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Om ”NYE BØGER 2011” 

Listen er udarbejdet af Støtteforeningen LGBT Biblioteket (SBIBL) for at skabe interesse 

for bøger på dansk, som omhandler bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - eller 

som har en queer vinkel på køn og seksualitet.  

Listen omfatter både skønlitteratur og faglitterære bøger, udgivet i 2011 og tilgængelige 

på bogmarkedet i Danmark. LGBT-temaet kan både være gennemgående i hele bogen 

eller udgøre et markant sidetema.  

Bøgerne på listen er ikke nødvendigvis af særlig høj kvalitet eller lødighed, og enkelte 

titler kan også udtrykke negative eller fordømmende holdninger til LGBT-miljøet og 

kampen for ligeværd. Vi er af den opfattelse, at hver læser må danne sin egen mening om 

bøgernes indhold. Derfor kommer alle relevante bøger, vi kan finde frem til, med på årets 

liste. Men brug de små omtaler som et fingerpeg om særlige holdninger eller vinkler.   

 

 

 

Temakoder 

* = undertema  ** = hovedtema   

L = lesbisk  B = bøsse 

T = transperson BL = bi eller blandet  

U = børne- eller ungdomsbog 

 

 

 

 

 

 

God læselyst! 
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FIKTION: ROMANER, NOVELLER, DIGTE 

LU** 
Ammitsbøl, Laila: Duften af Yasmin. - Ny udgave. - S.l. : Pridebook, 2011. - 147 s.  E-bog, gratis download 
i EPUB-format. 

To unge kvinders skjulte kærlighed afsløres og fører til stærk modstand fra deres familier, der 
befinder sig på hver sin yderfløj. Yasmins forældre er muslimsk religiøse og stammer fra Pakistan, 
mens Lærkes forældre er etniske danskere, socialt dårligt stillede og med indvandrerfjendske 
holdninger. 

L* 
Ammitsbøl, Laila: Niagara kalder: novellesamling. - København : Saxo.com-selvudgiver, 2011. - E-bog, 
1140 KB 

Ti fortællinger om at tro på kærligheden og om at være et ordentligt menneske. Flere af 
fortællingerne er om kvinder, der trods omverdens fordømmelse, må vedkende sig, at de elsker 
en anden kvinde 

BL** 
Ammitsbøl, Laila: Sodoma-manifestet. - S.l. : pridebook, 2011. - 9 s. E-bog, gratis download i EPUB-
format 

Novelle om en religiøs galning har sat sig for at sprænge Copenhagen prideparaden i luften på 
Dronning Louises bro midt i København.  

B** 
Andersen, Carsten: Ifølge Lukas. - København : Politiken, 2011. - 308 s. 

Krimi. Lukas er journalist og lever et stille liv med en problematisk barndom i baggagen. Han 
hyres til at skrive om et mord på en sikkerhedsvagt på Klampenborg Galopbane, og snart er der 
spor til skjulte homoseksuelle motiver, der også krydser hans egen fortid. 

B** 
Andersen, Ronnie: Tilfælde. - København : Høst, 2011. - 233 s. 

Jon går i gymnasiet, og han er en meget smuk dreng. Selvom Jon er nørdet med en passion for 
universet og tænker meget på livets tilfældigheder, bliver han gode venner med den glade cool 
Oliver og den dejligt skøre Nadia. Med dem i billedet begynder Jon at opdage, hvilken seksuel 
observans han har. 

BLT* 
Andersen, Trine: Det ved vi endnu ikke. - København : Gyldendal, 2011. - 155 s. 

Otte noveller om grænseoverskridende handlinger og eksistentielle forandringer i det moderne 
menneskes liv. Lidt gådefuldt skjules jeg-fortællerens køn i flere af novellerne indtil sidst, og i 
”Størst af alt” har det en særlig overraskende betydning, at jeg-fortælleren er en mand.  

B* 
Beckett, Samuel: Mercier og Camier. - København : Gyldendal, 2011. - 175 s. (Org. England 1945/1970) 

To aldrende antihelte mødes for at tage på rejse, som ikke har noget mål, men fører dem rundt i 
omegnen af deres hjem, ind på barer og i håndgemæng med politiet.  En roman om livets 
absurditet og meningsløshed. ”Et ikke-homoseksuelt men dog queer forhold”. 

