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Herman Bangs erotiske testamente Herman Bang Hent PDF Forlaget skriver: I anledning af 150-året for
Herman Bangs fødsel i 1857 udgives den første danske oversættelse fra 1927 af Herman Bangs afhandling
fra 1909 om ´det seksuelle problem´. Herman Bang var ikke åben om homoseksualitet mens han levede, men
efterlod et manuskript, som efter Bangs ønske først måtte offentliggøres fem år efter hans død. Afhandlingen

indeholder en moden mands tanker om homoseksualitet og erfaringer med homoseksuelle.

Herman Bang døde i 1912 - kun 54 år. Afhandlingen udkom først på tysk i Bonn 10 år efter i 1922 og altså
yderligere fem år efter i 1927 på dansk i et københavnsk ugeblad "K.T. Smart". Også den tyske udgave

Gedanken zum Sexualitätsproblem er genoptrykt i bogen. Forlagsdirektør Peter Nansen på Gyldendal forsøgte
at forhindre offentliggørelse på dansk, men det lykkedes altså ikke.

I 1957 blev afhandlingen trykt i en erotisk antologi, hvor det hævdedes at være den første danske
oversættelse, hvilket altså ikke var korrekt.

Desuden dokumenterer bogen, at Herman Bang og Sven Lange i 1910 skrev et skuespil Mikaël, som blev
antaget til opførelse på Det Kongelige Teater, men endte med aldrig at blive opført. Teatret anviste dog

Herman Bang et antagelseshonorar, som kunne hæves ved Theaterkassen.
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