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1. Frågeställning 
 

Theodor Fontanes romanvärld är fylld av religiösa allusioner, motiv och teman. Denna 

komponent kan inte förbises för den som önskar en allsidig belysning av denna. Också hans 

eget liv måste i högre grad än de flestas ha präglats av hans religiösa tillhörighet. Bägge hans 

föräldrar stammade från fördrivna hugenotter som slagit sig ned i Preussen, vilket skapade en 

tidig medvetenhet om olika religionsinriktningar, då deras kalvinistiska tro skilde sig från den 

gängse protestantiska; det är ett trivialt påstående att en religiös minoritet tvingas bli mer 

medveten om sin tro än en religiös majoritet.
1
 Trots detta är det sällan denna sida tillräckligt 

lyfts fram, även om undantag finns.
2
 Denna uppsats syftar till att framlyfta just det religiösa i 

en text av Theodor Fontane, den historiska kortromanen Grete Minde. Att besvara frågorna: 

vilka religiösa allusioner, motiv och teman finns? Vilken funktion har dessa? Hur bidrar dessa 

till tolkningen av romanen som helhet? Den syftar alltså särskilt till att öka förståelsen av 

Grete Minde, men varje försök att förstå något av ett enskilt verk, ökar också förståelsen av 

Theodor Fontanes verk som helhet betraktat. Likaså ökar det, som ökar förståelsen för det 

religiösa hos en författare, om också mycket litet, förståelsen för hur religion i skönlitteratur 

kan gestaltas över huvud taget, framförallt vad gäller den period som studeras. 1800-talet är 

en särskilt intressant period att studera i religiöst avseende, då den markerar en brytningstid, 

där religionen alltmer hotades av alternativa, sekulära förklaringsmodeller.   

2. Material 
 

Materialet består av Theodor Fontanes Grete Minde i en modern vetenskaplig utgåva som 

väsentligen återger 1880 års förstaupplagas text (de mycket små avvikelserna härifrån, t.ex. 

vad avser interpunktion och stavning, saknar helt betydelse för ämnet).
3
 Om läsaren 

överraskaras av hur vissa ord är stavade eller grammatiska fel i citaten, beror det på att 

Fontane sökte efterbilda dialekt och muntlig språk i direkt anföring. Det är en del av hans 

realism. Grete Minde kallades av Fontane själv enligt tidens språkbruk för novell, men med 

                                                 
1
 Ahrens (1985), s. 15-16. 

2
 T.ex. Schuster (1978).   

3
 Fontane (1997 [1880]). 
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sina 118 sidor kommer den i uppsatsen att efter vår tids språkbruk kallas kortroman eller bara 

roman. Det är en historisk roman som behandlar den historiska personen Grete Mindes, vilken 

blivit känd för nedbrännandet av sin hemstad Tangermünde 1617, förhistoria. Väldigt litet 

fokuseras på själva dådet som sådant, utan det som är i fokus är Grete Mindes förhistoria (se 

vidare innehållssammanfattningen i 4.3.1). Den har valts med tanke på sin rikhaltighet av 

religiösa allusioner, motiv och teman, samt att det finns representanter för alla tre kristna 

inriktningar som var aktuella vid den här tiden, lutheranism, kalvinism och katolicism. En 

annan fördel är dess ringa omfång, vilket möjliggör en någorlunda heltäckande behandling av 

ämnet. Dessutom kan man anta att en historisk roman tillåter större frihet för författaren än en 

som hade utspelat sig i Fontanes samtid. Det är ett ofta utnyttjat knep att låta romaner utspela 

sig i dåtiden för att lätta kritisera samtiden. Till sist är det en tämligen förbisedd och 

bortglömd roman i jämförelse med Theodor Fontanes stora romaner, och den kunde vara 

förtjänt att uppmärksammas.          

3. Metod 
 

Uppsatsen har en pluralistisk inställning till metoder. I viss utsträckning tillämpas ett slags 

intertextuell metod, då det gäller att uppspåra hur bibelallusioner och direkta citat används. 

Men i ännu högre grad anläggs ett idéhistoriskt och idéanalytiskt perspektiv, för att analysera 

vilka religiösa teman och idéer som uttrycks genom verket. Inte heller biografiska aspekter 

utesluts, då Fontanes biografiska bakgrund som ättling till fördrivna hugenotter förefaller som 

en självklar kontext varemot man måste förstå verket. Huvudsakligen är dock metoden 

mycket textnära. Biografisk och annan bakgrund intresserar framförallt då den kan skänka 

klarhet åt var som står i texten.  

4. Bakgrund 

4.1. Forskningsöversikt 

 

Forskningen om Theodor Fontane är som när det gäller de flesta författare av något format 

mångskiftande och omfångsrik. Det finns rena biografier av traditionell life and letters-typ, en 

gedigen och tämligen aktuell sådan är Heinz Ohffs Theodor Fontane – Leben und Werk.
4
 Det 

                                                 
4
 Ohff (1995). 
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finns de som intresserat sig för narratologiska aspekter, t.ex. Norbert Mecklenburg i en större 

studie över Fontanes romankonst. En övergripande tes som framskymtar redan i titeln och 

som har relevans för denna uppsats är Fontanes ”mångstämmighet” – han känner sympati för 

olika röster och perspektiv, och tar sällan själv ställning.
5
 Också studier med ett 

litteratursociologiskt perspektiv finns. I Roland Berbigs omfattande arbete Theodor Fontane 

im literarischen Leben får man veta det mesta om Fontanes relationer till tidningar och 

tidskrifter, förlag och föreningar.
6
 Bland essäistiska verk kan man framhålla den mångsida 

filologen Walter Jens essäbok Wer am besten redet, ist der reinste Mensch : über Fontane.
7
 

Denna uppsats utgår ifrån att olika perspektiv är en tillgång, då de kompletterar varandra – 

upptäcker olika sidor av Fontane. Alltför litet har skrivit om det religiösa hos Fontane, men 

Peter Klaus Schuster berör saken i sin bok Theodor Fontane: Effi Briest – ein Leben nach 

christlichen Bilder. Han menar att man med hjälp paralleller i den kristna konsten (som 

Fontane intresserade sig mycket för), kan visa att Effi Briest egentligen är en Mariagestalt, 

och tolkar hela romanen utifrån detta. Även om vi kan finna Schuster väl djärv och spekulativ 

i sina slutsatser, gör han insats genom att lyfta fram den religiösa symbolikens betydelse hos 

Fontane.
8
         

4.2. Theodor Fontanes biografi 

 

Fontane föddes 1819 i Neuruppin i Preussen och avled i det preussiska Berlin 1898. Preussen 

var också det land, med undantag av några år i England, som han skulle vara trogen till sin 

död. Lutherskt kärnland kan det tyckas, men Fontane var, som det påpekats i avsitt 1, ättling 

till hugenotter, vilka känt av religionsstriderna i Europa. Också hans flera längre 

utlandsvistelser utgjorde ett möte med en annan trosinriktning. Han var till en början verksam 

som apotekare, och sedan journalist och slutligen som fri skriftställare. Ideologiskt, vilket har 

betydelse för hans analys av religiösa frågor, förefaller han haft en dragning åt liberalismen i 

sin ungdom, då han understödde revolutionen 1848, men denna entusiasm tycks snabbt ha 

falnat, och han bagatelliserar sitt engagemang för denna på äldre dagar. Det liberala elementet 

i hans väsen tycks ha övergått från att vara ett aktivistiskt sådant till ett stillsamt dito, vilket i 

praktiken innebar en allmänt tolerant inställning till olika synpunkter och åskådningar. Han 

skrev dikter tidigt (framförallt hans ballader är i någon utsträckning levande litteratur), men 

