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Prolog 

Är jag en diktare? Var jag det stundom? Jag vet ej. På 
franska finge jag inte heta poet. Ty fransmännen skiljer 
klokt mellan rimsmed och en vilkens språk talar rent ut. 
Den förre får heta diktare, den andre auktmr, stilkonstnär 
eller skriftställare; och man aktar helt visst hans talang 
lika mycket. Diktare får han ändå inte kallas:han svarvar 
ej verser. Prosan har nu alltid varit min sak, från den 
dag då gossens första kärlekssorg blommat ut och ynglingen 
tidigt gjorde sig nyktert redo för verket. Ett ädelt 
vapen smidde han sig, den känslige, då för att uthärda 
världen. Och han bar det behagfullt:jag medger att fram
gång och lycka krönte min omsorg om tyska språket, och 
jämbördig därför fann jag mig vara med mången poet i 
värde och insikt. Samvete synes mig främst vara prosans 
mening och syfte:hjärtats medvetenhet och det fina 
gehörets tillika. Prosan för mig blev moral och musik 
så jag odlat den ständigt. Blev jag då diktare? Ja-ty 
när ursprunglig kärlek till språket blandas med all vår 
kärlek och alla er far enheter, då skall man oförskräckt 
tala om diktning, då gäller det ordet ••• 

Thomas Mann 
ur Sången om ett barn 

"Ty ordet var människans ära, och det 
ensamt gjorde livet människovärdigt. 
Inte bara humanism utan all humanitet 
överhuvud, all mänsklig värdighet, 
aktning för människan och mänsklig 

självaktning var oskiljaktigt förbundna 
me~ ordstf med litteraturen ••• " 

Thomas Mann 
ur Bergtagen 
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rtiRORb 
Som en a v v~r tids största diktare kommer Thomas Mann 
att ing~ i världslitteraturen s~som en mästare i den 
litterära konstformen. Med enas tående analytiskt skarp
sinne och spr~klig kraft har han skildrat en epok. 
Att jag valt att arbeta med Thomas Mann beror bl.a . p~ 
en stor beundran för denna utsökta förm~ga. 

Tillvägag~ng ssättet har varit en studie och analys av 
varje enskilt verk , me~ koncentration p~ den till svenska 
översa tta skönlitteraturen av Thomas Mann. Därefter har jag 
sammanfa ttat mina intryck i en samlad bibliografi med till
hörande annotationer. I bibliografin har jag angett den ut
g~va jag har arbetat med.Därför medföljer en kronologisk 
förteckni ng över originalutg~vor och första svenska utgivning 
som ett upplysande komplement. 
Mitt arbete har disponerats ~å följande sätt:färst en 
biografisk presentation. Sedan kommer en annoterad bibliografi 
över Thomas Manns skönlitterära produktion. Därpå redovisas 
litterat ur utgiven Jm Thomas Mann. Denna bibliografi är på 
intet sät t komplett, utan täcker bara ett urval av den 
rikliga Thomas Mann-forskningen . slutligen har jag samman
ställt en kronol og isk förteckning av annoterade verk med 
det egentliga ut gi vningsåret och i parentes den första 
svenska utgivningen, samt en kronologisk krönika över 
Thomas Manns liv. 

Borås, vårterminen 1982 

Maria Sunebrand 
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THOMAS ~NN-KONFLIKTEN LIV OCH ANDE 

" ••• Vilken lycka fBr världen och fHr Tyskland 
att det finns genier som Thomas Mann: 
en personlighet där stor konst och moralisk 
hHghet är så fHrenade. 
Vilken lärdom ger oss inte den gestaltent 
Vilken djup frisk källa är inte hans verkt 

Eyvind Johnsson 

Barndomen och uppväxttiden 

Thomas Mann (1875-1955) växte upp i ett förmöget borgarhem i 
staden LUbeck, en stad s om kom at t ha en stor betydelse för 
Manns skaparkraft , detta framhä ver han framför allt i romanen 
Huset Buddenbrock. 
Fadern hade en ledande s t äl lning i det dominerande köpmanna
skiktet , liksom han var fami ljen s självskrivne huvudperson. 
Bar ndomsmil j ön reflekteras t ill stor del i Huset Buddenbrock. 
Som en kont r ast till faderns k rassa affärssinne stod den 
med sydländskt te mperament , ko nstnärliga modern. Hon var 
musikalisk oc h sjöng oc h s pelade för Thomas och hans fyra 
syskon. Dock var det a llt fö r s tora olikheter mellan 
syskonen, v i l ka yt t rade s i g i konflikter och öppna brytningar. 
Brodern Heinrich var al l t f ör r adi kal för den humanistiske 
Thomas. Själv var Thomas e t t st ills amt och fantasifullt 
barn, men kände en stark motvil j a mot skolmiljön och dess 
preussiska anda. I sitt motstånd fick han delvis stöd från 
sina "liberala" fHräldrar. 

Efter faderns död och firmans likvidering flyttade modern 
till MUnchen med döttrarna och yngste sonen. Thomas stannade 
i LUbeck några terminer innan han anslöt sig till den 
övriga familjen. Då stod han också i opposition mot hemstaden 
och hade ingen avsikt att återvända. 

Debuten 

Efter ankomsten till MUnchen skrev han in sig som studerande 
både vid universitetet och tekniska högskolan. Han uppgav 
sig vilja bli journalist. Samtidigt gjorde han flera 
"bildningsresor" till Italien, moderns hemland. 
År 1898 utkom hans första bok, Lille herr Friedemann. 

Munchen-fascination och protest 

Thomas Mann kom alltid att framhäva sin kluvenhet i för
hållande till staden Munchen-trots att han var bosatt där 
ända fram till landsflykten år 1933. Manns känsla för staden 
bestod både av fascination och protest ••• "dess omfattande 
konstnärliga kultur är mindre andlig än sinnlig".(I 
Betrachtungen eines unpolitischen) 
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Tidiga förebilder 
Nietzsce-Schopenhauer-Wagner 

"Der Mensch ist ein Seil, geknUpft 
zwischen Tier und Ubermeasch, 
-ein Seil Ub er einem Abgrunde." 

