
Nye bøg0r- 2003

mest for bøsser

Andersen, Frank Egholm: H.c. Andersen som ung. (Bogforlaget Her & Nu, 56 s., 195 kr)
Forfatteren gør op med bl.a. Jackie wullschlagers biografi fr-a 2000 over den bercmte
danske digter, hvor hun konkludelede at Andersens ungdomsforhold havcle en homoseksuel
karakter.

Andersen, Jens: Andersen : en biografi. Bind l-2. (Gyldendal, 527 s. +439 s., 49g kr + 59u
kr'.)

En meget ornfattende bog om H.C. Andersens liv fra vugge til grav. Portrættet af ham sonr
menneske, mand og digtcr er sket udcn at bygge på de mange myter og forestillinger, som
tidligere biografier ofte har været præget af. Bogen diskuterer gruncligt HCA's romantiske
venskaber med andre mænd. Udgivet som optakt til 200-året for digterens fødselsdag i
2005.

Andreassen, Jamri: Eigil - biografi om polarforskeren og kunstneren Eigil Knuth. (Høst &
Søn, 366 s., 348 kr.)

En beretning om Eigil Knuth (1903-1996) - en afgrønlandsforskningens markante
skikkelser. Hans homoseksualitet gjorde ikke tilværelsen lettere for liam på grund af
samtidens seksualmoral. I 1 956 var det ved at skandalisere ham, da han tik en betinget dom
for at have haft et forhold til en mindreårig trækkerdreng.

Bonde, Hans: Kampen om ungdommen. Niels Bukh - en politisk biografi (Tusculanums
Forlag,270 s. 198 kr)

På baggrund af 2001-disputats giver Boncle en mere populær fiemstilling af
gymnastikpædagogen Niels Bukh's liv bl.a. på Ollerup og med en mele eller mindre udtalt
homoseksuel drift og skæmrnende fasoination af nazisrncn..

Bundgaard, vera: Dråber i havet : møde med kincsere i en brydningstid ( Lindhardt og
Ringhof, 155 s. 249 kr.)

Gennem interviews med indbyggere i Beijing, f.eks. med foretningsrranden, bøssen,
karrierekvinden, bedstemoderen og tiggeren på gaden, dannes et viånesbyrcl om nutidens
Kina.

Elskcr med dødcn: -når aids bliver en dcl af Iivet/ Ida Damgaard Andersen & Flcrnming
Krogh - Dronninglund: Nord-Press, 128,00 kr.) Henv. tlf. 9gg41020 eller vecl at maile til
hilda@basistryk.dk

Folk i berøring med hiv/aids fbrtæller selv. Bl.a. Anne Marie Helger, der mistede sin bror,
Carina Wøhlk, der er hiv/aids præst og mange andre"

Heede, Dag: Herman Bang - mærkværdige læsninger : toogfirs tableauer. (syddansk
Universitetsforlag, 27 5 s. 268,00 kr)

Dag Heede læser Herman Bang og hans bøger ud fra queer-teorien. Det danner nyskabende
vinkler på fbrfatterskabet og viser hvorledes queer-teorien kan anvcndes i moderne
litteraturkritik og -forståelse.
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Jette A. Kaarsbøl: Den lukkede bog (Gyldendal, 535 s., 29g kr)
Med kvinden Frederikke som oentlum leges med tid og fiktion i et københavnsk borgerhjem
i slutningen af I 8O0-tallet - og senele igen i I 930'erne. Hun har et åbent ægteskab med den
smukke føclselslæge Frederik, som installerer sin mandlige elsker i den stoie Bredga6e-
lejlighed.

la Plante, Lynda: Ondskab i paradis. (Lademann, 34g s. 79,00 kr)
william Benedict, som lever i et tilsyneladende paradis i caribien, får sin seksuelle
observans sat under mistanke, da hans unge poriiiske protege begår selvmord. Han må
gennemgå meget, men den måde han vælger at få sin hævn, betyder også, at han må betale
prisen.

Langslet, Lars Roar: Den store ensomme : en biografi om Ludvig Holberg. (cyldendal, 412
s. 4 I 8 kr. Norsk org. 200 I )

Den store danske (clog fødti Norge) forfatter tages under grundig behandling. Spørgsmålet
om Holbergs seksuelle præferencer er også genstancr for indgåentre diskussiJn.