                                                 
5
 Mecklenburg (1998). 

6
 Berbig (2000). 

7
 Jens (2000). 

8
 Schuster (1978). 
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till romankonsten kom han mycket sent – han debuterade först vid 59 års ålder. Grete Minde 

som han skriver därefter tillhör alltså hans tidiga verk, trots att han skrev den i 

sextioårsåldern. Att Fontane kom så sent till romankonsten har sin betydelse – hans romaner 

präglas av en särskild mognad och förståelse för olikartade synpunkter, och saknar all 

fanatism. Påpekas bör dock att mycket av hans journalistik hade litterära ambitioner och han 

hade också genom den samlat ett rikt erfarenhetsmaterial. Likaså lånade romanerna färg av 

hans poesi. Han kom alltså inte tomhänt. Hans romaner ger en mångsidig bild av det Preussen 

som han tillbringat större delen av sitt liv i, där inte heller dess inre spänningar och konflikter 

förtigs (i Grete Minde kommer framförallt de religiösa konflikterna till uttryck). Också hans 

stil, hans ”poetiska realism”, brukar framhållas, för att försvara hans plats bland de främsta 

tyska prosaklassikerna.
9
     

4.3. Grete Minde 

4.3.1. Tillkomst och bakgrund 

 

Fontane började arbeta på Grete Minde år 1878 och den kom ut som bok år 1880 (den trycktes 

i en tidskrift redan år 1879). Det kan inte klarläggas när han först kom i kontakt med historien 

om Grete Minde eller när han fick idéen att till att omvandla det historiska stoffet till en 

roman, men han besökte hennes hemstad Tangermünde redan 1844, och skulle sedan 

återkomma flera gånger, så stoffet låg nära till hands. Under skrivandet av novellen 

orienterade han sig väl i det historiska materialet och gjorde också omfattande anteckningar 

på plats, men detta till trots förhöll han sig fritt till historiska och andra fakta, och lät dessa 

vara underordnade det litterära berättandet. Grete Minde mottogs väsentligen positivt av den 

samtida kritiken, men försäljningsframgången uteblev.
10

 Det har inte heller blivit till någon av 

Fontanes allra mest berömda romaner, utan har snarare karaktären av minor classic. Som 

historisk roman placerar den sig också litet vid sidan av hans andra romaner, som mer utgör 

samtidsskildringar av Preussen.  

Den historiska bakgrunden till romanen var att den 13:e september 1617 brändes den större 

delen av Tangermünde ned. Ansvarig för dådet hölls Grete Minde som utfört det med hjälp av 

några landsstrykare, enligt de historiska källorna var motivet en arvsstrid med sin familj. Hon 

avrättades sedan 1619. Grundkällorna ägnar sig huvudsakligen åt att beskriva branden och 

                                                 
9
 En kortfattad biografi finner man t.ex. i Schreinert (1961). 

10
 Schmitz (1997), s. 135-151.  
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dess efterverkningar, medan Grete Mindes bakgrund ägnas mycket liten uppmärksamhet. 

Fontane som framförallt hämtat sina historiska uppgifter från en 1700-talskrönika av Johann 

Christoph Bekmann, förhåller sig mycket fritt till historiska uppgifter. Inte bara fyller han i 

där uppgifter saknas, utan han ändrar också på t.ex. namn och släktskapsförhållanden.
11

   

4.3.2. Sammanfattning av innehållet 

 

Grete Minde skildrar Grete Mindes förhistoria till dess att hon bränner ned sin hemstad 

Tangermünde. När romanen tar sin början skall Grete precis till att fylla fjorton. Ansvaret för 

henne har hennes bror Gerdt och dennes fru Trude (eller Trud som hon oftast kallas; så i 

denna uppsats), som bägge ogillar Grete, och föredrar sitt eget barn framför henne. Efter 

Gretes far Jacob Minde har avlidit är hon helt beroende av deras nycker, en situation hon 

finner alltmer outhärdlig. Tröst erbjuder grannpojken Valtin, den kloke lutherske kyrkoherden 

Gigas, tjänsteflickan Regine. I denna tidigare del av romanen finner man också utförliga 

beskrivningar av folkliv, fester och dockspel, som ger fond åt berättelsen. En besökande 

kurfurste ägnas också stor uppmärksamhet. 

Då Gretes situation blir allt svårare, tar hon till slut beslutet att fly tillsammans med sin 

älskade. De ger sig ut på en flottfärd mot det okända. Kapitelrubriken ”drei Jahre später” låter 

meddela att tre år passerat, då läsaren inte fått veta vad som hänt. När vi åter kommer in 

berättelsen, ligger Valtin för döden på ett värdshus i Arendsee. Under tiden har de anslutit sig 

till de tidigare i romanen förekommande dockspelarna. Under denna kringflackande 

skörlevnad har Grete fött ett barn och Valtin insjuknat. Den lokale kyrkoherden Roggenstroh 

önskar inte begrava honom i vigd jord. Hon uppsöker då i stället de lokala nunnorna, för att 

söka råd. De medgiver detta och begravningen äger rum. Därefter beger hon sig åter mot 

Tangermünde, för att finna nåd hos sin bror. Denne misstror hennes avsikter. Han nekar också 

till att överta vårdnaden för hennes barn. Då bestämmer sig Grete, att inför stadens råd hävda 

rätten till sitt eget arv. Det nekas henne på vad det verkar orättvisa grunder. Nu tar hon det 

ödesdigra beslutet att sätta eld på staden. Den sprider sig snabbt, och dagen efter ligger staden 

i aska. Detta registreras av ett sändebud till nunnorna i Arendsee, som också hävdar att Grete 

Minde omkommit i branden.  

4.3.3. Theodor Fontane i Sverige  

 

                                                 
11

 Ibid. s. 121-125. 
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Trots Theodor Fontanes storhet i sitt hemland har han inte blivit någon särskilt känd eller läst 

författare i Sverige, inte heller under sina glansdagar. Helmuth Müssener konstanterar i en 

genomgång av tyska översättningar till svenska 1870-1914 att bara Effi Briest av Fontane 

översatts till svenska under denna period (ett förhållande som inte förändrat sig idag). Han 

konstaterar emellertid samtidigt att: ”den läskunniga publiken konsumerade då som nu inte de 

böcker som kändes (och känns) angelägna för litteraturvetare och litteraturkritiker, utan mera 

dem som motsvarade den egna smaken och de egna värderingarna.” Fontanes öde delades 

med många andra förtjänstfulla författare – t.ex. noteras bara en titel för Joseph von 

Eichendorff under samma tid. I stället översattes t.ex. bästsäljare och religiös 

uppbyggelselitteratur.
12

 Även om ännu inga andra böcker än Effi Briest översatts, har i alla 

fall ett allvarligt försök att introducera Fontane för en svensk publik gjorts genom en bok av 

det f.d. kulturrådet i Tyskland Henrik Sjögren (som också bl.a. skrivit flera böcker om Ingmar 

Bergman), där han förutom att teckna de stora dragen i Fontanes biografi, återger handlingen i 

några av Fontanes mest berömda romaner.
13

 Det kan i detta sammanhang också nämnas, att 

Fontane, trots att han aldrig besökte Sverige, ur fantasin skrev såväl en ballad om Vänern som 

en ballad om Vättern, samt tycks ha haft ett visst intresse för svensk historia. 
14

   

5. Analys 
 

5.1. Allusioner och citat 

 

Bibliska allusioner och citat förekommer ymnigt i Grete Minde. Det var förvisso en del av 

den allmänna referensvärld som Theodor Fontane och hans läsare var en del av, som på ett 

helt annat sätt en idag präglades av Bibeln, men man får också anta, med denna väldiga 

frekvens som de förekommer, att den hade en särskild betydelse för Fontane, som så mycket 

intresserar sig för religiösa frågor i Grete Minde och andra romaner. Man kan också tänka sig, 

att Fontane härigenom ville skapa en lätt arkaisk känsla, då han beskriver en svunnen tid ännu 

mer präglad av religion än hans egen. Till dessa allmänna förklaringar kommer dock de mera 

primära, textnära förklaringarna – hur dessa fungerar i praktiken, rent berättartekniskt. Vi går 

i det följande igenom några exempel på hur bibelreferenser används i denna roman. 