Friedrich Nietzsche, 
Also sprach Zarathustra 

Läromästaren för Thomas Mann blev framför m~nga andra Nietzscåe. 
Beröringen med honom blev i hög grad bestämmande för hans 
andliga utveckling. Fr~n första stund betonade han hur 
främmande han stod för Nietzsches människouppfattning . 
Han ans~g den b~de modebetonad och vulgär och förkastade 
filosofins inverkan p~ tiden. Thomas Mann vcr kritisk mot 
d~tidens modefilosofer, även Schopenhauer. I Nietzsches 
filosofi är "ddcaden ce" ett nyckelord-en yt tring som Mann 
värjde sig mot med en slags hatkärlek. Likas~ kämpade han 
emot den förtrollning som Richard Wagners musik utövade 
p~ honom. Han förvandlar känslan till sin egen privata och 
konstnärliga konfllk~-den mellan livet och konsten. 
Hans förbundna andar:Schopenhauer , Nietzsche och Wagner
men det var i första hand Nietzsches livsfilosofi som hade 
det största inflytandet. En hel generation kom att p~verkas 
av Nietzsches övermänniskosyn, en syn som i själva verket 
föreb~dade andra världskriget ••• 

Huset Buddenbrock 

Mellan 1894 och 1899 skrev han ett tiotal noveller, skiftande 
till format-och kvalitet. Efter ett önskem~l fr~n sin 
förläggare skriver han 1897 sin första roman-Huset Buddenbrock. 
Mottagandet var att börja med blandat, kritiken fann den 
för lång och tung och försäljningen gick trögt första ~ret. 
Men det kom att förbytas i framg~ng och Thomas Manns 
definitiva etablering som författare. 

Katharina Pringsheim-och familjeliv i MUnchen 

I samband med att Thomas Mann blivit etablerad författare 
träffar han Katharina Pringsheim, även kallad Katja och 
dotter till en judisk matematikprofessor, vars hem inbjudit 
Mann till litterära salonger. I februari 1905 gifte de sig. 
Barnen kom i rask följd-Erika och Klaus 1905 och 1906, Gala 
och Monika 1908 och 1910. 
Familjen stannade i MUnchen i nära tjugo ~r, under krig och 
revolutioner, fram till nazismens maktövertagande-och 
landsflykten 1933. Då hade ytterligare tv~ barn kommit till 
världen-Elisabeth 1918, Michael året därp~. 
Miljön är mycket belysande när det gäller Thomas Manns verk. 
Hans samtidsberättelser kan till övervägande del lokaliseras 
til l de kvarter i MUnchen där han bodde och rörde sig. 
Utifr~n sett förlöpte allts~ Thomas Manns liv under förkrigs
tiden lugnt och borgerligt stadgat, men det saknades inte 
oroande händelser inom familjen. B~da systrarna kom under 
olyckliga omständigheter att ta sitt liv. Vid krigsutbrottet 
1914 inleddes den berömda brödrastriden mellan Thomas och 
brodern Heinrich som kom att påg~ i många ~r. 
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Konstnärsnovellerna 

I de följande verken från Tristan och Tonio Kröger till 
Döden i Venedig ifrågasätter Thomas Mann konstnårens gärning, 
hans hållning till livet, hans existensberättigande. I 
följande verk, liksom i Döden i Venedig, bekänner Mann 
sin hemliga sympati för och fascination av "döden". Han 
ser också "sjukdomen" som något uppbyggligt och förfinat 
tillstånd. Sjukdomen drabbade främst dem som var födda offer, 
känsliga, passiva människor som inte älskade livet tillräckligt 
för att leva och överleva. De hängav sig åt konsten istället 
för att odla fysisk motståndskraft. I Bergtagen säger Mann: 
" ••• sjukdomen är ingenting annat än et~örklätt uttryck 
för kärlekens makt, och alla ejukd6mar~ä r bara förvandlad 
kärlek", 
Ar 1912 kom novellen Döden i Venedi ~, med"lidelse och för
virring" som centrala teman. Konstnär ligt står den som en av 
Thomas Manns vackraste berättelser. Den är genomvävd av 
symboler och antydda ledmotiv, som bidrar till den " musikaliska" 
framtoningen. 

Bergtagen 

Ar 1912 var fru Mann intagen på ett sanatorium i Davos, för 
en lindrigare lungåkomma. Thomas Mann som medföljt sin fru, 
fick där impulser till den väldiga bildningåremanen Bergtaten, 
men långa, omvälvande världshändelser medförde många av ro t, 
inndn aen slutligen utkom år 1924. T jugotdlet var en tid av 
skiftande och märkliga romanexperiment i europeisk litteratur. 
Bergtagen blev, inte minst till författarens förvåning, en 
framgång och nådde en internationell läsekrets. Bergtagen 
är också en psykoanalytisk roman, påverkad av den samtida 
Sigmunä ' Freuds lära. 

De politiska inläggen-mellankrigsåren 

Under krigsåren inledde Mann sin mycket omtvistade bana som 
politisk skriftställare. I Betrachtungen eines Unpolitischen 
kom Mann med uppseendeväckande inlägg i dagens frågor. Hans 
hållning var starkt tyskpositiv och han är hänförd över det 
som sker. Hans inställning är svårförklarad och mycket 
debatterad. Troligen var han påverkad av Nietzsche och hans 
framhävande av den tyska kulturen gentemot omvärlden. 
Mann mötte häftiga reaktioner bl.a. från brodern Heinrich, 
som var mer radikal i sin livsåskådning. Manns första 
politiska arbeten, genomträngdes av konservativa, nationalistisk2 
och reaktionära meningar. 
Dock övergick Manns romantiska uppfattning till ett fast 
fördömande av allt vad nationella tankegång ar hette. Han 
blev istället en talesman för det nya Tyskland-den tyska 
Weimarrepubliken. Han bekämpade envist den växande nation
alistiska reaktionen i Tyskland. 1930-talet bröt in och 
Mann fortsatte med sina varnande tal och skrifter men tvangs 
efter omständigheterna att gå i landsflykt år 1933. Han 
ville inte tro på nazismen utan appellerade i det längsta 
till förnuftet. Men hans vädjan fick inget gensvar ••• 
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Nobelpriset i litteratur 

