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Ernest Hemingway 
Foredrag af Verner Adelkvist holdt i Hemingwayklubben i Allerød 

den 8. september 2022. 

Som medlem af Hemingways klub er det vel naturligt at spørge: 

Hvorfor har man opkaldt klubben efter Hemingway? Skal vi 

beskæftige os med ham, læse og diskutere hans bøger? Eller hvad? 

Næh - det kommer vist ikke på tale. Der blev sagt noget om, at 

klubben jo kun var for mænd, og man så åbenbart har ment, at det 

kunne være naturligt at opkalde den efter Hemingway, som i 

manges øjne er et virkelig mandfolk, en macho-en af slagsen, men 

der var ellers ikke planer om at beskæftige sig nærmere med ham. 

Jeg synes nu alligevel, at klubbens medlemmer burde have nærmere 

kendskab til, hvad det var for en mand, der har givet navn til vores 

klub, og det er baggrunden for, at jeg foreslog at holde dette 

foredrag. 

Før jeg starter vil jeg gerne spørge, hvem der her i forsamlingen har 

læst noget af Hemingway – ræk venligst hånden op. 

 Grundlaget for det jeg nu vil fortælle, hviler på diverse litteratur om 

Hemingway. Der er skrevet en lang række bøger og artikler om ham 

og hans værker af fagfolk indenfor litteraturens område. 

Jeg har selv i løbet af halvfemserne, som pensionist, studeret 

Litteraturvidenskab på Københavns Universitet og har naturligvis 

studiemæssigt stiftet bekendtskab med mange moderne og klassiske 

forfattere, men mærkeligt nok har Hemingway aldrig indgået i 

pensummet. Hvorfor nu det? Ja, det har jeg min egen forklaring på – 

det skal jeg komme tilbage til senere. Jeg vil dog straks sige, at det 

ikke skyldes, at han ikke er en anerkendt forfatter blandt fagfolk, 

tværtimod. 

Toppen af hans succes indtraf i 1954, hvor han fik Nobelprisen. Men 

inden da har hans liv bevæget sig med særdeles mange udsving, 

både på det private og det karrieremæssige plan. 

Det er det, jeg nu vil tage fat på at beskrive - med baggrund i enkelte 

af de mange bøger og tidsskriftartikler, der har behandlet emnet. 

Oak Park. 

Det hele starter i Oak Park – en forstad til Chicago - hvor 

Hemingway blev født i 1899. 

Hans far var læge og havde sin praksis i huset, moderen havde 

været operasangerinde og var sang- og musiklærer og tog imod 

elever samme sted. 

Faderen var friluftsmenneske og elskede at gå på jagt og fiske 

sammen med Ernest, han var fåmælt og led af dårlige nerver. Han 

var maniodepressiv, hvilket gik udover hans praksis. Han var en 

særling med stærke kristne anfægtelser og en klar opfattelse af, at 

spiritus og sex var satans værk.  

Moderen tjente pengene og dominerede familien. Hun var en snob, 

medlem af Christian Science og eksponent for den nye borgerlige 

dannelse The American Way of Living: Blive uddannet, gøre 

karriere, blive gift med en pige fra eget miljø og klasse.   
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Faderen blev et dannelsesideal, mens moderen blev et evindeligt 

hadeobjekt. 

Faderen begik selvmord i 1928. Hemingway bebrejdede alle dage sin 

mor dette selvmord, som efter hans mening var den nødvendige 

konsekvens af, at hun havde stækket denne naturelskers vinger og 

holdt ham indespærret i et goldt, klaustrofobisk og koldt ægteskab. 

Hemingway blev opdraget som en hvid protestant af engelsk 

herkomst. I sit senere liv kunne Hemingway godt lide at frem stille 

sig selv som en drop-out af denne kultur, som en rebelsk fiasko, en 

trodsig oprører og en eksistentiel fremmed i lillesamfundet Oak 

Park. Men det passer dårligt med hvad man ved om hans opvækst: 

Han var en dygtig elev i skolen, god til sport, baseball og amerikansk 

fodbold, om end ikke så fantastisk, som han siden ønskede at 

fremstille det. Men der var flere ting omkring ham, som ændrede 

hans liv og fik ham til at bryde op. 

