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Øen og havet Ernest Hemingway Hent PDF Øen og havet består af tre dele. Første del beskriver den
midaldrende, fraskilte maler Thomas Hudsons liv på en lille ø i Golfstrømmen, hvor ensomheden brydes af
besøg fra hans børn, som han tager med på sejlads og fiskeri. Anden del foregår på hans farm på Cuba under
Anden Verdenskrig, hvor Hudson, der lever alene omgivet af sine katte, tænker tilbage på sit tidligere liv og
døver ensomheden på barerne. Samtidig antydes det, at han udfører hemmeligt arbejde for de allierede,

hvilket følges op i tredje del, hvor Hudson patruljerer i sin store båd i farvandene omkring Cuba på jagt efter
tyske ubåde. Fortællingen slutter med en dramatisk eftersøgning og kamp med en tysk ubådsbesætning.

Hemingway skrev bogen i årene 1950-51. Den var oprindeligt i fire dele, men han besluttede at udgive fjerde
del separat med titlen: Den gamle mand og havet, som i dag er hans mest berømte og populære værk. De

øvrige tre dele blev lagt i bankboks med henblik på senere redigering og udgivelse. Grundet rejser og sygdom
fik Hemingway aldrig selv bearbejdet bogen yderligere, men redigeringen blev efter hans død udført med
nænsom hånd af Mary Hemingway og hans forlægger, og bogen udkom i 1970. Hemingways manglende
bearbejdelse ses blandt andet i, at maleren Thomas Hudson har store ligheder med Hemingway, ligesom

episoder og personer ikke er blevet sløret, som Hemingway normalt gjorde. Et unikt indblik i Hemingways
arbejdsmetode. Flere af de omtalte episoder og især sidste del er på højde med noget af det bedste,

Hemingway har skrevet.

”En storslået og vægtig Hemingway-oplevelse.” – Berlingske, *****
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