Svenska akademien med Anders Österling i spetsen föreslog 
Thomas Mann till nobelpriset, framför allt i hans egenskap 
av författare till Bergtagen.Men de övriga i akademien 
tvekade ••• Det var främst Fredrik Böök, tjogo-talets dominerande 
svenske litteraturkritiker, som motsatte sig. Hans reserv-
ation bestämde motiveringen av priset, när Thomas Mann 
slutligen erhöll det ~r 1929. Nobelpriset gick inte till 
Bergtagens författare utan till författaren av familjeromanen 
Huset Buddenbrock. Fr~n att ha varit förtjust i nobelceremonierna 
kom Mann att ta avstånd fr~n priset och dess motivering, 
främst p.g.a. den nedgörande kritik som Bergtagen utsattes 
förav den svenska nobelpriskommitten. 

Exil~ren 

Efter ett par asyl~r i Schweiz emigrerar familjen ~r 1938 till 
USA. Under denna tid följde efter Bergtagen nästa projekt-
den väldiga romansviten Josef och hans bröder, som delvis 
inspirerats av in t ~ yc k från resor i Egypten och Israel i 
början p~ 30-talet. 
Mann erhöll amerikanskt medborgarskap, vilket han behöll 
fram till sin död, även efter det att den växande vantrivseln 
med den ändrade atmosfären i USA 1952 fick honom att ~tervända 
till Europa. Samtidigt som Mann personligen deltog i president 
Roosevelts valkampanjer förde han propaganda mot det nazistiska 
Tyskland. Hans utfall hade två motiv, dels hatet och strävan 
att avslöja nazismens brott, dels behovet att för omvärlden 
förklara varför de svaga landsmännen låtit sig förledas. 
Under de skakande upplevelserna av en världskonflikt som allt 
mer växte ut till ett förintelsekrig hade Thomas Mann börjat 
utarbeta planen på det verk som kanske blev hans kusligaste: 
Doktor Faustos. 

Goethe 

Thomas Manns h~llning ändrades starkt under tjugo-talet. 
Han var dittils nyromantiker med Wagner, Schopenhauer och 
Nietzsche som sina andliga ledare. Nu närmade han sig Goethe 
och fördjupade sig under ~rtionden i hans personlighet och 
verk. Goethe kom allt mer att bli den stora förebilden. 
Romanen Lotta i Weimar som utgavs 1959 är en produkt av detta 
engagemang. Detär en roman om Goethes ungdomsvän Lotta i 
Werthers lidanden. 

Hemkomsten 

Efter återvändandet till Europa 1952 bosätter sig Thomas 
Mann i Schweiz där han lever fram till sin död 1955. Den 
litterära utgivningen dessa år utgörs bl.a. av Den bedragna
e n lång novell. Svindlaren Fel i x Krulls bekännelser blev 
Thomas Manns si s ta, men ofullbo rdade ro man. 

"Människan är motsatsernas herre , de ä r till genom henne, 
och sålunda är hon förnämare än de . Förnämare än döden, 
alltför förnäm för den-det är friheten i hennes huvud . 
Förnämare än livet, alltför förnäm för det-det är fromheten 
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i hennes hjärta. Där gjorde jag en drömdikt om människan ••• " 

Thomas Mann 

"Ideer skulle aldrig fattas mig, 
om jag också blev 120". 

ur Bergtagen 

Thomas Mann, 1952 
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EN ANNOTERAD BIBLIOGRAFI ÖVER THOMAS MANNS ROMANER OCH 

NOVELLER. 

ROMANER:Hce, Mann, Thomas 

Mann, Thomas : Bergtagen 1-2 l översättning av Karin 
Boye. - Stockholm, 1976. - 864 s. 

Orig:s titel : Der Zauberberg, 1924 

Bergtagen är en roman om ett schweiziskt högf jällssanatorium , 
~är den unge Hans Castorp satt frivilligt fången i sju år. 
Ty frihet från tiden betyder frihet från livets krav, 
sjukdom betyder frihet. 
Trots bekvämligheten utvecklas Castorp andligt, främst genom 
den påverkan filosoferna Settembrini och Naphta utsätter 
honom för. Under ty sta, kalla vinternätter fördjupar han 
sig i tjocka vetenskapliga ~öckeri Han förvånar sin kusin 
Joachim-också patient på sanatoriet-med sina intressen och 
kunskaper. Det är i själva verket passionen för den sjuka 
ryskan Claudia, en aspekt av "döden" i romanen, som kommer 
Castorp att tänka, at t fråga oc h grubbla över livet , dess 
uppkomst och dess väsen. Men mänskligt mognar han ändå 
inte. 
Romanen slutar med krigautbrottet 1914, som ble v det åsk
slag som äntligen väckte Hans Castorp. 

Mann, Thomas : Doktor Faustus : den tyske tonsättaren 
Adrian Leverkuhns liv skildrat av en vän l översättning 
av Nils Holmberg. - Stockholm, 1948. - 521 s. 

Orig;s titel : Doktor Faustus : das Leben des deutschen 
Tonsetzes Adrian LeverkUhn, 1947 

Romanen har· två huvudpersoner; den tyske tonsättaren Adrian 
Leverkuhn och berättaren, lektor Zeitblom, Leverkuhns 
barndomsvän. 
Berättelsen är både en konstnärsroman, vars huvudperson 
är en syndare som hemfaller åt djävulen och döden-och 
en politisk roman som uttrycker tyskarnas förräderi och 
landets sorgliga öde. 
Romanen handlar främst om musikern Leverkuhn, en över
människa, kylig och hånfull. Efter kontakt med en prostituerad, 
smittas han av syfilis, men läkare hindras att ge honom 
bot, varför hans kropp bryts ned-samtidigt som hans inre 
skaparkraft stegras och med en frigjordhet åstadkommer 
han en enorm produktivitet. Det är det rus som Leverkuhn 
säges uppleva sedan han smittats av djävulens redskap-
ett våldets och ondskans rus. Det centrala i boken är 
djävulsmakte n, berusningen av den onda makten. 
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Mann, Thomas : Hans kunglig höghet l översättning av 
Nils Holmberg. - Stockholm, 1961. - 318 s. 

