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Nin, Anais: Venusdeltaet  
Rosinante, 2012. - 375 sider 

Indhold: Den ungarske æventyrer ; Mathilde ; Kostsko-

len ; Ringen ; Mallorca ; Kunstnere og modeller ; Lilith ; 

Marianne ; Kvinden med sløret ; Elena ; Baskeren og 

Bijou ; Pierre ; Manuel ; Linda ; Marcel. 

Originaludgave: 1977 

 

 

Jelinik, Elfriede: Spillelærerinden  
Tiderne Skifter, 2005. - 273 sider 

Psykologisk portræt af en kvinde, voldsomt domineret af 

sin mor som hun bor sammen med i Wien, der søger sin 

egen identitet gennem et sadomasochistisk forhold til en 

elev. 

Originaludgave:1983 

 

 

 

Duras, Marguerite: Elskeren fra Nordkina-
Forlaget Vandkunsten, 2012. - 269 sider 

Filmisk fortalt selvbiografisk roman fra Indokina om en 

15-årig fransk piges smertelige kærlighedsforhold til en 

kinesisk mand. 

Originaludgave: 1984 

 

 

 

 

Erotiske klassikere 



Cleland, John: Fanny Hill  
Bahnhof , 2012. - 262 sider 

Klassisk erotisk roman om en glædespiges oplevelser i 

1700-tallets London. 

Originaludgave:1749 

 

 

 

 

de Sade, Marquis: Justine 
Forlaget Vandkunsten, 2011. - 350 sider 

Om nytteløsheden og farerne ved et dydigt liv med detal-

jerede beskrivelser af seksuelle perversioner og grusom-

heder - Forfatteren har givet navn til sadismen. 

Originaludgave: 1791 

 

 

 

Betaille, George: Historien om øjet: Madame 

Edwarda 
Politisk revy, 1999. - 173 sider 

To unge mennesker lever sig helt ind i et liv med en ba-

lancegang mellem død og seksualitet - den yderste lyst 

og den yderste smerte - tæt på døden. 

Originaludgave: 1928 

 

 

 

Lawrence, D.H.: Lady Chatterleys elsker 
Schønberg, 1975. - 335 sider 

Skildrer forholdet mellem en forfinet overklassekvinde, 

der er skuffet i sit ægteskab, og en mand af arbejderklas-

sen. 

Originaludgave: 1928 

 

 

 

Kronologisk efter originalt udgivelsesår. 

Miller, Henry: Sexus 
Brøndum, 1957. - 427 sider 

Selvbiografisk roman fra New York med hovedvægten 

lagt på de erotiske oplevelser. 

Samhørende: Nexus, Plexus 

Originaludgave: 1949 

 

 

 

Réage, Pauline: O’s historie  
Stig Vendelkær , 1995. - 184 sider 

Et hovedværk i den nyere erotiske litteratur, om en kvin-

de, som med pisk og tvang lærer at stille sin krop til rå-

dighed for enhver og at nyde det. 

Originaludgave: 1954 

 

 

 

Nabokòv, Vladimir Lolita 
Gyldendal, 2011. - 417 sider 

Den ældre Humbert Humbert gifter sig med enken Char-

lotte Haze med det formål at være tæt på Charlottes 

smukke teenagedatter, som bliver en erotisk besættelse 

for ham, hvilket får fatale følger. 

Originaludgave: 1955 

 

 

 

Mykle, Agnar: Sangen om den røde rubin 
Det Schønbergske Forlag, 1957. - 306 sider 

Om en ung nordmands åndelige og erotiske udvikling. 

Originaludgave: 1956 

 

 

 