                                                 
12

 Müssener (1998), s. 189-192, cit. s. 192. 
13

 Sjögren (2011). 
14

 Ibid. s. 27-29.  
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Ett exempel som bildar litet av ett ledmotiv i romanen är ett mycket explicit citat, där källan 

också antyds. Jacob Minde säger strax innan han skall dö till Trud: ”Erinnere Dich allezeit an 

die Mahnung der Propheten: ’lass die Waisen Gnade bei dir finden.“ (s. 40). Dessa ord från 

Hosea 14:4, där denne förmanar israelerna, blir självklart mycket betydelsebärande i negativ 

mening – att någon nåd inte visas. Profetens ord blir profetiska. De plockas upp elegant först i 

slutet av detta kapitel: ”Regine, nun bin ich ganz allein. Eine Waise!“ (s. 43). Och sedan i 

början av nästa kapitel: ”Eine Waise war sie und sie sollt‘ es nur allzubald empfinden.“ (s. 

43). Sedan utvecklas intrigen kring detta. Att föra in ett profetcitat på detta sätt ger meningen 

särskild tyngd i berättelsen, på ett annat sätt än om han bara sagt något ur egen fatabur. Så kan 

bibelcitat användas för att ge särskild tyngd och betydelse till vissa saker.  

Det i förra stycket beskrivna utvecklas sedan med en mycket elegant lek med bibelcitat. Grete 

får i julklapp, vid sidan av lebkuchen, äpplen och nötter, en sångbok på vilken ”Sprüche 

Salominis kap. 16, vers 18” – med detta avses Ordspråksboken, som enligt en äldre tradition 

är skriven av kung Salomo – är skrivet. Grete känner inte stället utan tvingas slå upp det: 

”Wer zu Grunde gehen soll, der wird stolz, und stolzer Muth kommt vor dem Fall.” (s. 54). 

Grete uppmanas därigenom till anpasslighet och lydnad och att vara mindre trotsig. Grete å 

sin sida hämnas genom att skriva bibelstället som Jacob Minde sade på sin dödsbädd 

därunder. Trud som inser att något är i görningen går genast för att titta efter. Hon förargar 

sig, men säger ingenting. Så utspelar sig ett tyst drama i form av bibelcitat. Det blir desto mer 

raffinerat som det inte bara förekommer bibelcitat, utan också en faktisk, fysisk bibel. Därmed 

införs ytterligare en nivå i berättandet.     

Bibelanspelningar kan också användas på andra sätt. Den som strör mest bibelallusioner runt 

omkring sig är utan tvivel Gigas. De är oftast litet lösare anspelningar än direkta citat, och har 

snarare karaktär av allusioner. Han säger t.ex. i en diskussion med Trud: ”Ihr wisst es Wohl, 

aller Samen, der vom Unkraut fällt und wuchert, ist ein Unheil und schädigt uns das Korn für 

unsre himlischen Scheuren.“ (s. 32). Gigas anspelar här på liknelsen med säden och ogräset i 

Matteus 13, men anspelningen är mycket lös. Där används liknelsen för att karaktärisera 

himmelriket – hur man på jorden, innan man skördat, kan skilja ogräset från den goda säden, 

medan här säger han snarast att Trud måste ta ansvar för de frön som sås, att hon är den som 

har ansvaret för sitt hus. Ett annat exempel på bibliska liknelser hos Gigas finner vi på s. 30, 

där han säger följande till Grete, apropå hur hon bör förhålla sig i trosfrågor: ”Ich denke 

Grete, wir wollen die Tenne rein feigen und die Spreu von dem Weizen sondern.” Här är det 

den berömda liknelsen om agnarna och vetet från Matteus 3:12, också tämligen löst använd. 
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Dessa allusioner fyller framförallt funktionen att karaktärisera Gigas som person. De visar 

hans fromt bibelfästa natur.  

Också andra använder bibelallusioner i direkt tal, men på ett mindre raffinerat sätt. Grete 

säger t.ex., när hon upplever, att Valtin söker förleda henne: ”Sonst heisst es immer, Eva sei 

Schuld; aber heute nicht.” (s. 59) Den bibliska symbolvärlden var så levande, att också en 

liten flicka som just påbörjat konfirmationen, kände dess fundamenta, och fann det naturligt 

att använda sådana referenser i en konversation. Här fyller citatet ingen mer omfattande 

funktion än att uttrycka något i ett samtal. Bibelreferenserna har en berättarteknisk roll på 

såväl den högsta som den lägsta nivån i Fontanes berättelse. På samma sätt var bibeln 

närvarande för 1600-talets människor på den högsta till den lägsta nivån. Från eskatologin till 

vardagliga beslut.       

5.2. Personer  

5.2.1. Gigas, kyrkoherde i Tangermünde 

 

En viktig religiös person i romanen är den lutherske kyrkohedern Gigas. Denne är den 

tvivelsutan mest framträdande lutherske personen i romanen. Han introduceras i berättelsen 

när Valtin och Grete diskuterar sin konfirmation. Valtin har redan varit och läst för honom, 

medan Grete skall dit och läsa, ty hon skall precis till att bli fjorton (konfirmationen sker 

enligt luthersk sed vid denna tid). Grete rädes att gå dit, ty hon tycker att han verkar sträng. 

Valtin menar däremot att han är bra så länge man har den rätta tron: ”Lass nur’, beruhigte 

Valtin, ’es muss nur kein Calvin’scher sein oder kein Katol’scher. Da wird er gleich bös, und 

Feuer und Flamme.” (s. 8) Också Gerdt tycker att han är sträng som ständigt pratar om 

helvetet (s. 21). När Grete träffar honom uppvisar hon flera katolska sidor. Hon ber en bön 

som hushållerskan har lärt henne och hon visar honom en flisa från Jesu kors vilken hon bär 

kring halsen. Bönen visar att hon på katolskt vis tror på gärningars frälsande makt i stället för 

den lutherska dogmatiken, där frälsning genom tro allena gäller, och flisan visar på katolsk 

relikdyrkan, som av lutheraner uppfattas som avgudadyrkan (s. 28-31). Gigas söker att 

tillrättavisa henne, men tror på hennes goda intentioner (s.30-31). Häri skiljer han sig från den 

hjärtlösa Trude som bara tror ont om henne (s. 31). Gigas är alltså ett tydligt exempel på en 

dogmatisk lutheran skildrad med mycket sympati. Hans uppriktiga och starka tro blir särskilt 

tydlig, när han konfronteras med kurfurstens konversion till kalvinismen (mer om detta i 

5.2.2.). Han är också den som Grete anförtror sig till när hon har svårigheter (s. 62-64).  
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5.2.2. Kurfursten 

 

Kurfurstens ankomst annonseras på s. 55, där han berättas ha infunnit sig på sin borg i 

Tangermünde. Detta ledde till särskild oro, som han precis konverterat till kalvinismen. 

