
To litterære perler af den mesterlige franske forfatter Annie Ernaux 

 

Annie Ernaux: Hændelsen og Simpel lidenskab 

 

Hændelsen og Simpel lidenskab er to små, fortættede mesterværker af den prisbelønnede 

franske forfatter Annie Ernaux, der fik et stort gennembrud med romanen Årene.  

  

Hændelsen:  

Som 23-årig noterer Annie Ernaux følgende i sin notesbog: “Jeg er gravid. Det er et mareridt.” Året 

er 1963, og abort er forbudt. At fortælle sine forældre om graviditeten er utænkeligt. Hun har 

heller ikke noget ønske om at få et barn, hun har livet for sig.  

 

Hændelsen er en fortælling om en illegal abort i et køkken i Paris. Fyrre år senere dykker Annie 

Ernaux ned i dagbøger og minder fra tiden omkring aborten. 

Samtidig reflekterer hun over forholdet mellem krop, klasse, køn og skrift og viser, hvordan en 

enkelt hændelse kan præge et helt liv. 

  

"Et oprørende, dybt relevant værk – såvel kunstnerisk som menneskeligt. Burde være 

obligatorisk læsning." - Financial Times 

  

Simpel lidenskab: 

I Simpel lidenskab dokumenterer Annie Ernaux et kærlighedsforhold, hun havde til en gift mand, 

da hun var omkring halvtreds år. Forholdet varer to år, og i den periode forbinder hun alt, hvad 

der møder hende, med den mand, hun elsker og begærer. 

 

Simpel lidenskab er et litterært og antropologisk studie af et hjerte i brand. Med præcision og mod 

undersøger Ernaux sin egen tilstand i en periode af sit liv, hvor hun ikke foretog sig andet end at 

vente på en mand. 

 

"Et værk af lyrisk præcision og diamanthård klarhed." - New Yorker  

 

Pressen om Årene: 

 

 “Stjerneforfatters forrygende generationsroman er endelig oversat til dansk. Det er 

lige til at blive lykkelig af.” - Politiken 

 

 “Noget så storslået som et portræt af en epoke … Årene er et 

fænomenalt værk, fuldstændig uden for kategori.” - Jyllands-Posten 

 



“Årene er ikke bare et hovedværk i Annie Ernaux’ forfatterskab – men i moderne litteratur.” -

 Information 

 

 “Ernaux skriver så levende og let, at man flyver gennem hendes liv, men lov mig at 

gøre dig umage med at læse Årene i små bidder, så du får den 

fulde, rige oplevelse med.” - Berlingske 

 

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 2008, regnes for hendes hovedværk og 

blev nomineret til The International Booker Prize i 2019. Annie Ernaux er kendt for 

sine selvbiografiske romaner, hvor hun udforsker temaer som familierelationer, seksualitet, 

lidenskab og skrift, samtidig med at hun altid er politisk og optaget af klasse og køn. Inden for de 

sidste år er hun blevet opdaget på ny internationalt – også i Danmark, hvor Årene har fået en 

smuk modtagelse blandt anmeldere og læsere.  
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