig för att ha varit förföljd av Stasi.

Was bleibt uppfattades av många som något av en ”alibi-
bok”, som ett försvar av det oförsvarbara. Ytterst var också 
debatten kring Wolfs berättelse en fråga om legitimitet för de 
författare som inte flyttat till väst utan ”blivit kvar” i DDR.

Diskussionerna kring författares kontakter med den stat-
liga säkerhetstjänsten, Stasisyndromet, blev särskilt infekte-
rade när det gällde den oppositionella och experimenterande 
s.k. Prenzlauer-Berg-gruppen i Östberlin. Det var en grupp 
unga människor som helt vänt samhället ryggen och gav ut 
maskinskrivna litterära underground-tidskrifter. Den främ-
sta företrädaren för denna grupp var lyrikern och förläggaren 
Sascha Anderson (1953–), en person som senare visade sig ha 
arbetat för Stasi i åratal. Att även s.k. alternativa grupper varit 
infiltrerade av Stasi var mycket nedslående. Enligt Wolf Bier-
mann var det t.o.m. så illa att alla oppositionella i Östtysk-
land varit kontrollerade, ja ”sönderfrätta av stasimetastaser”, 
som han sade i sitt tacktal när han fick motta det ansedda 
Büchnerpriset 1991.

Att inte bara Biermann var välinformerad och visste vad 
som pågick, utan att också Stasi haft Biermann i sikte, fram-
går av den massiva Stasi-dossier på inte mindre än 40 000 
sidor (!) som minutiöst protokollerar diktarens verksamhet. 
Sina egna första intryck av omvälvningen i DDR ger Bier-
mann i kommentarboken Klartexte im Getümmel (1990; 
”Daidalos fall”).

Också flera andra författare gav ut dokumentationer, pro-
tokollerande skrifter, dag- och hågkomstböcker från hösten 
1989. Lyrikern Thomas Rosenlöcher (1947–) skrev sin Dres-
dener Tagebuch och Christoph Hein gjorde dagboksanteck-
ningar från Östberlin som publicerades i New York Times. Ett 
märkligt belägg för Stasis aktiviteter är Reiner Kunzes Deck-
name Lyrik (1990) som är ett enda långt utdrag ur den egna, 
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3491-sidiga Stasi-akten med nummer X/514/68. Utdraget 
ger en dyster inblick i den statliga säkerhetstjänstens verksam-
het och tar ner läsaren till den realsocialistiska verklighetens 
allra skummaste samhällskulvertar.

”Jag snokar, alltså är jag” – Wolfgang Hilbig
Händelserna som föregått hösten 1989 återspeglades i rap-
porter och dokumentationer, men också i romaner, berättel-
ser, dikter och essäer kring samarbetet med Stasi. Wolfgang 
Hilbigs (1941–2007) roman”Ich” (1993) är ett bra exempel 
på detta. Hilbig skildrar den personlighetsklyvning som blivit 
resultatet av en författares beredvillighet att leva ett dubbelliv 
som författare och Stasi-kollaboratör. Den gemensamma näm-
naren i den till synes oförenliga rollen som författare-spion 
ligger i det registrerande iakttagandet av medmänniskorna. 
En medelmåttig författare och svag människa sätts i Ich att 
bevaka en annan författare i den östberlinska litteraturmiljön, 
en författare som i sin tur visar sig vara spion … Ur detta 
annorlunda perspektiv på den söndervittrande DDR-staten 
förverkligar sig berättarjaget hos Hilbig genom formeln: ”Jag 
snokar, alltså är jag”.

Även Hilbigs roman Das Provisorium (2000) är en upp-
görelse med DDR-tidens pådyvlade socialistiska livsmönster, 
men även med förhållandena i det f.d. Västtyskland. Roma-
nens huvudperson kan inte frigöra sig från sin DDR-identitet 
utan känner sig brännmärkt av förödmjukande upplevelser 
i det förflutna. Det som hade kunnat bli ett nytt liv i det 
återförenade Tyskland framstår som ett tillstånd utan utvägar, 
som ett provisorium.
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Fyrtio år av DDR-styre – vidräkning och 
melankolisk tillbakablick

Under nittiotalet var antalet självbiografiskt dokumenterande 
och tillbakablickande texter stort i både den västra och den 
östra delen av Tyskland. Inriktningen i litteraturen är entydig 
och gäller tyskt liv under två diktaturer, den nazistiska och 
den statssocialistiska. Trots det kan man se en tydlig skillnad 
här. För författare i väst står nazisttiden och dess återverk-
ningar i det gamla Västtyskland i fokus. För författare med 
ursprung i öst gäller intresset huvudsakligen den fyrtioåriga 
perioden av ”realt existerande socialism”.

Dramatikern Heiner Müller var en av de första f.d. öst-
författarna som i en självbiografisk intervjubok, Krieg ohne 
Schlacht. Leben in zwei Diktaturen (1992), yttrade sig om 
DDR-tiden och som titeln anger även Hitlertiden. Han har 
en minst sagt desillusionerad syn på sakernas tillstånd och 
boken bär starka spår av den totalt omvälvande upplevelse 
som ”die Wende” var för honom.

Skriven i ”Wende”-tid är också romanen Stille Zeile sechs 
(1991) av Monika Maron (1941–). I den gör författaren upp 
med DDR-världens mäktiga härskar- och fadersgestalter och 
frilägger de stalinismens rötter som präglade hennes uppväxt-
tid. Med sin bok både anklagar och försvarar Maron förhål-
landena i DDR. Hon låter den gamla DDR-generationen föra 
ett slags dialog med den unga generationen om samhällsansvar 
och personlig moral. Även i Pawels Briefe (1999) ägnar sig 
Maron åt DDR-historien, men nu utifrån brev, foton och 
minnen från sin egen familj. Ett slags summering handlar det 
också om i Endmoränen (2002), där Maron berättar vemo-
digt om livet efter DDR-tiden, om åldrandet och den ängslan 
som framtiden för med sig. Mera drömspelsartad är romanen 
 Zwischenspiel (2013), men även här handlar det om DDR, om 
möten med dem som inte längre är i livet, om skuld, vanmakt, 
förräderi och om staten som reglerade allt.
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Närmare sin samtid är Brigitte Burmeister (1940–) i roma-
nen Unter dem Namen Norma (1994). Genom vardagslivet i 
och kring ett gammalt hyreshus inte så långt ifrån riksdags-
huset i Berlin speglar Burmeister melankoliskt retrospektiv 
DDR-mentalitet, Stasi-samröre och oförverkligade, utopiska 
ideal efter ”die Wende”. Det är en roman om identitetsför-
lust, arbetslöshet, vilsenhet och de mer eller mindre absurda 
förhållanden som DDR-medborgarna tvingades leva under.

I Burmeisters roman finns det också direkta anspelningar 
på ett spöke från förr, nämligen det östtyska författarförbun-
dets f.d. ordförande Hermann Kant. Dennes förtäckt själv-
biografiska roman Kormoran (1994) framstår som synnerligen 
provocerande genom sin överslätande och självrättfärdigande 
attityd till DDR-tiden. Såsom en av det gamla systemets profi-
törer glider Kant även i sin roman fram som i en DDR-limou-
sin med privatchaufför, utan direktkontakt med verkligheten.

Samma år som Hermann Kants Kormoran, utkom också 
Kerstin Hensels (1961–) berättelse Tanz am Kanal (1994). 
Hennes perspektiv är genomgående skeptiskt när hon i sin 
DDR-arkeologiska studie visar hur förtryck, utsugning och 
rättslöshet var legio. Även i denna bok finns det liksom hos 
Hilbig en koppling mellan spionrapport och upptäckt av den 
egna skrivtalangen. En kvinna som våldtagen och utnyttjad 
får erfara att gärningsmännen går fria, hamnar i en uteliggar-
tillvaro som Stasi försöker utnyttja för sina syften. Vad som 
på ett plan är berättelsen om ett kvinnoöde i DDR, blir på ett 
annat plan en skarp och satirisk uppgörelse med hela det öst-
tyska systemet och dess kvävning av alla försök att leva som 
fri konstnär.

Mera vemodsfyllt ”ostalgisk” än kritisk till det gamla 
DDR är däremot Marion Titze (1953–) som i sin debutbok 
Un bekannter Verlust (1994) frågar sig var den melankoli och 
den cynism kommer ifrån som uppfyller så många f.d. öst-
tyskar. Kan man verkligen sörja något så avskyvärt som den 
östtyska diktaturen, med all dess korruption och förtryckande 
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myndigheter? Svaret borde vara givet, men är hos Titze också 
parat med en känsla av förlust av allt det som trots allt var 
bekant och hemtamt. Det får nu inte längre finnas – annat än 
på historiens soptipp.

Uttalat misstrogen är däremot Günter de Bruyn när han 
blickar tillbaka på de fyrtio åren av DDR-styre i sin själv-
biografiska dokumentation Vierzig Jahre. Ein Lebensbericht 
(1996). Här beskriver han livshållningen hos en person som 
gjort det medvetna valet att stanna kvar i DDR. De Bruyns 
koncentration på sitt eget förhållande till den östtyska stats-
apparaten, kulturlivet och författandet är en samvetsprövning 
med inslag både av plågsam självkritik och nyktert själv-
rättfärdigande. När de Bruyn visar hur privat och offentligt 
vävdes  samman i DDR förklarar han också sin existensform: 
en författare i DDR hade alltid det Socialistiska enhetspartiet 
att tacka för sin framskjutna position.

Till just de prominenta i denna utvalda skara hörde Vol-
ker Braun, kommunisten som misstrodde kommunismen 
och som såg DDR som den sanna kommunismens vrångbild. 
Som kritiker från vänster var han i den socialistiska appara-
tens ögon något av en ”kättare” med förhinder, vars litterära 
texter var alltför teoretiskt tyngda för att kunna slå an hos 
en bredare publik. I sin självbiografiska bok Wir befinden uns 
soweit wohl – wir sind erst einmal am Ende (1998) som inne-
håller tal, essäer och reflexioner från tiden efter ”die Wende”, 
vittnar Braun om sorgen över socialismens sammanbrott. Han 
visar samtidigt hur han i sitt tänkande förmår bemästra det 
slutgiltiga kommunistiska nederlaget utan att förfalla varken 
till självmedlidande eller opportunism.

Självbiografiskt och samtidshistoriskt orienterad är också 
Christoph Heins Von allem Anfang an (1997) som medryck-
ande berättar om en DDR-familj på besök i Västberlin under 
det ungerska upprorsåret 1956. Hein fokuserar på det privata 
och parar det med en reflektion kring de politiska förhål-
landena i DDR. På så sätt framträder den ständigt sugande, 
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hotfulla politiska underströmmen i det östtyska samhällslivet 
med närmast grotesk tydlighet.

Att vidräkningen med det gamla DDR inte tog slut på 
nittiotalet kan man se i Angelika Klüssendorfs genombrotts-
roman Das Mädchen (2011; ”Flickan”). Den handlar om en 
flicka utan namn som växer upp i fattigdom, vanvård, känslo-
kyla och brutalitet under DDR-tiden. Allt noteras sakligt och 
utan empati. Med April (2014; ”April”) har Klüssendorf även 
skrivit en fortsättning som psykologiskt inkännande skildrar 
hur flickan som vuxen försöker finna sin egen väg ut ur ett 
mörkt barndomsförflutet.

Nazisttiden i västfokus
Realsocialismens fyra decennier och den fortlöpande förgift-
ningen av samhället genom Stasi står som vi sett i centrum för 
författarna med östtyska rötter. Många författare i väst riktar 
däremot blickarna längre bort, mot Hitlerväldets mörkare 
och krevadbelysta horisont.

