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Forord

Thomas Mann er født den 6. juni 1875 i Lübeck og dør den 12. august 1955
i Zürich, Schweiz. Hans forfatterskab kan i et overordnet perspektiv inddeles
i fire forskellige former for tekster bestående af hhv. romaner og fortællinger,
essays, dagbøger og breve. Alle fire former er i Manns tilfælde relevante at
beskæftige sig med. 

De fleste har selvfølgelig stiftet bekendtskab med Thomas Manns forfat-
terskab via hans romaner og fortællinger. De for manges vedkommende be-
rømte romaner og fortællinger er så at sige forudsætningen for, at vi overho-
vedet ønsker at stifte bekendtskab med de andre genrer. Men hans essays er
også i selve udgangspunktet relevante, fordi han i denne del af forfatterskabet
både politisk og litterært tager stilling i tidens debatter. Hertil kommer, at
Manns breve ikke kun er et praktisk kommunikationsmiddel, de er også et
medium til selvfremstilling og selvopfindelser. Han betragtede fra først til
sidst brevene som en form for kunstudøvelse, som han stillede de højeste for-
dringer til, og som han ofte anvendte lige så meget tid på som de øvrige skri-
verier. Endelig er dagbøgerne vigtige, men som helhed paradoksalt nok ikke
lige så centrale som brevene, fordi Mann i to omgange tilintetgør store dele
af dem. Første gang (i 1896) brænder han alle sine hidtidige dagbøger, for-
modentlig for at slette sine homo-erotiske tilbøjeligheder. Anden gang (i
1945) tilintetgør han sine dagbøger fra før 1933 (bortset fra perioden 1918-
1921), formodentlig for at slette sine for kontroversielle, konservative, poli-
tiske synspunkter.

De følgende syv artikler er bygget op omkring nogle af Manns som ofte i
bogstavelig forstand store romaner, men de inddrager også på kryds og tværs
diverse essays, breve, dagbogsoptegnelser og andre værker. Artiklerne er sam-
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mensat kronologisk efter udviklingen i Manns forfatterskab og omhandler
følgende værker: 

- Buddenbrooks (1901) ved Ole Morsing 
- Døden i Venedig (1912) ved Christian Bank Pedersen
- Trolddomsbjerget (1924) ved Børge Kristiansen 
- Josef og hans brødre (1943) med vægt på det mytologiske ved Claus Ol-

denburg
- Josef og hans brødre (1943) med vægt på det bibelske ved Kirsten Nielsen
- Doktor Faustus (1947) ved Kasper Støvring
- Felix Krull. En svindlers bekendelser (1954) ved Søren R. Fauth.

Det er vores håb, at de syv bidrag giver læseren lyst til at læse eller genlæse
Thomas Manns forfatterskab.

Aarhus Universitet, august 2007
David Bugge og Ole Morsing

FORORD
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En forfatter bliver til

– Buddenbrooks

Af Ole Morsing

I

I Thomas Manns roman Buddenbrooks møder vi skoleeleven Hanno, der bli-
ver spurgt: 

”Kan du lide at gå i skole?”
”Nej”, svarede Hanno roligt og med den åbenhed, der i betragtning af vig-
tigere ting ikke finder det umagen værd at lyve i sådanne anliggender.
”Ikke det? Åh! Man må da lære noget, at skrive, regne, læse …”
”Og så videre,” sagde den lille Johann (405).1

Hermed markeres det nonchalant af den 8-årige og allerede gammelkloge
Hanno, at han ikke som de fleste drenge i skolealderen ønsker at glide ind i
den såkaldt normale verden, hvor det væsentligste anliggende jo netop burde
være at ville lære noget. Om det er sygdom eller utilpashed og uopmærksom-
hed, der er grunden til Hannos åndelige fravær, er ikke til at afgøre. 

For Thomas Manns eget vedkommende er det uden tvivl utilpashed og
uopmærksomhed, der gør, at han ikke passer sin skole, for jo ældre han bli-
ver, jo mindre bryder han sig om denne form for aktivitet. Han skriver di-
rekte, at han foragtede og afskyede skolen, og at han tidligt befandt sig i op-
position til dens ånd, disciplin og dressurmetoder. Han havde i stedet brug
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for tid til lediggang og stille læsning med henblik på “sindets tryghed” (jf.
Mann 1994: 54, 62f; Mann 1994b).

