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nu finns tillgänglig en nyöversatt roman 
av den tyske 1800-tals-mästaren Theodor 
Fontane på svenska – Irrvägar, från 1888! 
Det är en elegisk historia om en hopplös 
kärlek över ståndsgränserna, mellan en fattig 
högadlig kavallerilöjtnant och en hederlig 
tvätterska som utspelar sig i trakterna av 
vad som idag är centrala Västberlin.

Fontane är realist, han väjer inte för verk-
liga förhållanden, och samtidigt har han en 
förmåga att återge mentala och psykiska 
tillstånd som inga andra samtida. Fontane 
förebådar bröderna Heinrich och Thomas 
Mann – han äger den förres samhällskritiska 
blick och har inspirerat den senare i hans 
suveräna gestaltningsförmåga.

Dessutom är han en miljöskildrare av 
rang. Så här skriver Tysklandskännaren 
Christopher Jarnvall om Irrvägar: ”Det 
är litet som att läsa August Strindberg el-
ler Hjalmar Söderberg. Theodor Fontane, 
det franskklingande namnet till trots (han 
var av hugenottsläkt) brandenburgare och 
urpreussare, fångar Tyskland och Berlin 
i en brytningstid. Född i brandenburgska 

Neuruppin strax efter Napoleonkrigen, i ett 
Preussen som hämtade sig efter ockupation 
och förnedring. Död 1898 i Berlin, huvud-
stad i det mäktiga tyska kejsarriket. I takt 
med denna process förvandlades huvud-
staden Berlin från en europeisk småstad till 
en kejserlig residensstad. Att läsa Fontanes 
skildringar av Berlins lantliga utkanter som 
sakta men säkert stenläggs är som att följa 
Strindbergs och Söderbergs promenader i 
ett Stockholm, där stenstaden breder ut sig 
och kåkarna försvinner. Men människorna 
har kanske stundtals svårt att följa med i 
det som sker...”

Irrvägar utges i översättning av recensenten 
och med utförliga kommentarer av denne. 
Man kan beställa boken genom att meddela 
recensenten namn och adress samt sätta in 
200 kronor dennes konto i Handelsbanken: 
6000 333 689 682, varefter boken sänds 
med post.

Recensenten är publicist, historiker och 
översättare.

Mästerförfattare i nyöversättning
av Anders Björnsson
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