Precis femtio år efter slaget vid Stalingrad gav västförfatta-
ren Walter Kempowski ut det monumentala verket Das Echo-
lot. Ein kollektives Tagebuch (1993–2005). Denna ”dagbok” 
är såväl ett dokumentärt krigscollage som ett märkligt stycke 
tysk mentalitetshistoria. Med den skickligt uppbyggda fram-
ställningen kastar Kempowski ljus över det tyska folkets sätt 
att tänka och handla under Tredje rikets tid. Omfånget är helt 
unikt: 9 000 sidor, som består av brev, dagböcker, fotografier, 
dödsattester, schlagertexter, telegram, diplomatiska depescher, 
propagandamaterial m.m. Människor av alla kategorier kom-
mer till tals, undergång står bredvid vardag, hopp står bredvid 
förtvivlan i detta flertusenstämmiga verk. De fyra första ban-
den handlar om dagarna i januari–februari 1943, då Tyskland 
går mot nederlag i Stalingrad. De följande fyra banden tar 
upp perioden januari–februari 1945 och det nionde bandet 
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dokumenterar det tyska angreppet på Sovjetunionen från juni 
till december 1941. Det tionde och sista bandet börjar med 
Hitlers födelsedag den 20 april 1945 och avslutas i och med 
den tyska kapitulationen den 8–9 maj.

Också minnesanteckningar från nazisttiden, men ur ett 
helt annat perspektiv, är Sebastian Haffners (1907–1999) 
Geschichte eines Deutschen (2000; ”En tysk mans historia: 
minnen 1914–1933”). Genom sina väldokumenterade håg-
komster, nedtecknade redan före andra världskriget, ger 
Haffner en bild av dåtidens politiska och moraliska situation 
i Tyskland.

Människors medvetande under Tredje riket står likaså i för-
grunden hos Ludwig Harig (1927–) i romanen Weh dem, der 
aus der Reihe tanzt (1990). Utan att höja ett moraliserande 
pekfinger ger Harig en ärlig och osminkad bild av livet under 
Hitlertiden. Skildringen av människor som utan närmare 
reflekterande blir villiga verktyg för regimen ger en kuslig 
inblick i den då rådande tidsandan i Tyskland.

Om Tredje riket och dess trogna hantlangare handlar också 
Marcel Beyers (1965–) roman Flughunde (1995; ”Flyghun-
dar”), en dokumentär fiktion om en ljudsamlare och akus-
tisk specialist vid nazisternas masspropagandatillställningar. 
I Beyers postmodernt anlagda roman är SS-akustikerns mål 
att spela in alla ljud som frambringas av mänskliga stämband 
fram t.o.m. den sista dödsrosslingen. Genom att den mänsk-
liga rösten enbart tillmäts fonetisk, men inte någon seman-
tisk relevans visar Beyer fram nazisternas förtingligade män-
niskosyn i all sin cyniska konsekvens. Även i romanen Spione 
(2000; ”Spioner”) riktar Beyer perspektivet mot det förflutna 
när fyra unga kusiner genom ett fotoalbum försöker komma 
underfund med vad man talar om och vad man förtiger i den 
egna släktens historia. Utforskningen av nazisttiden men även 
den kommunistiska DDR-diktaturen fortsätter Beyer i roma-
nen Kaltenburg (2008; ”Kajor över Elbe”).

Inte fiktionaliserade utan verkliga erfarenheter av förföl-
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jelse och koncentrationsläger möter läsaren hos Ruth Klüger 
(1931–). Hon blev ett namn för en internationell publik 
genom den självbiografiska dokumentärberättelsen Weiter 
leben: Eine Jugend (1997; ”Leva vidare: En sann berättelse”). 
Den judiska flickan i boken är författaren själv som genom 
kriget och förföljelsen bestulits på sin barndom, men hon är 
också sextioåringen som genom att kombinera fiktion, fakta 
och kommentarer vill föra en dialog med läsaren om det som 
skedde i Auschwitz. Boken har vissa likheter med Cordelia 
Edvardsons Bränt barn söker sig till elden (1984).

Liksom Klüger reflekterar Marcel Reich-Ranicki (1920–
2013) i minnesboken Mein Leben (1999) kring vad Förin-
telsen kommit att betyda ur ett senare livsperspektiv. På ett 
fängslande sätt skildrar han sin familjs och judarnas situation 
i det tyskockuperade Polen, förstörelsen av ghettot i Warszawa 
och åren under jord före krigsslutet. Genom sin sparsmakat 
lakoniska stil förenar Mein Leben saklig framställning med 
litterära kvaliteter som snabbt gjorde boken till en bästsäljare.

Den tysk-brittisk författaren Winfried Georg Sebald (1944–
2001) hade ständigt ett kritiskt perspektiv på det nazistiska 
förflutna. Han ägnade sig åt känsligt minnesarbete och syss-
lade ingående med judiska livsöden i sina texter. Ofta är över-
gången mellan autenticitet och fiktion flytande i dessa verk. 
Exempel på det är berättelserna Die Ausgewanderten (1992; 
”Utvandrade”) där han i ett slags sorgearbete rekonstruerar 
fyra judiska livsöden ur det förgångna.

Också i Sebalds mest betydande verk, Austerlitz (2001; 
”Austerlitz”), spelar minnet och ihågkommandet en viktig 
roll. Boken handlar om en ung man som kommit med en 
”barntransport” från Prag till Storbritannien 1939 och som på 
femtiotalet reser tillbaka till Prag i sökandet efter sin identitet. 
Gränserna mellan nuet och det förgångna är suddiga. Titelper-
sonen kommer bit för bit sin judiska barndom på spåren och 
får veta att hans mor mördats i Auschwitz. Som läsare möter 
man en man, som visserligen överlevt, men som inser att han 
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varken hör hemma bland de levande eller de döda. Austerlitz 
är en text full av allusioner, undermeningar och sammanhang 
som har sitt fokus i den varaktiga skada som nazismen tillfogat 
sina offer och även civilisationen i stort. Det stora genomslaget 
för Sebalds verk hänger sannolikt ihop med hans unika sätt 
att närma sig det förflutna. Genom sin speciella, sökande och 
trevande berättarteknik har han skapat ett helt nytt sätt att 
närma sig Förintelsen och frågorna kring denna.

Förträngd sanning, idyll och förföljelse
Med mera otydliga konturer framträder nazisttiden i Bern-
hard Schlinks (1944–) internationella bestsellerroman Der 
Vorleser (1995; ”Högläsaren”). Den handlar om ett kärleks-
förhållande mellan en 15-årig yngling och en betydligt äldre 
kvinna. Som små pusselbitar kommer kvinnans skrämmande 
förflutna som vakt i ett koncentrationsläger långsamt i dagen. 
Schlink väver samman två levnadslopp där sexualitet och his-
toria griper in i varandra. Sanningen som kryper fram lämnar 
huvudpersonen ingen ro och förskjuter många år senare per-
spektivet på den passionerade ungdomsförälskelsen.

Lika oskuldsfull som ynglingens blick till en början är 
hos Schlink, lika oförfalskad är barnablicken i Hans-Ulrich 
Treichels (1952–) berättelse Der Verlorene (1998; ”Den för-
lorade”). Treichel skildrar hur kampen för en familjs nya och 
materiellt säkrade liv efter kriget fördystras av det faktum att 
familjen förlorat sin förstfödde under en kaotisk flykt i krigets 
slutskede. Treichel visar hur den traumatiska närvaron av den 
som är frånvarande präglar familjens inre liv. Samtidigt ger han 
en satirisk bild av femtiotalets ytliga harmoni i välståndstysk-
land, där det ”normala” livet levs liksom över en källarlucka 
som hotar att när som helst sprängas av det undermedvetnas 
oberäkneliga krafter.

Även i Walter Kempowskis roman Heile Welt (1998) rör 
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det sig oroväckande under ytan av ett till synes idylliskt liv 
i en liten by i sextiotalets Tyskland. Här läcker obearbetade 
kusligheter från det nazistiska förflutna ut ur efterkrigstidens 
anfrätta minnesreservoarer.

Medan Schlink, Treichel och Kempowski låter det för-
trängda flyta upp till ytan och förmörka den tyska efterkrigs-
idyllen ser vi i Martin Walsers mycket uppmärksammade 
roman Ein springender Brunnen (1998) närmast en motsatt 
tendens, en uttalad idyllisering och vägran att se det som fak-
tiskt skedde under Hitlertiden. Så t.ex. har romanens huvud-
personer 1945 ännu inte hört talas om att judar tvingats bära 
gula stjärnor på sina kläder.

Walsers bok visade sig bara vara början på ett provokativt 
angrepp mot det offentligt påbjudna kollektiva tyska ihåg-
kommandet av nazisttiden – det som brukar kallas ”Vergang-
enheitsbewältigung”. Detta stod helt klart när han 1998 fick 
motta den tyska bokhandelns fredspris. Då ställde han näm-
ligen i tacktalet sitt eget individuella samvete mot det offent-
liga och förbehöll sig rätten att liksom i sin roman betrakta 
nazisttiden på sitt alldeles privata sätt. Hans tankar uppfatta-
des som kontroversiella och väckte häftig debatt om hur man 
skulle förhålla sig till de frågor om skuld och moral som min-
net av Förintelsen väcker. Som en följd av de anklagelser han 
fick utstå i debatten efter sitt tal gav Walser ut den satiriska 
nyckelromanen Tod eines Kritikers (2002) som riktade sig mot 
Marcel Reich-Ranicki, Tysklands under flera årtionden mest 
inflytelserika litteraturkritiker.

Det historiskt harmoniserande perspektivet finns även hos 
Michael Kleeberg (1959–) i den visionära romanen Ein Gar-
ten im Norden (1998) som författaren gett genrebeteckning-
en ”saga”. Den skildrade tiden sträcker sig från slutet av det 
tyska kejsardömet till slutet för de båda tyska staterna. Ändå 
är boken allt annat än en historisk roman. Genom sitt alter 
ego, Albert Klein, skapar författaren nämligen ett slags paral-
lelluniversum i vilket kända historiska personers namn, ansik-
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ten, tankar och livshändelser ses i helt nya konstellationer. 
Det blir till en idérik samhällspolitisk utopi, en tysk historia 
så som den inte var, men hade kunnat vara.

Tillbakablick på tiden kring murfallet och  
livet i det återförenade Tyskland

Under åren som följde på murfallet började så småningom 
konturerna av det DDR som en gång var att framträda i en 
ny och annan dager än tidigare. Så t.ex. i provokationsro-
manen Helden wie wir (1995; ”Hjältar som vi”) som är ett 
tydligt tecken på en mindre krampartad och mer avspänd 
syn på den egna situationen i det f.d. Östtyskland. På bäst-
säljande prosa visar författaren Thomas Brussig (1965–) fram 
DDR-trivialiteter och småborgerlig inskränkthet ur ett öst-
tyskt skrattspegelperspektiv. Men framförallt håller han fram 
den förmodligen i tysk litteratur fantasifullaste förklaringen 
till muröppningen den nionde november 1989 vid Bornhol-
mer Straße: Huvudpersonen, tillika Stasimedarbetaren Klaus 
Uhlzschts betongsprängande supererektion.

Stor framgång fick Brussig med den ”ostalgiska” ro  manen 
Am kürzeren Ende der Sonnenallee (1999; ”På den kortare sidan 
av Sonnenallé”). Här får man se hur livet och kärleken kunde 
gestalta sig för östtyska tonåringar i ett hus intill Berlinmuren. 
Det farsartade och litet vemodiga tonläget som utmärker Brus-
sig återkommer i romanen Wie es leuchtet (2005), som är ett 
brokigt panorama över människor och händelser under det 
första året efter murens fall.

