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Anne Weber
Annette, et heltindeepos
Oversat til dansk af Madame Nielsen

Den utrolige historie om en sand heltinde i det 20. århundrede: Anne
Beaumanoir blev født 1923 i Bretagne og gik som teenager ind i den franske modstandsbevægelse og
reddede to jøder fra døden under Anden Verdenskrig. Hun blev uddannet læge og fik mand og børn. I
1950’erne engagerede hun sig i Algeriets kamp for selvstændighed og endte med at bryde op fra sin familie
og flytte til Algeriet. I 1959 blev hun idømt to års fængsel for sin deltagelse i Algeriets uafhængighedskamp
– og i de franske skoler fremhæves hun stadig som et eksempel på vigtigheden af civil ulydighed.
Hvad får et menneske til at blive frihedskæmper? Hvad er prisen, og hvor langt skal man gå, fx i forhold
til sin familie? – er nogle af de spørgsmål, bogen undersøger. En original og fascinerende historie om en
kvindes mod, vilje og frihedstrang.
Bogen blev hædret med Tysklands største litteraturpris, Deutscher Buchpreis, i 2020. Samme dag som
Annette, et heltindeepos udkom på dansk, døde bogens Anne Beaumanoir.
ANNE WEBER, født 1964 i Offenbach, har siden 1983 været bosat i Paris og skriver både på tysk og
fransk. Hun har udgivet adskillige romaner, senest Kirio (2017). Hun har modtaget mange priser for sit
forfatterskab, og i 2020 fik hun Deutscher Buchpreis, for Annette, et heltindeepos. Bogen er hendes første
på dansk.
Her kan du høre Anne Beaumanoir selv fortælle om sit liv (på fransk):
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/grand-temoin-annettebeaumanoir-7021756

SPØRGSMÅL TIL ANNETTE, ET HELTINDEEPOS

1. Da Anne Weber vinder den store tyske pris Deutscher Buchpreis 2020 er begrundelsen, at hun
formår at forvandle den 96-årige Anne Beaumanoirs virkelige liv til et storslået epos i en
flydende og legende let rytme. Gjorde I jer tanker om formen under læsningen?
2. Kendte I til eksistensen af Anne Beaumanoir og hendes eventyrlige liv, før I stødte på denne
bog?
3. På side 9 står der, at ”lykken er grundtonen i hendes dagligdag”, hvad menes der med det? Og
hvad betyder familieopvæksten i det bretonske landskab for hendes liv?
4. Hvad betyder begejstringen for André Malraux' roman Menneskets lod (1933) om kinesernes
antikolonialistiske frihedskamp for den unge Annette (se eksempelvis side 20)?
5. Prøv at genlæse Annette, der på egen hånd opsøger den jødiske familie og som står overfor hr.
Lisopravski, der som far skal vælge, om han vil sende børnene Simone og Daniel afsted med
purunge Annette – og senere babyen med Roland. Hvordan oplever I denne befrielsesscene,
der samtidig bliver en gravscene af Annette og Rolands eget barn (se eksempelvis side 35-43)?
6. ”Hvis man som sekstenårig ikke har nogen stærke overbevisninger” (citat Annette), ”så er der
store chancer for, at man aldrig får nogen” (citat IkkeAnnette)”, står der på side 26. Hvordan
forholder I jer til citatet?
7. Hvilken betydning har Roland spillet i Annettes liv – både som levende og død?
8. Hvad får Annette til at gifte sig med Robert? Og hvordan betragter I forholdet til Joseph
Roger? Eller Amara? Og hvordan er Annettes valg af mænd?
9. Hvordan forholder og balancerer Annette sit forhold til sit virke som læge, psykiater og
neurofysiolog med rollen som aktivist?
10. På hvilken måder betragter Annette troen på retten og retfærdigheden – og drømmen om det
gode land og det gode liv?
11. Hvordan er Annettes møde med Algeriet og hendes tilslutning til den algeriske
uafhængighedsbevægelse og befrielsesfront FLN?
12. Var dette mørke kapitel af Frankrigs historie nyt for dig/jer?
13. Hvilket forhold har Annette til kommunismen, og hvordan udvikler det sig i hendes liv?
14. Efter alle de kommunistiske visioner om broderskab, der udartede sig til en broderskabskrig
med 1944 i modstandsbevægelsen, 1956 i det kommunistiske Ungarn og i 1965 under
Boumédiènes kup i Algier – kan man spørge om, hvordan Annette formår at holde fast i
utopien – selvom hun dog selv tager til Schweiz fremfor Cuba med et nej tak, for som hun selv

siger ønsker hun at bevare ”et lille hjørne af illusion” (se side 190). Hvad ligger til grund for, at
hun kan fastholde sine idealer?
15. Går Annette for langt – og hvordan forholder I jer til bogens indirekte fokus på de store
spørgsmål som: Hvornår bliver det nødvendigt at gøre modstand? Hvilke midler er acceptable?
Og hvor langt skal man gå, som fx i dilemmaet med at forlade sine børn for en frihedskamp?
16. Gjorde I jer tanker om, at mennesker, der krydser demarkationslinjen under Anden
Verdenskrig, kan sammenlignes med flygtninge fra Somalia og Eritrea i dag, som der står på
side 32?
17. Ord som menneskekærlighed, offervilje, kampgejst og beslutsomhedens kraft er nærliggende i
relation til beretningen om Annettes liv – hvad tænker I?
18. Anne Webers heltedigt henter inspiration fra Homers Odysseen og traditionel heltedigtning om
mænd. Hvordan synes I, at episoderne af et virkeligt og begivenhedsrigt (kvinde)liv bliver bragt
til live i versformen og havde I det, som anmelderne, at eposset havde en humoristisk tone?
19. I prisbegrundelsen for den store tyske pris lyder det, at bogen er en vidunderlig og
overbevisende hyldest til en ekstraordinær kvinde. Havde I det på samme måde – eller var der
mislyde i jeres indre under læsningen?
20. Hvad tænker I om den gentagne sammenligning med Odysseus i bogen?
21. Hvordan forstår I bogens slutning med henvisning til den franske forfatter Albert Camus og
hans bog om Sisyfos? Og hvad tænker I om sammenligningen mellem Annette og Sisyfos, der
om og om igen tager kampen op for menneskelig værdighed uden nogensinde at blive færdig
med opgaven?
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