Konsekvensen er da også, at han får store problemer i skolen. Selv om han
ikke går i gymnasiet, men i realgymnasieklassen, fordi det forventes, at han
skal gå handelsvejen, formår han ikke på tilfredsstillende vis at gennemføre
skolen. På trods af at han flere gange går en klasse om, opnår han heller ikke
denne form for studentereksamen (Abitur). Han bliver anset for at være stiv-
sindet og ligeglad. Man kan derfor egentlig ikke undre sig over, at det “at sid-
de over” og “nægtes oprykning til næste klassetrin” får afgørende betydning
for Mann og i litterær form optræder i mange af hans bøger. Fx lyder det om
allerede nævnte Hanno i Buddenbrooks, at han som elleveårig: 

med nød og næppe og to ekstraprøver, i regning og geografi, [var] blevet
rykket op i næste klasse. Det stod fast, at han skulle i reallinjen, for at han
skulle være købmand og engang måtte overtage firmaet, det sagde sig selv
(488).

Da Mann af et tidsskrift omkring 1930 bliver spurgt, om skolen har haft af-
gørende indflydelse på hans udvikling, svarer han nej, og at hans opdragelse
har måttet søge andre veje: åndens og digtningens sfære. Til spørgsmålet om
skoletiden var en glædelig tid, svarede han, at da det var barndomstiden, gav
det også plads til glæde: “Men skolen havde ingen fortjeneste i det” (Mann
1994b: 170f).

Thomas Manns far Thomas Johann Heinrich Mann (1840-1891) blev
konsul og senator, og han var indehaver af slægtens kornfirma i Lübeck, der
i 1890 kunne fejre sit hundredårsjubilæum. Manns far dør imidlertid kort tid
efter i 1891, dvs. da sønnen er 15 år, hvorefter firmaet afvikles, og en anden
storkøbmand bliver administrator (kurator) for familien Manns penge og for-
mynder for Thomas Mann. Moderen Julia Mann (1851-1923) flytter med de
tre yngste børn til München, og han følger, efter endt skoletid i 1894 næsten
19 år gammel, efter sin mor til München, hvor han lever af en beskeden rente.

Thomas Manns lidet flatterende eksamensbevis er dateret den 16. maj
1894 (gengivet faksimile i Mann 1994: 63). Knap 19 år gammel og uden no-
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gen form for studentereksamen var hans fremtidsmuligheder ikke ubegræn-
sede, fx kunne han ikke påbegynde et egentlig akademisk studium. Han be-
gynder en form for læretid i et brandforsikringsselskab i München, hvor han
arbejder ulønnet (volontør) frem til august 1894. Men ved hjælp af en advo-
kat, der har fattet tillid til ham, vinder han – som han selv udtrykker det –
sin frihed. Han erklærer, at han vil være journalist, og indskriver sig i oktober
som gæstetilhører på den tekniske højskole og universitetet i München. 

Han følger i to semestre historiske, nationaløkonomiske, kunst- og littera-
turhistoriske forelæsninger, og det var ikke “helt uden nytte” (Mann 1994:
74). Her fik han også indsigt i den – som han på dette tidspunkt karakteri-
serer den – forstøvede klassiske æstetik. De tørre professorer havde slet ikke
hørt om det sidste skrig i “dekadenceæstetikken” – det der kommer til at
præge afsættet i Manns forfatterskab. Men ellers giver han i breve udtryk for,
at tiden går med et driverliv på cafeer, teater og koncerter. Det forhindrer
ham dog ikke i – efter at han er blevet medlem af en akademisk-dramatisk
forening – at optræde som skuespiller i en af de centrale roller i Ibsens Vild-
anden (som Werle). Men nok om det, der er ikke kun tale om en forfatter,
men først og fremmest om en forfatters tekster – for som man siger: stol ikke
på forfatteren, men på forfatterskabet.

