Moderne mesterværk af en af Frankrigs største nulevende forfattere
Annie Ernaux: Årene
Den prisbelønnede franske forfatter Annie Ernaux er især kendt for sine selvbiografiske
romaner, hvor hun udforsker temaer som familierelationer, seksualitet og lidenskab, samtidig
med at hun altid er politisk og optaget af klasse og køn. Det gælder også Årene, der regnes for
hendes hovedværk og blev nomineret til The International Man Booker Prize i 2019. Nu kommer
bogen på dansk.
Årene betragtes som et moderne mesterværk i fransk litteratur. Det er en fortælling om Frankrig
og en kvindes liv i tiden fra 1941 til 2006. Fra Annie Ernaux’ opvækst i en arbejderklassefamilie i
Normandiet over pubertet og pigeskole til tiden som gymnasielærer foran nådesløse klasser med
fyrre elever, forstadslivet med mand, to sønner, uendelige mængder indkøb og tilværelsen med en
ung elsker efter skilsmissen – og gennem det hele livet som skrivende menneske.
Mest af alt er Årene en bog om tid. Den er fortalt fra et kollektivt ståsted, fra et vi og et man der
med afsæt i fotografier, erindringsbilleder, faste vendinger, sange og avisoverskrifter forsøger at
fange selve tidens sprog og gang. Vi sidder med ved bordet til familiefesterne og oplever de små
skred og de store samfundsændringer: efterkrigstiden, studenteroprøret i 1968, seksuel frigørelse,
politiske kampe, familierelationer, globalisering og forbrugskultur.
Årene er blevet sammenlignet med Marcel Prousts værk På sporet af den tabte tid, men Annie
Ernaux’ perspektiv er folkeligt, kvindeligt og moderne.
”En selvbiografi som ikke ligner noget andet, du har læst. Årene er en oprigtig og frygtløs bog.”
- New York Times Book Review
”Ernaux’ mesterværk.” - The Guardian
”Et af de vigtigste værker i fransk litteratur.” - Forfatter Édouard Louis
”I denne totalroman samler forfatteren på suveræn vis sine erindringer.” - Le Monde
”Annie Ernaux er dronningen af autofiktion.” - Die Zeit
Annie Ernaux, f. 1940 i Normandiet, er en af Frankrigs største nulevende forfattere – prisbelønnet,
bredt læst og højt værdsat. Årene, der udkom i Frankrig i 2007, regnes for hendes hovedværk og
blev nomineret til The International Man Booker Prize i 2019. Inden for de sidste år er hun blevet
opdaget på ny internationalt med en smuk modtagelse og et publikumsgennembrud i bl.a.
England, USA og Skandinavien.
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