Särskilt för Gigas, vars predikan han ämnade höra. Gigas predikar över Matteus 22:21, som 

hos Fontane återges såhär: ”Gebet dem Kaisers, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist.” 

(s. 56). Det exakta innehållet i predikan återges inte, men det kan tyckas som ett listigt sätt att 

säga att kurfursten inte av personlig övertygelse bör lägga sig i kyrkans affärer, utan att hålla 

sig till det som är ”kejsarens” – den värdsliga maktens angelägenheter. Kurfursten lyssnar 

uppmärksamt, och han bjuder därefter in Gigas till ett samtal. Han tillförsäkrar där honom en 

väldigt långtgående samvetsfrihet i trosfrågor: ”dass er seine von Gott ihm anbefohlenen 

Unterthanen bei dem Worte Lutheri Augsburgischer Confession belassen, eines jeden Person 

auch in der Freiheit seines Glaubens und Gewissens schützen wolle, in eben jener Freiheit, 

um derentwillen er für Seine Person das Bekenntnis der Beständig hadernden Lutherischen 

abgethan und den reformierten Glauben angenommen.“ (s. 56) Kurfursten vill alltså att varje 

person skall vara fri att följa sin egen tro, på samma sätt som han själv varit fri att följa sin. 

Det är värt att framhäva hur långtgående detta yttrande är. Kurfursten menar alltså inte bara 

att var och en bör vara fri att välja emellan lutherdom och kalvinism, utan öppnar upp för 

fullständig tros- och samvetsfrihet. 

Vid en ytlig anblick kunde det förefalla som ett helt ohistoriskt försök att lägga 1800-

talsliberala uppfattningar i en historisk persons mun, men redan i själva texten märker man att 

Fontane vill hänvisa till en historisk verklighet. Mitt i redogörelsen står diskret, som en 

inskjuten bisats, följande: ”wie die Chronisten melden” (s. 56). Faktum är att Fontane här inte 

är så långt från de historiska källorna som man kunde tro. Som Claudia Schmitz påpekar lät 

faktiskt kurfursten Johannes Sigismund, som är den uppenbara historiska förebilden, sina 

undersåtar behålla sin lutherska tro, trots att han konverterade. Samtalet med Gigas kan t.o.m. 

ha en historisk förebild, i det att han bjöd in ett antal teologer till samtal i just dessa frågor, 

även om det saknas bevis för att kurfursten besökt Tangermünde detta år. 
15

 Samtidigt går 

Fontane på ett uppenbart sätt längre än de historiska källorna medger. Att kurfursten tillät sina 

undersåtar att behålla den lutherska tron, när han för egen del övergick till kalvinistiska, 

innebar egentligen inte ett principiellt försvar för religionsfrihet. Det ligger nära till hands att 

han snarare görs till ett språkrör för värderingar från Fontanes egen tid, då tanken på trosfrihet 

                                                 
15

 Schmitz (1997), s. 189-190.   
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började växa fram (om ännu ingenstans fullständigt genomförd). Sympatin för denna, 

kurfurstens i romanen propagerade åsikt förstärks därigenom, att kurfursten i övrigt framställs 

som en sympatisk och rättrådig härskare, vilken bjuder stadens borgare till bords i sin borg (s. 

56-57). Kurfursten är intressant, inte bara i egenskap av tolerant i religionsfrågor, utan också 

såsom representant för kalvinismen. Mycket i Grete Minde handlar om konfessionsgränsen 

emellan lutherdom och katolicism, men här visas en annan gräns, den emellan lutherdom och 

kalvinism, vilken också var högst väsentlig i Fontanes eget liv, såsom ättling till kalvinistiska 

hugenotter. Att en kalvinist framställs i positiv dager bör knappast förvånas med tanke på 

Fontanes ursprung.     

5.2.3. Roggenstroh, Kyrkoherden i Arendsee  

 

Roggenstroh introduceras på s. 90 (men hans existens nämns på s. 83), där han nekar att 

begrava Valtin på kyrkans mark. Redan genom själva namnet framstår han som mindre 

briljant (anspelar sannolikt på ”strohdumm”; tolkningen förstärks av att den riktige 

kyrkoherden vid denna tid hade ett helt annat namn
16

), och hans halsstarrighet gentemot 

nunnorna väcker inte sympati, utan han förlöjligas av nunnorna (s. 93). Här är alltså en 

dogmatisk lutheran som skildras utan sympati, ja, som inte ens får komma till tals själv, utan 

bara skildras genom andras antipatier. Han bildar alltså en intressant motsats till den 

dogmatiske lutheranen, kyrkoherden i Tangermünde, Gigas, som tvärtom skildras med den 

största sympati. En annan intressant sak att notera är att striden emellan kyrkoherden och 

nunnorna inte är någon fri litterär skapelse utan att det finns historiska paralleller till liknande 

konflikter i området som Schmitz noterar i sin kommentar.
17

     

5.2.4. Nunnorna i Arendsee 

 

Nunnorna i Arendsees existens förutskickas innan de verkligen uppträder.  Trud funderar på 

att skicka Grete till dem p.g.a. hennes katolska hjärta, när hon funnit henne outhärdlig att ha 

hemmavid (s. 70). Det blir till en praefigura för dessa, som Grete träffar, inte för att hon sökt 

upp dem, utan för att hon av en slump råkar hamna hos dem. Också i en ramsa som en 

värdshusvärd diktar om Arendsee antyds deras existens: ”Und di Arendsees’schen, di hebben 

dat Stroh, / Awers hebben fifteig’n Nonnen dato.” (Plattyska. Ungefärlig prosaöversättning: 

                                                 
16

 Schmitz (1997), s. 198  
17

 Ibid., s. 203 
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”Och de i Arendsee har Stroh [syftar enligt Claudia Schmitz på jordbruket
18

, men vi finner det 

mycket rimligare att anta att det syftar på kyrkoherden Roggenstroh], men också femtio 

nunnor därtill.” (s. 83). Påståendet ifrågasätts omedelbart, ty det bör inte finnas några nunnor, 

då klostren är avskaffade i och med reformationen. Ja, de är avskaffade, medger en annan 

närvarande, men de finns ändå, där liksom på andra håll, trots att den lokale kyrkoherden 

Roggenstroh predikar mot dem varje söndag. Detta p.g.a. att de har de adligas stöd (s. 83-84); 

när namnen på nunnorna räknas upp vid Valtins begravning är också samtliga adelsnamn 

(s.95). Vi ser här hur en gräns emellan det katolska och protestantiska tydligt visar sig i synen 

på klosterväsendet. Spår av den katolska tiden dröjer sig kvar i området – sprickor i den 

lutherska muren – som inte för så länge sedan behärskade området. Den senare framträdande 

abbedissan, menar sig t.o.m. ihågkomma när Luther stod i Worms (s. 93, ett påstående som 

Schmitz med all rätt betvivlar i en kommentar till stället
19

).   

