Den gamle och havet
Forfatter:

Ernest Hemingway

Forlag:

Bakhåll

Originaltittel:

The old man and the sea

Oversatt av:

Ekvall, Christian

Sprak:

Svensk

Antall sider:

125

ISBN/EAN:

9789177423379

Kategori:

Romaner

Utgivelsesar:

2011

Den gamle och havet.pdf
Den gamle och havet.epub

Ernest Hemingways roman Den gamle och havet i nyöversättning och med efterord av Christian Ekvall.
Detta Hemingways kanske mest beundrade mästerverk handlar om den ärrade gamle fiskaren Santiago som
åker ut på havet i sin lilla båt 84 dagar i rad utan fiskelycka.

I hamnen kastar byborna medlidsamma blickar efter honom när han kommer in tomhänt kväll efter kväll och
med möda börjar bära sin tunga mast uppför backen till den lilla stugan.
Han är nog slut nu, tänker de, slut som fiskare, slut som man.
Men Santiago är förvissad om att han har mer att ge, han ska minsann visa dem!

Den 85:e dagen åker han mycket längre ut på havet än någonsin tidigare – och nu är fiskelyckan äntligen med
honom! På kroken har han en 700 kilo tung marlinfisk, mycket större och tyngre än hans båt.
Det blir en kamp på liv och död. Santiago måste inte bara strida mot den väldiga fisken, som är så kolossalt
tung och har så enorma kroppskrafter, han ska också styra, hantera, tvinga sin lilla spröda båt i envig med det
majestätiska havets skoningslösa makt. I detta utsatta tillstånd har han enbart sig själv, sin samlade klokhet,
sin envisa ihärdighet att förlita sig på.
Boken är Hemingways sista stora berättelse, hans sista mästerverk – och den bok som blev avgörande för att
han tilldelades Nobelpriset i litteratur.
Berättarmässigt är detta ett perfekt exempel på vad Hemingway brukade kalla sin isbergsprosa. Hans ideal var
att en berättelse skulle vara stram och återhållen i språket men beroende på att författaren så väl vet vad han
talar om finns det väldiga mängder av erfarenheter och livsinsikter dolda under ytan av de knappa
formuleringarna, på samma vis som ett isberg bara visar sin topp över vattenytan.
Att så många skilda tolkningar finns av denna mästerverksroman tyder på att den trots sin skenbara enkelhet
rymmer väldiga djup. De religiösa tolkningarna pekar på alltifrån att Hemingway arbetar med talen tre, sju och
fyrtio (t ex tre dygn, sju hajar, i fyrtio dagar har Santiago pojken med sig på båten innan han måste fortsätta
ensam osv) till att Santiago bär sin mast uppför backen som Jesus bär sitt kors till Golgata och när han faller
ihop i stugan är det med handflatorna uppåt, som om han väntar på att spikar ska slås in.
De författarbiografiska tolkningarna betonar att Hemingway skrev boken när hans självförtroende var på väg
att sjunka ner mot absoluta botten, hans senaste böcker hade hånats av kritikerna som påstod att han var slut
som författare - vilket gjorde honom bitter och revanschlysten. Han skulle minsann visa dem - precis som
Santiago i berättelsen. Han åtog sig det svåraste man kan åta sig som författare, att skriva ett odiskutabelt
mästerverk - och han lyckades! Med detta sitt sista storverk fick han slutgiltigt bevisa att han dög. Nobelpriset
blev insigniet på hans definitiva seger över belackarna.
Den gamle och havet (Lydbok MP3-CD) av forfatter Ernest Hemingway.
Romaner. Pris kr 289.
Se flere bøker fra Ernest Hemingway.
Den Gamle och Havet i Stockholm, anmeldelser skrevet av ekte mennesker. Yelp er en gøy og enkel måte å
finne, anbefale og prate om hva som er bra og mindre bra i. Expedition Den Gamle Och HavetMartin Falklind,
Pasi Helin og Fredrik Möller Ett fiskeeventyr i Hemmingways fotspor der tre svensker skal forsöke å fange.
Ett äventyr i Ernest Hemingways fotspår där tre svenskar ska försöka fånga en av världens snabbaste. Roman:
Den gamle mannen og havet Forf.: Ernest Hemingway GNF, 1952 Sideantall: 100--- Det er cirka 30 år siden
sist jeg leste denne boken, som på engelsk er blitt. Svensk dokumentar. 14 år gammel leser Martin Falklind
romanen "Den gamle mannen og havet". Siden har han drømt om å kjempe med en fisk som er større enn
båten hans. Den gamle mannen og havet filmen. 25. oktober 2012.
http://www.svtplay.se/video/364613/expedition-den-gamle-och-havet. Mine beste anbefalinger!!! Asgeir.
Mannen og havet. Svensk dokumentar. Originaltittel: Expedition den gamle och havet Produksjon: TMM
produksjon Presseansvarlig Camilla Sand/90069807 Expedition Den Gamle Och Havet Falklind, Helin og
Möller. Varenr 160421. 20+ 199,-Kjøp: Fiske Din første faktabok. Varenr 167919. Ubekreftet 31.
05.2017. Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn,
nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du.