II

Thomas Manns ambitioner fejler ikke noget, da han allerede som 14-årig
underskriver det ældst bevarede brev fra sin hånd: “ToMann. Lyrisch-dra-
matischer Dichter” (GKFA 21: 21).2 Mann skriver da også tidligt mange
digte og forsøger sig, især inspireret af Schiller, i den dramatiske genre, som
der dog ikke er overleveret vidnesbyrd om. Mange af hans digte er imidlertid
bevaret, og en del offentliggjort forskellige steder. Men med digtene forhol-
der det sig sådan, som han et sted lidt hånligt udtrykker det: “at digte kræver
ingen flid og udholdenhed” (GKFA 21: 45). Han skaber som regel digtene
om aftenen, når han skal til at sove. Mann er altså, når alt kommer til alt,
“kun” forfatter og ikke digter. 
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Han får sin skrivedebut i 1893 i gymnasietidsskriftet Der Frühlingssturm,
Monatsschrift für Kunst, Litteratur und Philosophie i hhv. nr. 1 (maj), 2 og 3
(juni/juli). Tidsskriftets filosofiske ambitioner falder dog lidt med nr. 2-3,
der er et dobbeltnummer på i alt 16 sider, idet ordene und Philosophie stry-
ges. Flere numre udkommer der ikke. Det er Mann selv, der sammen med
en eller flere kammerater udgiver og finansierer tidsskriftet, men begrundel-
sen for, at der ikke udkommer flere numre, vides ikke. Måske skyldtes det
økonomiske problemer, måske censur fra skoleledelsen eller slet og ret, at
energierne er udtømte. Gymnasietidsskrift er dog ikke det rigtige ord, hvis
der hermed menes en form for elevblad, da sådanne udgivelser først bliver
mulige efter skolereformbevægelsen i 1912. Der er tale om et af gymnasie-
elever skrevet og udgivet litterært tidsskrift, og som sådan menes det at være
det første af sin art i Tyskland (GKFA 14.2: 10). 

Mann er som sagt med til at redigere og skrive i alle de numre, der udkom-
mer, og her udgiver han både sit første digt, sit første essay, sin første egent-
lige litterære prosatekst og han udfolder sig også som teaterkritiker. Essayet
hedder “Heinrich Heine, der ‘Gute’” og slutter i Nietzsches ånd med at slå
fast, at Heine ikke var et “godt” menneske, “han var kun et stort menneske
– Kun…!” (GKFA 14.1: 23). Prosateksten hedder tankevækkende nok “Vi-
sion” og er præget af et opgør med den klassiske æstetik til fordel for en ny
form for “dekadenceæstetik”, der er ved at komme på mode på denne tid.
Det er et forsøg på at overvinde naturalismen til fordel for en finere sensati-
onel psykologisk-sanselig kunst, der lader “nerverne” indtræde i værket, og
det kendetegner også Manns forfatterskab fra allerførste færd. Det ændrer
ikke ved, at Mann overalt anvender datidens dominerende bevægelse, den
naturalistiske, og benytter dens effekter, hvad der tydeligt kendetegner hans
første egentlige fortælling “Gefallen” (“Faldet”, dansk udgave Mann 1960:
7-36), der i efteråret 1894 udgives af tidsskriftet Gesellschaft og er skrevet,
mens han arbejdede i brandforsikringsselskabet. 

“Faldet” handler om en student, der bliver forelsket i en tilsyneladende sød
og ren ung kvindelig skuespillerinde, som viser sig også at tjene penge som
luder. Da studenten finder ud af, at hun også er letlevende, kaster han sig
over hende og bedækker hende med vanvittige, grusomme kys, hvorefter det
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lyder: “Måske lærte han allerede af disse kys, at for ham ville kærligheden fra
nu af ligge i hadet, og vellysten i vild hævn” (32). Det har fået nogle til at
mene, at novellen ikke i første omgang handler om kvindespørgsmålet, men
er et eksempel på hans egen livslange desillusionerede kærlighed til mænd.

Det forekommer i dag – efter offentliggørelsen af store dele af Manns breve
(i alt mindst 25.000) og dagbøgerne – sandsynligt, at en af hans vigtigste pro-
duktive dunkle zoner har været spørgsmålet om hans egen seksuelle identitet.
I februar 1896 brænder han alle sin ungdoms dagbøger, fordi de, som han
gør opmærksom på i et samtidigt brev, føles at være generende. Det forekom-
mer ham at være pinligt og ubekvemt at have en sådan mængde “hemmelige
– meget hemmelige” skrifter liggende (GKFA 21: 73). I 1945 tilintetgør han
tillige alle sine dagbøger fra før 1933, bortset fra perioden 1918-1921, som
han skulle anvende i arbejdet med Doktor Faustus, og som han af ukendte
grunde ikke tilintetgjorde. Derfor er dagbogskilden – disse “falske, skadelige
og kompromitterende dagbogs-skriverier”, som han et andet sted skriver –
ikke fyldestgørende (GKFA 21: 569). Men mange af brevene er overleveret.

