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mar Lange gör i en understreckare (Sv.D. 13.10.71) den 
reflexionen att bekännelsen även för en modern läsare 
verkar chockerande uppriktig och bitvis upprörande. När 
Johannesson gett sin Wiknerskildring underrubriken Dag
böckerna berättar avser han såväl de egentliga dagböcker
na, förda 1853-71, som »Tillägg till min dagbok», från 
1877-79, men därjämte självbekännelserna, från 1879 och 
sedan vid ett flertal tillfällen kompletterade, samt det 
stora brevmaterialet. (Två band i Wikners Samlade 
skrifter, utgivna 1920-24, är ägnade breven.) Det egentliga 
dagboks skrivandet förde Wikner sålunda under arton år, 
fram till sin bröllopsdag. De båda tilläggen från 1877-79 
gäller ett par kärleksförhållanden med unga män vid sam
ma tid. Äktenskapet minskade inte Wikners dragning till 
det egna könet; han hade emellertid gjort sig en föreställ
ning om att det skulle föra med sig hans »naturs förvand
ling».

Lechard Johannessons biografi är utarbetad med insikt 
och omsorg, men den definitiva levnadsteckningen rör det 
säg väl inte om. Wikners litterära och filosofiska verksam
het har Johannesson inte haft mycket tillfälle att gå in på. I 
ny belysning ställs dock förspelet till professuren i Kris
tiania. Johannesson låter i en lång följd av kortare kapitel 
Wikners levnad passera revy. Mest fängslande, säger han 
om dagböckerna, är skildringen från studentåren i Uppsa
la; att de religiösa utgjutelsema emellanåt kan bli en tröt
tande läsning, fördöljer han inte. Men »sentimental, pietis
tiskt insnörd livsstil» är bara ett inslag i väven i Wikners 
inre livs historia.

Relationerna till Ida Wikner, hustrun, tillhör det mest 
egenartade som vi nu tack vare en fyllig dokumentation 
kan få en konkret kunskap om, framhåller Johannesson. 
Friarbrevet till Ida Weinberg avsände han i februari 1860. 
Pontus Wikner hade då en mångfald homosexuella förbin
delser bakom sig, mestadels sublimerade till kristocen- 
triskt svärmeri. (»Hade Kristus varit en kvinna, hade jag 
aldrig kunnat älska honom.») Som informator på den upp
ländska landsbygden inledde han emellertid också köns
umgänge med ett par småpojkar. »[. . . ] ehuru jag ogillade 
mitt beteende såsom brottsligt och därför inte heller ville 
erkänna min känsla för den gossen såsom en känsla av 
första rang, så låg dock i mitt förhållande till honom så 
mycken innerlighet, att den plats, där vi brukade ligga 
tillsammans, ännu för min föreställning är kringgjuten av 
ett slags skimmer av outsäglig ljuvhet, jag ville nästan 
säga -  ehuru det måste förefalla såsom en hädelse -  av 
helighet.» För hustrun yppade Wikner 1877, »driven av en 
outsäglig själsångest», som det heter i självbekännelsen, 
sitt livs »bittra hemlighet, och sedan dess har hon blivit 
invigd i allt, så att för henne ligger öppen vaije vrå av min 
själ och nästan vaije detalj av mitt förgångna liv.» 
Wikners sista förhållande gällde en ung man som han 
benämner Antinous\ anteckningarna i det andra tillägget 
till dagboken rör sig om honom. »Idén om en sådan 
högsta kärlek, över könsmotsättningen upphöjd, kan jag 
ej svika», heter det.

Johannesson gör inte det påpekandet, men det är utan 
tvivel så att vad som ger de »psykologiska självbekännel
serna», nedtecknade i augusti 1879, deras lidelsefulla in
tensitet, just är kärleken till Hugo Toll. (Antinous har 
identifierats av Johannesson.) I bekännelsen attackerar 
Wikner den »judaiserande kristendomens omänsklighet» 
och ställer frågan: »Skall den tid någonsin komma, då den

natur, jag bär i min barm, och som jag i det föregående 
skildrat, får sin religiösa och rättsliga frigörelse och befri
as från skam och nesa?» Tonen är snarast ännu mer 
upprörd i ett tillägg till bekännelserna skrivet i augusti 
1880. Den 30 april 1887, ett knappt år före sin död, gör 
Wikner sig förebråelser rörande sitt äktenskap: »I synner
het tidskiftet 1876-81 har jag givit mer efter för min 
natur, än som, även med måttliga anspråk, varit behöv
ligt, ehuru det visserligen, tack vare Guds skyddande 
hand, aldrig kommit till det yttersta.»