B** 
Bjorn (pseud. for Bjorn Dotzauer): Kys mig. - København : Dotz, 2011. - 62 s. : ill. 
 Digtsamling om at blive kysset, fysisk, psykisk, åndeligt og inderligt. 
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B* 
Boije af Gennäs, Louise: Højere end alle himle. - København : Politiken, 2011. - 532 s. (Org. Sverige 
2010) 

Første del af en kommende trilogi udspiller sig i det nye årtusindes første 10-år. Seks venner fra 
Stockholms-området følges fra nytårsaften frem til efteråret 2003. Jalle er kæreste med en 
amerikansk fyr og er selv embedsmand i udenrigsministeriet. For ham får drabet på Anna Lindh 
flere konsekvenser, ligesom de andre store begivenheder i Sverige og uden i verden påvirker 
vennekredsen dramatisk.  

L* 
Butschkow, Julia: Der er ingen bjerge i Danmark. - København : Samleren, 2011. - 168 s. 

Tretten noveller med portrætter af mennesker i forskellige situationer og aldre i nutidens 
Danmark. Tilfældigheder eller valg fører dem andre steder hen, og sprækker åbnes til nye 
følelser, der måske hverken kan forstås eller rummes. To af novellerne har en lesbisk drejning: 
”Kartofler, kød og noget grønt” handler om den midaldrende lesbiske kunde, som bliver berørt i 
mere end en forstand af den udenlandske, ulastelige og alligevel overraskende umandige 
skrædder på Nørrebro. I ”Futon” tager en ung kvinde på chartertur med veninden en lokal Dario 
med hjem til hotellet, selv om hun vist mere tænder på veninden. 

T* 
Cartarescu, Mircea: Nostalgi. - København: Forlaget C&K, 2011. - 415 s. (Org. Rumænien 1989) 

Fem fortællinger, der kredser om det moderne menneskes liv i en verden, der pendler mellem 
dagligdag og drømme, mellem det realistiske og det absurde eller surreelle. I novellen 
”Tvillingerne” bliver der leget med kønsidentiteten.  

L* 
Cornwell, Patricia: Scarpetta-faktoren: kriminalroman. - København : Forum, 2011. - 493 s. (Org. USA 
2009) 

Den 17. bog i serien om retsmedicineren Kay Scarpetta, som inddrages i opklaringen af mordet 
på en ung kvinde. Undervejs forsvinder en smuk kvindelig millionær, som Scarpettas lesbiske 
niece, Lucy, har haft et hemmeligt forhold til. 

B** 
Cunningham, Michael: Når mørket bryder frem: roman. - København : Gyldendal, 2011. - 272 s. (Org. 
USA 2010) 

Det midaldrende new yorker-par, Peter og Rebecca Harris, får deres liv og parforhold sat på en 
prøve, da Rebeccas egocentrerede billedskønne lillebror rykker ind og sætter gang i en 
forelskende besættelse hos Peter. Nøgternt må Peter erkende sin fascination, der også udvikler 
en dødelig vrede mod den intetanende hustru, fordi hun trods de mange års samliv alligevel 
synes at kende ham så dårligt! 

B** 
Damkjær, Lars: Samadhi. - Århus : Siesta, 2011. - 233 s.  

En hiv-diagnose giver bliver starten på en rejse for den 30-årige homoseksuelle Adam. Han tager 
til Sri Lanka og opbygger en yogaskole inde i junglen, hvor hans diagnose og livssyn bliver sat i et 
nyt lys af lokalsamfundets intriger og hemmeligheder. 

BL** 
Frostholm, Christian Yde: Selvportræt med dyr. - København : Gyldendal, 2011. - 204 s. : ill. 

I punktvise nedslag ser forfatteren tilbage på en barndom præget af hans anderledeshed. Der er 
skildringer af familien, af skoletiden og siden af Frostholms forhold til kærester af begge køn. 
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BT* 
Guldberg, Torben: Sange om udødelighed: roman. - København : Lindhardt og Ringhof, 2011. - 399 s. 