I et brev til sin bedste ven fra skoletiden, Otto Grautoff (1876-1937), skri-
ver han i 1896: “Du har tid til at bringe drifterne i ro, og lagt i lænker bliver
hundene vel nok selvtilfredse i kælderen” (GKFA 21: 72). Det er en tydelig
association til Nietzsches hunde, der lystent glammer i kælderen, som især
omtales i Således talte Zarathustra, og som i en af hans efterfølgende bøger,
Moralens oprindelse, sættes i skarp modsætning til hans filosofi. Nietzsche
forestiller sig her filosoffen i højderne, i god, tynd og klar luft, hvor alt ani-
malsk liv bliver mere åndeligt, får vinger og formår at skabe ro i hele kælder-
etagen. Her er ingen “bjæffen op” og her er “alle hunde pænt lagt i lænke”
(Nietzsche 1993: 117). 

Målet er helt klart en tæmning af drifterne. Både vennen og Mann selv føl-
te sig tiltrukket af kærligheden i homoseksuel form, hvad der tydeligt kom-
mer frem i flere breve til både denne ven og andre, fx skriver han i et brev fra
1895 til Grautoff, at der ingen grund er til helt og holdent at foragte under-
livet, når der tales om kærlighed, for “i underlivet forefindes der dog en hel
masse poesi, som man kan indsvøbe i skønhed med følelse og stemning”
(GKFA 21: 42). Atter kommer der en direkte reference til Nietzsche: “Dans
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le véritable amour c´est l’ame, qui enveloppe le corps”, som Mann har fra
Hinsides godt og ondt, hvor hele aforismen med dette Stendhal-citat oversat
til dansk lyder: “Det ærbarste ord, jeg har hørt: ‘I ægte kærlighed er det sjælen,
der omslutter kroppen’” (Nietzsche 2002: § 142). 

I sit brev til vennen tilføjer Mann: “Jeg siger, du behøver ikke at foragte un-
derlivet, men du må gerne; det gør jeg nemlig også” (GKFA 21: 42), hvor-
efter Mann fortæller om, at han den sidste tid nærmest har udviklet sig til
asket og taler om, at han sværmer for den rene, æstetiske sanselighed, for ån-
dens sanselighed. Formålet er tydeligvis at adskille underlivet fra kærlighe-
den, for dermed kan der efter hans mening løsnes nogle lænker. Men, som
han også gør opmærksom på, så er dette et helt personligt standpunkt, som
man ikke kan almengøre som filosofi (GKFA 21: 42). 

Med disse ytringer af den 20-årige Mann kan man formode, at hans homo-
erotiske tilbøjeligheder ikke bliver kropsligt opfyldt, og videre frem fremtoner
der en meget bevidst beslutning om en heteroseksuel livsform. Ja allerede fra
1894 skriver han i flere breve til Otto Grautoff, at han skal tilintetgøre – eller
i de første breve i det mindste opbevare meget omhyggeligt – de breve, der
omhandler vennens “flugtplan”, dvs. formodentlig gøre noget ved sin homo-
seksualitet. For Mann ser ikke gerne, at andre får fingre i disse breve, og at det
over hele Lübeck udskriges: “Han har forført ham! Han har forført barnet!!
Den gudløse! Den forfaldne! Djævelen i digterskikkelse! – “ (GKFA 21: 33). 