Pontus Wikners minne har bleknat. Under sin livstid 
och ännu några decennier framstod han som en ljusgestalt 
i vida kretsar av kristna. En stark sympati är förnimbar i 
Lechard Johannessons levnadsteckning för denna reli
giöst och etiskt brinnande personlighet, ja det rör sig om 
ett djupt engagemang, här liksom i den tidigare »oriente
rande essayn». Man kan för framtiden efterlysa en än mer 
psykologiserande framställning. Torsten S:son Frey gör i 
förordet till Psykologiska självbekännelser en del betrak
telser över Wikners psyke, men de grundar sig som han 
säger inte på ett mer ingående studium. Själva det doku
ment som de psykologiska självbekännelserna utgör kom
mer i Johannessons biografi aldrig direkt i fokus. Och det 
är ju genom det som Wikners röst skall fortsätta att göra 
sig hörd.

Ulf Wittrock

Walter Müller-Seidel: Theodor Fontane. Soziale Roman
kunst in Deutschland. 2., durchges. Aufl. Metzler, Stutt
gart 1980.

Liksom Defoe var Fontane en skicklig journalist och 
mångsidig författare, som på gamla dagar böljade skriva 
romaner, och briljanta romaner till på köpet. Fontane, 
som ursprungligen var apotekare, utvecklades till författa
re under åren före februarirevolutionen 1848; under denna 
tid var den politiska lyriken en viktig genre, som bl. a. 
odlades i den berlinska diktarkretsen »Tunnel über der 
Spree», där Fontane, Theodor Storm och Paul Heyse var 
några av medlemmarna. Den unge Fontane böljade som 
politisk lyriker. Vistelser i England blev av stor betydelse 
för honom; han skrev ballader efter skotska och engelska 
mönster. Som krigskorrespondent följde han den tyska 
armén mot Danmark, Österrike och Frankrike under åren 
1864, 1866 och 1870-71 och samlade sina iakttagelser i 
omfattande volymer. Förutom dikter publicerade han ock
så reseberättelser från England, där han vistades i flera 
repriser som korrespondent.

Efter Walter Scotts mönster böljade han studera sin 
hembygd: det preussiska landskapet och den preussiska 
historien skildrar han i det stora verket Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg (1-4, 1862-82), som f. ö. 
nyligen getts ut i tysk pocketupplaga. Om vi så tillägger, 
att Fontane dessutom var en ansedd teaterkritiker i Vos- 
sische Zeitung 1870-90, framstår bilden av en mångsidig 
litteratör, som ingående lärt känna sin samtid och sitt 
samhälle.

Nära sextio år gammal skrev han sin första roman, Vor 
dem Sturm (1878) och under de följande tjugo åren kom i 
rask takt sjutton romaner och berättelser. Få romanförfat
tare torde ha varit bättre förberedda.



Under de sista decennierna av 1800-talet grundades det 
tyska kejsardömet och växte till stormakt; Berlin blev 
storstad och huvudstad. Fontanes fiktionsprosa utspelas 
huvudsakligen i Berlin, och tack vare honom blir Berlin 
också en litterär stad liksom Dickens London, Balzacs 
Paris och Dostojevskijs och Gogols S:t Petersburg.

Walter Müller-Seidels omfångsrika studie över Theodor 
Fontane har fått undertiteln »Soziale Romankunst in 
Deutschland»; i stort disponeras hans arbete så här:

Efter det inledande kapitlet, som berör social roman
konst, Fontanes egna omvägar fram till romanförfattandet 
och Tyskland under den Bismarckska epoken, disponeras 
boken stoffligt och tematiskt i åtta kapitel: »Im Banne des 
Historismus», »Zeitwende und Zeitkritik», »Frauenpor
träts», »Verbrechen und Strafe», »Einfache Lebens
kreise», »Besitz und Bildung», »Die Säkularisierung der 
Ehe» och »Lebensformen des Adels». Under dessa rubri
ker systematiseras analyserna av Fontanes sjutton ro
maner och berättelser. Ett avslutande kapitel tar upp 
samlande frågor: »Probleme des Realismus», »Stilwandel 
und Alters stil», »Die Individualität des Schriftstellers» 
och »Gesellschaft und Menschlichkeit».

I förordet understryker Müller-Seidel att hans bok vis
serligen riktar sig till fackmännen, men inte bara till dem. 
Han söker sina läsare bland alla dem, som intresserar sig 
för Fontane och hans verk. Utgångspunkt för Müller- 
Seidels undersökning är begreppet »social romankonst», 
som han diskuterar i ett inledande avsnitt (s. 10-24). Här 
utgår han från Thomas Manns föredrag »Die Kunst des 
Romans», där denne talar om den stora sociala roman
diktning som skrevs av Dickens, Thackeray, Tolstoj, Dos- 
tojevskij, Balzac, Zola och Proust. Också Fontane näm
ner Mann i detta sammanhang: Effi Briest är ett mäster
verk av europeiska mått. Men vad menas då med »social» 
i social romankonst? I våra dagar har vi en rad olika 
betydelser av ordet social. Men det finns också en allmän, 
nästan tidlös betydelse av ordet. Detta tar Arnold Hauser 
upp i sin Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, där 
han menar, att kampen mellan olika skikt i samhället 
självfallet också tidigare skildrats i dikten. »Men inte bara 
de diktade gestalterna utan också deras skapare förblev 
omedvetna om kampens egentliga innebörd». Först med 
generationen från 1830 sker detta, framhåller Hauser i 
samband med Stendahls Le Rouge et le Noir.

