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Bogen er en rejse ind i sømandens skjulte verden. En verden fyldt med eventyr, myter, kvinder, afsavn, sex og

erotik. Bogen undersøger myter og virkelighed om den altid kække, virile og fandenivoldske
sømandskarakter - med en pige i hver havn og en libido på størrelse med verdenshavet. 

Søfarten har til alle tider været en mandsdomineret verden, men kvinderne har altid været til stede: om bord
på skibet og i havn, i hjemmet og i tanken, i køjen og på overarmen. Derfor har kvinder og kvindelige søfolk

også en vigtig plads i bogen.

Bogen berører desuden emner som mytologi, tatoveringer, sømandsknejper, homoseksualitet, kunst,
sømandsfilm, elskovsmidler, prostitution, krig og kærlighed. 

Bogen er delt op i 12 kapitler/artikler og rettet mod et bredt publikum. Bogen er fuldt illustreret med 100
fotos og illustrationer - deribland en række unikke originalillustrationer af den kendte danske tegner og

kunstner Simon Bang.

 

Forlaget skriver: Lyst og længsel - myter, afsavn og erotik i
sømandens verden

Bogen er en rejse ind i sømandens skjulte verden. En verden fyldt
med eventyr, myter, kvinder, afsavn, sex og erotik. Bogen

undersøger myter og virkelighed om den altid kække, virile og
fandenivoldske sømandskarakter - med en pige i hver havn og en

libido på størrelse med verdenshavet. 
Søfarten har til alle tider været en mandsdomineret verden, men
kvinderne har altid været til stede: om bord på skibet og i havn, i

hjemmet og i tanken, i køjen og på overarmen. Derfor har kvinder og
kvindelige søfolk også en vigtig plads i bogen.

Bogen berører desuden emner som mytologi, tatoveringer,
sømandsknejper, homoseksualitet, kunst, sømandsfilm,

elskovsmidler, prostitution, krig og kærlighed. 

Bogen er delt op i 12 kapitler/artikler og rettet mod et bredt
publikum. Bogen er fuldt illustreret med 100 fotos og illustrationer -
deribland en række unikke originalillustrationer af den kendte danske

tegner og kunstner Simon Bang.
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