Efter i hvert fald ét andet kvindebekendtskab lærer han i sommeren 1903
Katia Pringsheim (1883-1980) at kende, som han gifter sig med den 11. fe-
bruar 1905. Han får efterhånden 6 børn, bygger stort hus osv. Han har i og
med, at han indgår i familien Pringsheim, hvor faderen er professor i mate-
matik og Wagner-tilbeder, skrevet en form for storborgerlig “forfatning” for
sig selv (GKFA 21: 340). Efter faderens død og det medfølgende tab af pa-
tricierstatus, føler han sig deklasseret. Hans ærgerrighed er at gøre skaden
god igen, dvs. genvinde sin status – og helst via det litterære kald. Derfor ple-
jer han litterære venskaber og omgås kritikere og anmeldere. Forbindelser er
hovedsagen, og hvis det hele er præget af en form for “distancens patos”, er
det fordi, det er livsnødvendigt for Mann at bære en maske af overlegenhed.
I hvert fald er hans tidligste forfatterskab præget af en afstands- og overlegen-
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hedsfølelse, ja ligefrem en ligegyldighedsfølelse. Det udkrystalliserer sig i det
ironiske og humoristiske islæt, man altid møder i forfatterskabet, og uanset
hvor dystre og tragiske langt de fleste af hans tidlige noveller er, kan det med
god grund siges, at en blanding af parodi og “smilende suverænitet” er hans
væsentligste kendetegn som ung forfatter. Han vil også være rig, så i den for-
stand er sult for ham en stærkere trang end poesi, og han kan med henvis-
ning til Schiller skrive, at hele den moralske verden beror på maven og endnu
et lem på kroppen (GKFA 21:25).

Intet ændrer ved, at Mann fortsat dyrker det erotiske begær uden at knytte
det specifikt til det kvindelige, ja, der kunne skrives en hel afhandling om
hans erotiske fantasier. Især hans fascination af Italien som modstykke til det
protestantiske Norden pointerer i mange af hans værker sanseligheden – ikke
mindst i Venedig. Her lokker sansernes eventyr, men også døden. Tilbage til
forfatterskabets begyndelse. 

I 1896 får han bl.a. offentliggjort en Nietzsche-inspireret novelle med den
sigende titel: “Der Wille zum Glück” (“Viljen til lykke”), og denne novelle
giver ham hans første honorar for at skrive. Novellen bringes i det satiriske
tidsskrift Simplicissimus, hvor han for øvrigt selv senere i en periode både bli-
ver medarbejder og får udgivet flere noveller og digte, efter at han har op-
holdt sig i længere tid i Italien sammen med sin storebror Heinrich.

Han fortsætter med at skrive, og med novellen “Der kleine Herr Friede-
mann” (“Den lille hr. Friedemann”, dansk oversættelse Mann 1960: 50-74)
får han i 1897 delvis sit litterære gennembrud. Novellen udgives første gang
i Neue deutsche Rundschau, S. Fischer forlagets tidsskrift, og resulterer i en
livslang forbindelse til forlaget. Allerede året efter bliver “Den lille hr. Frie-
demann” den overordnede titel på hans første samling af noveller, og Mann
mener selv, at det er fra og med denne novelle, at han kan udtrykke og udleve
sig kunstnerisk. Tidligere var dagbogen nødvendig for at han kunne udleve
sig, men nu finder han:

novellistiske, offentlighedsegnede former og masker, til at give udtryk for
min kærlighed, mit had, min medlidenhed, min foragt, min stolthed, min
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hån og mine anklager…Det begynder, tror jeg, med “Den lille hr. Friede-
mann” (GKFA 21: 95f).

Man kan med Manns stolthed, stræben og homo-erotiske tilbøjeligheder in
mente ikke lade være med at tænke på Nietzsches berømte ord: “Alt hvad der
er dybt elsker masken”, men mere herom senere.

“Den lille hr. Friedemann” er historien om en konsulindes cirka en måned
gamle barn, der bliver tabt af sin amme og slået til krøbling. Vi følger heref-
ter hr. Friedemanns liv som særling, indtil han bliver 30 år. På trods af hans
fysiske handicap formår han at nyde både naturens og kunstens glæder, sam-
tidig med at han også forretningsmæssigt gør karriere. Ud fra devisen “at der
hører dannelse til at kunne nyde” (Mann 1960: 53) engagerer han sig i mu-
sik og teater. Men der er nogle uopfyldte ønsker. Den stakkels krøbling har
på trods af sin lidenskab for musik og teater en længsel. 