Hans mor fik en søn mere, og Hemingway følte sig skubbet bort af 

lillebroderen Leicester. Fire år før synes forholdet til faderen at blive 

forværret, måske endda formørket af kendsgerninger, som ligger 

hen i det uvisse. Den latente spænding mellem hans forældre blev 

mere og mere mærkbar. Endelig var der Hemingways egen pubertet. 

Det kom til sammenstød på grund af piger og drikkeri i smug i et 

samfund, hvor både sex før ægteskabet og indtagelse af spiritus var 

forbudt.  

Hemingway blev påvirket af den patriotiske propaganda og lod sig 

hverve som frivillig for en 6 måneders til det amerikanske Røde Kors 

i Europa. Han så muligvis også her en mulighed for at komme væk 

fra Oak Park. I 1917 tog han så bort, først til Kansas City, hvor han 

blev journalistelev, for et halvt år efter at have kvittet sit journalistjob 

og trådt ind i Røde Kors.  

Ved fronten i Italien 

Hvorfor blev Hemingway ikke soldat? Langt senere i livet antydede 

Hemingway, at det passede hans forældre bedre, fordi de begge var 

kristne. At melde sig til den humanitære indsats kunne tolkes som et 

kompromis med forældrene. Men sandheden er den, at 

Hemingways dårlige syn for hindrede almindelig militærtjeneste. 

Han blev rent ud sagt kasseret ved sessionen. 

Den 8. juli 1918 – fire måneder før krigen sluttede – blev Hemingway 

såret ved fronten, hvor han var ved at dele chokolade og slik ud til 

nogle soldater da en granat eksploderer, og Hemingway kvæstes, 

bringes i sikkerhed og kommer på hospitalet i Milano. 

I breve hjem til forældrene skildrer han i detaljer sine sår i 

underkroppen efter en række projektiler fra et maskingevær (hvilket 

faktisk var rigtigt). For heltemod, tort og svie dekoreres han siden 

med flere italienske sølvmedaljer. Hjemme i Oak Park fortæller han 

vidt og bredt om sin heroiske indsats. Ikke nok med, at han var 

ambulancefører, næppe er han kommet op af sengen, før han også er 

soldat i det italienske elitekorps. 

Legenderne og myterne om Hemingways tilskadekomst fylder 

meget i forskningen om ham, hvor man i hans mere eller mindre 
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pralende omtale af egne sår og indsats ser et træk, som siden i 

forfatterskabet fører til en strøm af opspind om han egen 

maskulinitet. 

At han fik sine medaljer skyldes nok, at italienerne var yderst 

gavmilde med at uddele dekorationer ud til udenlandske og frem for 

alt amerikanske soldater, der var blevet såret i krigen. 

Han havde fået letkøbte medaljer, og ingen gad længere høre om 

krigen, med mindre man havde udført enestående heltegerninger. 

Hjemme i Oak Park leverede Hemingway varen, idet han 

spankulerede rundt med en stok, sågar i en eksotisk selvkomponeret 

uniform. Selvfølgelig med  medaljer på brystet. 

Under sit hospitalsophold oplevede Hemingway en skelsættende 

begivenhed, idet han mødte en amerikansk sygeplejerske med det 

tyskklingende navn Agnes von Kurowsky, en 26-årig smuk brunette. 

Hun beskrives som en moderne kvinde, modebevidst og smart – en 

veluddannet og emanciperet kvinde. Hun kan lide at flirte og mere 

end det. 

Noget tyder på at hun forfører ham, og at de indleder et forhold. 

Agnes von Kurowsky indtager i Hemingway-forskningen rollen som 

den sorte dame, kvinden han aldrig fik, men som alligevel – som et 

sært spøgelse – ses gå igen i flere af hans romanfigurer. Afgjort en 

femme fatale. 

