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Bag om … 

David Nicosia Longhi 
 
27 år, forfatter, født og opvokset i København, 
aktuel med debatbogen Kvinden og æblerne, der 
udkommer den 4. maj 2010 på forlaget Miami Muffin 
Publishing. Har tidligere skrevet Models diet (2008) 
 
Hvorfor har du skrevet en bog om kvinders 
utroskab? 
  ― Jeg blev inspireret til at skrive bogen, da jeg selv blev 
single efter et langvarigt forhold. Pludselig så jeg nogle 
sider af det kvindelige køn, som jeg aldrig havde set eller 
tænkt over før. Deres til tider kyniske forhold til 
kærlighed, sex og troskab skræmte og fascinerede mig på 
samme tid. Derudover er det interessant at stille skarpt 
på kvinders utroskab, fordi det er mere tabuiseret end 
mænds. 
 
Bogens sprog er meget direkte og hårdt. Har du skrevet den, fordi du selv blev udsat 
utroskab? 
  ― Nej. Jeg var i et forhold i fem år, og så vidt jeg ved, var der ikke nogen utroskab fra 
hendes side. Det var der derimod fra min. Det er også beskrevet i bogen … 
 
Hvad er dit budskab med bogen? 
   ― Jeg vil gerne udfordre folks holdning til tosomheden. Kærlighedsidealet er ved at ændre 
sig. Mænd og kvinder bliver fremmedgjorte over for hinanden. Monogami, romantik og 
tosomhed eksisterer efterhånden kun i Hollywood og dem, der forfølger idealerne, vågner ofte 
op til en brutal virkelighed. I mine øjne er kvinders utroskab langt mere omkostningsfuld end 
den mandlige er. Den ydmygelse, det giver manden, når hans kvinde er ham utro, er en form 
for mental kastration ― en identitetsødelæggelse, der er så giftig, at den ofte danner grobund 
for jalousi, vrede og vold. Og det er skyggesiden ved et seksuelt frigjort samfund som vores.  
 
Hvem skal læse din bog og hvorfor? 
  ― Mænd skal læse den for at bedre at forstå deres egen eller andres aggression eller 
seksuelle frustration. Men bogen er ikke en guide til, hvordan man lærer at styre sin jalousi, 
og den er heller ikke nogen opskrift på den monogame eller romantiske tosomhed. Derimod 
giver den nogle bud på, hvordan fremtidens parforhold ser ud og hvorfor den maskuline 
identitet overtages af de moderne kvinder. Og så afslører den nogle sandheder om kvinder, 
som mange mænd med garanti vil finde interessante.  
  Kvinder, derimod, skal kaste sig over bogen for at blive mere bevidste om, hvor stor magt og 
indflydelse, de egentlig har på udviklingen af både deres eget og det modsatte køn. 
Forhåbentlig vil kvinderne begynde at kigge lidt indad og se deres egen moral i forhold til 
maskulinisering og præstationskrav til mænd.  
  Desuden forklarer bogen, hvorfor kvinder lettere forelsker sig og oftere har kærestesorger 
end mænd har, og beskriver de kemiske processer, der sker i vores hjerner, når vi forelsker os 
― eller når vi tror, vi er forelskede. 
 
Du donerer ti procent af bogsalget til Kræftens Bekæmpelse og forskning inden for 
testikelkræft – hvorfor? 
  ― Bogen handler om en mental kastration af mænd og den distancering, der sker mellem 
kønnene. Som et provokerende element i forlængelse heraf er donationen øremærket 
testikelkræft. Men det er selvfølgelig kun godt ment. Det er en måde, at gøre opmærksom på 
de oversete typer kræft, mænd får, og det område vil jeg gerne støtte. 
 
David Nicosia Longhi stiler gerne op til yderligere interviews og kan kontaktes på telefon 40 23 67 43. 


