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Den sorte gryde William Heinesen Hent PDF Den sorte gryde er en kollektivroman kendetegnet ved
Heinesens særegne stil, hvor han kombinerer socialrealisme med en mytisk fortællestil. Handlingen udspiller
sig under den engelske besættelse i 2. Verdenskrig i en lille færøsk by, der danner kulisse for et myldrende liv
og en række tragikomiske begivenheder. Byen vrimler med sære originaler, livgivende kvinder, livsfjendtlige
sekteriske bevægelser, modige sømænd og griske pengespekulanter, og gennem disse forskellige karakterer
udstilles den menneskelige naturs mange facetter og livets grundlæggende modsætninger. På trods af det

særprægede udgangspunkt i det lille færøske samfund er skildringerne almengyldige.

"William Heinesens roman er central, fordi hans boblende gryde er et spejlbillede på det moderne europæiske
samfund … Den sorte gryde betyder det afgørende gennembrud for William Heinesen. Romanen er så

værdifuld, at den vil blive stående i litteraturen." – Niels Kaas Johansen, Information

"Heinesen har skrevet en stor, glimrende roman … Jeg bliver mere end forbløffet, hvis ikke dette efterårs
litterære pokal går til denne fænomenale roman fra Færøerne." – Hakon Stangerup, Jydske Tidende

"Nu har denne talentfulde mand udsendt en ny stor roman, hvormed han simpelthen rykker ind i den
europæiske mesterrække." – Hans Kirk, Land og folk

"Stærke sømænd, fantastiske drukkenbolte, frække værtshuspiger røres rundt i forfatterens sorte gryde, så den
ryger af blod og syder af liv." – Harald Engberg
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