Nogle forskere mener, at Agnes var Hemingways store kærlighed, 

og at deres afsked var smertelig. Hun tog en italiensk adelsmand 

som elsker, et forhold, der gik i stykker, da hans fine familie ikke 

ville vide af en borgerlig amerikaner. Og i Hemingways skuffer 

fandt man efter hans død et bundt breve fra deres sidste bitre, møde, 

da våbenhvilen og siden freden brød ud i november 1918. 

I Hemingway-forskningen har dette spor med forfærdelige 

krigsoplevelser og en heftig kærlighedsaffære gerne været 

hovedsporet, vejen ad hvilken man har tolket sigende og 

determinerende lag i forfatterskabet.  

Tiden efter krigen – de glade tyvere i Paris 

Han vender tilbage til sin hjemegn og opholder sig i begyndelsen i 

Horton Bay tæt på den canadiske grænse, hvor han driver omkring, 

bor i telt og fisker. Her i 1919 vækkes hans spirende forfatterevner. 

Inden de for alvor folder sig ud, vender Hemingway hjem til Oak 

Park, hvor han ikke kan indordne sig under hjemmets i hans øjne 

småborgerlige livsstil. Moderen siger, at hvis han ikke kan indordne 

sig under husreglerne må han flytte. I den forbindelse beklagede hun 

sig over hans mangel på ambitioner, når det gjaldt den amerikanske 

drøm, at blive rig i en fart og realisere det almene med kone og børn. 

 

Det endelige opgør med moderen kom begynder om morgenen efter, 

at man havde fejret hans 21-års fødselsdag, hvor han sammen med 

en ven og søstrene havde strejfet rundt i skoven efter festen. 

Moderen gjorde det højlydt klart, at man var ude på noget andet og 

mere erotisk end sandwich og saftevand i skovbrynet efter midnat. 

I dagene efter blev det til en lang række bebrejdelser fra moderens 

side, som beskylder Ernest for at være en dagdriver, doven og dum, 
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familiens løsgænger og kun ude på at lokke kvinder i fordærv med 

sit mandige udseende. 

Så havde Ernest fået nok – han forlod for stedse barndomshjemmet. 

Han drager til Michigan i en kortere periode og på et ophold i  

Canada i 1920 bliver han freelancejournalist for Toronto  Star Weekly 

, hvorefter han flytter til Chicago, hvor han får kontakt med en 

kunstnerkreds af jævnaldrende, kendte amerikanske forfattere – 

Theodor Dreiser (En amerikansk tragedie), Sherwood Anderson 

(Winesburg, Ohio) og Edgar  Lee Masters (Spoon River Trilogien). 

De er alle klassikere i den amerikanske litteratur. Disse 

bekendtskaber, hvis holdninger til det amerikanske samfund 

harmonerede med hans egne, har ganske sikkert haft stor betydning 

for den spirende forfatter. 

Hemingway drømmer imidlertid om at slå sig ned i Italien, i 

Toscana. 

I 1920 møder Hemingway Hadley Richardson, som er næsten 8 år 

ældre end ham, de bliver gift i september 1921. 

På anbefaling af forfatteren Sherwood Anderson tog de i stedet til 

Paris i 1921.  

Forfatteren Lewis Galantière, der var ven med Sherwood Anderson 

tog imod ægteparret og inviterede dem til middag på en kendt 

restaurant, hvor forfattere mødtes. 

Hemingway udfordrede Galantière til en omgang uformel boksning 

uden for caféen - Slagsmål på skrømt. 

Uheldigvis endte det med at Ernest slog sin værtsbriller af og itu. 

Men det anfægtede ikke Galantière, for slagsmål på mere eller 

mindre skrømt var i overensstemmelse med tidens smag. 

I øvrigt siges det, at Hemingway tjente et par nødvendige håndører 

som sparringspartner i diverse bokseringe. 