Laulsen-Schmidt, Jens: Det kurvære værre -! : det sværeste der er, er blot at turde være sig
selv (Forlaget Litera, 655 s. 3 I 8,00 kr)

Som alenefar med en lille datter, skal den fbrtravlede pilot Henrik finde sig selv og den
nære tilværelse. Tingene falder pludselig på plads, da han træffer politibetjenten Steen og
oplever kærligheden igen. Debutroman - mere om forfatteren på: http:,y'wu,rv.schmindo.dk/

McCann, Colum: Danser (Lindhardt & Ringhof, 392 s.,329,00 kr. Org. England 2003)
Biografisk roman om den russiske balletdanser Rudolf Nurejev 1r o1a-r6o:;. Fra opvæksten
under og efter 2. Verdenskrig, over flugten til Vesten og Paris i starten af 1660,erne frem til
bøsselivet og kærligheclen til andre mænd.

Møller, Henrik Sten: Rejse i erindringen (politiken, 104 s. ,149,00 kr)
Politikens arkitektur- og designmedarbejder (f. I 93 7) videregiver sine barndomserindringer
fra 1940'ernes København. Forfatteren lægger ikke skjul på sin spirende homoseksualitet.

Jucly Parkinson: Elton John - en biografi. (paludans forlag,376 s.,269,00 kr. Engelsk org.
2003)

om sangeren, sangskriveren, pianisten og enteftaineren Erton John (f.1947) fra
barndommen i Pinner, Middlesex, de unge år mecl bandet Bluesology frem til nuværende
stjemestatus og berøtnmelse. Med diskografi.

Sander Jørgensen, Lars: Min forbudte hemmerighed. (Høst & søn,206 s. 249 kr)
selvbiografisk beretning om en incestuøs ba,dom og en efterfølgende forvirring og
usikkerhed om seksualitet. Om processen fra offer til overlever.
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i .]{}'ernc, selvsil<kcr', l.vlik*iig i sil ;.ugicslt::1.: og cn 1';cn<lt tncrlicp*rsotr. \'{*tr
så forelsker hun sig i en anden kvinde - en radikal feminist - og hvad gør hun så?

Christiansen, Dorte A.: Så slip dog den høne! (Høst & Søn, 240 s., 299,00 kr)
Erindringsbog skrevet afsekretæren for de to statsministre, Anker Jørgensen og senere Poul

Schltiter. Med humor og sarkasme løftes sløret for livet på borgen men også for forfatterens
private kærlighedsliv, som omfatter kvinder som faste partnere og mænd for sjov ved sidert

af.

Kofbd, Anja Svart: Digte til en kvinde. (Oneman, 33 s. 50 kr)
Det bornholmske fbrlag mecl speciale i smalle udgivelser og digtsamlinger har sørget tbr at

en række aktuelle, følsomme digte om kvindekærlighed er kommet på tryk.

Lodalen, Mian: Krummeklubbens skamløse søstre (Fringel øv,236 s. I 98,00 kr. Svensk org.

2003)
My skriver bl.a. for bladet Queer Express, men kan ikke rigtigt få økonomien til at hænge

sammen. Hun har dannet "l(rummeklubben" sammen med sine mere praktisk anlagte

veninder, Mackan og Hedda, har hun dannet Krummeklubben, som også støtter op, da My
kaster sig over den gifte skønhed C-skålen. Fristende at læse den som en personlig

nøgleroman, fordi Mian Lodalen er mangeårig skribent og redaktør på bl.a. Reporter og

QX, og er tidligere kæreste med Louise Boije af Gennås.

