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Havets børn Erik Bertelsen Hent PDF Gunnar fra Frederikshavn er både digter og fisker. En lidt umage

kombination, der dog har hjulpet ham med at få den dejlige Else på krogen. Lykken bliver dog kort, da Else
en dag bliver bortført på havet. Gunnar stikker straks til søs for at redde hende, men Else bliver sværere at

finde end som så. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Erik Bertelsen (1898-1969) var
en dansk forfatter. Erik Bertelsen voksede op i Harboøre og havde oprindelig planlagt at blive fisker ligesom

sin far, men blev overtalt til at gå andre veje af sin mor. Pudsigt nok er en stor del af Erik Bertelsens
forfatterskab præget af hans opvækst i Harboøre og kendskabet til fiskerlivet. Han er blevet kendt som en

hjemstavsforfatter, om end han skrev en stor del af sine bøger i København. Men fornemmelsen af
Vesterhavets luner og de vilkår, som fiskerne levede under, gik rent ind i samtiden, og han blev en af de meste

læste hjemstavsforfattere i Danmark.
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