Nunnorna gör sedan sin verkliga entré, när Valtin avlidit i Arendsee och Grete söker upp dem 

för konsultation, då hon inte vet hur hon skall begrava sin älskade (s. 91). Hon träffar 

abbedissan, en von Jagow (också här anspelas på föreställningen att nunnor är adliga, men 

inte nödvändigtvis på ett kritiskt sätt). Denna framstår som döv och sjuklig, men vis. När 

Grete framställt sitt ärende, noterar Gretes främmande utseende, och frågar om hon var en 

främling, och hon svarar att hon är spanska, och får då frågan om hon hade den gamla tron, på 

vilket hon måste svara jakande (s. 92-93). Abbedissan menar att kyrkoherden ”das […] von 

der Stirn’ gelesen” (s. 93). Abbedissan medgiver begravning, men hennes argumentation 

härför är intressant. Efter att ha kritiserat kyrkoherden, som varje söndag predikar mot 

nunnorna och deras verksamhet, som vore de antikrist, säger hon följande: ”Ich hasse den 

Hochmut und weiss nur das Eine, dass unser All-erbarmer für unsre Sünden gestorben ist und 

nicht für unsre Gerechtigkeit” (s. 93). Förklaringen förefaller snarast typiskt luthersk, med sitt 

typiska avfärdande av rättfärdighet genom gärningar. Samma sak när nunnorna förrättar 

Valtins begravning. De läser då följande ramsa: ”Unsre Schuld ist gross, unser Recht ist klein, 

Die Gnade Gottes thut es allein.“ (s. 95). Också i denna ramsa framträder en typisk luthersk 

sola fide-uppfattning, där Guds nåd är allt och människors gärningar är intet. Så förvisso 

tecknas nunnorna här mer positivt än kyrkoherden, på det sätt att de är mer toleranta, men 

samtidigt så är de i någon utsträckning bättre lutheraner än lutheranerna själva. Sympatin med 

nunnorna är alltså otvetydig, men de som representanter för katolicismen blir kanske mer 
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tvetydigt. Särskilt som gärningsteologi, att gärningar leder till frälsning, på ett annat ställe i 

boken uppfattas som typiskt katolskt. Det fördöms i starka ordalag av Gigas, när Grete 

uppvisar sådana tendenser (s. 29). 

När abbedissan samtalat med Grete för första gången ser hon redan olyckan i hennes ansikte 

(s. 94), och efter begravningen förutspår hon att hon inte kommer att leva i mer än tre dagar 

(s. 97). Detta besannas också, och det är nunnorna som får meddela det för läsaren. Nunnorna 

nås av beskedet av ett sändebud som kommer från Tangermünde. Abbedissan säger fylld av 

rörelse: ”Armes Kind … Ist heute der dritte Tag … ich wusste es…”. Vi ser här hur hon 

framställs som en vis kvinna, som bär på förmåga att tolka och förutsäga människors öde. 

Denna positiva bild av nunnor eller munkar är otypisk för protestantisk tradition, mer typisk 

är att de är dumma och bigotta, såsom i dockspelarnas spel (s. 19), vars religion förvisso är 

högst oklar (mer om dockspelarna i 5.3).                                   

5.3. Motiv 

 

5.3.1. Gretes moders katolska tro 

 

Ett viktigt motiv är Grete Mindes mors katolska tro, som introduceras på s. 8, där Valtin 

förbluffat frågar Grete, om det är sant att hennes mor var katolik. Det avviker från den 

förhärskande lutherska tron i området, och ger genast bilden av henne som en främling. 

Främlingskapet förstärks av att Gretes utseende avviker från det gängse i området. Det 

påpekas tidigt i romanen: ”Es war ein halbwachsenes Mädchen, sehr zart gebaut, und ihre 

feinen Linien, noch mehr das Oval, und die Farbe ihres Gesichtes, deuteten auf eine Fremde.“ 

(s. 6). Hennes mor var spanska, och hennes far har träffat henne i Brügge där det var många 

spanjorer, berättar hon senare för Valtin (s. 8). Litet påminner det om Fontanes egen mor som 

var kalvinist och härstammade, liksom hans far, från franska hugenotter.  Också Gretes far, 

Jacob, har understundom vissa katolska drag. När Grete är i fara anropar han alla helgonen, 

och berättaren konstaterar: ”Denn er war noch aus den katolischen Zeiten her.” (s. 21). Han 

skänker också Grete en karmeletisk medicin, som han fått från karmeliterna i Brügge, när han 

chockats av tumultet kring dockspelarnas misslyckade fyrverkerier (s. 24). Grete fruktar att 

hon fortfarande är katolik som sin mor: ”mir ist immer […] ich verstecke ’was in meinem 

Herzen und sei noch katolisch von der Mutter her.“ Hushållerskan tröstar henne emellertid 

och menar att hon sjöng ”Dr Lutheri Lieder“ som inte ens Gigas själv kan sjunga dem (s. 26). 
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Också Gigas framhåller moderns katolska tro, och den frestelse det innebar för Jacob Minde i 

sin gravpredikan över Jacob (s. 41). Samtidigt är frågan hur katolsk hennes mor egentligen 

var, då hon gick i bikt och höll sig till Gigas (s. 26). Kanske speglar det starka betonandet av 

moderns katolicism en äldre syn, där religion i högre grad kopplas till ursprung än religiösa 

praktiker.    

Det blir uppenbart att moderns tro har färgat av sig på dottern, när hon besöker Gigas för 

konformationen. Det första katolska drag hon uppvisar har hon emellertid fått från amman 

Regine. Hon ber en bön som bär tydliga drag av katolicism, den fokuserar på gärningars 

betydelse för frälsningen. Den avslutas på detta sätt: ”Was ich irdisch gebe hin, / Ist mir 

himmlischer Gewinn.” (s. 29). Gigas känner det katolska däri, och ger ett svar som utgör ett 

slags sammanfattning av den lutherska tron: ”Dann sieh unsre guten Werke sind nichts und 

bedeuten nichts, weil all unser Thuen sündig ist von Anfang an. Wir haben nichts als den 

Glauben, und nur Eines ist, das sühnet und Werth hat: der Gekreuzigte.“ (s. 30) Grete ger 

sämsta tänkbara svar på detta och säger att hon har en flisa av dennes kors kring halsen. Här 

uppträder en närmast karikatyrartad katolsk relikdyrkan. Fontane är så angelägen att visa på 

denna skillnad att han också tar till ganska grovkorniga exempel på katolicism (som dock 

säkerligen var och är vanliga i katolsk folkfromhet). Gigas söker påtala att detta är 

avgudadyrkan, men Grete menar att det är det enda minne hon har kvar från sin mor. Hon har 

fått det av amman Regine som fått det av modern; Regine verkar över huvud taget vara den 

förmedlande länken emellan modern och Grete i religiöst avseende. Gigas säger sig inte vilja 

ta ifrån henne det, utan menar i stället att hon med tiden frivilligt kommer att ge honom det, 

när hon kommit till rätt tro. Han utlägger sedan skillnaden emellan att bära hans kors och en 

flisa av hans kors. Han betonar typiskt lutherskt den rätta trons primat över hjärtat. Om tron 

sviktar, sviktar hjärtat.  

Därefter diskuterar Trud och Gigas Gretes tro. Här visar sig en tydlig skillnad i deras 

inställning. Gigas menar att hon i grunden är god, men att hon behöver religiös undervisning 

för att nå den rätta tron. Trud däremot menar att Gigas låtit sig förföras av hennes skönhet. Att 

hon är precis som sin moder, som lyckades förhäxa huset med sin skönhet, och låta det falla 

tillbaka i gamla irrläror. Hon säger sig inte lita varken på den gamle Jacob Minde eller på 

amman Regine. Skulle man sätta ut spejare skulle man finna både ikoner och flisor menar 

Trud. (s. 31). Här visar sig en grundläggande dimension i konflikten emellan Trud och Grete. 