Murfallet är också temat för Thomas Hettches (1964–) 
roman Nox (1995) i vilken händelserna makabert nog skildras 
ur ett liks perspektiv. Genom den namnlösa mörderskan – en 
allegori för den tyska återföreningens natt – inleds en psy-
koanalytisk minnesprocess som söker sig fram till förträngda 
trauman och ännu öppna sår i den tyska historien.
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Det kritiska utforskandet av samtiden hittar vi också i Niko-
laikirche (1995) av Erich Loest (1926–2013). Romantiteln 
syftar på en av de kyrkor i Leipzig som kom att symbolisera 
det framväxande motståndet mot regimen i DDR. Genom 
en typisk östtysk familjs perspektiv skildrar Loest förhistorien 
till murens fall med ”måndagsbönerna”, demonstrationerna 
i Leipzig, men också det ständigt närvarande samröret med 
Stasi.

Berättartekniskt mer avancerad är Reinhard Jirgls (1953–) 
allegoriska roman Abschied von den Feinden (1995; ”Avsked 
från fienderna”) som är ett av de bästa exemplen på berät-
tandet om upplösningen av DDR. Romanen handlar om hur 
en namnlös person kommer tillbaka till det land han en gång 
flytt ifrån. Här väcker Jirgl det klassiska hemvändarmotivet 
till nytt liv när han beskriver den desorientering som efter 
återföreningen blev så påtaglig för många människor i det 
gamla Östtyskland.

Günter Grass 800-sidiga roman Ein weites Feld (1995; ”En 
invecklad historia”) handlar bl.a. om hur en östtysk intellek-
tuell upplever de tyska återföreningsåren 1989–1991. Den är 
historiskt tillbakablickande och innehåller kritik både av det 
gamla DDR och av det nya återförenade Tyskland. Det är 
också den aspekten som fick Grass att hamna i blåsväder i sitt 
hemland. I centrum för den häftiga debatten kring Ein weites 
Feld på de tyska tidningarnas kultursidor stod frågan: Hur 
politisk bör och får skönlitteratur egentligen vara?

Den stora tyska romanen om 1989 – finns den?
Brussig, Hettche, Loest, Jirgl och Grass ger alla varierade per-
spektiv på de nya tyska förhållandena som det gäller att finna 
sig till rätta i, men ingen av dem lyckas koppla det avgörande 
greppet på det verkligt stora temat: den tyska återföreningen.

Finns då överhuvudtaget ”den stora romanen om 1989”, 
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boken som skildrar återföreningens problem, sorger och gläd-
jeämnen i ett stort episkt svep? Nej, inte än – om den nu 
någonsin blir skriven. Däremot har de tyska läsarna begåvats 
med flera verk som tillsammans bjuder ett panorama över ett 
försvunnet land och den förvandling som de östra delarna av 
Tyskland genomgått.

”En roman från den östtyska provinsen” är undertiteln på 
Ingo Schulzes (1962–) Simple Storys (1998; ”Simple storys”). 
De 29 biografiskt sammanvävda kapitlen påminner om ett 
pussel, där de enda egentligt sammanbindande elementen är 
platsen och tiden, den lilla staden Altenburg i Thüringen från 
1990 till 1997. Även om vart och ett av de olika livsödena är 
förankrat i det DDR som var, gäller Schulzes intresse inte i 
första hand det förflutna. Han skildrar hur livet, som genom 
återföreningen förlorat orienteringen, får sin fortsättning i 
det nya, återförenade Tyskland.

Det var sedan länge tyst kring Schulze tills han 2005 gav ut 
brevromanen Neue Leben. Romanen utspelar sig i DDR kring 
1990. Schulze fungerar som fingerad utgivare av wannabe-
författaren Enrico Türmers brev ur det förflutna till en på 
avstånd älskad fotojournalist i väst. Samtidigt berättar han 
om Türmers politiska oppositionsdrömmar och hans flam-
mande tal på den lokala teatern före murfallet. Men han visar 
också hur brevskrivaren Türmer sjunker ner i totalt missmod 
när han inser att han genom arbetet på att avskaffa DDR-
staten själv inte längre kommer att ha något att skriva om. 
Landet går under och litteraturen med den. Men Türmer 
anpassar sig snart till de nya tiderna och slutar som ägare till 
ett tryckeriimperium. Schulzes bok är i mycket en roman om 
återföreningens kapitalistiska läroår i öst.

I ett helt annat socialt skikt utspelar sig Clemens Meyers  
(1977–) debutroman Als wir träumten (2006). Det är en fängs-
lande berättelse om nyvunnen ungdomlig frihet efter DDR-
statens kollaps. Men framförallt är romanen med nyckelord 
som burköl, bilstölder, droger, illegala klubbar, våld och ung-
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domsanstalter en deprimerande skildring av den tröstlösa, 
urspårade verkligheten för en grupp halvkriminella ungdomar 
i Leipzig. I samma betonggrå stad utspelar sig även de fem-
ton berättelserna i uppföljaren Die Nacht, die Lichter (2008; 
”Natten och ljusen”) där grundkänslan är hopplöshet och 
avgrundsdjup ensamhet.

Ett verk som jämförts med Thomas Manns Buddenbrooks 
är Uwe Tellkamps (1968–) roman Der Turm (2008; ”Tornet: 
En historia från ett sjunket land”) Det är på alla sätt en stor 
roman: 1 000 sidor till omfånget och ett storslaget panorama 
över de sista sju åren fram till murens fall i november 1989. 
Spelplats är Dresdens bättre kvarter. Här lever man i ett fin-
kulturellt elfenbenstorn och drömmer om en svunnen tids 
kultur där litteratur och klassisk musik höll ihop världen. 
Romanen är full med beskrivningar av hur saker och ting 
gick till i DDR, hur samtal fördes och hur man organiserade 
sin vardag. Det östtyska samhället målas upp genom bilder 
av en rad olika människor: de politiska medlöparna, de som 
ansökte om utresetillstånd, elaka grannar, ungdomsförälskel-
ser, den politiska eliten, oppositionella konstnärer och arbe-
tare. Alla historier vävs samman till en monumental skildring 
av ett samhälle i upplösning.

Just det nedåtgående perspektivet möter också läsaren i 
Eugen Ruges (1954–) genombrottsroman In Zeiten des abneh-
menden Lichts (2011). Handlingen sträcker sig från 1952 till 
2001. Ruge tecknar ett östtyskt generationspanorama över en 
familj ur DDR-eliten och skildrar familjens upp-, nedgång 
och fall. Denna berättelse löper parallellt med att den socialis-
tiska utopin och de ursprungliga kommunistiska löftena allt-
mer fördunklas av den realsocialistiska verkligheten i DDR.

2007 kom den kritikerprisade Berlinromanen Böse Schafe av 
Katja Lange-Müller (1951–) som också beskriver en vändpunkt 
i tiden, men på ett mera privat plan. Det är en berättel se om 
kärleken mellan Soja och Henry, skildrad med psykologiskt 
mästerskap. Det hela utspelar sig i Västberlin våren 1987 fram 
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till hösten 1989. Miljöskildringarna därifrån är stor artade. 
Osentimentalt berättar Lange-Müller om Sojas okuvliga kär-
lek till den drogberoende och aidssjuke Henry och om hennes 
fruktlösa försök att hjälpa honom att ta tag i sitt liv. Romanen 
är uppbyggd i form av ett långt brev i vilket  Soja försöker 
klargöra för sig själv vem Henry egentligen var. Perspektivet 
vidgas ytterligare genom hans dagboksanteckningar – där det 
inte står ett ord om henne, men väl om andra kvinnor.

Så gott som årligen har det under de senaste 25 åren kom-
mit ut nya romaner som av förlagen lanserats som ”den stora 
romanen om den tyska återföreningen”. 2014 gick pokalen till 
Kruso (”Kruso”) av Lutz Seiler (1963–). Författaren berättar 
om vännerna Ed och Kruso som just under vändpunktsåret 
1989 drar sig tillbaka till ön Hiddensee vid den tyska Öster-
sjökusten. Kruso är utopist och något av en guru för de margi-
naliserade DDR-intellektuella och dissidenter som samlats på 
ön. Här driver de ett värdshus och försöker realisera sina helt 
egna föreställningar om frihet. Seiler betecknar sina personer 
som ”skeppsbrutna”, som strandade i staten DDR. De är inte 
intresserade av att rent fysiskt lämna sitt land för väst och dess 
lockelser. De söker istället frihet på ett inre plan – och i dikten.

Med Peter Richters (1973–) roman 89/90 (2015) har vi 
kommit så pass långt ifrån återföreningstiden och DDR-
realiteten att författaren ser sig föranlåten att t.o.m. förklara 
typiskt östtyska företeelser i fotnoter. Richters berättelse har 
självbiografiska drag. Den utspelar sig i Dresden, som kalla-
des ”de aningslösas dal” eftersom man inte kunde se teve från 
väst där och därför var sämre informerad än i övriga DDR. 
Huvudpersonen är 16 år, anarkist och medlem i ett gäng pun-
kare som den sista DDR-sommaren spelar musik, bara häng-
er med varann, hånglar, super och nattetid bryter sig in på en 
badplats. Vad punkarna själva uppfattar som stort uppror är 
i själva verket ett slags oskuldsfullhet, sett mot de demonstra-
tioner, det kaos och den jäsande protest som var på gång mot 
statsmakten under 1989.
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En författargeneration tar farväl,  
men berättandet fortsätter

Den tyska efterkrigslitteraturen kommer under nittiotalet 
och i början av det nya årtusendet till en definitiv slutpunkt 
i och med att många av de stora författarnamnen nu slutgil-
tigt gått till litteraturhistorien:  Max Frisch, Heiner Müller, 
Christa Wolf, Siegfried Lenz, Sarah Kirsch och Günter Grass 
för att bara nämna några.

Men många är också de som började skriva långt före nittio-
talet och som nu tillsammans med debutanter för berättandet 
vidare på en hög nivå. Till de förstnämnda hör Peter Handke 
(1942–) vars tusensidiga verk Mein Jahr in der Niemands-
bucht (1994; ”Mitt år i Ingenmansbukten”) är en berättelse 
om berättandet, en lek med fiktion och självbiografi. Boken 
är utan egentlig handling och utspelar sig ”mot århundradets 
slut” i en förort till Paris. Det något tautologiska temat för 
Handkes företag lyder: skrivandet av en bok med titeln Mein 
Jahr in der Niemandsbucht i vilken författaren tillskriver sig 
själv rollen som krönikör. Att både vara berättare och iakt-
tagare av sig själv i det egna skrivandet leder snabbt fram till 
ett tillstånd där själva iakttagandet blir ett slags handling som 
griper in och förvandlar det som sker på ett för Handke-läsare 
omisskännligt och mycket karaktäristiskt vis. Det kontinuum, 
den reflexion och den process för poetisk insikt som utmärker 
Handkes böcker finns också i romanen Der Bildverlust oder 
Durch die Sierra de Gredos (2002). Även här är författaren till 
berättelsen en figur i själva berättelsen och temat är denna 
berättelses tillblivelse: en legendariskt framgångsrik kvinna i 
finansvärlden som gett en författare i uppdrag att skriva en 
bok om henne, reser till Spanien där författaren sitter och 
skriver på just denna bok …

Mera direkt handgripligt verklighetsanknuten är Uwe 
Timm (1940–) med den självbiografiska skrönan Die Ent-
deckung der Currywurst (1993; ”Upptäckten av currywur-
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sten”) om ett minst sagt ovanligt kärleksförhållande när en 
marinsoldat tillbringar de sista krigsveckorna 1945 som 
desertör och kärleksfånge hos en kvinna i Hamburg. Min-
nen handlar det även om i Der Freund und der Fremde (2005; 
”Vännen och främlingen”) där Timm skildrar sin vänskap 
med studenten Benno Ohnesorg som kom att bli något av en 
68-rörelsens martyr efter att ha skjutits ihjäl av polisen under 
en demonstration 1967.

