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Herman Bang - mærkværdige læsninger Dag Heede Hent PDF Forlaget skriver: I et af sine første værker fra
1879 skrev Herman Bang om sit eget forfatterskab, at det skulle læses selvbiografisk og

´begærshermeneutisk´. Uden endnu at have skrevet noget skønlitterært, kunne den unge digter således oplyse,
at hele hans værk var ´brudstykker af en tilståelse´ og ´fragmenter af en bekendelse´, men ikke en hvilken

som helst bekendelse: Det var en bekendelse af digterens eget kærlighedsliv, ´om digteren og den han elsker´.
Hvad sker der, hvis alle Herman Bangs værker læses som Bang selv havde tænkt sig? Hvis alle

forfatterskabets berømte kvindeskikkelser læses som kønsomvendte allegorier for homoseksuelle mænd? Det
er dette litteraturforskeren Dag Heede gør i Herman Bang: Mærkværdige læsninger, hvilket der er kommet en

både spændende og original bog ud af.
Ved hjælp af queerteori og ved at anlægge bevidst skæve vinkler forsøger bogens 82 nedslag at afdække nye
mønstre og strukturer i forfatterskabet om især seksualitet, køn og identitet. Sigtet med læsningerne er ikke at
finde ´sandheden´ om Herman Bang, men at afprøve nye spor og opdage nye tematiske sammenhænge og

logikker på tværs af de enkelte værker.
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