Trud ser i Grete hennes mor, den katolska spanskan, som hon menar spred irrläror. Det 

speglar en tämligen typisk luthersk föreställning om baksluga och illvilliga katoliker. När så 
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Grete varit olydig, och smitit iväg för att förirra sig i skogen med Valtin, frågar hon sig vem 

som förde in det främmande blodet och den främmande tron i huset (s. 38). När Trud senare i 

berättelsen blivit ännu mer upprörd säger hon: ”Eine Fahrende Frau war sie [Gretes mor], und 

Keiner weiss, woher sie kam.” (s. 67). Desto mer upprörd hon blir desto mer katolicism 

tillskriver hon dessutom Grete: ”Denn sie hat ein katolisch Herz, trotz Gigas, und immer 

wenn sie mit mir spricht, so sucht sie nach dem Kapselchen mit dem Splitter, und hält es mit 

ihren beiden Händen fest. Und schweigt sie dann, so bewegen sich ihre Lippen, und ich wollte 

schwören, dass sie zur heiligen Jungfrau betet.“ (s. 70).  Här ser man dessutom ytterligare en 

katolsk kliché: Mariadyrkan. Det första abbedissan ser är också hennes främmande tro, vilket 

föranleder spekulationer om hennes tro. (s. 93). Det är intressant hur tron och ursprunget på 

detta sätt ständigt sammanbinds, och så var det ju också för Fontane själv – inte bara var hans 

tro främmande, utan också hans franska blod.         

5.3.2. Konfirmationen 

 

Konfirmationen förekommer som tidigare nämnts i sin lutherska tappning, där man börjar läsa 

när man skall till att fylla fjorton i stället för när man är sju (att hon skall läsa nämns på sid 9; 

den sker sedan verkligen s.40). Schmitz frågar sig, om denna sak, skillnaden emellan 

protestantismen och katolicismens konfirmationsläror, var fastlagd, redan under den tid som 

berättelsen utspelar sig
20

. Oavsett om det var fallet eller inte, tjänar det här syftet att visa på en 

konfessionsgräns.   

5.3.3. Dockspelare som spelar religiösa spel 

 

Dockspelare som spelar dockspel över religiösa händelser förekommer ymnigt i boken (först 

på s. 14). När ämnet den yttersta dagen presenteras såsom dockspel menar Trude att ”Das 

jüngste Gericht ist kein Spiel” (s. 15), och ger därmed uttryck för en gammalprotestantisk syn. 

Detta färgar av sig på Grete som blir orolig. ”Glaub’ ihr nicht; es ist ’ne fromme Sach. Und in 

Stendal haben sie ’s in der Kirchen [sic!] gespielt.“ (s. 17), menar i stället Emrentz. Då Trude 

i övrigt framställs som osympatisk, skulle man kunna tänka sig att detta innebär en implicit 

kritik mot en så sträng religionstolkning. Å andra sidan framställs Emrentz gärna som alltför 

lättsinnig (apropå Emrentz lättsinnighet, se t.ex. s. 12). Jacob Minde, Trudes far, och Trude 

diskuterar sedan saken. Jacob menar att hon har ett alltför begränsat perspektiv, att i den stora 
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världen vågar konsten på sig på också religiösa teman. Trud försvarar sig på följande sätt: 

”Und doch Vater, mein’ ich, ist ein Unterschied, ob ein frommer und berühmter Meister, wie 

du sagst, eine Schilderei malt zur Ehre Gottes, oder ob ein unchristlicher Mann, mit einem 

Türkenweib und einem Pickelhäring, Gewinnes halber über Land zieht und mit seinem Spiel 

die Schenken füllt und die Kirchen leert.“ (s. 20-21). Här kommer alltså ett annat typiskt 

puritanskt argument mot nöjesliv, att det tömmer kyrkorna och får människor att tänka på 

annat. Gerdt gör sig sedan lustig över sin fru och anar att källan till detta argument är Gigas 

(s. 21). Detta stärker närmast läsarens förtroende för Trudes argumentation, då Gigas i övrigt 

– ehuru mycket dogmatisk – framställs som en sympatisk och rättrådig man. Likaså går det 

illa för dockspelarna, en brand utlöses av deras fyrverkerier. Man kunde här tänka sig att det 

skall uppfattas som att synden straffar sig själv (vid sidan av dess självklara berättartekniska 

betydelse: såsom en generalrepetition till den stora, av Grete förorsakade, branden). Vidare 

kan man reflektera över innehållet i dockspelarnas spel, där en scen förevisas på s. 18-19. Här 

utspelar sig en scen, där en munk och ett litet barn ställs inför det gudomliga skranket. 

Munken döms under farsartade former till helvetet medan barnet klarar sig. Man kunde se 

detta som ofromt gyckel, men samtidigt finns det inom protestantismen en traditionell 

motvilja mot klosterväsendet och en tradition av att gyckla med munkar. Något givet svar på 

hur dockspelarnas spel bör tolkas finns alltså inte, utan Fontane belyser en problematik, men 

tar inte själv ställning. Detta med dockspelarna visar att de religiösa skillnaderna ofta 

framträder i synen på konkreta frågor, där de religiösa principerna omsätts i praktisk handling. 

På samma sätt som en religiös skillnad markerades i synen på kloserväsendet (se vidare 

5.2.4.).  

Dockspelarna återkommer sedan i berättelsen, då ett hopp på tre år sker, efter det att Valtin 

och Grete har flytt. Valtin och Grete har då blivit en del av dessa, vilket används för att visa 

att de blivit socialt deklasserade. Bland det sista Valtin säger till Grete är att hon bör lämna 

dessa resande personer, bland vilka hon inte passar (s. 88). Att de blivit till resandefolk är 

bidragande till att hon inte får begrava honom på kyrkogården i Arendsee (s. 89). Ett 

påpekande som görs när dockspelarna återintroduceras i berättelsen efter att varit försvunna 

ett tag intresserar oss: ”Puppenspieler, die, wie’s dazumalen aufkam, ihre Puppen zeitweilig 

im Kasten liessen und an stelle derselben in eigener Person auftraten […]” (s. 81). Att 

dockspelarna uppträder i dockornas ställe antyder en närhet emellan dockorna och 

människorna. Dockornas spel blir till en bild för världsteatern, där människorna är 

marionetter. På samma sätt påpekas det att det är i samma sal som rådsherrarna sitter och 
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diskuterar Gretes arv, som tidigare dockspelarna har spelat (s. 109). Världen avspeglas i 

dockornas spel och tvärtom. Det är knappast en slump att Grete spelar den fallna ängeln i ett 

spel om syndafallet. Hon har fallit – lämnat sin plats i tillvaron, för att fly, och bli 

kringvandrande skådespelare (s. 89). Romanen avslutas också med att syndafallet spelas (s. 

118). Hela staden har fallit genom sin synd.      

5.3.4. Död och begravningar 

 

Som hos snart sagt varje person med religiösa intressen spelar döden en stor roll i denna 

roman, och därmed också vad som görs med den döde – begravningen. Jacob Mindes död 

bildar en peripeti i berättelsen (där situationen för Grete blir ohållbar), och hans begravning är 

tämligen utförligt skildrad, både vad gäller den yttre inramningen och predikans innehåll (s. 

41-43). Gigas predikar här ”erst hart und harbe, wie fast immer die Strenggläubigen, wenn sie 

von Tod und Sterben sprechen“, men övergår sedan till att tala om Jacobs förtjänster. Han 

framhäver här på lutherskt vis hans starka tro, och nämner som en särskild frestelse hans tid 

bland katolikerna, och speciellt hans hustru, som alltid är en sårbar punkt (s. 41-42).  