Skov, Leonora Christina: Rygsvømmeren (Athene, 2Bi s.,249,00kr)
Jeg-fortælleren er en ung kvinde - Cora Kelly - hvis identitet er ved at forsvinde. I
drømmeagtige frekvenser, hvor fortid og nutid blandes med virkeligheclen, fortæller hun om

sine svære tanker og følelser. Bl.a. inddrages Cora's tidligere kæreste Kirke, som hun lod

sig udnytte aL

Waters, Sarah: Rænkespil (Lindhardt og Ringhof, 505 sider, 349,00 kr. Engelsk org' 2000)

Den fattige tyvetøs Susan vikles ind i et komplot med fyren 'Gentleman'. Susan skal være

kammerpige hos en rig kvindelig arving og sørge for at denne falder for'Gentleman', der

udgiver sig som tegnelærer. Men går tingene ikke altid som planlagt ......

lidt for enhver...

Boisen, Axel: OBLS : Oplysning om Bøsser og Lesbiske til Samfundet. (Politikens Forlag.,

145 sd. 199,00 kr)
Først var serien OBLS på TV - og nu er den megen information fra programmeme kommet

i bogform. Især er de mange statistikker spændende, da de er bygger på Catinets store

undersøgelse forud for programmerne.
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Clod, Bente: Smagen af dig : erotiske noveller ( Tideme Skifter, 181 s., 198 kr)
l4 erotiske noveller, som kommer vidt omkring i geografien, historien og kønslivet.
Indeholder bl.a. en våd lesbisk trekant-historie fra Bangkok og et kvindeligt look ind i en

københavnsk bøssesauna.

E,uginedes, Jeffiey: Middlesex (Gyldendal, 530 s., 395,00 kr. Org. USA 2002)
Opdraget som pige finder Callie i teenageårene ud afat hun nok lrere er en dreng. Socialt
skifter kun køn og navn til Cal, og efter en diplomatisk karriere sidder han nu som 40-årig i
Berlin og fortæller sin historie. En slægts- og kønsfortælling om at flygte fra definitioneme
for at finde sig selv. Pulitzer-prisvinder i 2003.

Groos, Minna og Lars Elik Frank: Homo (Politikens forlag, 252 s.,249,00 kr.)
l3 homoseksuelles liv og tanker beskrevet. Fra landrnanden til skuespilleren, fra præsten til
punkmusikeren osv. Porlr'ætteme afspejler spændvidden blandt homoseksuelle og lorsøger
denned at nedbryde de fremherskende stereotyper.

Når mænd clsker mænd og kvinder elsker kvinder : 160 års danske fortællinger om bøsser

og lesbiske / udvalgt af Peter Legård Nielsen. (Forurn, 463 s., 299,00 kr)
Antologi med noveller og tekstuddrag med homoseksualiteten i dansk fiktion i centrum. Fra
HC Andersen over Agnete Holk til Thomas Lagermand.

Rygg, Pcrnille: Dct gyldne snit (Vindrose, 298 s.,349 s. Org Norge 2000)
Den åbent lesbiske forfatter (kenclt fra "Hundehjerte") ladcr den kvindelige hovedperson Igi
Heitmann f'ærdes i alle afkroge af Oslo's natte- og underliv i sin søgen efter en f-orklaring på
en videooptagelse afnoget der ligner et bestialsk mord.

Skæve køn / Hilda Rømer Christensen (Koordinationen for Kønsforskling, 104 sider
Serie: I(vinder, køn & forskning;2003:1)

Indhold: Henning Bech: På tværs! En præsentation og kritisk diskussion af"queer-teori".
Sasha Roseneil: Queer Frameworks and Queer tendencies. Towards an understanding of
Postmodern Transformations of Sexuality. Dag Heede: Mærkværdiggørelsen af dansk
litteratur: For en ny fbrdeling aflitteraturhistorisk dumhed og blindhed. Vibeke Pedersen:

Det skæve talkshow og det skæve køn. Camp, drag og kvindelighed. Bente Meyer:
Ekstraordinære kroppe: I(øn, krop og invaliditet i nyere disability teori. Dorthe Staunæs:
Skæve kørr, skæve etniciteter.

Stensgaard, Pernille: N{or, børn og far : l6 interviews med ikke-kernefamilier ( Gyldendal,
172 s. 199,00 kr)

16 anderledes flamilier', f.eks. frivillige enemødre med adoptivbørn, bøsser og lesbiske
og sammenbragte familier, fortællcr om at bryde normer og indrette sig "mærkeligt". Tre
forskere giver desuden deres bud på de nye fan-riliers baggrund og betydning