På sin tredive års fødselsdag sidder han efter frokost i det grå havetelt med
en god cigar i munden og en god bog i hånden, og af og til lytter han til spur-
venes fornøjede kvidren fra det gamle nøddetræ, og her siger han til sig selv: 

”Det var altså tredive år. Nu kommer der måske ti eller endda tyve til, kun
Vorherre ved det. De vil komme og gå roligt og lydløst, ligesom de hen-
rundne, og jeg venter dem med fred i sjælen” (55). 

Der er tale om en interesseløs, rent æstetisk tilstand, hvor han med velvære
og taknemmelighed accepterer både lidelsen og lykken, som de nu engang
har vist sig. Også her kan der kobles til Nietzsche – og til Schopenhauer, som
Mann dog på dette tidspunkt kun kender til via Nietzsche – for vi får flere
gange at vide, at hr. Friedemann er epikuræer, hvorom Nietzsche med et
Schopenhauer-citat siger: 

Det er den smerteløse tilstand, som Epikur priste som det største gode og
som gudernes tilstand; i dét øjeblik er vi befriet for viljens usle trang, og
vi fejrer sabbaten fra viljens tugthusarbejde, Ixions hjul står stille.3 
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Schopenhauer vil med henvisningen til Ixions hjul fremhæve det næsten
umulige i at slippe ud af viljens tvang. Ixion, der i al evighed bliver straffet
af Zeus for at forsøge at forføre sin søster og ægtefælle Hera, befinder sig i
Hades lænket til et evigt roterende hjul, som kun kan standses, når en ydre
anledning eller indre stemning pludselig – og hermed interesseløst – løfter
os ud af viljens endeløse strøm. For at perspektivere referencen må det tilfø-
jes, at det ellers kun er Orfeus, der med sin musik har formået at trænge ned
i underverdenen og ud over at have fået Ixions hjul til at standse eksempelvis
også har fået Sisyfos’ sten til at holde op med at rulle. 

I “Den lille hr. Friedemann” fortsætter historien med, at der ankommer en
ny garnisonskommandant til byen – og hans frue, med navnet Gerda, beta-
ger hr. Friedemann. Hans følelser, som han ellers havde plejet så varsomt,
blusser op, og han undslipper ikke fordærvet. Gerda bliver hans skæbne. De
sidder på en bænk ved floden og taler. Hun spørger, om han er født krøbling,
og han svarer, at hans barnepige tabte ham på gulvet som spæd. Han falder
på knæ foran hende og trykker sit ansigt mod hendes skød, og han stammer:
“De ved det jo … Lad mig … jeg kan jo ikke holde det ud længere … Min
Gud … Min Gud” (74). Hun reagerer i første omgang ikke, men pludselig,
med et ryk, med en kort, foragtelig latter, river hun sine hænder ud af hans
varme fingre og slynger ham om kuld på jorden, springer op og forsvinder i
alleen. Han er herefter helt ude af sig selv, og novellen afsluttes med ordene:

Hvad foregik der i grunden i ham under det, der nu skete? Måske var det
dette vellystige had, som han havde følt, da hun ydmygede ham med sit
blik – måske var det dette had, der nu, hvor hun havde behandlet ham
som en hund og han lå på jorden, udviklede sig til et afsindigt raseri, som
han måtte finde udtryk for, om det så var mod ham selv … måske en
væmmelse ved ham selv, en væmmelse, der opfyldte ham med en bræn-
dende længsel efter at tilintetgøre sig selv, rive sig selv i stykker, udslukke
sig selv …

Han kravlede længere frem, løftede overkroppen og lod den falde ned i
vandet. Han løftede ikke hovedet igen; ikke engang benene, der lå oppe
på bredden, rørte han.
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Ved lyden af hans overkrops fald mod vandet var græshopperne for-
stummet et øjeblik. Nu begyndte deres kvidren igen; det brusede sagte
gennem parken, og ned gennem den lange allé lød en dæmpet latter (74).

De allersidste ord markerer selvfølgelig Manns humoristiske, ironiske eller
kyniske holdning, som åbenbart altid skal med, men mere generelt er grund-
tonen i novellen – som han skriver i et brev – en længsel efter neutral nirva-
na-fred og det kønsliges undergang (GKFA 21: 79). Men det ville med den
unge Nietzsches ord have været et rent apollinsk liv uden det dionysiske, og
det tillader livet ikke. Man kan ikke forholde sig nedladende til et andet
menneskes seksualitet, disse hunde der glammer lystent i kælderen, selv om
det netop er, hvad Gerda gør over for hr. Friedemann: “hun havde behandlet
ham som en hund”, lyder det jo ordret. Der er ikke noget at gøre, det seksu-
elle bliver her, som så ofte hos Mann, eksplicit fremstillet som den udløsende
faktor for den menneskelige ageren.

