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I alle Abbé Pierres handlinger var der håb 

- oversat af Naja Egede Kristensen fra 

Emmaus Internatrionals hjemmeside 

https://www.emmaus-

international.org/fr/actualites/56-memoire/1782-«-

dans-toute-l’action-de-l’abbé-pierre,-il-y-avait-

l’espérance-».html  
 

- noter ved Jørgen Olsen. 

 

 

Thomas Fraisse er forfatteren til en kommenteret 

biografi af Abbé Pierre, der blev udgivet i 2017. 

Denne uddannede filosof afkoder i "Abbé Pierre. 

Kærligheden ... vreden" tankegangen hos 

grundlæggeren af Emmaus, som har fyldt hans liv 

siden ungdomsårene.  

 

Du har skrevet en kommenteret biografi af Abbé 

Pierre. Hvordan adskiller den sig fra en klassisk 

biografi? 
 

Jeg finder biografisk arbejde interessant, når man 

leder efter sammenhængen i en persons ideer. Jeg 

ønskede ikke at lave en kronologisk biografi, men 

at prøve at præsentere en værdig tankegang.  
 

Samlingen "Rejsekammerater1", som dette værk er 

en del af, har til formål at afkode taler, 

positioneringer og store personligheders ideer for at 

fremhæve dybden og nøjagtigheden.  

 

Hvorfor er du interesseret i Abbé Pierres person? 
 

Jeg har altid været meget rørt over dem, der giver 

deres liv for de dårligst stillede. Som gymnasieelev 

var jeg meget interesseret i tanker, der blev til 

handling. Jeg læste Gandhi2, Søster Emmanuelle3, 

Dalai Lama4, Abbé Pierre ... og deres ord ændrede 

virkelig mit liv!  

 

Abbé Pierre tillod mig at finde en legitimitet for 

min vrede og at udvikle et ydmyget engagement for 

andre. Jeg havde muligheden for at vokse op med 

hans vredesudbrud på tv og radio. Jeg husker, at 

hans tale, hans tone, altid interesserede mig.  

 

 

 
 

Foto: Gilles Bassignac / Gamma-Rapho 

via Getty Images 

 
 

Han fortsætter med at påvirke og inspirere mig 

dagligt. Jeg beundrer hans loyalitet over for sine 

ideer, hans evne til ikke at tolerere kompromis, hans 

mod til at gå længere end samfundets 

forestillinger...  
 

Efter at have skrevet et første værk dedikeret til 

Saint-Exupéry5 i samme samling, var det naturligt, 

at jeg foreslog at arbejde med Abbé Pierre. 

 

 

 

                                                           
1 Compagnons de route, jf. efterskrift. 
 

2 Mohandas K. Gandhi (1869-1948), indisk politiker og 
åndelig leder. 
 

3 Belgisk-fransk-ægyptisk nonne og forfatterinde (1908-
2008). 

 

4 Betegnelse for overhovedet for tibetansk buddhisme – 
det aktuelle overhoved hedder Tenzin Gyatso og er født 
1935. 
 

5 Antoine de Saint-Exupéry (1900-44), fransk forfatter, 
ikke mindst kendt for bogen Den lille Prins. 

https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/56-memoire/1782-
https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/56-memoire/1782-
https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/56-memoire/1782-
https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/56-memoire/1782-
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Hvordan har du arbejdet med denne bog? 
 

Denne bog er 3 års arbejde. Jeg læste biografier om 

Abbé Pierre, derefter læste jeg de bøger, han havde 

skrevet, før jeg læste de forfattere, han havde læst, 

og som havde inspireret ham. Lidt efter lidt og ved 

at forbinde begivenheder og ideer forstod jeg, 

hvordan visse dele af hans tanker var blevet 

opbygget. Hvert kapitel i bogen svarer til en 

tidsperiode, men især til uddybningen af en af hans 

ideer. 

 

Har dette arbejde givet dig en bedre forståelse af 

Abbé Pierre? Hvad har du opdaget? 
 