I sang og anekdoter fortælles om ”Den Udødelige” fra viking i år 1000 frem til 1500-tallet, hvor 
han som Romeo bliver del af en skuespillertrup. Udadtil er alle mænd, men bortset fra Romeo er 
de transseksuelle og tidligere kvinder. En forelskelse i den unge Pinto bliver også til en historie 
om seksualitet, køn og ligestilling.  

BLT* 
Harris, Charlaine: Fuldstændig død. - København : Lindhardt og Ringhof, 2011. - 362 s. (Org. USA 2006)  
(Den internationale bestsellerserie om Sookie Stackhouse nr. 6) 
Harris, Charlaine: Alle sammen døde. - København : Lindhardt og Ringhof, 2011. - 367 s. (Org. USA 2007)  
(Den internationale bestsellerserie om Sookie Stackhouse nr. 7) 

Bon Temps er en fugtig sydstatsflække i Louisiana, hvor den 25-årige Sookie Stackhouse arbejder 
som servitrice. Hun kan høre folks tanker. Da Bill Compton dukker op i byen, forelsker hun sig i 
den farligt tiltrækkende vampyr,  bl.a. fordi hun ikke kan høre hans tanker. Fortællingerne om 
Sookie har mange homoseksuelle metaforer, men også en del erotiske scener med en drejning, 
da de fleste vampyrer er biseksuelle. Desuden er gennemgående karakterer som Pam for det 
meste lesbisk, og kokken på Sookies arbejde, LaFayette Reynolds, er åben bøsse - og hans kusine 
Tara, som også er Sookies bedste veninde, har et lesbisk forhold. Filmatiseret som TV-serien 
”True Blood”.  

B** 
Heickendorff, Knud: Kvababbelser. - København : Skriveforlaget, 2011. - 156 s. 

I 1983 mødes tre venner fra det københavnske bøssemiljø og genopliver minder fra den ø‐lejr, 
hvor de mødte hinanden året forinden. Dette bliver startskuddet til en weekend, som vender op 
og ned på deres forestillinger om, hvad de magter, egner sig til og tør tro på. For kan det lade sig 
gøre at elske og blive elsket på trods af omgivelsernes - og ens egne - fordomme?  

L* 
Hernandez, Jaime: Speedy Otiz dør. - København : Aben Maler, 2011. - 288 s. : ill. (Org. USA 1985) 

Tegneserie i genren ”grafic novel”. I den californiske by Hoppers holder en gruppe vilde og 
punkede tøser (”Locas”) til med mekanikeren Maggie i centrum. Hun har bl.a. et on/off 
kærlighedsforhold til musikeren Hopey, som er åbent lesbisk. 

BU* 
Hilleberg, Daniel Uhrskov: Daniel - med etymologi: en ungdom i opslag: roman. - S.l. : Books on 
Demand, 2011. - 592 s. : ill. 

Efter opvæksten i provinsen folder den unge bøsse Daniel sig ud i det vilde københavnske 
natteliv med sprut, sex og gang i den. En selvbiografisk fortælling, hvor refleksioner blandes med 
fotos, sms, digte og breve for at beskrive de oplevelser og vildfarelser, som Daniel stadig 
funderer over: http://www.danielmedetymologi.dk/  

B* 
Holm, Sven: Midt i den blanke nat. - København : Gyldendal, 2011. - 246 s. 

Ti noveller om moderne menneskers trængsler med parforhold og kærlighed. ”Duften af kød” 
omhandler en RUC-professor, som under en familietur til Rom bliver erotisk betaget af en 
bloddryppende slagtersvend.  

T* 
Jonquet, Thierry: Spindleren. - København : Forlaget Labyrint, 2011. - 165 s. (Org. Frankrig 1984) 

Psykologisk krimi om det bizarre arrangement mellem den parisiske plastikkirurg og hans 
samleverske, Eve, som holdes frivilligt indespærret i villaen, når hun ikke er udlånt til 
sadomasochistiske sexlege inde i storbyen. Hvilke hemmeligheder dækker lægen over, og er Eve 
virkelighed en smuk og bedårende kvinde? Filmatiseret under titlen ”Huden jeg bor i”.  
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BL** 
Koppel, Abelone: Her fra.  - København : Verve Books, 2011.  - 207 s. 