I 1923 får Hemingway udgivet sit førte værk Three Stories and Ten 

Poems, som sammen med novellesamlingen in our time året efter 

gør ham til en kultforfatter for en mindre, men estimeret kreds. Ved 

at udvide denne novellesamling og skifte til et større forlag bliver 

novellesamlingen In our Time fra 1925 til et kunstnerisk 

gennembrud. I forbindelse med udgivelsen fik han gode råd af 

forfatterinden Gertrude Stein (hvis hjem fungerede som litterær 

salon for kendte forfattere og kunstnere) og ros af James Joyce (den 

verdensberømte irske forfatter, der skrev Ulysses) samt begejstrede 

anmeldelser af den engelske forfatter D.H. Lawrence ( Lady 

Chatterleys elsker). 

Hemingway havde således fra starten omgang med tidens kendisser 

i Paris. 

Til tider var han i tvivl, om han skulle forblive kultforfatter for 

avantgarden eller blive bestsellerskribent for masserne. 

Han kunne godt lide at give den som fattig kunstner mellem 

bohemer og expatriates fra USA på den venstre Seinebred. Men 

allerede fra starten befinder han sig økonomisk et sted imellem den 

velhavende kunstner og mæcen Gertrude Stein og de ludfattige 

forfattere som James Joyce og Ezra Pound. Han havde i øvrigt fortsat 

et vellønnet job som journalist for Toronto Star Weekly. 

 

Hemingway havde travlt med at slå igennem og blive berømt og 

beriget. Hans altoverskyggende kommercielle forbillede var den 

fabelagtige populære forfatter Scott Fitzgerald, der var tidens 

litterære stjerne, som Hemingway snart både misundte og 
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konkurrerede med. Han var særlig kendt for sin roman ”Den store 

Gatsby”, som også blev filmet.  

Han blev en nær ven til Hemingway, men kom ikke umiddelbart i 

de parisiske kredse på venstre bred, hvor Hemingway boede med 

sin hustru og søn og havde sin gang. Scott Fitzgerald boede med sin 

smukke, rige kone på højre bred, hvor han omgikkes andre rige 

venner.  

 

I 1926 kom der hele to større værker ud af Hemingways 

skrivemaskine. 

Den ene er satiren Lys og mørk latter, der var en parodi på 

Sherwood Andersens roman Mørk latter. Det var et satirisk knock-

out af vennen, der sendte Hemingway til Paris med et 

anbefalelsesbrev, som åbnede dørene for ham til de litterære saloner 

i verdensbyen. 

Hemingways lille roman blev taget ilde op. Og siden brugt som et 

eksempel på hans hensynsløse forbrug og behandling af venner og 

kolleger igennem årene. 

Den anden udgivelse var romanen Og solen går sin gang, som af 

mange anses for hans bedste roman. Den står i dag som epokens 

berømteste generationsroman. Den smertelige og sensationelle 

skildring af The Lost Generation, de mænd og kvinder som aldrig 

kom sig over chokket fra første verdenskrig, og som kastede sig ud i 

20’ernes hektiske byliv, overbevist om, at alt var meningsløst og alt 

skulle prøves.  

Han udleverede i øvrigt senere også Scott Fitzgerald til spot og spe i 

offentligheden på trods af, at Fitzgerald sandsynligvis havde været 

fødselshjælper til Og Solen går sin Gang. 

Jeg kan stærkt anbefale jer at læse den. 

Det skulle vise sig, at Hemingway kun var ægte ven med mænd, 

som ikke truede hans kunstneriske eller sportslige ambitioner. Hvis 

du hang ud med Ernest og gerne ville være ven med ham, gjorde du 

klogt i at holde en lav profil både når han talte og når han tav. For i 

bakspejlet kan man desværre konstatere, at Hemingways ”rigtige 

venner” var få og små og for det meste blev håndplukket langt væk 

fra hans skrivemaskine – i sportsarenaen, boksning og tyrefægtning. 