Också Valtins död och begravning tar en del utrymme, särskilt diskussionen om var han skall 

begravas. Grete har själv gjort en kista åt honom, men det är svårt att hitta plats för den. För 

dåtidens människor var det av högsta vikt att bli begravda i vigd jord. Det leder till 

svårigheter, då han blivit en del av resande folket, vars sociala status var låg och vars 

religionstillhörighet kunde ställas ifråga. Det heter: ”War ihr Kirchhof ein Begräbnissplatz für 

fahrende Leute, von denen keiner wusste, wes Glaubens sie seien, Christen oder Heiden! Oder 

vielleicht gar Türken.” (s. 89). Den lokale kyrkoherden Roggenstroh låter sig inte övertalas. 

Nunnorna åtar sig att i stället begrava honom på sin klosterkyrkogård. Man får anta att Gretes 

katolska bakgrund för dem bara innebär en fördel (s. 93). Begravningen sker sedan. På ett 

självklart berättartekniskt sätt återknyter denna till Jacob Mindes begravning – det är en 

litterär vanlig metod att låta samma fenomen återkomma flera gånger, i förändrad form. Detta 

utgör på många sätt ett slags parodi på Jacob Mindes formella begravning. Här bär i stället för 

ansedda medborgare de socialt lågt ansedda dockspelarna kistan, möjligen i litet ironisk 

kontrast till de nunnor med adliga namn som också närvarade (s. 94-95). Schmitz nämner 

nunnornas verkliga namn från historiska källor, men gör ingen analys av Fontanes 

ändringar.
21

 Man kan notera att Theodor Fontane gjort namnen mer adelsklingande genom att 
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placera ett v. (von) inför alla. Detta går i linje med vad som sagts tidigare om adliga nunnor, 

se 5.2.4. Man kan fråga sig varför. Kanske vill Fontane ironisera över adliga nunnor eller så är 

han bara ute efter att skapa en ironisk kontrast i just denna scen, vilken blir tydligare om 

poängen byggs upp tidigare i berättelsen.                            

5.3.5. Synd och straff 

 

Åtskilligt i denna roman handlar, som ofta i religiösa föreställningar, om synd och straff. Det 

tycks som att en genomgående föreställning är att syndaren får sitt straff (man bör dock skilja 

på att så sker i romanen och att Fontane personligen skulle omfatta en sådan tes – vilket är en 

alldeles för långtgående tes). Denna kausalitetstolkning är svårbevisbar, då det alltid är så att 

två händelser som inträffar efter varandra, inte postulerar att den ena saken inträffade p.g.a. 

den andra, men vi gör här ett försök att troliggöra en sådan tolkning. De ogudaktiga 

dockspelarna, som konstaterats i 5.3.3. straffas genom en eldsvåda (som bygger upp för den 

slutgiltiga eldsvådan).   

Ett genomgående tema i Valtin och Gretes diskussioner är vem som egentligen är skyldig till 

deras elände. Denna diskussion påbörjas redan innan de flytt. Först när de försvinner i väg 

från sina föräldrar och förirrar sig i skogen. Valtin förklarar sig skyldig (s. 38). Senare i 

berättelsen när Valtin försöker förleda Grete att komma med honom i stället för att, som hon 

borde, gå hem, vitsar hon till det, om att man normalt sett brukar säga att skulden är Evas (s. 

59). Att han lyckas förleda henne visar sig också bli ödesdigert – det är detta som leder upp 

till diskussionen som leder till att hon måste fly. Också på Valtins dödsbädd diskuteras vem 

som är skyldig; Grete tar på sig skulden, då hon menar sig bara tänka på sig själv (s. 86). 

Valtin skjuter över skulden på sig, men anför inga argument (s. 88).  

I vad mån är staden, vars brand måste ses som en parallellhändelse till det som drabbar 

dockspelarna, skyldiga till det öde som drabbar dem? Att dockspelarna spelar ”syndafallet”, 

precis efter branden, allra sist i berättelsen är i sig en indikation på detta (s. 118). Men 

framförallt har de genom sitt handlande, att förvägra Grete sitt arv, åsidosatt grundläggande 

rättsprinciper. På rådshuset vägg står det skrivet: ”Hier hastdu gerichtet nur eine kleine Zeit / 

Dort wirstu du gerichtet in Ewigkeit.” (s. 109). Den äldste av rådsherrarna Peter Guntz säger 

efter det att domslutet uttalats: ”Ein unbillig Recht, ein todtes Recht.” (s. 112).  

Slutligen måste man förstås ställa frågan om Gretes skuld, vad har hon för roll i detta? I 

mycket är förstås romanen ett försök att förstå en gestalt, som i de historiska källorna bara 
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beskrivs med kraftiga nedsättande ord. Hon får som styvbarn lida under sin styvmoders 

nycker, och hon har förvägrats sitt arv, hon har blivit av med sin älskande. Lidandet kunde 

knappast vara större. Samtidigt har denna förståelse en gräns. Det är knappast så att det 

motiverar att bränna ned en hel stad. Och läser man noggrant, finner man att alla 

karaktärsegenskaper som tillskrivs henne är inte odelat positiva. Hon beskrivs som 

”leidenschaftlich” (s. 40), och hon säger själv: ”Du weißt, ich bin immer fort, immer weit fort 

in meinen Gedanken.” (s. 62). Det finns ett drag av irrationalitet över Grete Minde, hon rycks 

med av sina känslor och kan inte tänka rationellt, vilket leder till drastiska handlingar.    

5.3.6. Flykt i ett religiöst perspektiv 

 

Romanens förra del präglas i hög grad av flyktmotivet. Grete Minde ställs inför frågan om 

hon bör fly sitt hem eller stanna i, som hon tycker, en outhärdlig miljö. Detta speglar i hög 

grad en klassisk kristen diskussion: bör man göra uppror mot en samhällsordning som man 

uppfattar som orättfärdig eller är det ens plikt att underordna sig? Den kristna läran har funnit 

både radikala och konservativa uttolkare.  

En nyckelpassage härvidlag är när Grete för Valtin återger ett samtal, som hon haft med 

Gigas, som behandlar just detta motiv. Gigas berättar om en präst i Fischbeck, som kände sig 

föranlåten mot sin faders vilja följa sitt samvete och bli präst (s. 62). Vidare beskrivs hur 

Gigas berättat att det inte finns någon patentlösning – ibland är det korrekt att fly, ibland inte. 

Det viktiga är att man följer ett högre kall. Här framskymtar den lutherska kallelsetanken, att 

alla personer har ett kall att följa. Grete tar detta som intäkt för det korrekta i att fly. Hon 

hänvisar dessutom till Joseph och Marias flykt, liksom Petrus flykt ur fängelset (s. 64). Valtin 

ser emellertid igenom henne: ”Aber ein Engel des Herrn führte sie’, sagte Valtin. ’Und sie 

flohen um Gott und Glaubens willen.” (S. 64). Det förefaller som hon snarast söker efter 

anledningar till att komma till den slutsats som hon själv önskar, att hon inte alls är intresserad 

av den religiösa sanningen. Valtin påpekar vidare att man skall öva sitt tålamod och älska sina 

fiender, och Grete tvingas till slut erkänna att hon inte vill det. (s. 64). Sålunda kan man tolka 

det som att Grete medvetet sätter sig upp mot vad Gud förordnat, och att det därför senare går 

illa för henne.     