Självbiografisk och tillbakablickande är också Friedrich 
Christian Delius som i Amerikahaus und der Tanz um die 
Frauen (1997) med klar och distanserad blick skriver om kär-
lek och politik under studentprotestens dagar på sextiotalet i 
Berlin. Detta decennium är i fokus också i romanen Mein Jahr 
als Mörder (2004; ”Mitt år som mördare”) som handlar om 
tidens stämningar då f.d. nazister fortfarande satt på många 
topposter i Västtyskland.

Annorlunda perspektiv på tillvaron får vi genom de olyck-
liga dagdrömmande enstöringarna i Wilhelm Genazinos 
(1943–) småberättelser och romaner, t.ex. i den melankoliska 
flanörromanen Ein Regenschirm für diesen Tag (2001). Melan-
koli parad med komik hittar man likaså i romanen Mittelmäs-
siges Heimweh (2007) där Genazino på ett oefterhärmligt sätt 
skildrar den grå vardagsmänniskans tillkortakommanden, 
samtidigt som han för in surrealistiska inslag i sitt berättande.

Även i Schweiz och Österrike går  
berättandet vidare

Bland de etablerade berättarna återfinns flera utanför Tysk-
lands gränser. Schweizaren Urs Widmer (1938–) förenar 
äventyr och fantasi med ett realistiskt berättande som fasci-
nerat läsarna sedan 70-talet. Det gäller t.ex. den tidsförskju-
tande, djupsinniga och underhållande novellen Der blaue 
Siphon (1992), men även rese-, spion- och äventyrsromanen 
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Im Kongo (1996). Den utspelar sig i Afrika samtidigt som den 
på ett paradoxalt sätt står i förbindelse med de mörka sidorna 
av Schweiz’ roll under andra världskriget. I senare romaner 
såsom Der Geliebte der Mutter (2000) och Das Buch des Vaters 
(2004) är Widmer mera självbiografiskt inriktad.

Till samma berättargeneration som Widmer hör hans lands-
man Adolf Muschg (1934–) vars roman Der rote Ritter  (1993) 
är en filmatisk omdiktning av berättelsestoffet kring Wolfram 
von Eschenbachs medeltida Parsifalgestalt med Arturshovet 
och den heliga Graal. Tematiskt återvänder Muschg i romanen 
Eikan, du bist spät (2005) till Parsifalmytens sökande efter en 
förlorad del av jaget, men nu i gestalt av en cellist. Ett urval 
schweiziska noveller finns på svenska i Schweiz berättar: Sen-
sommarmöten (2011).

Närmare vår tid är österrikaren Erich Hackl (1954–) 
i sina ställningstaganden för de förföljda och för dem som 
inte längre har någon röst. Mest känd är han för berättelsen 
Abschied von Sidonie (1989; ”Farväl Sidonie”) om det romska 
hittebarnet Sidonie som 1933 tas om hand och uppfostras 
av en arbetarfamilj som deras egen dotter. Fosterföräldrarna 
tvingas av nazisterna att lämna ifrån sig den tioåriga flickan 
som sedan deporteras till Auschwitz. Det är en stark plädering 
för civilkurage och motståndshållning. Skildringar av familjer 
som slits sönder genom dramatiska händelser står i centrum 
även i Hackls senare verk, t.ex. berättelsen Familie Salzmann. 
Erzählung aus unserer Mitte (2010) som beskriver trakasserier 
i samtiden med rötter tillbaka ända till nazisttiden.

Österrikare är även Josef Haslinger (1955–) som fick sitt 
internationella genombrott med den politiska thrillern Opern-
ball (1995; ”Operabalen”), en skildring av en terrorattack mot 
den wienska societetens hjärtpunkt, den årliga operabalen.
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Kärlekens många vägar – ett nittiotalstema
Att kärleken är ett evigt tema i litteraturen vet vi och särskilt 
ofta återkommer det i nittiotalets litteratur. Den psykoanaly-
tiskt skolade Bodo Kirchhoff (1948–) har skrivit sällsamma 
berättelser och dramer om kärlek. Med Infanta (1990; ”Infan-
ta”) gav han ut en tropiskt frodig kärleksroman, vars otäcka 
förlopp utspelar sig under extrema betingelser i ett nedgånget 
paradis i en tröstlös filippinsk by. Infanta blev en bästsäljare 
liksom romanen Der Sandmann (1992) som utspelar sig ett 
antal exotiska flygtimmar bort, men i övrigt följer framgångs-
receptet: en man, ett mord, lite erotik och spänning.

En stor succé på nittiotalet blev även Robert Schneiders 
(1940–) Schlafes Bruder (1992; ”Sömnens broder”), en roman 
i historisk kostym om ett musikaliskt geni. Omedveten om 
sin stora begåvning, missförstådd av sin inskränkta omgiv-
ning och olyckligt förälskad, fattar den geniale unge mannen 
beslutet att ta livet av sig genom att inte sova. Lika virtuost och 
lätt som huvudpersonen Alder trakterar orgeln, drar Schneider 
sina berättarregister och får musik, kärlek och natur att välla 
över alla bräddar i en suggestiv värld av bilder.

Som få andra i sin generation har Arnold Stadler (1954–) i 
romanen Sehnsucht: Versuch über das erste Mal (2002)  lyckats 
återkalla suget från den första kärleken och en ungdomssom-
mars längtan. Om kärlek handlar det också i hans roman 
Komm, gehen wir (2007) som är en berättelse om tre männi-
skor, tre liv och stundens njutning en dag på Capri.

Om relationer handlar också Birgit Vanderbekes (1956–) 
roman Alberta empfängt einen Liebhaber (1997). Här skriver 
en kvinnlig författare en berättelse om Albertas från allra första 
början misslyckade kärlekshistoria. På två berättelseplan som 
flätar samman fiktion och verklighet iscensätter Vanderbeke 
ett slags parodi på berömda litterära kärlekspar, sam tidigt som 
hon iakttar parets problem med en humor som får hennes 
läsare att skratta, men också att snart sätta skrattet i halsen.
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Temat kärlek är bärande även hos Hanns-Josef Ortheil 
(1951–) som vunnit den stora publiken med en rad sinnliga 
romaner, bl.a. succén Die grosse Liebe (2003) som utspelar sig 
i Italien vid den adriatiska kusten. Ortheil lyckas i den med 
konststycket att inte bara känsligt beskriva lyckan i den stora 
kärleken, utan även att få kritikernas mer eller mindre enhäl-
liga beröm för detta.

Schweizaren Peter Stamm (1963–) har med sin förmåga 
att levandegöra sökandet efter kärlek och lycka nått en stor 
publik. Med den tragiska kärleksromanen Agnes (1998; 
”Agnes”) fångar Stamm i vardagsnära ögonblicksbilder män-
niskors längtan efter förändring. Just motivet med livet som 
inte levs utan ständigt skjuts upp är återkommande hos 
Stamm. En sådan obeslutsamhet gestaltar han i romanen 
Sieben  Jahre (2009; ”Sju år”) där olika kärleks- och livskon-
cept ställs mot varandra i en mans relation med två kvinnor. 
Om livsmål, drömmar och önskningar handlar även romanen 
Nacht ist der Tag (2013), som skildrar en kvinnas okuvliga 
förmåga till nyorientering i livet efter att hon i en bilolycka 
förlorat både sin livspartner och sitt vackra utseende.

Nya författarnamn på nittiotalet
De flesta författarnamn som trädde fram under nittiotalet 
och senare var nya och oprövade. Man kunde t.o.m. tala om 
ett slags nollställning som fick denna nya generation av förfat-
tare att till synes obesvärat och utan förpliktelser börja på ett 
nytt kapitel i den tyska litteraturhistorien.

En framstående företrädare för den nya författargeneratio-
nen är Durs Grünbein (1962–). Ofta jämförd med Enzens-
berger seglade han upp som den viktigaste tyska lyrikern efter 
den tyska återföreningen 1989. Att som Grünbein redan i 
trettioårsåldern få det ansedda Büchnerpriset (1995) hade 
tidigare bara varit Enzensberger och Handke förunnat. En 
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så snabb befordran till den litterära parnassen föregicks av 
debuten med samlingen Grauzone morgens (1988), följdes av 
Schädelbasislektion (1991) och kröntes med Falten und Fallen 
(1994). Grünbeins poesi ger sig inte i kast med alla de frågor 
som pockar på svar efter murfallet, utan kretsar ofta kring 
möjligheten att bevara en humanistisk syn på människan i en 
genomteknifierad värld.

Efter Büchnerpriset tog det fem år innan Grünbein gav 
ut en ny diktsamling med den mång tydiga titeln Nach den 
Satiren (1999). Med distans både till samtiden och till sig 
själv i tidigare diktsamlingar, väver Grünbein här utan synbar 
ansträngning  samman tider och diskurser, naturvetenskap, 
antiken och Dante. Att Grünbein för en ständig dialog med 
de stora tänkarna och författarna i världslitteraturen, det kan 
man se även i den episka dikten Vom Schnee (2003), som är 
ett porträtt av filosofen René Descartes. Samlingen Cyrano 
oder die Rückkehr zum Mond (2014) innehåller dikter om 
månen med filosofiska reflexioner och associationer till lit-
terär tradition. På svenska finns dikter av Grünbein utgivna 
bl.a. i Biologisk vals (2011) och Interiör med uggla (2012).

En annan traditionslinje än Grünbein representerar  Thomas 
Kling (1957–2005), som rycktes bort alltför tidigt. Medan 
Grünbein tar fasta på modernismens metaforik, är språket 
och klangen själva grundmaterialet för Kling. Han debuterade 
1986 med diktsamlingen erprobung herzstärkender mittel och 
var på åttiotalet den stora förebilden för många tyska rock-
poeter och performancelyriker. I samlingen Morsch (1996) 
visar Kling sin helt suveräna behärskning av språket i ett slags 
akustisk varseblivning av New York. Kling var ett unikum i 
den tyska språkmiljön och hans radikalt originella röst gör 
sig hörd på svenska i diktsviten Det första världskriget (2003), 
hämtad ur samlingen Fernhandel (1999). I sin sista diktsam-
ling, Auswertung der Flugdaten (2005), sonderar Kling med 
den inledande ”Sången om bronchoskopin” sin egen kropp 
under en sjukhusvistelse. Samtidigt gräver han i olika skikt av 
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den europeiska kulturhistorien och kombinerar det han ser 
glimma där med sina senaste fynd ur medievärlden.

Mera direkt samtidsorienterad är Matthias Politycki 
(1955–) med sin kultbok Weiberroman (1997) som skildrar 
kärleksförvecklingar i Pink Floyd-påverkade ungdomsmil-
jöer. Här finns också något i skönlitteratur så ovanligt som 
pedantiskt utredande fotnoter om t.ex. jeansmode, müsli-
blandningar m.m. Samtidigt med boken initierade Politycki 
en generationsdebatt och förfäktade att den ”krävande” litte-
raturen endast kan motverka sin fullständiga marginalisering 
genom att använda sig av en mer underhållande strategi. Just 
en sådan försökte han sig på i Ein Mann von vierzig Jahren 
(2000), ett slags fortsättning på den förra boken, skriven som 
interaktiv följetong på nätet under två års tid. Underhål-
lande på ett mera ansträngande vis är hans löparbok 42,195. 
Warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken som 
låter läsaren följa med på 42 kommenterade kapitel, ett för 
varje kilometer under maratonlopp som går av stapeln i Lon-
don och New York, på Island och vid Kilimanjaro.

De nya berättelserna – en brokig provkarta
Just den breda vägen i litteraturen som Politycki förespråkar, 
skulle man kunna säga att Helmut Krausser (1964–) slagit in 
på i den framgångsrikt filmatiserade romanen Der grosse Baga-
rozy (1997). Liksom Faust sluter en pakt med djävulen för att 
se världen med andra ögon, lockar psykoterapeuten Cora Dulz 
till sig djävulen och blir genom mötet med honom medveten 
om vilket trivialt liv hon lever. Subtiliteter i samtal och kärlek, 
liksom oanade förvecklingar och förskjutningar i berättarper-
spektiv, gör romanen till en fängslande läsupplevelse.

