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Udsigt uden værelse Anne Mette Bruun Hent PDF Forfatteren E.M Forster (1879-1970) regnes blandt nyere
tids største engelske forfattere. Han er kendt og elsket for sin fremragende fortælleevne og sit humoristiske

bid. I dag nyder hans værker klassikerstatus i kraft af Forsters rammende signalement af sin egen
vesteuropæiske samtid med en skarp kritik af menneskelig hykleri og antihumanisme.

Men Forster var andet og mere end forfatter. Han var samfundsdebattør og et respekteret medlem af
Bloomsbury-gruppen selvom tilknytningen til den engelske kreds af kunstnere og videnskabsmænd forblev
relativ løs. Som homoseksuel stod han i udtalt kontrast til sit borgerlige ophav, men bibeholdt på trods af det

et nært bånd til sin mor hele livet og boede i en lang periode af sit voksenliv sammen med hende indtil
hendes død i 1945. Han var frivillig for Røde Kors og udstationeret i Egypten under første verdenskrig, han
var en succesfuld broadcaster for BBC Radio i 1930′erne og 40′erne og i 1949 sagde han nej til at blive slået

til ridder. Forster lod sig ikke nøjes med en side af sagen, han repræsenterede et væld af modsatrettede
rørelser.

I denne nye danske biografi fortæller Anne Mette Bruun historien om forfatteren og mennesket E.M Forster,
en mand der i sit lange liv nåede vidt omkring ud i verden og helt ind i det engelske snæversyns skjulte

afdækker.
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