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Begynder A/Fortsætter B:  

En finir avec Eddy Bellegueule 

Teksten er fra første kapitel af Edouard Louis’ ”En finir avec Eddy Bellegueule”. Det bliver 

naturligvis kun en appetitvækker, men allerede på bogens første sider handler det om børn af 

alkoholiske forældre, omsorgssvigt og homoseksualitet. Derfor er teksten især relevant, hvis dette 

er indgået i holdets undervisningsforløb. 
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Der er ord, der kræver et opslag i ordbogen, men teksten er skrevet i et ligefremt og sprog, og det 

gør den lige til at gå til. 

Instruksen beder om først en beskrivelse af familieforholdene, som de fremstår i teksten, og 

derefter kan eksaminanden gå mere i dybden, hvad angår forholdet mellem far og søn. Derefter er 

det oplagt, at eksaminanden perspektiverer til andre lignende tekster fra undervisningen. 

Eksaminator kan også spørge ind til det.   
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Den komplette eksamenstekst starter med bogens første (og brutale) sætning på s. 13. Det sidste 

er klippet ud fra s. 30, så det er et relativt langt stykke, der er kogt godt og grundigt ned. Teksten 

er af og til svær for eleverne, så derfor er de sværeste sætninger skåret ud, mens de mest 

betydningsbærende elementer står tilbage. 
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Det følgende er kun et par linjer fra eksamensteksten.  

Begynder A/Fortsætter B: La famille 

En finir avec Eddy Bellegueule fra første kapitel af Edouard LOUIS, “En finir avec Eddy Bellegueule”, Seuil, 

2014, side 13-30 i uddrag 20 

Eddy Bellegueule raconte son enfance dans un milieu défavorisé en Picardie.  Ceci est un extrait du début 

du livre. 

1) Faites une courte description de la famille d’Eddy Bellegueule. 

2) Comment est la relation entre Eddy et son père ? 

Le père de mon père buvait beaucoup d'alcool, du pastis et du vin en cubi de 

cinq litres comme en boivent la plupart des hommes au village. […}  
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Très vite j'ai brisé les espoirs et les rêves de mon père. […] Quand j'ai commencé 

à m'exprimer, à apprendre le langage, ma voix a spontanément pris des 

intonations féminines.  
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