Orig:s titel : Königliche Hoheit, 1909 

Hans kunglig höghet är en sagoroman, som till sin kärna 
är tragisk och problematisk men får ett lyckligt s l ut
precis som i de gamla sagorna. 
Huvudpersonen, prins Klaus Heinrich, är en ung man som 
övervinner sin furstliga isolering och mognat till ansvar 
genom den räddande kärleken. Prinsens förvandling bry t er 
hans isolering och han vinner "prinsessan". Fabeln har 
onekligen banala drag, syntesen höghet och lycka bör 
betvivlas. På ett skämtsamt sätt görs prinsen till äkta 
man och till folkets lyckobringare. Ett substitut i de n 
trista vardagen. 
Romanen har deag av operetternas populära tema-efter mänga 
förvecklingar vinner äntligen den fattige prinsen i det 
lilla furstendömet den rika miljonärskan. Trots sin humor
och emellanåt tragiska karaktär är Hdns kunglig högbet 
en av Manns obetydligaste romaner. 

Mann, Thomas : Den helige syndaren l översättning av 
Nils Holmberg. - Stockholm, 1952. - 298 s . 

Orig:s titel : Der Erwählte, 1951 

Trots a tt romanen är en lek f ull munk be r ätte lse, saknar 
de n e ge ntlig religio s itet. Den gode fader Cl e mens , munken 
oc h berät t aren , leke r med dockor oc h roar ofta läsaren · 
med s in s piritue ll a ordkons t och s ina ironiska kommentarer. 
Cle mens skeps ~ s är stor och överväger hans fromhet. 
Berättelsen ti lldrar s i g under obestämd medeltid med en 
språklig blandning av arkaiskt och modernt. I framställningen 
infogas citat och vändningar ur medeltida diktning, 
ofta parodie r ade -hela avsnitt är också skrivna på vers. 
Denna medel ti dspastisch är en aning svårgenomtränglig i 
all sin lärdom och djupsinnighet-kanske det främsta 
exemplet på Manns virituosa språkkonst. 
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Mann, Thomas : Huset Buddenbrock : en fami ljs förfall l 
översättn ing av Walberg Hedberg. - Stockholm, 1975. -
587 s. 

Orig:s titel : Buddenbrooks : Var fall einer Familie, 1901 

Genom återb lickar och inblic kar i fam iljen Buddenbrocks 
s l äktk rö nika , f år vi följa fy ra generationer från 18j5 
till 1877. Bokens underrubrik avslöjar den högborgerliga 
familjens gradvis a förfall. Romanen skildrar ju en släkts 
förvandling från livsdugligt köpmannaskap till konstnärlig 
förvining . Aterigen återkomme r Manns ledmotiv-konflikten 
mellan liv och konst. 
Hemstade n LO back är centrum för handlingen, men tyngdpumkten 
ligger på familjen vid Mengstrasse-och huvudpersonen Thomas 
Buddenbrock. Det är vardagsliv med samtal, umgänge, måltider, 
fester, kärleksbekymmer och ekonomiska framgångar och 
motgånga r som vi får bevittna. Huset BuddenbrQck är för
modligen en av Manns mest realistiska romaner. Det var 
också genom detta verk som Thomas Mann erhöll nobelpriset 
1929. En motiver ing som förvånade, eftersom efterföljande 
verk ansågs mer bet yde lsefulla ••• 

Mann, Thomas : Jaakaps upplevelser l översättning av Nils 
Holmberg. - Stockholm, 1946. - 472 s. 

Orig :s titel : Die Geschichten Jaakops, 1933 

Detta är den första delen av fyra i den väldiga romansviten 
om Josef och hans bröder. Det väldiga stoffet bildar delvis 
en bakgrund till Jossfs och patriarkernas legender, myter 
och öden. Den första delen handlar dock inte om Josef, 
utan Jaakop, vars liv och öden i stort rullas upp baklänges. 
Bokens tyngdpunkt ligger i skildringen av Jaakaps och Rakels 
kärlekssaga. Boken slutar med Rakels död vid Benjamins 
födelse. Kanske är detta den livligasta delen i den stora 
romansviten. I den är sammanträngt ungefär allt det som 
hände i världen eller i bibelns värld från dess skapelse 
och till dess Josef började ådra sig brödernas hat. 
Manns gammal-testamentliga romancykel utmärks av sin visdom 
och humanitet i en hemlighetsfull mytisk sfär. 

Mann, Thomas : J osef försörjaren l översättning av Nils 
Holmberg. - Stockholm, 1944. - 666 s. 

Orig:s titel : Josef, der Ernährer, 1943 

Den fjärde och sista delen i Josef-berättelserna skildrar 
Jossfs liv från och med fä nge l set iden. Vi har följt hans 
inre utvec kling, hur hans framgång i Egypten påverkat 
honom och hur han förvandlats från en andlig myt till en 
verklig människa. I Josef-gestalten har en slags förening 
av natur och ande skett . Manns gamla antiteser tycks ha 
övervunnits ••• genom att antyda att det kanske är Guds stilla 
förhoppning. Josef blir därmed en repressentant för något 
nytt-en syntes av det förgångna och nuet. 
Josef-romanen är en med imponerande sakkunskap och tydlig 
realism utförd skildring f rån patriarkernas tid och Egypten. 
En stor roman om människan och human itetens pro blem, fylld 
av återkommande ledmotiv och symboler. 
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Mann, Thomas : Josef i Egypten l översättning av Nils 
Holmberg. - Stockholm, 1950. - 701 s. 

