Nyhedsbrev
Støtteforeningen
BIBLIOTEKET FOR BøSSER OG LESBISKE

NR.

47

DEc 2OOg

Historien om en forbudt bog
Den første lesbiske roman er selvfølgelig Ensomhedens Brønd, der udkom i England i 1928
-ikk?? Nej, prøv igen! Allerede i 1921 var Danmark nemlig i front på homo-området. Den
første lesbiske roman i verden (så vidt redaktionen og litteraturhistorien ved) var nemlig
dansk. Den hed Kan Mænd Undværes? og var skrevet af debutanten Emmy Carell (sandsynligvis et pseudonym). Bogen starter sådan:

"slockholmernes Kælebarn, den smukke blonde Fru Maja, var kommet til København for at
filme Sommeren igennem hos et større svensk Filmselskab. Langt ude på Frederiksberg lejede hun en Del af Lejligheden hos en svensk Kapelmesters fraskilte Frue, da denne netop
var rejst til Nordsverig for at tilbringe det meste af Sommeren d6r. Den smukke Fru Maja kedede sig. Hun kendte næsten ingen iKøbenhavn..."
Den charmante Fru Maja får dog tjept nye bekendte, heriblandt Fru Ester, som snart er til op
over begge ører betaget og forelsket i den smukke svenskerinde. Dog skal Fru Esther lige
igennem lidt sjælekvaler, et par angslanfald og nogle depressioner, inden det kan blive til
noget. Hun er trods alt gift med Georges, der dog meget belejligt er i udlandet på rekreationsophold. Som en gift kvinde kan hun natuligvis heller ikke være en af disse tribader, der
"føler syg kærlighed". At modstanden mest er på skrømt, og Fru Maja nemt får skovlen under Fru Esther, kan man dog ikke være itvivl om efter dette brev:

"Kæreste lille Maja! Tak for den bedårende nat jeg tilbragte hos dig! Så fik du mig altså atter
i "dit garn", du lille bedårende vampyr. Aldrig havde jeg troet, at elskov mellem kvinder kunne
være så vidunderlig og eje sådan charme. Ah Maja, hvor var du dejlig! Kun er jeg bange for,
at du kan have følt dig såret, fordi mine kærtegn var begrænsede. Jeg forsøgte jo i nat at give dig hvert kærtegn tilbage, men jeg kunne ikke, det var mig imod. Hvor mærkværdigt, thi
jeg holder så meget af dig."
På den baggrund er det måske ikke så mærkeligt, at Fru Maja udvider søgefeltet og smider
"sit garn" ud efter andre og måske mere imødekommende partnere. Maja bliver derfor pludselig lidt distræt og vanskelig at træffe. Så Esther skriver længselsfulde breve til hende:
"Når dine læber lørsthar suget et kvindelegemes følsomme steder, længes den kvinde efter
dig, og er hun end borte fra dig, intet kan døde den fortærende længsel efter dine sugende
læber og vidunderlige hænder, de hænder, der kærtegner indtil man skriger at tryd."
Da Esther bliver klar over, at Maja spreder fryd og glæde hos flere kvinder, forstår hun også,
"hvor farligt et sådant forhold med en kvinde er. Hvor nydelsen, glæden, men også smerten
er langt større end i et naturligt forhold mellem mand og kvinde."
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Den findes dog i et enkelt eksemplar på Det Kongelige Bibliotek i København,
på Biblipå Statsbiblioteket i Århus. Og sa harvi da for resten også to eksemplarer stående
hvis
du er
Biblioteket,
oteket for Bøsser og LesbiskJ i Nygade 7! Bogen kan hjemlånes fra
medlem af LGBT Danmark (tidl. LBL).
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