Jeg indså, hvor vigtigt begrebet håb var for Abbé 

Pierre. "Forventninger" og "håb" havde en stor 

plads i hans ideer og liv; men disse temaer 

behandles meget lidt i filosofien. Jeg tror, at Abbé 

Pierres vision er en stor lektion for nutidens verden. 
 

I dag har vi tendens til at tænke verden på en 

videnskabelig, statistisk måde. Vi er "optimistiske" 

eller "pessimistiske". Vi betragter verdens tilstand 

uden at inddrage vores egen deltagelse, og vi finder 

objektive undskyldninger i omverdenen for at 

retfærdiggøre manglende handling. Når vi taler om 

forventninger og håb, bliver vi personligt involveret 

i forvandlingen af verden. I 1954, på trods af den 

objektive tilstand, hvori samfundet befandt sig, 

råbte Abbé Pierre op. Han nægtede at trække sig 

tilbage fra verden. Han appellerede til folks 

medmenneskelighed, vækkede dem fra deres døs, 

med handling og ord. Bag alt det var der håb.  

 

Han, som var en handlingens mand, hvad var hans 

forhold til intellektuelt arbejde? 
 

Abbé Pierre skjulte sit spil godt. Bag den 

handlekraftige mand, som vi kender, var hans natur 

temmelig indadvendt. Han nærede sin handling med 

mange åndelige og intellektuelle kilder, og hans 

handling nærede hans refleksioner. Det er hans 

indre, hans intellektuelle og åndelige arbejde, der 

tillod ham at holde fast i og til tider endda genvinde 

sit fodfæste. I slutningen af hans liv satte han stor 

pris på at have tid til at fordybe sig i dette 

intellektuelle arbejde.  

 

                                                           
6 Schweizisk præst og teolog (1897-1975). 
 

7 Fransk officer og modstandsmand (1910-41) – nær ven 
af Abbé Pierre. 
 

8 Fransk teolog (1896-1991). 

 

 

Hvilke intellektuelle har efter din mening været 

vigtige i hans livs rejse? 
 

Maurice Zundel6 var en af hans vigtigste åndelige 

inspirationer. François Garbit7, Henri de Lubac8, 

Pierre Teilhard de Chardin9 og Nicolas Berdiaev10 

inspirerede ham også med visse ideer.  
 

Det med ikke automatisk at acceptere lovene 

kommer helt sikkert til ham fra læsningen af 

Nicolas Berdiaev, for hvem bureaukratiet i et 

samfund vil knuse de enkelte personer og kan få 

dem til at glemme deres egen menneskelighed.  
 

Men Abbé Pierre talte aldrig om sine intellektuelle 

inspirationskilder, ikke på grund af mangel på 

ærlighed, men simpelt hen for ikke at miste sit 

publikum, og for at mobilisere det størst mulige 

albuerum for handling.  

 

Er Abbé Pierres tale stadig relevant? Kan han 

fortsætte med at inspirere fremtidige generationer? 
 

Mange af Abbé Pierres taler er yderst visionære. I 

1990erne sagde han til unge: "Som jeg forstår det, 

ville du ikke gå ind i dette vanvittige løb med at 

arbejde mere for at tjene mere", da han forudsagde 

en tilbagevenden til et samfund og til meget enklere 

værdier, der i dag minder os om Pierre Rabhi11s 

ideer.  
 

Abbé Pierre er et af de mennesker, hvis ideer ikke 

går af mode, fordi han ernærer sig fra kilder, der 

ikke er afhængige af mode. Abbé Pierre var ikke en 

fange af tiden. Han så simpelt hen verden og 

menneskeheden, sådan som de burde være. 

………. 

 

Køb bogen: 

« Abbé Pierre. L’amour…la colère », Thomas 

FRAISSE 

Forlag: TRANSBOREAL EDITIONS (11 februar 

2017)  

Serie: Compagnons de route.  

192 sider, 14,90€  

Fransk. 

 
9 Fransk filosof og præst (1881-1955). 
 

10 Russisk-fransk filosof (1874-1948). 
 

11 Algerisk økologisk landmand og forfatter (født 1938). 