Riktad mot tillvarons ytlighet är Georg Kleins (1953–) 
bisarra science fiction- och agentroman Libidissi (1998). 
Libidissi, en fiktiv stad någonstans i Västafrika, är en hem-
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lighetsfull, amoralisk värld, monstruöst full av gåtfullhet, 
lockel ser och kafkaesk kommunikation utan utvägar. Boken 
är språkligt fascinerande och har ett kusligt anslag som Klein 
fortsätter i detektivromanen Barbar Rosa (2000) med storsta-
den Berlin som bakgrund. Ännu fler fasor bjuder Klein på i 
romanen Die Sonne scheint uns (2004) där fem människor 
befinner sig på dödlig jakt efter ett keltiskt kultföremål i en 
rivningsfastighet i Hamburg.

Mindre fasor, men ett desto tydligare krismedvetande 
hittar man hos Katharina Hacker (1967–) i romanen Die 
Habenichtse (2006). Här blottlägger hon vår samtids brist 
på mänsklighet och gemenskap när hon skildrar de kusliga 
underströmmarna i en utåt sett lyckad parrelation.

Bland det nyare verken återfinns Daniel Kehlmanns 
(1975–) romanbestseller Die Vermessung der Welt (2005; 
”Världens mått”). Den handlar om den oförvägne upptäckts-
resanden i Sydamerika, Alexander von Humboldt och det på 
hemmaplan undersökande matematiksnillet Carl Friedrich 
Gauss. Deras livsvägar möts och vävs samman till en spirituell 
berättelse om besatthet. Om en annan genial person, filosofi-
professorn Hans Blumenberg, berättar Sibylle Lewitscharoff 
(1954–) i sin stilistiskt briljanta roman Blumenberg (2011) 
där metaforers kraft och mytskapande bilder av ett lejon spe-
lar en väsentlig roll.

”Frökenundret” – nittiotalets framgångsvåg  
för unga kvinnliga författare

Under nittiotalets sista år fick så många unga begåvade kvinnli-
ga författare spektakulära genombrott att kritikerna talade om 
det ”litterära frökenundret”. Det var en säljande, men miss-
visande etikett som egentligen inte hade särskilt mycket med 
de unga författarnas litterära förmåga att göra, utan mer med 
marknadskrafterna och lanseringen på den litterära arenan i 
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Tyskland. Strålkastarljuset och kamerorna som riktades mot 
detta ”litterära frökenunder” gjorde de unga författarna till 
mediepersonligheter. Personfixeringen till trots visade denna 
förläggardröm att en anspråksfull och ovanligt vital tysk litte-
ratur på nytt vann starkt gehör – även utanför landets gränser.

Judith Hermanns (1970–) författardebut med nio berät-
telser i Sommerhaus, später (1998; ”Sommarhus, senare”) blev 
en stor succé. Berättelserna hade en speciell ton som också 
togs upp av andra författare under denna tid. Hermanns 
sömngångaraktiga och desillusionerade personer håller till i 
de berlinska bohemmiljöerna i Prenzlauer Berg. De lever i 
ett slags vakuum som de försöker bemästra genom att inte 
binda sig till någon eller något. Berättelsernas figurer är miss-
troget avvaktande till den nya tid som de ser växa fram kring 
miljard byggena vid Potsdamer Platz. Bokens protest mot det 
nya Berlin är innerst ett uttryck för en förlorad livskänsla, en 
tomhet som inte kan fyllas ut av de trendiga livsmönster som 
det återförenade Tyskland erbjuder. Hermanns andra bok, 
Nichts als Gespenster (2003; ”Bara spöken”), även den en sam-
ling berättelser, fick ett blandat mottagande. Som romanför-
fattare debuterade Hermann med Aller Liebe Anfang (2014), 
en thrillerartad berättelse om hur en stalker påverkar det stilla 
familjelivet i en villaförort.

Den unga författargenerationens medvetande speglas även 
i schweiziskan Zoë Jennys (1974–) uppmärksammade debut-
roman Das Blütenstaubzimmer (1997). En ung kvinna söker 
närhet hos den mor som övergett henne åratal tidigare. Med 
glasklart registrerande språk demaskerar författaren moderns 
68-generation som självisk, ansvarslös och bärande på en livs-
lögn. En stor framgång blev Jennys tolv kortberättelser Späte-
sen morgen (2013) om splittring och beroenden som döljer sig 
under ytligt sett lyckliga relationer.

Övergivenhet är också temat i Jenny Erpenbecks (1967–) 
Geschichte vom alten Kind (1999; ”Historien om det gamla 
barnet”) där en fjortonårig flicka med ett oformligt yttre hit-
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tas mitt på en gata i Dresden och placeras på barnhem. Det är 
en berättelse om ett barn som självmant ställer sig längst ner 
i hackordningen och inte vill växa varken till kropp eller själ. 
Det ligger nära tillhands att se Erpenbecks barnhem som en 
liknelse över det slutna DDR-samhället. Kopplat till det öst-
tyska livet är även hennes roman Heimsuchung (2008; ”Hem-
sökelse”). Det är en inträngande berättelse om ett sommar-
hus och de tolv människoliv som är förbundna med det från 
tjugotalet till idag. Genom fram- och tillbakablickar på huset 
och dess invånare speglas den tyska historien under hundra år: 
Weimarrepubliken, Tredje riket, Förintelsen, till Röda arméns 
inmarsch, DDR:s grundande och upplösning och slutligen 
tiden efter återföreningen. Hur fem möjliga livsvägar – som 
alla slutar med döden – hade kunnat ta form för en och samma 
person, visar Erpenbeck i den fängslande romanen Alle Tage 
Abend (2012; ”Natt för gott”)

Full av absurditeter och bisarra infall är Felicitas Hoppe 
(1960–) i Picknick der Friseure (1996), en debut med tjugo fan-
tasifulla berättelser som kan få den mest läserfarne att känna sig 
brydd och osäker om att överhuvudtaget ha förstått någonting 
av berättelsesammanhangen. Senare har Hoppe bl.a. skrivit 
den märkliga konstsagan Paradiese, Übersee (2003; ”Paradis, 
bortom havet”) som är en resa genom olika tider, länder, his-
toriskt och litterärt. I romanen Johanna (2006) lever hon sig in 
i och fiktionaliserar Jeanne d’Arcs liv och öde. Med en roman 
som bär hennes eget namn, Hoppe (2012; ”Hoppe”), gör hon 
en fabulerande parodi på en självbiografi, en lek med identite-
ter som inte känner några gränser mellan fiktion och realitet.

Mycket mera jordnära är den värld som möter läsaren i 
Karen Duves (1961–) Regenroman (1999; ”Regnroman”) där 
ett nygift par söker avskildheten på en gammal förfallen gård. 
Under deprimerande regn blir deras tillvaro snart upplöst i 
en sumpig väta som tränger in i både kropp och själ. Utan 
en strimma av hopp sjunker paret ner i ett moras av äckel, 
endast genomkorsat av långa, slemmiga snigelspår, både bild-
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ligt och bokstavligt. Dystert är det även i romanen Dies ist 
kein Liebeslied (2002; ”Ingen sång om kärlek”), som handlar 
om tonårsproblem, ätstörningar och kroppsfixering i vår sam-
tid. I romanen Taxi (2008) berättar Duve om erfarenheter av 
människor och situationer som kvinnlig taxiförare med natt-
körningar i Hamburg. En annan stad, Berlin vid nittiotalets 
slut är däremot spelplatsen i Tanja Dückers Spielzone (2000) 
vars solkiga figurer lever i en bakgårdstillvaro och en party-
kultur där skillnaderna mellan öst och väst alltmer suddats ut.

Till den långa raden av framgångsrika unga kvinnliga 
författare sällar sig kring millenieskiftet Inka Parei (1967–) 
som debuterade med Die Schattenboxerin (1999; ”Skuggbox-
erskan”). Det är en Berlinroman med skumma bakgårdar, 
herre lösa hundar, uteliggare och allmänt suspekta figurer, en 
miljö som turisterna helst skyndar förbi. Likaså i den berlinska 
storstadsdjungeln befinner sig Elke Naters (1963–) när hon 
med stor äkthet beskriver livskänslan hos självmedvetna unga 
kvinnor i de båda romanerna Königinnen (1998) och Lügen 
(1999).

Också Juli Zeh (1974–) kan räknas till denna litterära fram-
gångsvåg. Hon debuterade med romanen Adler und Engel 
(2003; ”Örn och ängel”), en kärlekshistoria mellan dottern 
till en narkotikasmugglare och en folkrättsjurist med uppdrag 
på Balkanhalvön. Hennes följande roman Spieltrieb (2004; 
”Leklust”) utspelar sig på en internatskola i Bonn där två elever 
som är helt amoraliska ägnar sig åt ett utstuderat utpressnings-
spel mot sin lärare. En avancerad lek i deckarens form är hen-
nes roman Schilf (2007; ”Fritt fall”), en berättelse om vänskap 
och svartsjuka, ett psykologiskt drama med två framstående 
fysikers intrikata experimenterande med vetenskaplig teori i 
bakgrunden. Direkt bäring på vår samtid har Zeh i sin histo-
riepessimistiska profetia Corpus Delicti (2009; ”Corpus delicti: 
en process), en roman som vänder sig mot dagens tränings-
hysteri. Enligt Zeh förebådar denna hälsofixering nämligen en 
välfärdsstatens ”friskhetsdiktatur”. Motionskvoter, eliminering 
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av risker för sjukdom och smärta liksom andra omsorger om 
medborgarna gör att människor förvisso mår bra, men ett 
lyckorike som detta är inget annat än en förnuftets tyranni, 
menar Zeh. I en lättare genre rör sig Zeh med den psykolo-
giska thrillern Nullzeit (2012; ”Nolltid”) som med intriger, sex 
och mordförsök kretsar kring två par under en dyksemester 
på Kanarieöarna.

Om relationer, sjukdom, åldrande, död och sex
Medan många av de yngre kvinnliga författarna tar upp 
generationsuppgörelser och desillusioner i tiden efter 1989, 
blickar de något äldre ut över vardagsliv i Tyskland respektive 
Österrike. Familjerelationer, sjukdom, död och åldrande är 
temat i flera romaner in på tvåtusentalet.

I berättelsen Das Muschelessen (1990) skildrar Birgit Van-
derbeke (1956–) hur en familj börjar frigöra sig och gemen-
samt ta avstånd från en frånvarande och förtryckande faders-
gestalt. Berättelsen är både en psykologisk familjestudie och 
en liknelse över det Stasikontrollerade östtyska samhällets 
repressiva metoder för att hålla medborgarna i schack.

Marlene Streeruwitz’ (1950–) Verführungen (1996) kon-
centrerar sig på en trettioårig ensamstående tvåbarnsmammas 
inre liv och erfarenheter under ett halvår i kvävande rutin 
och monotoni. Inne i ekorrhjulet famlar Helene fram mellan 
hemmet, kontoret och älskarna. På ett språkligt plan gestaltar 
Streeruwitz huvudpersonens trasiga livsbelägenhet med ett 
språk som liksom stammas fram genom ettordsmeningar och 
ofullständiga satser.