5.3.7. Högtider 
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Theodor Fontane är i denna roman också något av en folklorist. Folkliga seder och bruk finns 

utförligt skildrade, däribland de religiösa och profana högtiderna, som visar dåtidens cykliska 

tidsuppfattning, där skördeåret och kyrkoåret dikterade människornas liv. Mest utförligt av de 

religiösa högtiderna skildras julen, där de redan då fastlagda traditionerna med t.ex. julgran 

och julklappar skildras utförligt (s. 54-55). Också påsken nämns på sid. 55. Av de profana 

högtiderna kan en nämnas, då den har betydelse för ämnet, som den sätts i motssatsställning 

till det religiösa: Fasching. Följande sägs: ”… und als der Fasching kam, den die Stadt 

diesmal ausnahmeweise prächtig mit Aufzügen und allerlei Mummenschanz feierte…“. (s. 

55). Schmitz påpekar att Faschingen ofta kraftigt undertrycktes efter reformationen, men ger 

ingen förklaring till varför det firades just detta år.
22

 Om det inte sker av en total slump (vilket 

förefaller märkligt konstruerat av Fontane), bör det sammanhänga med Kurfursten Johann 

Sigismunds omvändelse till kalvinismen samma år. En tolkning är att kurfurstens omvändelse 

leder till en ökad religiös tolerans, vilket kan ses som en sympatiyttring för kalvinismen, eller 

förklaras med att flera tolererade religionsyttringar gör det svårare att upprätthålla dogmatisk 

renlärighet. Det senare verkare troligare, då inget tyder på att kalvinismen skulle vara mer 

tillåtande än lutherdomen vad beträffar dylika saker.       

6. Slutsatser och diskussion 
 

Grete Minde upprätthåller sig i hög grad vid det religiösa. Ja, i så hög utsträckning att det kan 

uppfattas som dess huvudtematik. Säkert är i alla fall att boken inte helt och hållet kan förstås 

utan hänsyn till denna faktor. På en allmän nivå måste begrepp som synd och straff användas, 

och på en mer specifik nivå måste man känna något av bibelns värld, för att hänga med i 

handlingen. Det finns mängder av religiösa allusioner och motiv, och personer som kan sägas 

vara företrädare för olika religiösa inriktningar. Bibeln och den kristna religionen var en 

gemensam referensvärld för Fontanes läsare, men präglade i ännu högre grad den historiska 

tid som Fontane beskriver, och att fästa så stor vikt vid det religiösa, kan vara ett sätt att 

närma sig denna, förgångna tid. Allusionerna spelar ofta rollen av berättartekniska verktyg, 

och är ett effektivt medel att ge tyngd åt vissa saker. Det fungerar också som ett sätt att 

karaktärisera vissa personer, där särskilt många bibelreferenser läggs i Gigas mun, för att visa 

hans fromma och bibelsprängda natur. 
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 Ett viktigt tema i berättelsen är de olika religiösa inriktningarna och gränserna dem emellan. 

Dessa konkretiserar sig ofta i det konkreta. Fontane intresserar sig mycket för synen på 

konkreta företeelser: såsom begravningar, kloster, relikdyrkan, konfirmationen eller dockspel. 

Här snarare än abstrakta dogmer visar sig religionens verkliga, för vardagen relevanta, 

betydelse. Ett viktigt motiv som understryker detta är Grete Mindes spanska mors katolicism, 

som genast gör att Grete känner sig främmande i den lutherska miljö där hon befinner sig. 

Hon uppvisar alltjämt tecken på katolicism. Genom detta motiv visar sig ständigt gränsen 

emellan katolicism och lutherdom, ofta på ett litet karikatyrartat sätt (som att Grete bär 

omkring med en kapsel med en flisa av Jesu kors i, en rest av katolsk relikdyrkan). Detta 

erinrar om Fontanes upplevelse i det lutherska Preussen, där han var främmande som ättling 

till franska hugenotter.  

Vidare gestaltas dessa religionsgränser mycket i de olika personernas trosuppfattningar. Det 

förekommer dels en dogmatisk luthersk präst, som skildras med stor sympati. Dessutom 

förekommer det nunnor som skildras med stor sympati, och som främst måste ses som 

representanter för katolicismen, då reformationen sökte avskaffa deras kloster. Liksom en 

konverterad kurfurste som av sitt hjärtas övertygelse blivit kalvinist. Han ger ett mycket 

sympatiskt intryck vilket kanske inte är så märkligt med tanke på Fontanes bakgrund. Fontane 

tycks alltså inte ägna sig åt partitagande i religiösa frågor utan snarare vara en förespråkare av 

ett slags liberal religionstolerans, vilket dock inte skall sammanblandas med liberal teologi 

(flera dogmatiska personer är skildrade med sympati). Detta är dessutom i linje med den 

berättartekniska metod som bl.a. den i forskningsöversikten nämnda Norbert Mecklenburg 

visat på. Fontane låter olika personer med olika perspektiv komma till tals utan att själv ta 

ställning, vilket skapar en mångstämmig roman där olika perspektiv och åskådningar bryts 

mot varandra, utan att Fontane tar ställning.
23

Man anar här en 1800-talsliberals positiva syn 

på fri debatt och olika åsikter. Man kan också förstå att Fontane valde en historisk miljö för 

att framföra dessa åsikter. Den lutherska, preussiska staten, där förvisso kalvinister som 

Fontane tolererades, kunde nog uppfattas som nog så repressiv för en religiös minoritet. Om 

boken har något klart budskap ligger det nära till hands att tänka i denna riktning. Så kan man 

tolka romanen på ett övergripande idéplan. 

En annan viktig religiös tematik är frågan om synd och straff. En avgörande fråga är i vad 

mån såväl staden som Grete Minde är ansvarig för sitt öde. Något slutgiltigt svar gives inte 
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här, men analysen låter antyda, att detta i hög grad är fallet. Att det hårda ödet drabbar efter 

att de agerande personerna satt sig upp emot skapelseordningen. Också för denna del, den 

mera konkreta tolkningen, hur man skall förstå de agerande personernas handlingar, ligger det 

nära till hands att söka svaret på det religiösa planet.  

Uppsatsen har sin begränsning i att den bara ägnar sig åt ett verk av Fontane. Den bidrar 

därför framförallt till förståelsen av detta verk. Frågor för vidare studier kunde vara att 

undersöka denna aspekt i fler verk av Fontane, men också undersöka privatpersonen Fontanes 

religiösa liv och inställning (vilket bara görs sporadiskt i biografier över honom). Man kunde 

också ägna sig mer åt den idéhistoriska bakgrunden, att i högre grad beskriva 1800-talets 

religiösa diskussioner och Fontanes förhållande till dessa. En jämförelse med andra samtida 

författares behandling av denna tematik kunde också anställas i detta sammanhang.    

7. Sammanfattning 
 

Uppsatsen behandlar religiösa allusioner och motiv i Theodor Fontanes Grete Minde. 

Allusioner, citat, personer och motiv behandlas. Det visas att det religiösa har en stor 

betydelse i denna roman. Citaten och allusionernas berättartekniska betydelse behandlas 

medelst exempel, och bibelns roll som allmän referensram påvisas. Ett antal religiösa 

personer karaktäriseras, och deras roll som representanter för olika religionsinriktningar 

analyseras. Vidare gås ett antal religiösa motiv igenom. En allmän slutsats är att Fontane 

ägnar sig mycket åt att visa på olika religionsinriktningar och gränserna däremellan, vilket 

avspeglar hans egen bakgrund som hugenottisk minoritet i Preussen. Budskapet förstås som 

ett förespråkande av religiös tolerans, då representanter för flera religiösa inriktningar tecknas 

med sympati. En bakgrund till Fontanes liv och verk, och forskningen kring honom ges också.  
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