 

Gammeldags ægteskab på tro og love var bestemt ikke normen i 

1920’ernes Paris. En undtagelse var James Joyce og hans frue, og 

ægteparret Hemingway, Ernest og Hadley, var i den nære 

omverdens øjne en løjerlig og nærmest småborgerlig anormalitet. 

Som Hadley meget hurtigt erkendte, så var Gertrud Stein ikke den 

eneste i vennekredsen, der ikke talte med kunstneres koner. 

Hustruer var et vedhæng og ikke agtet som andet og burde blive 

hjemme, når manden tog på omgang med vennerne. 

Hemingways hustru Hadley havde en kær veninde Pauline, som 

ender med at blive Hemingways anden kone i 1927.   

Hun var en stor beundrer af Ernest og hun var noget helt andet end 

de kvinder, Ernest ellers havde mødt. Smuk, sexet, belæst og beleven 

og yderst eksotisk i sin fremtræden [så kan det vist ikke blive bedre?] 

Hun var mondæn journalist for det berømte modeblad Vogue. 

Hendes familie var rig og ejede en stor ranch i sydstaterne og var 

fanatiske katolikker. 

Det førte med sig, at Ernest for at blive gift katolsk måtte afsværge sit 

tidligere forhold og gøre det illegitimt, hvilket han i øvrigt havde det 

dårligt med. 
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Skilsmissen med Hadley forløb nogenlunde fredeligt, men Ernest 

følte alligevel anger over at have være sin kone utro og svigtet hende 

og deres søn.  – Ernest brugte så den gode gamle undskyldning: Min 

kone forstår mig ikke. Pauline  derimod forstår ham som forfatter og 

vordende kunstner. 

Hemingway begynder at gå til katolsk messe og bilder siden hen 

verden ind, at han allerede som 18-årig var konverteret til 

Katolisismen på lazarettet i Milano. Det var jo nonsens, han blev gift 

med Hadley i en metodistkirke. 

I 1927 udgiver Hemingway novellesamlingen Mænd uden Kvinder. 

 

Key West, Florida – Afrika mm. 1928 til 1937. 

 

Ernest og Pauline forlader Paris og slår sig ned i Key West i Florida i 

1928 og samme år skyder 

Ernest far sig selv efter en svær depression. Ernest bryder endeligt 

med moderen, som han mener er skyld i faderens død. 

I 1929 udkommer ”Farvel til Våbnene”, som havde udgangspunkt i 

første verdenskrig, men var ikke en egentlig krigsroman som f.eks. 

den nok mest kendte Eric Remarques ”Intet Nyt fra Vestfronten.” 

Den indeholdt bl. a. en kærlighedshistorie mellem en amerikansk 

officer og en sygeplejerske, hvor Agnes von Kurowsky af nogle 

opfattes som inspiration og forbillede for denne sygeplejerske. 

Romanen blev hans helt store både finansielle og kunstneriske 

gennembrud. 

 

I 1932 udkom ”Døden kommer om eftermiddagen”, der handler om 

spansk tyrefægtning, som for mange vakte afsky for hele hans 

forfatterskab. At skrive om tyrefægtning vakte med det samme 

anstød, især for læsere i Nordeuropa og USA, som anså tyrefægtning 

for organiseret dyrplageri. 

Forargelsen blev understøttet af nogle linier på sidste side i bogen, 

hvor der skrives: Lad dem frelse verden, der har lyst til det, hvis 

man selv blot kan få fred til at opfatte den tydeligt og klart og som 

en helhed.  I de alvorlige tider der indtrådte i 30’erne med 

arbejdsløshed, depression og stigende inflation kunne man ikke 

tolerere, at man underholdt med noget, der var den rene æstetik (det 

var det for Hemingway) udi  dødsdyrkelse. Det var imod tidens 

politiske korrekthed. 