Orig:s titel : Joseph in Ägypten, 1936 

I den tredje d~len om "Josef och hans bröder" har Josef 
befriats fr~n brunnen och förts till Egypten, där han 
säljs till Potifars hus. Detta land betydde för Josef och 
hans släkt underjorden, där fanns en tuktlös tro och kult. 
Den här delen har en annan karaktär än de övriga-den är 
ocks~ mer traditionell i sin berättarstil. 
Josef är nu i tjänst i Faraos hus, där han ar drömtydare 
och r~dgivare. Han vinner stora framg ~ngar , mycket beroende 
p~ den nya tidsanda som uppst~tt, nu höll man sig inte 
längre fientlig mot utländska element. Efter berättel sens 
fram~tskridande blir det mer och mer klart att Jossfs 
historia utspelas p~ det jordiska planet. Den mytiska 
slöjan fr~n de b~da först a delarna upplöses. 

Mann, Thomas : Lotta i Weimar / öve rsättning av Nils 
Holmberg. - Stockholm, 1975. - j13 s. 

Orig:s titel : Lotts in Weimar, 1939 

Datt~ är Manns stora roman om Goethe. Fabeln berättar om 
den ~ldrade Charlotte Kestner, Lotta från Goethes Werther
dagar1 som besöker Weimar hösten 1816 för att hälsa på sin 
syster och samtidigt ~terser ungdoms vännen Goethe. De 
möts endas t en g~ng, vid en formell middagsbjudning i 
Goethes hus. Före detta sker ingent ing annat än att Charlotte 
samma dag sam hon ankommer tar emot en rad besökare som 
avlöser varandra, m~nga med anknytning till den store 
poeten. Charlotte, en g~ng Goethes stora kärlek, märker 
förändringen hos sin tidigare beundrare. Han är trots sin 
stora berömmelse en mycket ensam och isolerad man. Lottes 
besökare utg~~: bl.a. av Adele Schopenhauer, syster till 
filosofen och som refererar skvallret i Goethes kretsar. 
slutligen sonen August, som får fadern att framstå i ett 
ofördelaktigt mörker. 
"Lotta" är en fascinerande bok i en realistisk och dokument
erande form. 

Mann, Thomas : Roman om en roman : hur "Doktor Faustus" 
kam till l översättning av Nils Holmberg. - Stockholm, 
1949. - 284 s. 

Orig:s titel : Die Entstehungsgesichte de s "Doktor 
Faustus" : Roman eines Romans, 194~ 

Före Doktor Faustus kom en berättelse som Thomas Mann 
kallade Roman om en roman. Den skildrar hur och i vilket 
sammanhang den förra romanen kom till. Där uttrycker Mann 
sina avsi kter med boken, vad han ville skapa och framför 
allt vad han ville avslöja. Han ville göra Fa~stus till 
sin "djärvaste och hemskaste" skapelse, ett tidsdokument 
men ocks~ en studie i ond ska , represen terad av Ty sklands 
andliga och politiska utveckling fram till 1945. Romanen 
skulle innefatta honom sjä lv, samtidigt som ha n skildrade 
Tysklands öd e och det hemska lidande landet v~llat honom. 
Han räknar upp sina otaliga hjälpkällor;allt fr~n stora 
klassiker som Mozart, Beethoven m.fl. till teologiska, 
medicinska och historiska verk-och naturligtvis fördjupade 
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han sig i Nietzsches skrifter. Han redogör också för alla 
sina problem i samband med gestaltandet av romanen. 
Boken är värdefull som en förberedelse till den mäktiga 
Doktor Faustus. 

Mann, Thomas : Svindlaren Felix Krulls bekännelser l 
översättning av Nils Holmberg. - Stockholm, 1961. -
352 s. 

Orig:s titel : Bekenntnisse des Hochstaplers Felix 
Krull, 1954 

Th omas Manns sista men icke avslutade roman är en skälm
roman om Felix Krull, som söker vinna världen men bedrar 
den, åtminstone t ill en del. Han är en klipsk och vacker 
skojare, mycket medveten om sin charm och lätthet i att 
dupera sin omgivning. Felix själv älskar från tidiga år 
att klä ut sig och byta identitet. I olika skepnader vinner 
han sina stora framg ångar. Trots det känner man sympati för 
honom. Felix Kru lls slutsats är att genom konst-och annan 
svindel hålla sig över den tarvl iga motsatsen, d.v.s. det 
eländiga i livet. 
Krull är vänlig och human, saknar varken medkänsla eller 
förnuft-me n han talar allvar i en komisk och ironisk stil 
och är full av iver att utveckla sina kunskaper . Boken är 
fylld av självironi, bisar ra och festliga ep isoder be
rättade med en utsökt s til. 

Mann, Thomas : Den unge Josef l översättning av Nils 
Holmberg. - Stockholm, 1947. - 377 s. 

Orig:s titel : Der junge Joseph, 1934 

I det andra bandet av Josef-verket lämnar vi Jaakap och 
älsklingssonen Josef och hans historia tar vid-historien 
om han och brödernas fiendeskap. 
De äldre bröderna tycker inte om honom, utan känner djup 
avund mot faderns favorisering av Josef. Men den yngre 
brodern-och helbrodern, den lille Benjamin, går gärna vid 
hans sida och hör sagor berättas. De illvilliga bröderna 
hämnas Jossfs gunst och slänger honom i en brunn innan 
han säljs till egyptiska köpmän och blir slav i Tebe, 
Potifars stad. Denna del, liksom den första om Jaakop, 
är mycket hemlighetsfull och mytisk i sin karaktär-
Joser upplevs fortfarande som en överjordi sk gestalt. 
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NOVELLER:Hce,~, Thomas 

Mann, Thomas : Den bedragna : berättelse l översättning 
av Nils Holmberg. - Stockholm, 1954. - 111 s. 