Med andra ord: det sociala är en fråga om medvetenhet. 
»Die Geschichte dieses Bewusstwerdens ist die Ge
schichte des Sozialen im spezifischen Sinn» (s. 11).

Nya sakförhållanden fordrar nya begrepp och »den so
ciala frågan» är ett sådant. Sedan 1840-talet har detta 
begrepp ingått i det tyska ordförrådet. I själva sakfrågan 
handlar det om en strukturförändring i det ekonomiska 
systemet som fått många följder. Redan på 1800-talet var 
den sociala frågan i själva verket en hel bunt av frågor: 
lön- och bostadsfrågan, kvinnofrågan, barnarbete sfrågan; 
och åtminstone vad gäller kvinnofrågan har denna inte 
enbart med problemen i en arbetarfamilj att göra. Kvinno
frågan var komplex öch hörde hemma i alla klasser och 
därigenom blir den sociala frågan aktuell också inom 
överklassen. Hela samhället -  »in allen ihren Gliedern, 
Gruppen und Klassen ist in Bewegung geraten» (s. 11).

Romanen har visat sig synnerligen lämpad att följa med 
också de sociala förändringarna. Realismens roman har 
enligt Erich Auerbach ett karakteristiskt stilistiskt känne
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tecken: den förmår blanda det tragiska och det vardagliga. 
Enligt klassicismens estetik var det vardagliga, alldagliga 
förbehållet komedin, och Müller-Seidel framhåller, att 
»von der Komödie weit mehr als vom tragischem Drama 
übernimmt der neue Roman, was er zu Behandlung seiner 
Themen und Probleme braucht» (s. 15). Den sociala ro
manen har den kritiska funktionen gemensam med kome
din. Också den enkla, vardagliga människan kommer till 
tals. »Das Vornehme wird relativiert; und indem die Kri
tik an der herrschenden Klasse wächst, kann sich die 
Sympathie für die Erniedrigten und Beleidigten regen» (s. 
18).

Det är egendomligt, konstaterar Müller-Seidel, hur den 
tyska romanens utveckling hänger samman med tillkoms
ten av det tyska kejsarriket. Men detta innebär inte att 
romanen utvecklas i överensstämmelse med politiken och 
inte heller som propaganda. Det sker i stället så att säga 
dialektiskt, ty det kan naturligtvis inte vara tal om att 
kejsartidens roman omedelbart eller direkt profiterade av 
kejsarrikets grundande. Tvärtom. Romanen har funnit sitt 
ämne, men det är ett ämne som utmanar till kritik.

Jag citerade nyss Müller-Seidels ord om att det sociala 
är en fråga om medvetenhet. I Fontanes romaner vill han 
se en förändrad medvetenhet, som han menar är möjlig att 
avläsa hos ett verks figurer liksom hos dess skapare.

Müller-Seidel ser hela tiden Fontanes romaner och 
deras teman i relief mot tidigare och samtida tyska ro
maner. Ett exempel: under rubriken »Verbrechen und 
Strafe» behandlas Fontanes kriminalberättelser Unterm 
Birnbaum och Quitt, som så småningom blir föremål för 
ingående analyser. Men kapitlet inleds med en 20-sidig 
översikt över temat brott och straff i tyskt samhälle och 
tysk litteratur från upplysningstiden och framåt. Där be
handlas verk som Schillers Der Verbrecher aus verlorener 
Ehre, Büchners Woyzeck och Droste-Hülshoffs Die Ju
denbuche och Vergeltung. Det ger en ingående bakgrund 
tili Fontanes texter.

På samma sätt inleds kapitlet »Die Säkularisierung der 
Ehe», där Fontanes mästerliga Effie Briest står i centrum, 
med en aper$u över äktenskap och äktenskapsskildring 
från 1700-talet och romantiken fram till 1890-talet.

Det är en grundlig och generös framställning som 
Müller-Seidel ägnar sitt ämne; Fontanes verk ses mot 
bakgrunden av de politiska och sociala förändringarna 
under senare delen av 1800-talet och inordnas i den tyska 
och europeiska romantraditionen.

Med grundligheten följer också nackdelar: täta utvik
ningar kan ibland förbrylla dispositionen, och en viss 
omständlighet i framställningen är påtaglig.

Men mot detta står myllret av uppslag och iakttagelser i 
Müller-Seidels arbete, som är imponerande. Han skriver 
själv inledningsvis om sina romananalyser, som han öns
kar skall betraktas som oavslutade: »sie sind Gesprächs- 
anstösse weit mehr als erschöpfte Aussagen» (s. X). Han 
applicerar alltså på sin egen forskning Schlegels berömda 
ord om den progressiva universalpoesin, eller, för att ta 
ett oss mera närliggande exempel, Almqvists resonemang 
om sättet att sluta stycken. Det är drömmen om den 
engagerade och vidareskapande läsaren, en företeelse 
som både poeten och forskaren längtar efter.

Bertil Romberg


