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Sydhavsøen Frits Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Da de første europæiske opdagelsesrejsende sejlede
over det ukendte Stillehav, var deres skibe lastet med fortællinger om fjerne paradisiske øer. Forestillinger om
ædle vilde, økologisk balance og enorme rigdomme gav europæerne modet og håbet til at lede efter en ny

verden – også når drømmene overgik virkeligheden.

Sydhavsøen – nydelsens geografi er en idé- og litteraturhistorisk rejse i sporet på tre århundreders europæiske
og amerikanske fortællinger om øen, havet og øhavet. Litteraten Frits Andersen læser og analyserer

rejseberetninger, malerier, film og romaner fra 1700-tallet og frem til i dag af kunstnere og forfattere som Paul
Gauguin, Herman Melville, Robert Louis Stevenson, Jules Verne, Thor Heyerdahl og Marlon Brando. Ud af

disse læsninger – og med blik for nydelse, længsel og fornuft – opstår en helt ny litteraturhistorie for
Stillehavets forsvindende øer. Samtidig tilbyder bogen stærke historiske forbilleder, vi aktuelt kan bruge til at

forstå og tænke nye svar på globale politiske og klimamæssige udfordringer.
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