Orig:s titel : Die Betrogene, 1953 

Man kan kalla den här berättelsen antingen en lång novell 
eller en kortare roman, därför att den är skriven i den 
klassiska novellens stil-men är lite längre till formatet 
än den traditionella novellformen. . 
Fru Rosalie von Tummler, änka efter en officer och bosatt 
i Dusseldorf på 1920-talet, förälskar sig i en amerikan, 
ung nog att vara hennes son. Hon är 50 år gammal, men får 
nu uppleva att hennes menstruationer återkommer. Hon 
jublar över detta, uppfattar det som en ny gåva av den 
natur som hon alltid omfattat med naiv kärlek och tilltro. 
Men naturen sviker henne grymt-symptomen innebär livmoders
cancer och den stackars kvinnan dör, in i det sista trots 
allt bekännande sin tro på naturen. 

Mann, Thomas : Döden i Venedig l översättning av Nils 
Holmberg. - Stockholm, 1952. - 65 s. 

Orig:s titel : Der Tod in Venedig, 1912 

Det här är berättelsen om den åldrande författaren Gustav 
von Aschenbach, som på en rekreationsresa till Venedig 
förälskar sig i en vacker pojke och samtidigt smittas av 
kolera och dör. Motivet återkommer-att sjukdomen är ingen
ting annat än ett förklätt uttryck för kärlekens makt ••• 
Asehenbach är en ryktbar, högt ansedd författare i femtio
årsåldern-men en stor motståndare till tidens psykolog
iserande och vägrar därför att analysera sig själv och 
sina problem. Han vill inte bryta kärlekens förtrollning, 
han vill inte bli frisk-han vill fortsätta leva i sin 
skönhetsdröm. Han drivs av sin passion och smyger med 
bultande hjärta efter pojken och hans familj, genom 
Venedigs stinkande gränder. Men steget till en homosexuell 
kontakt vågar han inte ta. Gossen förblir ett förkroppsligande 
av skönhetens ide-en skönhetsdyrkan som leder till döden. 
Utan tvekan är detta en av Manns konstnärligt sett, skönasta 
berättelser. 

Mann, Thomas : Mario och trollkarlen l översättning ·av 
Nils Holmberg. - Stockholm, 1952. - 42 s. 

Orig:s titel : Mario und der Zauberer, 1930 

En berättelse i jag-form, där talaren låter sin familj 
skymta, däribland två barn. Den hygglige, en smula drömmande 
Mario lockas av den motbjudande hypnotisören Cipolla upp 
på en scen, där denne lyckas hypnotisera ynglingen att tro 
att han, Cipolla, är flickan han är kär i. Till publikens 
hånskratt får trollkarlen honom i sitt våld och förnedrar 
hans fria mänsklighet. Cipollas språk är fascistiskt, han 
lyckas med en otrolig suggestion förföra folket. Efter att 
ha väckts ur hypnosen, skjuter Mario i förtvivlan ner den 
vidrige hypnotisören. 
Den unge italienaren Mario symboliserar offret som villkors
löst låter sig förledas av Cipollas stirrande blick och 
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klatschande piska. Novellen är riklig på politiska 
anspelningar-den tillkom för övrigt i ett kyligt tyskt 
klimat år 1930. 

Mann, Thomas : Noveller l översättning av Nils Holmberg. -
Stockholm, 1958. - 331 s. 

Denna volym innehåller mest kortare ungdomsnoveller. Flera 
av bokens berättelser behandlar konsten och livet, främlings
skapet i tillvaron och den i livet fast hemmastadda. I En 
pajasfigur möter vi konstnären som genom inlevelse och -
självuppgivenhet duger till al lt och ingenting. Luischen 
handlar om människor som på ett löjligt och motbjudande 
sätt låter beröva sig sin självaktning. Tobias Mindernickel 
är ett förstadsoriginal, en ensam och hunsad man som gat
pojkarna förföljer. Lille herr Friedmann är en liten dyster 
berättelse om en puckelryggig man, som accepterar sin ute
stängdhet och istället ägnar sig åt förfinade njutningar, 
i form av litteratur och musik. Hans självförakt blir honom 
övermäktigt, efter att en kvinna hjärtlöst lekt med honom •• • 
Vägen till kyrkogården handlar om en obotlig fyllbult, en 
arbetslös och avsigkommen människa. Novellerna är många 
fler, i allt nitton till sitt antal, små finstämda 
berättelser om människan och livet. 

Mann,Thomas : De ombytta huvudena en indisk legend l 
översättning av Anders Österling. - Stockholm, 1941. -
183 s. 

Orig:s titel Die vertauschten Köpfe, 1940 

En berättelse med underrubriken, en indisk legend. I 
tankarna skildrar skalden en diktens gång, hur en ädel 
kvinna blir förföljd av en spegelbild från en ung gud. 
Hennes man, brahmanen, str~ffar henne genom att hugga av 
hennes huvud. Men då blodet flyter från svärdet, förstår 
sonen att hon är oskyldig. Uppmanad att åter fästa moderns 
huvud på bålen, tar han fel och sätter huvudet på en för
bryterskas kropp och förvecklingarna fortsätter. Den 
filosofiska kärnan är, att världen är kluven i ande och 
skönhet, i konsten och livet, att ande inte är detsamma som 
fulhet men att föreningen av ande och skönhet, liv och 
konst är svår och misslyckas. 

Mann, Thomas : Tonio Kröger l översättning av Nils Holmberg. -
Stockholm, 1963. - 61 s. 

Or±g:s titel : Tonio Kröger, 1903 

I inledningsscenen är Tonio 14 år och han möter vännen 
Hans utanför skolan i den genomgående namnlösa staden. 
Tonios far är en handlingskraftig och plikttrogen man, 
som ogillar sonens avvikelser från ett borgerligt livs
mönster. Faderns nordtyska väsen kontrasterar mot moderns 
sydländskt lättsinniga och konstnärliga anlag. Tonio känner 
sin kluvenhet i förhållande till föräldrarna-men i valet 
mellan "liv och konst", väljer han bådadera~ Han vägrar 
att uppge livet för konsten-utan vill som diktare hålla 
fast vid konvention och borgerlighet. Novellen anger tydligt 
dessa båda ytterligheter och den spänning som uppstår dem 
emellan. 
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Mann, Thomas : Tristan : noveller / översättning av Emil 
Hasselblatt. - Stockholm, 1918. - 246 s. - ( Moderna 
romaner ; 24 ) 

Orig:s titel : Tristan ••• , 1903 

Tristan är titelnovell i denna novellsamling. Den gestaltar 
också förhållandet mellan konsten och livet, ett för Thomas 
Mann djupt allvarligt problem, i form av en kring Wagners 
Tristan-musik uppbyggd historia om kärlek och död. Miljön 
är ett sanatorium, skildrat med stark ironi och löjeväckanda 
ordval. Människorna är karikatyrer. Tristan får skåda skön
heten, men det innebär död. Konstens hängivelse blir oför
enlig med livet. I de övriga fyra novellerna återkommer 
det välkända motivet, nämligen problematiken kring konst 
och liv. 