 

I 1933 tog Pauline og Ernest på en to måneders safari til Østafrika, 

der gjorde Hemingway evigt forelsket i Afrika og i særdeleshed i 

Kenya. Under opholdet mødte han Bror Blixen, som var Karen 

Blixens fraskilte mand. Det var ham der påførte hende syfilis, som 

hun måtte lide med resten af livet. I hendes verden optræder han 

ikke som den mest sympatiske mand, men i Hemingways 

øjne var han i sin egenskab af safarileder og storvildtjæger en mand 

af den rette støbning. Han var i øvrigt baron, så Karen Blixen kunne 

derfor pynte sig med titlen baronesse. 

Safarituren gav også Ernest nogle skuffelser, som ikke altid 

behagede ham: F.eks. at Pauline viste sig at være mindst lige så god 

en skytte som sin husbond og nedlagde vildt som gjorde hendes 

Ernest til en rigtig dårlig taber. Endvidere var der en amerikaner 

med på turen, som skød næsehorn og andet vildt, der var større og 

farligere, end hvad Hemingway kunne præstere. 
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I øvrigt var Bror Blixen safarileder for en vis hr. Vandebilt. Endnu en 

rig amerikaner af den type, han afskyede som pesten, og som 

samtidig gav ham et stik i hjertet, fordi han var personlig ven med 

den rødblonde Jane Mason, som var Ernest hemmelige forelskelse 

hjemme i staterne, men om hvem man i øvrigt ved meget lidt. 

Opholdet afstedkom senere tekster af vekslende karakter: Afrikas 

grønne bjerge og to lange og berømte noveller Kilimanjaros sne og 

Francis Macombes korte, lykkelige liv. Sidstnævnte noveller kan jeg 

anbefale jer at læse, selvom der er delte meninger om dem. 

Hemingway blev i 1930´erne en meget omsværmet person og blev 

senere under krigen ven med Marlene Dietrich. 

Til trods for stigende berømmelse og rigdom blev 1930´erne 

problematisk for Hemingway. 

Mens Hemingway skrev om tyrefægtningens ædle kunst og tog på 

safari med sin rige kone, var det kulturelle klima i USA og Europa 

blevet politisk engageret og optaget af at skildre de nye sociale 

omvæltninger afstedkommet af depressionen i USA. 

I 1937 udkom romanen At have og ikke have, som fra starten blev 

anset for at være en halvgod og delvis mislykket fuser. Den blev i 

øvrigt med stor succes filmatiseret i 1944 under titlen med 

Humphrey Bogart i hovedrollen. I filmen benyttes dog kun 

romanens første del. 

På den tid, hvor romanen udkom, var Hemingway i øvrigt ved at 

afvikle sit ægteskab med Pauline. 

 

I foråret var Hemingway i det borgerkrigshærgede Spanien, som gav 

ham stof til sin roman Hvem ringer klokkerne for, som blev udgivet i 

1940. 

Den spanske borgerkrig betød  også et endeligt brud med Pauline. 

Der var politisk uenighed mellem hendes og Hemingways syn på 

Borgerkrigen. Pauline var ligesom hendes katolske og stærkt 

konservative familie tilhænger af Franco, hvis fascistiske hær jo blev 

understøttet af fundamentalistiske katolikker og højrefolk, medens 

Hemingway gik ind for republikanerne, som var understøttet af 

kommunister og venstrefolk. Han forelsker sig nu i Madrid i en 

smuk yngre blondine, en professionel journalist, lovende forfatter og 

helt igennem  selvstændig kvinde, Martha Gellhorn, veninde med 

både franske adelsmænd og verdensberømte forfattere. 

I sin forelskelse skrev han skuespillet Femte Kolonne (1938), som går 

for at være det dårligste stykke litteratur Hemingway nogensinde 

har skrevet.  

Stykket stod ikke desto mindre fadder til filmklassikeren Casablanca 

i 1942 med Humphrey Bogart og Ingrid Bergman, som jeg går ud fra 

alle kender. 