Ett betydligt längre tidsavsnitt än Streeruwitz’ halvår tar 
Kathrin Schmidt (1958–) upp i sin monumentalroman Die 
Gunnar-Lennefsen-Expedition (1998) som blickar tillbaka på 
den tyska 1900-talshistorien ur ett matriarkalt perspektiv. 
Med en rejäl flaska konjak sitter två stadiga kvinnor ur arbe-



berlinrepubliken …

401

tarklassen i en liten håla i Thüringen och berättar sin kvinn-
liga version av det gångna århundradet. Genom Schmidts 
groteska skildring av könsliv, störtförlossningar, svettningar, 
bröstmjölk, ejakulationer, spyor och avföring sugs läsaren in 
i en virvel av minnen och associationer utan egentligt sam-
manhang. Denna okontrollerbara kroppslighet gör att de 
 historiska skeendena framträder på ett för den tyska samtids-
litteraturen helt nytt sätt.

Stor framgång hos läsarna fick Schmidt också med Du 
stirbst nicht, som utsågs till bästa roman i Tyskland 2009. Här 
skildrar Schmidt utifrån egna upplevelser en människa som 
efter en allvarlig stroke vaknar upp på ett sjukhus, hjälplös, 
språklös och utlämnad till sin omgivning. Hon kämpar för 
att återerövra sitt språk, sin identitet och sina minnesbilder. 
Samtidigt konfronteras hon med en främmande kvinna – den 
hon själv var en gång.

Mänsklig utsatthet är även temat i Sabine Grubers (1963– ) 
roman Über Nacht (2007) där en njurtransplantation och 
sökandet efter kärlek står i centrum för två livshistorier som 
författaren på ett raffinerat sätt speglar i varandra.

Betydligt yngre än de andra författarna som utgår från 
kroppsligheten i sina texter är Charlotte Roche (1978–). 
Hennes debut med Feuchtgebiete (2008; ”Våtmarker”) blev 
en skandalomsusad succé. Hon beskriver nämligen sexualitet, 
underliv och kroppsvätskor så provocerande och hämnings-
löst äcklande att åhörare till och med svimmat under hennes 
uppläsningsaftnar. Uppföljaren Schoßgebete (2011) handlar 
om äktenskap, sex och om kvinnans roll, men är också en 
uppgörelse med tysk feminism. Roche avslutar sin provoce-
rande trilogi om den kvinnliga kroppen med Mädchen für 
alles (2015), en skildring av en småbarnsmamma som lever i 
ett otillfredsställande äktenskap och som för att få omväxling 
skaffar sig intima erfarenheter med familjens nya barnflicka.
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Poplitteratur, rave och medier
Avståndstagandet från den äldre generationen och mentali-
teten hos den generation som föddes efter 1968, är ämnet 
för Florian Illies (1971–) bok Generation Golf (2000) som 
fick ett stort genomslag bland de unga. I den framträder en 
ungdomsgeneration som varken har materiella bekymmer 
eller politiska intressen och som försöker förverkliga sig själ-
va genom en livsstil präglad av konsumtion, popkultur och 
begär efter upplevelser. Ur detta generationsmedvetande upp-
stod nittiotalets ”poplitteratur”, en litteratur som samplade in 
populära medier, reklam, teveshower, popmusik, klädmärken 
och partyn i sina alster.

Liksom etiketten ”frökenunder” var skapad av medierna 
blev poplitteraturen snabbt ett varumärke som både medi-
erna och förlagen använde sig av, liksom författarna själva. 
Men precis som dadaismen var poplitteraturen en protest, 
en uppgörelse med finkulturen, en opolitisk eventkultur som 
blandade uppläsning med musik och oväntade infall. Avsik-
ten var att ge uttryck för tomheten i den egna generationens 
livskänsla, men också att provocera den politiska korrekthe-
ten i samhället. Verkligheten var för dessa författare inte en 
utan mångfaldig och kaleidoskopiskt föränderlig. Föga förvå-
nande stötte denna litteratursyn på patrull och avvisades ofta 
bryskt av mera traditionella kritiker.

Hela vågen med tysk poplitteratur tog sin början i och med 
utgivningen av Christian Krachts (1966–) roman Faserland 
(1995; ”Faserland”). Handlingen består i att en ung man 
från välbärgade förhållanden reser från semesterön Sylt via 
Hamburg, Frankfurt, Heidelberg och München tvärs genom 
Tyskland till Schweiz, där han letar efter Thomas Manns grav 
utan att hitta den. Den blaserade jagberättaren förflyttar sig 
genom en partyvärld fylld av sex och droger. Han beskriver 
också verkningarna av dem. Det är en livsstil totalt präglad av 
yta och kommunikationslöshet.
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Succén med romanen grundade sig framförallt på Krachts 
sarkasmer om varumärkeskulturen och hans beskrivningar av 
hur partymänniskorna oupphörligt fokuserar på märkeskläder, 
mode och dessa företeelsers betydelse som sociala identitets-
faktorer. Själva titeln Faserland är ironisk och ska läsas som ett 
dåligt tyskt uttal av engelskans ”fatherland”, men syftar också 
på ett Tyskland vars umgängesformer definieras av märkesklä-
der och det speciella tyg de är gjorda av. I sin senare roman, 
1979 (2001), ställer Kracht en vanmäktig och dekadent väst-
värld mot totalitära system under maoismens och islams fanor. 
Boken fick stor aktualitet genom att den gavs ut strax efter 
elfte septemberhändelserna i New York. Krachts tredje roman, 
Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten (2008; 
”Jag kommer vara här i solsken och skugga”) är en fantasifull 
dystopi om en tänkt stalinistisk schweizisk Sovjetrepublik som 
befinner sig i ett utdraget krig med resten av Europa.

Till förgrundsgestalterna i denna mycket formmedvetna och 
experimenterande samtidslitteratur hör också Rainald Goetz 
(1954–), vars berättelse Rave (1998) ger en superkonkret och 
konsekvent bild av sex-, drog- och alkoholexcesserna i techno-
miljön. Till detta pop-avantgarde hör även Andreas Neumeis-
ter (1959–). Hans autodiskografi Gut laut (1998) är med sin 
technoinspirerade berättarstil en perspektivförskjutande sam-
tidsskildring av staden ”Mjunik” (München). Uppbyggd kring 
musik och partyn är det en postmodern poproman som skild-
rar en ung mans socialisering in i diskotekvärldens världsfrån-
vända gemenskap. Om möjligt än mer excentrisk än Gut laut 
är den ”performance poetry” som Neumeister presenterade i 
antologin Poetry. Slam! (1996).

I den mediedominerade verkligheten utspelar sig Benja-
min Stuckrad-Barres (1975–) debutroman Soloalbum (1998). 
Han använder sig av populärkulturens citatmontage, collage 
och cut-up-teknik för att genom hopklippta bilder och text 
forma nya identiteter. Tydligt är här vilken avgörande roll 
livsstil, musiksmak, klädval och identifikationen med skåde-



berlinrepubliken …

404

spelare eller filmgestalter spelar i värderingen av andra männi-
skor.

Uppföljaren Livealbum (1999) beskriver en uppläsnings-
turné genom Tyskland och har många självbiografiska drag. 
Stuckrad-Barre gör både skarpsynta och roliga iakttagelser av 
olika kulturmiljöer. Han iscensätter också sig själv mycket 
medvetet i boken, men samtidigt känner han både av pressen 
att prestera och hur det är att vara reducerad till en medie-
schablon.

Den mest drivne av dessa litterära discjockeys är Thomas 
Meinecke (1955–), som i sin roman Tomboy (1998) tar upp 
och jonglerar suveränt med den feministiska diskursen kring 
”Gender Studies”. På ett helt oförlikneligt sätt målar han både 
ett samtidspanorama och applicerar teorierna om socialt kon-
struerad könstillhörighet på sina egna romanfigurer. Dessa 
förkroppsligar inte bara teoriansatserna utan handlar också 
enligt dem. Tomboy förskjuter gränserna mellan litteratur och 
popmusikkultur i den tyskspråkiga samtidslitteraturen och 
har förmodligen framkallat vilsna suckar hos mången äldre 
kulturjournalist.

Kathrin Rögglas (1971–) tjugo korta prosatexter Irres Wetter 
(2001) är en blandform av berättelser, porträtt och undersök-
ningar, ett slags fragmentariska mentala kartor över ett samhäl-
le i stark förändring. Röggla klipper ihop olika sätt att tala och 
skriver med bara små bokstäver när hon scannar av vad som 
råkar fara genom hennes huvud. Texternas provisoriska intryck 
förstärker den kritiska motbild hon ställer upp som kontrast 
till den nya, av medierna skapta bilden av huvudstaden Berlin.

Familjeromaner
Den tyska återföreningens känsla av nyväckt nationell suve-
ränitet gick hand i hand med en önskan om att få tala fritt 
om det som varit. Många ville därför dra ett slutstreck visavi 
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nazisttiden. Nyckelordet var ”normalisering”. Det förde med 
sig ett helt nytt perspektiv på det förflutna. ”Faderslitteratu-
ren” som på sjuttio- och åttiotalen hade lett till kritiska upp-
görelser och brytning med släktband, ersattes kring sekelskif-
tet 2000 med en ny litterär trend, de s.k. ”familjeromanerna”. 
I dem är det inte fråga om klassiskt återberättande av en 
familjehistoria som i Thomas Manns Buddenbrooks. Snarare 
rör det sig om att utan skamkänslor och förbehåll utforska 
allt som legat fördolt och som man tidigare inte vetat om en 
familj. Det handlar också om att gestalta det egna folkets 
lidanden under bombnätter och fördrivning. Det som fram-
förallt utmärker denna nya litteratur är att den används som 
ett medium för en förändrad syn på det förflutna.

Det kan man se exempel på bl.a. i novellen Im Krebsgang 
(2002; ”Krabbans gång”) där Günter Grass berättar om hur 
det tyska flyktingfartyget ”Wilhelm Gustloff” med mer än 
9 000 flyktingar ombord sjunker en isig januarinatt 1945, träf-
fat av tre ryska torpeder. Händelsen skildras ur tre olika gene-
rationers synvinkel och vävs samman av ett aktuellt internet-
perspektiv. Själva fartygskatastrofen spelar en underordnad roll 
i novellen. Grass visar istället hur föräldragenerationen miss-
lyckats med att inordna det nazistiska förflutna i ett demokra-
tiskt diskussionssammanhang inom familjen och samhället i 
stort. Författarens syfte med novellen var därför att öppna nya 
perspektiv. Genom att tala om det tyska lidandet under kriget 
var hans avsikt att förekomma högerextrema gruppers vilja att 
”ta över”. Grass bok sågs som en provokation och debatten 
kom att handla om huruvida det var tillåtet eller inte att i lit-
teraturen skildra tyskarnas lidanden under andra världskriget.

Om frågor till den äldre generationen handlar det även 
hos Ulla Hahn, vars roman Unscharfe Bilder (2003) är en i 
grunden kärleksfull dialog med den egna fadern. Huvudper-
sonen är en femtioårig kvinnlig adjunkt från Hamburg som 
aldrig frågat sin far vad han egentligen gjorde under kriget. 
Fadern, en f.d. lektor i klassiska språk är fyllda åttiotvå och 
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bor på ålderdomshem. Anledningen till att hon vill konfron-
tera fadern med det förflutna är ett besök hon gjort på en 
fotoutställning där hon på en av avrättningsbilderna tycker 
sig känna igen sin egen far i uniform. Hon får en chock av 
vad hon ser. Det ger plötsligt ett helt annat perspektiv på den 
blide, klassiskt bildade fadern som efter kriget och under hela 
sin tid som lärare verkat för att upplysa om nazismen och 
övergreppen i dess namn. Scenerna som utspelar sig på ålder-
domshemmet är närmast att likna vid ett kammarspel med 
fadern och dottern i rollerna. Samtalen mellan de båda kan 
ses som ett försök till terapeutisk befrielse.