" ••• och jag har inga bekymmer för på vilken sida den 
högsinta ungdomen kommer att kämpa i en strid där valet 
står mellan litteratur och barbari". 

Thomas Mann 
ur B~rgtagen 
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LITTERATUR OM THOMAS MANN-ETT URVAL. 

Allmänna verk : f, litteraturhistoria 

Litteraturens världshistoria. - Stockholm. 
D. 10~ - 1974. - S. 380-395. : ill. 

Västerlandats litteraturhistoria l red . Len nart Breitholtz, -
Stockholm. 
D. 2. - 1964. - s. 520-524. : ill. 

Gz, ~' 'Thomas ( litteratu rh istoria, särskilda författar e , utl.) 

Altenberg, Paul : Die Romane Thomas Manns : Versuch einer 
Deutung. -Bad Hamburg, 19 61. - 373 s. 

Bauer, Arnold Thomas Mann. - Berlin, 1960. - 328 s. : il l . 

Eichner, Hans : Thomas Mann : eine Einfuhrung in sein Werk. -
Bern, 1953. 

Eloesser, Arthur : Thomas Mann : sein Leben und sein Werk. -
Berlin, 1925. - 209 s. : ill. 

Faesi, Robert : Thomas Mann : ein Meister der Erzählkunst. -
Zurich, 1955. - 304 s. 

Hamburger, Käte : Thomas Manns Roman ~Joseph und seine Bruder" 
eine Einfuhrung. - Stockholm, 1945. - 160 s. - ( Natur och 
kultur ; 154 ) 

Ho~mberg, Olle 
1942. - 84 s. 

Thomas Mann och det tredje riket. - Stockholm, 

Levander, Hans Thomas Mann : silhuetten och verket. -
Stockholm, 1964. - 317 s. : ill. 

Lukacs, George : Thomas Mann. - Berlin, 1957. - 258 s. : ill. 

Mann, Katia : Mina oskrivna memoarer l utgivna av Elisabeth 
Plesan och Michael Mann ; översättning av Ingeborg von Rosen. -
Stockholm, 1979. - 179 s. : ill. 

Mann, Thomas : Dagböcker 1933-34 l översättning av Gunilla 
BergsteD. - Uppsala, 1980. - 304 s. 

Middell, Eike : Thomas Mann : Versuch einer Einfuhrung in 
Leben und Werk. - Leipzig, 1965. - 291 s. : il l. 

Schröter, Klaus : Thomas Mann . - Lund, 1968. - 184 s. : ill. 

Stresau, Hermann : Thomas Mann und sein Werk. - Frankfurt am 
Main, 1963. - 209 s. 



KRONOLOGISK FÖffiTECKNING ÖVER THOMAS MANNS ROMANER OCH NOVELLER 

Det egentliga utgivningsåret och i parentes den första 
svenska upplagan. 

Der kleine Herr Friedemann, 1898 ( Lille Herr Friedemann, 1929, 
i "Noveller", 1958 ) 

Buddenbrooks, 1901 ( Huset Buddenbrock, 1904 ) 

Tristan, 1903 ( Tristan, 1918 ) 

Tonic Kröger, 1903 ( Tonic Kröger, 1918 ) 

Königliche Hoheit, 1909 ( Hans kunglig höghet, 1910 ) 

Der Tod in Venedig, 1912 ( Döden i Venedig, 1913 ) 

Das Wunderkind, 1914 ( Underbarnet, i "Noveller", 1958 ) 

Herr und Hund, 1919 ( Herre och hund, i "Noveller", 1958 ) 

Wälsungenblut, 1921 ( Völsungablod, i "Noveller", 1958 ) 

Der Zauberberg, 1924 ( Bergtagen, 1929 ) 

Unordning und frGhes Leid, 1926 ( Barnslig hjärtesorg, i "Novelle r 
1958 ) 

Mario und der Zauberer, 1930 ( Mario och trollkarlen, 1930 ) 

Die Geschichten Jaakops, 1933 ( Jaakaps upplevelser, 1935 ) 

Der junge Joseph, 1934 ( Den unge Josef, 1935 ) 

Joseph in Ägypten, 1936 ( Josef i Egypten, 1939 ) 

Lotta in Weimar, 1939 ( Lotta i Weimar, 1946 ) 

Joseph, der Ernährer, 1943 ( Josef försörjaren, 1944 ) 

Die vertauschten Köpfe, 1940 ( De ombytta huvudena, 1941 ) 

Das Gesetz, 1944 ( Lagen, i "Noveller", 1958 ) 

Doktor Faustus, 1947 { Doktor Faustus, 1948 ) 

Die Entstehungsgesichte des "Doktor Faustus" : Roman eines 
Romans, 1949 ( Roman om en roman ••• , 1949 ) 

Der Erwählte, 1951 ( Den helige syndaren, 1952 ) 

Die Betrogene, 1953 ( Den bedragna, 1954 ) 

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, 1954 ( Svindlaren 
Felix Krulls bekännelser, 1955 ) 

( Från Bonniers lexikon ) 
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KRONOLOGISK KRÖNIKA ÖVER THOMAS MANNS LIV 

Data 

1875 

1891 

1893 

1894 

1695-
1896 

1896-
1898 

1898-
1899 

1900 

1901 

1903 

1905 

1906 

1909 

1910 

1912 

1914 

1 915 

1918 

1919 

1922 

1923 

1924 

1926 

1927 

1929 

Thomas Mann föddes den 6 juni som andra son till senator 
Thomas Johann Heinrich Mann i LUbeck. 

