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Effi Briest Theodor Fontane Hent PDF Theodor Fontane (1819-1898) er en tysk romanforfatter. Han
arbejdede som udenrigskorrespondent i London og senere som krigskorrespondent under den dansk-tyske
krig i 1864 og den fransk-tyske krig i 1870-71. Han var den første store moderne realist i Tyskland og var

berømt for sine dialoger. Han var socialt engageret og har i flere bøger beskrevet kvindens stilling i det tyske
sam-fund, hvor det mest kendte eksempel er Effi Briest (1895), der regnes for en af tysk litteraturs

betydeligste klassikere og sammenlignes med Flauberts Madame Bovary og Tolstojs Anna Karenina Hans
værker tilhører den tyske kanon og han betragtes som den mest betydningsfulde tyske forfatter mellem

Goethe og Thomas Mann, for hvem han blev en inspirationskilde.

Effi er en livsglad, munter, viril pige, der som 17-årig efter forældrenes forslag forloves med moderens
tidligere tilbeder, den 38-årige landråd von Innstetten. Effi ser det som en leg; hun er ambitiøs og tiltales af at

blive gift med en flot mand af adel med en god stilling, hvor hun vil opnå social status. Efter brylluppet
flytter parret til Kessin i Østpommern. Innstetten betragter Effi som et barn og ser det til Effis fortrydelse, som
sin opgave at opdrage og uddanne hende. Han er princip-rytter, pligtopfyldende og fuldt optaget af at gøre
karriere, og i mangel på opmærksomhed fra Innstetten indleder hun af kedsomhed et forhold til forføreren
major Crampas. Mange år senere, da Effi og Innstetten rangerer højt i de sociale kredse i Berlin, skal dette

vise sig at få fatale følger. Effis impulsivitet og livsglæde støder sammen med de preussiske æresprincipper og
samfundets snæversynede normer, som ubetinget må overholdes. Romanen giver et fremragende indblik i de

sociale vilkår i Bismarcks Tyskland.

Effi Briest er filmatiseret fem gange, blandt andet i 1974 ad Reiner Werner Fassbinder.
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