Medan det hos Ulla Hahn var faderns krigsförflutna som 
stod i fokus, är det hos Uwe Timm den äldre broderns liv och 
upplevelser under krigstiden som blir belysta i romanen Am 
Beispiel meines Bruders (2003; ”I skuggan av min bror”). Ända 
sedan tidigaste barndom har Timms sexton år äldre bror varit 
hans ständiga, men frånvarande följeslagare. När brodern stu-
par i Ukraina tillhör han dödskalledivisionen, en av de tre 
stamdivisionerna inom Waffen-SS. Han lämnar inte mycket 
efter sig, några småsaker och en krigsdagbok som Timm läser 
om och om igen för att finna svar på sina frågor. I föräldrarnas 
minnen och berättelser lever han vidare som deras ögonsten. 
Men han lever också vidare i det som inte sägs, i en tystnad 
som är mer talande än om den brutits. Am Beispiel meines 
Bruders är både en demontering av en familjelegend och en 
ovanligt öppenhjärtig skildring av den egna familjens decen-
nielånga försök till förträngning av nazisttidens illgärningar.

Ständigt återberättad som familjehistoria är också fördriv-
ningen av tyskarna från de gamla områdena i öst, ett tema 
som Tanja Dückers (1968–) tar upp i Himmelskörper (2003). 
Precis samma spår hade Günter Grass året innan varit inne på 
i Im Krebsgang. Men i Dückers roman utspelar sig det mesta 
2003 och hennes berättelse går ut på att konfrontera de tabun 
inför nazisttiden som ännu finns i många tyska familjer. I 
långa tillbakablickar minns huvudpersonen Freia sin barn- 
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och ungdomstid. Hon anar allteftersom att det finns mer 
än en hemlighet i hennes familj som gör att man tisslar och 
tasslar, inte låtsas om saker och ting, ljuger och förtränger. 
Ju närmare Freia kommer sina morföräldrars bakgrundshisto-
ria, desto större distans får hon också till den, samtidigt som 
hon kämpar med att hålla den känslomässiga bilden av dem 
intakt. Just i denna balansgång ligger mycket av det speciella 
i Dückers roman och blir till slut själva navet kring vilket 
berättelsen snurrar.

Flykt och fördrivning är även temat för Julia Francks 
(1970–) uppmärksammade familjekrönika Die Mittagsfrau 
(2007; ”Hjärtats blinda fläckar”). Romanen inleds med att en 
mor på flykt undan de framryckande ryssarna 1945 gör något 
helt obegripligt: hon överger sin son på en järnvägs station. 
Händelserna i romanen utspelar sig mellan första världskrigets 
början och andra världskrigets slut och rör sig från Bautzen i 
sydöstra Tyskland över Berlin till Stettin vid Östersjökusten. 
Med de båda krigen och det omvälvande politiska skeendet i 
bakgrunden skildrar Franck sedan huvudpersonens och hen-
nes systers liv i Berlin, deras kamp för att överleva i ett kaotiskt 
och sönderbombat Tyskland.

En familjeroman som rekapitulerar både privatliv och öster-
rikisk historia under tre generationer, är Arno Geigers (1968–) 
Es geht uns gut (2005). Huvudpersonen Philipp har fått ärva 
ett gammalt hus i Wiens bättre villakvarter. Motvilligt röjer 
han upp i huset. Men han vill inte gräva ner sig i dunkla famil-
jehemligheter på vinden och i källaren. Geiger låter genom 
tillbakablickar olika släktingar komma till tals och ge sina väx-
lande perspektiv på tiden från1938 till 2001. Han tar fasta på 
bisaker, sidoskådeplatser, obetydliga detaljer i strömmen av 
händelser. Genom att på detta sätt systematiskt förbise de stora 
historiska skeendena träffar han märkligt nog ofta just det 
som är kärnan i det enskilda livsödet: sökandet efter mening 
i en tillvaro som för det mesta är fylld av oräkneliga detaljer, 
avbrutna handlingar och stillastående.
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Den unga judiska litteraturen
Familjeromanernas ”normalisering” var inget som utmärkte 
den unga judiska litteraturen i Tyskland på åttio- och nit-
tiotalen. Den var mindre en litteratur om Förintelsen än efter 
Förintelsen. Det som står i centrum är inte längre själva mass-
mordet på de europeiska judarna, men ändå utgör detta den 
underliggande referenspunkten i de judiska familjeromaner 
som ges ut under nittiotalet. I motsats till den judiska efter-
krigslitteraturen – Paul Celan, Nelly Sachs, Jean Améry– som 
hade sin direkta utgångspunkt i Förintelsen, söker och åter-
upptäcker den unga judiska litteraturen den judiska identi-
teten. Samtidigt betonar den skillnaden mellan det tyska och 
det judiska, särskilt i synen på det förflutna. Tydligt är också 
att de judiska författarna inte känner sig hemma i det tyska, 
respektive det österrikiska samhället, fastän de lever mitt i det.

En av de första i den yngre judiska författargenerationen 
var Lea Fleischmann (1947–). Hennes självbiografiska bok 
Dies ist nicht mein Land. Eine Jüdin verlässt die Bundesrepublik 
kom ut redan 1980. Mottagandet blev mycket positivt trots 
att boken är en svidande uppgörelse med det tyska samhäl-
let. Redan i titeln tar Fleischmann avstånd från det land hon 
föddes i. I sitt sökande efter en judisk identitet hamnar hen-
nes berättare i ständig konfrontation med det okritiska för-
hållningssätt till det förflutna, som hon i sin lärarroll möter i 
klassrum och bland kolleger. Fleischmanns biografi gav den 
tyska publiken för första gången en inblick i vad det innebär 
att leva som jude i efterkrigstidens Tyskland.

Medan det för Fleischmann är identitetsfrågor som står i 
förgrunden, har Maxim Biller (1960–) skoningslöst tagit itu 
med de tysk-judiska relationerna, det ritualiserade sorgearbe-
tet under efterkrigstiden och den ibland ambivalenta synen 
på Förintelsen i det kollektiva tyska minnet. Sedan den första 
berättelsesamlingen Wenn ich einmal reich und tot bin (1990) 
har Biller publicerat flera berättelsesamlingar, romaner och 
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teaterstycken. I dessa provocerar han både judar och tyskar 
genom att excellera i antisemitiska och antityska klichéer, 
men också genom att visa hur fördomar på båda håll frodas  
under fasaden av förment tysk-judiskt samförstånd. Just 
sannings sägandet och maningen till uppriktighet bortom all 
politisk korrekthet är nog Billers särmärke i det tyska kultur-
landskapet.

Robert Schindel (1944–) är inte fullt lika provocerande som 
Biller, men i den omfångsrika romanen Gebürtig (1992) vet 
han att klämma på en av Österrikes allra ömmaste punkter: 
det förflutna. Romanen är ett paradexempel ur den speciel-
la österrikiska ”självhatsgenren”, men framförallt en litterär 
framställning av de problem och svårigheter som utmärker 
samspelet mellan judar och tyskar respektive österrikare i vår 
egen samtid. Romanen handlar inte direkt om Förintelsen 
utan om vilka spår minnet av Förintelsen har lämnat hos 
människor av idag och hur de förhåller sig till varandra mot 
bakgrund av det förflutna.

Liksom hos Schindler och Biller är det hos Rafael Seligmann 
(1947–) kontroverser och provokationer kring den judisk-tysk/
österrikiska relationen som är ständigt återkommande teman. 
Seligmanns historier är ofta tabubrytande både på det sexuella, 
det religiösa och på det politiska planet. Efter publiceringen av 
debutromanen Rubinsteins Versteigerung (1989) beskylldes han 
från tongivande judiskt håll för att vara ”bokackare” eftersom 
boken skildrade judiskt familjeliv negativt och kunde förvän-
tas underblåsa antisemitiska strömningar.

Österrikaren Doron Rabinovici (1961–) knyter samman 
judisk historia med samhällssatir för att på så sätt öppna ett 
samtidsperspektiv på utrotningen av de europeiska judarna. 
Det kan man se i romanen Die Suche nach M. (1997) som tar 
upp hur trauman utlösta av Förintelsen är en realitet inte bara 
för dem som varit internerade i koncentrationsläger utan också 
för deras barn. Romanerna Ohnehin (2004) och Andernorts 
(2011) tar båda upp frågor som är centrala för Rabinovici : 
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krigstrauman, minnen, glömska och förträngning, men även 
identitetssökande och tillhörighet till en plats.

Eva Menasse (1970–) som också är österrikare debute-
rade 2005 med romanen Vienna, en rad fantasifullt fabule-
rande berättelser om den egna judiska familjen som på sin 
flykt undan nazisterna spritts över hela världen. Mera direkt 
anknytning till den österrikiska huvudstaden har den psyko-
logiskt raffinerade berättelsesamlingen Lässliche Todessünden 
(2009) som skärskådar Wiens kulturelit med både humor och 
kritisk blick.

Katja Petrowskajas (1970–) roman Vielleicht Esther (2014; 
”Esther kanske”) slutligen är en berättelse om hennes egen 
judiska släkt, framförallt om de medlemmar av familjen som 
gick under i Förintelsen. Petrowskaja följer de utsuddade spå-
ren efter sin mormorsmor och andra släktingar genom doku-
ment och fotografier i olika arkiv i Kiev, Berlin, Warszawa 
och Moskva. Hon redogör noggrant för sina efterforskningar, 
men hon ger inga definitiva svar. Istället blandar hon fakta 
och fiktion och lämnar genom sina upprepade ”kanske”, frag-
mentariska öppningar i texten. Ytterst mynnar hennes förmo-
danden ut i tankar om vad det innebär att ständigt leva med 
minnena av mördade familjemedlemmar.

Den nya judiska litteraturen står mellan den traditionellt 
judiska kulturen och den tyska, mellan Förintelsens trauma 
och samtidens icke-assimilation. Författarna av denna litte-
ratur befinner sig i ett slags mellansituation av tillhörighet 
och icke-tillhörighet, en belägenhet som kanske kan ses som 
utgångspunkt för en ny judisk identitet i det återförenade 
Tyskland.
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Kanak Sprak – Migrantlitteratur och  
interkulturella perpektiv

Liksom Sverige är Tyskland ett invandrarland och det åter-
speglar sig också i litteraturen. I Tyskland använde man tidi-
gare termen ”gästarbetarlitteratur” för att beteckna verk med 
erfarenheter av emigrantskapets rotlöshet och tröstlöshet, ofta 
i reportage och dikter. Idag talar man om ”migrantlitteratur” 
och menar verk som är skrivna på tyska av invandrare som 
inte är födda i det nya landet men som känner Tyskland som 
sitt – andra – hemland.

Kulturchock, främlingskap, diskriminering och kommuni-
kationssvårigheter är typiska teman i migrantlitteraturen på 
åttiotalet, t.ex. hos Sinasi Dikmen (1945–) och Rafik Schami 
(1946–). I berättelserna Die Sehnsucht fährt Schwarz (1988) 
skriver Schami om Berlin. Han gör en analys av fördomar, 
konflikter och det pris man får betala för att smälta in i ett 
nytt samhälle. De förhärskande känslorna är hopplöshet och 
resignation, men där finns även humor. Stor framgång fick 
Schami med romanen Die dunkle Seite der Liebe (2004; ”Kär-
lekens mörka sida”). På mer än 800 sidor väver författaren 
en förtrollad matta av blodshämnd, släktfejder och Romeo 
och Julia-kärlek och beskriver samtidigt Syriens historia från 
slutet av 1800-talet.