 

Hvem ringer klokkerne for gjorde i øvrigt Hemingway utrolig 

upopulær i næsten alle politiske lejre på grund af hans spegede og 

naive syn på Borgerkrigen. F.eks. så Hemingway meget positiv på 

Sovjets og kommunisters deltagelse på Republikanernes side. Den 

faldt i øvrigt heller ikke i god jord hos de spanske flygtninge fra 

krigen. En roman om deres krig skrevet af en amerikaner, som sad i 

Cuba med fred og ingen fare og gjorde borgerkrigen til sin egen 

skæbnefortælling, vakte anstød. 

Hemingway blev gift med Martha Gellhorn i 1940, og de var gift i 5 

år. Et stormfuldt ægteskab, hvor hun som krigskorrespondent var 
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borte fra Ernest det meste af tiden, og hvor han i stigende grad 

udviklede misundelse over hendes heftige levevis. 

De køber en farm på Cuba i 1940, hvor han bor til Fidel Castros 

magtovertagelse i 1961. 

Hemingway var i 1940’erne begyndt at drikke mere og mere, og det 

gjorde det kun værre, at det var i selskab med mænd, som Martha 

synes var hjerneløse drukkammerater og asociale sutter. Mens hele 

verden brændte i verdenskrigen, var Ernest kammerater mest til 

shots og dåseøl på fjollede fisketure kamufleret som seriøs jagt på u-

både i omegnen af Cuba. Det var lykkedes ham at overbevise CIA 

om, at der var masser af tyske ubåde i farvandene omkring Cuba, og 

han fik fik 1000 dollars om måneden og udstyret med 

maskingeværer af svær kaliber af CIA for at bekæmpe dem. Det 

endte som en farce og tab af prestige for Washington i 

Mellemamerika. Baggrunden for at Washington gik med på dette 

var, at Hemingway havde forudsagt angrebet på Pearl Harbour, 

hvilket imponerede amerikanerne. 

I 1946 bliver Ernest gift med sin fjerde kone Mary Welsh. 

Efter 10 års skrivepause udkommer i 1950 Over floden – ind i 

skovene. Romanen nedsables af en næsten enig kritik, og 

Hemingway erklæres for litterært udbrændt. Hemingway isolerer 

sig mere og mere på Cuba i en slags fornærmet eksil. 

Så kom i 1952 Hemingways lange novelle eller korte roman Den 

gamle mand og havet. Den fik en fantastisk modtagelse af både 

kritikere og læsere og blev af mange anset for at være hans bedste 

værk. Den indbragte ham da også Nobelprisen i 1954. Han udtaler 

på et tidspunkt, at Karen Blixen burde have fået prisen i stedet for 

ham. Hun havde faktisk været nomineret til prisen i 20 år, men fik 

aldrig prisen. 

Fra 1954 til 1960 forværres Hemingways psykiske tilstand. Han går 

til behandling for depressive anfald og bliver udsat for behandlinger 

med elektrochok. Han tager igen på safari i Afrika i 1953. 

I 1959 til 1960 arbejder han på erindringsromanen Der er ingen ende 

på Paris. 

1961 forlader Hemingway Cuba efter Fidel Castros magtovertagelse 

og slår sig ned i Idaho for at modtage yderligere behandling for sine 

tiltagende depressioner. Begår selvmord den 2. juli 1961. 

 

Det var så, hvad jeg havde at fortælle om Hemingway. 

 

Det var jo min tanke, at det skulle belyse, hvorfor vores klub hedder 

Hemingway. 

Jeg må indrømme, at det fortsat ikke helt står klart for mig hvorfor, 

medmindre man fremfor forfatteren har tænkt på den på mange 

måder fremragende Litteratur han har frembragt. 

Og så kan jeg da godt se, at det ville lyde sært, hvis vi kaldte klubben 

Og solen går sin gang, og det er måske derfor man bare har kaldt 

den Hemingway. 

Jeg kan tilføje, at i Berlingske fra 9. februar 2019 skrev en 

litteraturanmelder om Hemingway: Han trak et spor af hjertesorger 

og brudte venskaber efter sig, og ud af de utallige biografier og 

beretninger, Hemingway har været genstand for, kan man med en 

vis ret konkludere, at han var lidt af et R….. 

 