Faderns död ( f. 1840 ). Firman Johann Siegmund Mann 
avvecklas. 

Tillsammans med en kamrat utger Thomas Mann FrUhlingssturm 
Monatsschrift fUr Kunst, Litteratur und Philosophie. 
Lämnar gymnasiet och flyttar till MUnchen. 

Valentär vid en brandförsäkrimgsfirma. Första novellen 
Gefallen. 

studier vid Tekniska högskolan i MUnchen. Bidrag till 
tidskriften Das Zwanzigste Jahrhundert, Blätter fUr 
deutsche Art und Wohlfart, utg. av Heinrich Mann. 

Vistelse i Rom och Palestina . 1897 börjar Thomas Mann 
skriva Huset Boddenbrock. 

Redaktör i Simplicissimus. 1898 Lille herr Friedemann, 
noveller. 

Militärtjänst 

Huset Buddenbrock, en familjs förfall, två delar. 

Tristan, sex noveller, bland dem Tonio Kröger. 

Giftermål med Katharina ( Katja ) Pringsheim. Dottern 
Erikas födelse. 

Fiorenza. 'Sonen Klaus födelse. 

Hans kunglig höghet. Lantställe i Bad Tölz. Sonen Galas 
födelse. 

Förarbeten till Svindlaren Felix Krulls bekännelser. 
Dottern Manikas födelse. Systern Carlas död { f. 1881 ). 

Döden i Venedig. Thomas Mann börjar skriva Bergtagen. 

Familjen flyttar in i det nybyggda huset Posehinger 
strasse 1, MUnchen. 

Friedrich und die grosse Koalition, ein Abriss fUr den 
Tag und die stunds. 

Betrachtungen eines Unpolitischen. Dottern Elisabeths 
födelse. 

Herr und Hund. Gesang vom Kindchen. Sonen Michaels födelse. 

Svindlaren Felix Krulls bekännelser, barndomen. Talet 
Von deutscher Republik. 

M o d e r n J u l i a s d ö d ( f • d a S i l v i a -B r u h n s 1 8 51 ) • 

Bergtagen 

Unordning und frUhes Leid. Thomas Mann börjar skriva ner 
Josef-romanerna. 

Systern Julias död, g. Löhr ( f. 1877 ). 

Nobelpriset i litteratur . 
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1936 
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1939 

1940 

1941 

1942 
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1950 
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1954 
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Mario och trollkarlen. Deutsche Ansprache, ein Apel! an 
die Vernunft. Sommarställe i Nidden. Resa till Egypten 
och Palestina. 

Flera tal under Goethe-året. 

Josef och hans bröder, Jaakaps upplevelser. Emigration 
först till Sanary-sur-Mer, sedan bosatt i KUssnacht vid 
ZUrich till 19j8. 

Josef och hans bröder, Den unge Josef. Första resan till 
USA. 

Josef och hans bröder, Josef i Egtpten. Förlusten av 
tysk medborgarrätt. Thomas Mann b ir tjeckisk med
borgare. 

Emigration till USA. Gästföreläsare ( Leeturer in the 
Humanities ) vid universitetet i Princeton, N.J. 

Lotte i Weimar 

Familjen flyttar till Kal ifornien. 

Thomas Mann bygger ett eget hus, Pacific Palisades, Kal. 
Bosatt där 1942-1952. 

Deutsche Hörerl 25 Radiosendungen nach Deutschland. 
Han blir Consultant in Gerrnanie Literature vid Library 
of Congress i Washington. 

Josef och hans bröder, Josef försörjaren. 

~agen. Thomas Mann blir amerikansk medborgare. 

Deutschland und die Deutschen. Deutsche Hörert 55 Radio
sendungen nach Deutschland. 

Doktor Faustus. Den tyske tonsättaren Adrian LeverkUhns 
liv, berättat av en vän. Första Europaresan efter 
kriget. 

Roman om en roman, hur Doktor Faustus kom till. Tal 
under Goethe-året. Första besöket i Tyskland. Besök i 
Sverige, hedersdoktor i Lund. Sonen Klaus död. Brodern 
Viktors död ( f. 1890 ). 

Brodern Heinrichs död ( f. 1871 ). 

Den helige syndaren. 

Thomas Mann återvänder till Europa, får tillstånd att 
bosätta sig i Schweiz. Därefter årliga besök i Tyskland. 

Den bedragna 

Svindlaren Felix Krulls bekännelser, fösta delen. Sista 
hemmet i Kilchberg vid ZUrich. 

Versuch Uber Schiller. Schiller-tal. Hedersmedborgare i 

staden LUbeck. 
Thomas Mann avled den 12 augusti på kantonsjukhuset i 
ZUrich. 

Ur: Schröter, Klaus : Thomas 
Mann. - Hamburg, 1964. -
s. 174-176. 
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TITELREGisTER - ÖVER ANNOTERADE VERK 

Den bedragna 

Bergtagen 

Doktor Faustus 

Döden i Venedig 

Hans kunglig höghet 

Den helige syndaren 

Huset Buddenbrock 

Jaakaps upplevelser 

Josef försörjaren 

Josef i Egypten 

Lotta i Weimar 

Mario och trollkarlen 

Noveller 

De ombytta huvudena 

Roman om en roman 

Svindlaren Felix Krulls 

Toni o Kröger 

Tristan 

Den unge Josef 

bekännelser 

s. 15 

s. 1 o 

s. 1 o 
s. 15 

s. 11 

s. 11 

s. 12 

s . 12 

s. 12 

s. 13 ' 

s. 13 

s. 15 

s. 16 

s. 16 

s. 13 

s. 14 

s. 16 

s. 17 

s. 14 
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Deutung. -Bad Hamburg, 1961. - 373 s. 
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einer literarischen Familie. - Bern, 1973. - 332 s. : ill. 
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