Den resignation man kunde se i tidigare migrantlittera tur 
bryts definitivt på nittiotalet. Det interkulturella perspektivet 
förs nu vidare på ett mera offensivt, kritiskt och självmedvetet 
sätt än tidigare. Det framgår inte minst av Feridun Zaimoglus 
(1964–) provokativa Kanak Sprak (1995) med undertiteln ”24 
missljud från samhällets utkant”. Här handlar det om motbil-
der, röster och utmaningar från en ny kultursfär. I medveten 
motsats till den tidigare gästarbetarlitteraturen visar Zaimoglu 
i Kanak Sprak fram okända vita fläckar på den socialmentala 
kartan över det tyska samhället. Hans bok är livsberättelser av 
andra och tredje generationens turkiska invandrare, arbetslösa, 



berlinrepubliken …

412

rappare, hallickar, knarklangare och psykpatienter. Zaimoglu 
använder en virtuost kreativ stil sammansatt av ungdomsjar-
gong, turkiska vändningar och hip hop-element för att skildra 
dessa människor. Deras språkbruk är det främsta tecknet på 
den negativa särställning de har i det tyska samhället. Det 
språkliga förnekandet av den majoritetskultur som inte vill 
adoptera dem är samtidigt en krigsförklaring mot alla försök 
att bortse från sociala problem genom att kalla dem etniska. 
Vad Zaimoglu vill säga är att de som är födda och har vuxit 
upp i Tyskland, varken kan förstås enbart mot bakgrund av sitt 
etniska ursprung eller bedömas enbart enligt de måttstockar 
som det tyska ”majoritetssamhället” bjuder. Med uppmärk-
samheten kring Kanak Sprak har Zaimoglu bidragit till en 
nyansering av synen på invandrare i Tyskland. För oss i Sverige 
ligger det nära till hands att jämföra hans bok med Jonas Has-
sen Khemiris Ett öga rött (2003).

I senare böcker, t.ex. berättelsesamlingen Zwölf Gramm 
Glück (2004) har Zaimoglu funnit ett helt eget, precist och 
melodiöst diktarspråk långt ifrån det stackatoartade rappande 
som han inledde sin författarkarriär med. Störst framgång har 
Zaimoglu haft med romanen Leyla (2006) om modern och 
hennes uppväxt i 1950-talets Anatolien. Det är en skildring av 
en generation kvinnor som fostrats till underkastelse, men som 
får möta en annan kvinnosyn i det nya hemlandet Tyskland.

En mindre provocerande migrantförfattare med uppmärk-
sammade nya perspektiv på tyskt kultur- och samhällsliv är 
Emine Sevgi Özdamar (1946–). I sina romaner, berättelser 
och pjäser skildrar hon den process som språk- och kulturväx-
ling innebär och använder skickligt nyskapande vändningar 
i ett slags tysk-turkisk språksymbios. Med den självbiogra-
fiska romanen Das Leben ist eine Karawanserei (1991), om en 
turkisk flickas uppväxt under knappa omständigheter, blev 
Özdamar känd för en bredare publik. Även i romanen Selt-
same Sterne starren zur Erde (2003; ”Sällsamma stjärnor stir-
rar ned mot jorden”) hämtar Özdamar stoff från sitt eget liv 
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när hon skildrar sina erfarenheter av Östberlin vid 1970-talets 
slut.

Yoko Tawadas texter skildrar ofta gränsöverskridanden 
mellan Asien och Europa. I Opium für Ovid (2000) korsar 
hon t.ex. en traditionell japansk litteraturform med Ovidius 
myter. Resultatet blir 22 porträtt av kvinnor med grekiska 
namn och hemhörighet i Hamburgs glädjekvarter.

En bestseller blev Wladimir Kaminers (1967–) berättelse-
samling Russendisko (2000; ”Ryssdisco”), om ett brokigt, för-
virrande och kaotiskt Berlin sett ur ryskt invandrarperspek-
tiv. Rysk bakgrund har även Natascha Wodin (1945–) som 
i sina verk tar upp teman som har med identitet, rotlöshet, 
främlingskap, mångkultur och gränsöverskridande att göra. 
Hon debuterade med den självbiografiskt tillbakablickande 
romanen Die gläserne Stadt (1983). I romanen Nachtgesch-
wister (2009) gestaltar hon kärleken mellan en kvinnlig väst-
tysk författare och en känd manlig DDR-författare under den 
tyska delningens sista år. Det är en nyckelroman om Wodins 
mångåriga relation med författaren Wolfgang Hilbig.

Ett sällsynt tyskt perspektiv på invandringen är Sten Nadol-
nys roman Selim oder die Gabe der Rede (1990). Här beskriver 
Nadolny kontakterna mellan en turkisk gästarbetare och en 
tysk student och ger en bild av förhållandet mellan tyskar och 
turkar alltsedan sextiotalet.

Andra namn som uppmärksammats sedan nittiotalet är 
Renan Demirkan, Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker (1991; 
”Svart te med tre bitar socker”); Jakob Arjouni, Idioten (2002; 
”Önska dig vad du vill”); Franco Biondi, In deutschen Küchen 
(1997); Aras Ören, Granatapfelblüte (1998); Galsan Tschi-
nag, Dojnaa (2001); Melinda Nadj Abonji, Tauben fliegen auf 
(2010; ”När duvor flyger”) och Alina Bronsky, Scherbenpark 
(2008).

Migrantförfattarnas verk har alla en stark prägel av inter-
kulturalitet. De skildrar ofta personer med identiteter som 
finner sig till rätta både i det gamla och det nya landet. Långt 
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från att vara en övergående ”Gastarbeiterliteratur” kan man 
se den nya migrantlitteraturen som en respons på en realitet 
som kommer att bestå och även fortsättningsvis synliggöra 
sig i litterära texter. Migrantlitteraturen är en litteratur som 
inte i första hand uppfattar migrationen som förlust, utan 
som en möjlighet, ja t.o.m. en styrka som springer fram just 
ur spänningen mellan det främmande och det egna kultur-
perspektivet.

Tyska ”Krimis”
I Tyskland läser man gärna svenska deckare, men det finns 
också en lång rad spännande tyskspråkiga ”Krimis” att för-
djupa sig i. Faktum är att var fjärde bok som säljs i Tyskland 
är en kriminalroman.

Två schweizare är klassiker i det här sammanhanget. 
 Friedrich Glauser (1896–1938) inledde med Wachtmeister 
Studer (1936; ”Kriminalöverkonstapel Studer”) en serie krimi-
nalromaner vilkas huvudperson är just denne Studer. Friedrich 
Dürrenmatt nådde en stor publik med Der Richter und sein 
Henker (1952; ”Domaren och hans bödel”) där hans huvud-
person, den moraliskt inte helt otadlige kommissarien Hans 
Bärlach ställer sig vid sidan av lagen och visar vilken makt 
okalkylerbara tillfälligheter och ren slump kan ha över logik 
och rättvisa.

Tysklands första deckardamer är Ingrid Noll (1935–) och 
Doris Gercke (1937–). Noll debuterade med Der Hahn ist 
Tot (1991; ”Tuppen är död”). Hennes både lättillgängliga och 
humoristiskt-ironiska deckare skildrar ofta kvinnliga levnads-
öden med feministiska förtecken. Det kan man se t.ex. i Die 
Apothekerin (1994; ”Den lömska apotekerskan”), Kalt ist der 
Abendhauch (1996; ”Min käre Hugo”) och Röslein rot (1998; 
”Lilla rosenknopp”).

Doris Gerckes första kriminalroman hade titeln Weinschrö-
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ter, du mußt hängen (1988; ”Du skrattade, du ska dö”). Här 
introducerade hon den storväxta, 55-åriga kvinnliga krimina-
laren Bella Block som återkommer t.ex. i Kinderkorn (1991; 
”Vad angår det dig, Bella Block?”), Die Frau vom Meer (2000; 
”Kvinnan från havet”) och i Tod in Marseille (2010).

Petra Hammesfahr (1951–) publicerade sin första thriller 
1991. Sedan följde en rad psykologiskt intrikata bästsäljare, 
t.ex. Die Sünderin (1999; ”Synderskan”) om en ung kvinna 
som gömmer sig bakom en fasad av normalitet tills mar-
drömmen inom henne bryter fram. Emotionella krissituatio-
ner som leder till brott handlar det också om i Bélas Sünden 
(2003; ”En otrogen man”). I dessa båda romaner liksom i Der 
Frauenjäger (2011) är det ”normala” människor som till synes 
helt oförklarligt begår sällsynt brutala och lömska brott.

Andrea Maria Schenkel (1962–) klev 2006 direkt in på 
de tyska bestsellerlistorna med den kusliga kriminalromanen 
Tannöd (”Mordbyn”). Uppslaget hade hon fått av sex oupp-
klarade mordfall i en bayersk by 1922. Allt tyder på att en 
av berättarna i boken är mördaren. Även Schenkels följande 
roman Kalteis (2007; ”Kalteis”) har verklighetsbakgrund. 
Med precision och psykologisk klarsyn följer Schenkel den 
mördande våldtäktsmannens liv baklänges.

Advokaten Ferdinand von Schirach (1964–) utgår i sina 
böcker från de autentiska erfarenheter han haft som försvara-
re i brottmål. Men miniatyrberättelserna i Verbrechen (2009; 
”Brott”) återger också träffande sådant som tristessen på en 
polisstation eller hur det kan se ut i huvudet på en yxmördare. 
I rättsprocessernas värld utspelar sig även uppföljarböckerna 
Schuld (2010; ”Skuld”) och Der Fall Collini (2011; ”Fallet 
Collini”).

Ett verkligt rättsfall rör det sig också om i Thomas Hettches  
(1964–)  kriminalroman Der Fall Arbogast (2001; ”Fallet 
Arbogast”). Hettche tar upp en känd rättsskandal om en man 
som på osäkra grunder 1955 döms för att ha begått ett sexual-
mord, men som slutligen frikänns fjorton år senare.
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Både annorlunda och angelägen är Frank Schätzings 
(1957–) tusensidiga roman Der Schwarm (2004; ”Svärmen”) 
som har undertiteln ”en ekologisk thriller”. Schätzing skild-
rar ett gobalt katastrofscenario där havets invånare som under 
lång tid utsatts för människans rovdrift, slår tillbaka under 
ledning av en okänd och skrämmande intelligent svärmvarelse.

En levande tysk samtidslitteratur
Geografiskt sett representerar den tyska litteraturen efter 1989 
Tyskland, Österrike och Schweiz, men innehåll och teman i 
denna litteratur är allt annat än nationella. Förväntningarna 
på den tyska litteraturen är nu också annorlunda än tidigare. 
Medan man efter 1945 sökte existentiella och moraliska svar 
i litteraturen, höll man kring 1968 fram en social och politisk 
måttstock som på sjuttiotalet avlöstes av den ”nya subjektivi-
teten” med jaget i fokus.

Under nittonhundratalets båda sista årtionden såg vi 
språkexperiment, simulering av verkligheten, självbiografiska 
och dokumenterande återblickar på det förflutna. Till det 
kom beskrivningar av Stasi-syndromet och rådvillhet inför 
allt det nya i återföreningens spår. Men även det intellektuella 
medvetandet hade förändrats. Nazismen, fadersupproret, stu-
dentrörelsen, öst–väst-problematiken liksom Förbundsrepu-
blikens och DDR:s fyrtioåriga historia var för den riktigt sena 
nittiotalsgenerationen inget annat än ett slags bygglåda full 
med textidéer. Samtidigt fanns det ett sökande efter auten-
ticitet och direktåtergivning av den verklighet som genom 
de elektroniska medierna blivit alltmer undanglidande och 
manipulerbar.

Litteraturen under 2000-talets första decennier har fört 
med sig både uppgörelser med det förflutna i familjens hägn 
och skildringar av det egna, tyska lidandet under andra 
världskriget. Även ett starkt medvetande om kris och om 
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människans utsatthet i tillvaron utgör teman för dagen. Tysk 
litteratur av idag är medveten om sina rötter, men förstår sig 
samtidigt som en del av en global, litterär värld där man tar 
till sig inflytelser från många olika håll.

I allt detta föränderliga ter sig den tyska samtidslitteratu-
ren särdeles levande och vittnar om hur öppen och tillåtande 
medvetandehorisonten är i dagens Tyskland.
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