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Mænd uden kvinder Ernest Hemingway Hent PDF Om end Hemingway er mest kendt for sine romaner, anser
mange hans noveller for det ypperste i hans forfatterskab. Novellesamlingen Mænd uden kvinder udkom i
1927 og var Hemingways anden novellesamling. Det er en mandsverden, der skildres. Den indledes med De

ubesejrede, en af hans bedste noveller om en tidlige berømt, nu aldrende tyrefægter, der mod alle odds
kæmper til det sidste. Novellerne Nu lukker sig om en muligvis såret soldats søvnløse nat og I et andet land
om de sårede, der søges genoptrænet, er præget af hans egne krigsoplevelser, der har gjort et uudsletteligt
indtryk på ham. Ligesom hans senere værker er novellerne kendetegnet ved en kort og prægnant skrivestil
med en indirekte fremstillinger af følelser, hvor det centrale skal graves frem fra tekstens antydninger.

Novellernes temaer er fremmedgørelse, tab og sorg.

“Det er i Hemingways noveller, at man stadig oplever hans storhed som forfatter. De er to the point og skrevet
med en præcision, som er Hemingways helt egen stil. Det er Hemingways novellekunst, der gør ham til en af

det 20. århundredes allerstørste forfattere.” – Leif Davidsen

”De tilhører verdenslitteraturen og har haft stor indflydelse såvel på andre forfattere som på et utal af læsere.”
– Sven Møller Kristensen
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