"Som altid udmærker Ernaux sig ved at fange den nøjagtige følelse af en
begivenhed og en æra." - Kirkus Reviews
Annie Ernaux: Skammen
Roman
Den prisbelønnede franske forfatter Annie Ernaux, der med Årene fik sit store gennembrud i
Danmark, leverer med Skammen en kraftfuld fortælling, som reflekterer over begrebet skam.
”Min far ville slå min mor ihjel en søndag i juni først på eftermiddagen.” Sådan
begynder Skammen. Umiddelbart efter den voldsomme episode falder faren til ro. Moren
erklærer, at ”det er ovre”. Samme eftermiddag tager forældrene Annie med på en cykeltur.
Et halvt århundrede senere finder den voksne Annie Ernaux nogle gamle fotos, der udløser en
strøm af minder. Hvad skete der præcis den dag i juni? Og hvordan kunne familien
eksistere derefter? Jo mere Annie dykker ned i fortiden, jo mere indser hun, hvilket spændingsfelt
hendes forældre har levet i. Mellem ønsket om social fremgang og skammen over det, de kom fra.
Samtidig skildrer Ernaux sin egen skam og sine bestræbelser på at undslippe de konventioner, hun
er vokset op med, og i stedet følge sin længsel efter et andet liv end sine forældres.
Det skrev de danske anmeldere om Årene:
"Et grænseløst ambitiøst projekt, som lykkes over al måde. (...) Årene er et
fænomenalt værk, fuldstændig uden for kategori." – Jyllands-Posten
"Ernaux’ tilstedeværelse i bogen er på én gang flygtigt og enormt generøst: Det er med
hendes krop som prisme, jeg for alvor indser det gådefulde forhold mellem fortid og fremtid." –
Politiken
"En sanselig, poetisk og bevægende læseoplevelse. (...) Et stykke moderne
litteraturhistorie, som enhver med læselyst bør unde sig selv." – Kristeligt Dagblad
"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
"Årene er ikke bare et hovedværk i Annie Ernaux’ forfatterskab – men i moderne litteratur." –
Dagbladet Information
"Bogen er blevet sammenlignet med Marcel Prousts mastodontværk På sporet af den tabte tid,
men det er næsten synd, for Årene er sjovere, mere medrivende, og man keder sig på intet
tidspunkt." – Børsen

"I det forløbne år er Annie Ernaux' selvbiografi Årene den, der har gjort størst indtryk på mig. Hun
begynder ikke med sig selv, men har skrevet en 'omvendt Knausgård'. (...)
Ikke fingeren i navlen, men på pulsen." – Jes Stein Pedersen, Politiken
Annie Ernaux (f. 1940) er en af Frankrigs største nulevende forfattere – prisbelønnet, bredt læst
og højt værdsat. Hun er kendt for sine selvbiografiske romaner, hvor hun udforsker temaer som
klasse, køn, historie, seksualitet og familierelationer. Skammen udkom i 1997 og foreligger nu for
første gang på dansk.
Annie Ernaux:
Skammen
Oversat af Lilian Munk Rösing og Birte Dahlgreen
120 sider
Forlagets pris: 199,95 kr.
Udk. d. 7. oktober 2022