Det var efter Manns egen mening formodentlig især denne novelles kvali-
teter, der i maj 1897 fik forlæggeren Samuel Fischer til i et brev at skrive, at
det ville glæde ham, hvis han kunne få mulighed for at udgive et større pro-
saværk af Mann, “måske en roman, hvis den ikke er for lang”, og forlæggeren
tilføjer, at et sådant værk kan honoreres bedre end en samling noveller
(GKFA 21: 11, 99). Allerede et par måneder efter gør Mann i et brev til ven-
nen Otte Grautoff opmærksom på, at han på opfordring er ved at forberede
en roman, der allerede nu er blevet til “en stor roman”. Resultatet bliver Bud-
denbrooks, der grundlægger hans berømmelse.

III 

Buddenbrooks gør Mann til en berømt forfatter og forbliver i mange år ind-
begrebet af hans verdensberømmelse, hvad han selvfølgelig ikke bryder sig
om, efterhånden som han får skrevet andre mesterværker som Døden i Vene-
dig, Trolddomsbjerget, Josef og hans brødre samt Doktor Faustus. Men det er
nu lige meget i denne sammenhæng, for her er der tale om et “immer nur
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Buddenbrooks”. “Dette værks tre års kvaler”, som han siger, kort efter det
sidste punktum er sat den 18. juli 1900. Værket udgives i 1901 og oversættes
de næste hundrede år efterhånden til 38 sprog – og for øvrigt allerførst til
dansk i 1903.

I Buddenbrooks møder vi både en lang række nulevende og afdøde med-
lemmer af familien, deres ægteskabelige skæbner og forskellige venskabs- og
forretningsforbindelser. Mange af disse personer har Mann fået inspiration
til ud fra egne historiske og konkrete bekendtskaber samt andres litterære fi-
gurer. Allerede her fasttømres Manns velkendte montage-teknik, som han fx
kalder en “form for højere afskrift”, men han anvender kun denne teknik
som et redskab i forhold til en mere traditionel fortælleteknik. Alle Manns
inspirationer er altså kun midler og redskaber til hans egne digteriske hen-
sigter, dvs. der er masser af inspirationer og påvirkninger, men de må “kun
tale bag scenen” (Reed: 40).

Under alle omstændigheder bliver Mann fra og med Buddenbrooks berømt
for sin evne til at udnytte alt fra sin egen verden, og Robert Musil karakteri-
serer ligefrem hans romaner som “hajmaver”. Alt dette kan være interessant,
hvis man vil undersøge en romans tilblivelse, eller hvis man, hvad angår Bud-
denbrooks, var Lübeck-borger og ivrigt blev ved med at genlæse romanen,
indtil man “havde dem alle” (Reed: 59). 

Historiens begyndelse fortaber sig i fortiden, men fakta er, at en Budden-
brook-søn har arvet et kornfirma fra sin far, der igen har arvet det efter sin
far – og at kornfirmaet grundlægges i 1768. Derfor udfolder romanen sig i
tiden fra 1768 og frem, men den konkrete handling forløber mere præcist
fra oktober 1835, hvor familien indvier sit nye hus i Mengstrasse i Lübeck
og frem til Hannos død i 1877. 

Den måske tidligste optegnelse fra Manns hånd, der indgår i romanen, fin-
des i en notesbog fra 1895. Han noterer i forbindelse med læsningen af Bal-
zac-kapitlet i Georg Brandes’ bog Den romantiske Skole i Frankrig (1882) et
tyrkisk ordsprog: “Når huset er færdigt, så kommer døden”.4 Her har vi et
helt afgørende og gennemgående motiv i Manns forfatterskab: opstignings-
og forfaldsmotivet. I Buddenbrooks kan det udtrykkes med navnet på tre fir-
mahuse, idet familien Buddenbrook overtager Ratenkamp & Ko’s i 1682
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