Roman med selvbiografiske træk om en datter, hvis far bliver myrdet af hans mandlige kæreste. I 
sin sorgbearbejdelse genkalder datteren sig bardommens oplevelser med faderen. Forfatteren er 
datter af Christian Kampmann og lever i dag som lesbisk. 

B* 
Legård Nielsen, Peter: Digte fra et ukendt sted. - København : Vandkunsten, 2011. - 93 s. : ill. 

En skildring af vores moderne tid set gennem fire dimensioner, som også bevæger sig tilbage i 
tiden til den vestlige kulturs rødder i bl.a. den græske mytologi. En digtsamling med holdninger, 
bl.a. imod diskrimination af homoseksuelle. 

BU** 
Lilmose, Dorte: Er du okay? - København : Gyldendal, 2011. - 60 s. : ill. (Dingo, Ung roman, niveau 2) 

Omar er til fest og brænder varm på en anden ung fyr. Men nattens eventyr ender brat, da han 
udsættes for et overfald, en hate crime. Han brækker nakken og må starte en lang, bitter 
genoptræning. I sin hospitalsseng oplever Omar, hvordan venner og familie bliver mere og mere 
fjerne for ham, imens han kæmper med sine tanker, lyster og ensomhed. 1. del af serie.  

BU* 
Lilmose, Dorte: Hvad tror de selv? - København : Gyldendal, 2011. - 55 s. : ill. (Dingo, Ung roman, niveau 
2) 

Visti var med til overfaldet på Omar og er på mange måder en usympatisk voldsmand, der hader 
det meste og i særdeleshed det behandlingssystem, han er havnet i. Familiepleje på en gård kan 
måske betyde, at hans liv går i en ny retning, ikke mindst fordi han møder den flotte og 
hesteglade Ida. 2. del af serie.  

L** 
Ludvigsen, Lucy: På den forkerte side. - København : Bøger + Kunst, 2011. - 257 s. 

22-årige Vivi bliver i 1960'ernes København del af det homoseksuelle undergrundsmiljø, hvor hun 
oplever forelskelse og fællesskab, men også de farlige sider af miljøet. 

LU** 
Löfgren-Mårtenson, Lotta: Vild med Sofie :’( . - København : Alfa, 2011(2012). - 80 s. : ill. (Org. Sverige 
2011) 

Ungdomsbog for de 11-14 årige. Sofie og Emil er forelskede. Men så slår Emil op. Sofie kan ikke 
finde støtte hos sin bedste veninde Julie, for Julie afslører at hun er forelsket i Sofie. Efter en 
krise får Sofie mod til at handle. 2. del af Sofies sommer <3 :)  

B* 
Manniche, Vibeke: Skrøbelige hjerte. - Holte : Liva, 2011. - 234 s. 

Kriminalintrige om den unge læge Anna, der efter en række selvmord i patientkredsen optrævler 
en historie om svindel i medicinalindustrien. Bogen er udråbt af anmeldere som et litterært 
makværk, der har et problematisk brug af bøsser i negative biroller som hhv. morder, svindler og 
uvederhæftig eksmand. Døm evt. selv. 

T* 
Marx, Vibeke: Sortehusene. - Aarhus : Modtryk, 2011. - 260 s.  

Agnes og Kirsten har et kompliceret mor-datter forhold. De bærer begge rundt på 
hemmeligheder, som gør vreden og afstanden imellem dem større. På Agnes dødsleje kommer 
en del af dem frem i lyset, bl.a. at sønnen er transvestit. 
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B* 
Melville, Herman: Moby Dick eller Hvalen. - Fredensborg : Forlaget Bindslev, 2011. - 549 s. : ill. (Org. 
USA 1851) 

En hvalfangertur er rammen om forfatterens kendteste roman. Der er adskillige mere eller 
mindre tydelige homoerotiske undertoner i forholdet mellem fortælleren Ishmael og 
hvalfangeren Queequeg. Flere udgaver og filmatiseret. På dansk første gang i 1942. Flere 
udgaver.  

B* 
Nooteboom, Cees: Philip og de andre: roman. - København : Tiderne Skifter, 2011. - 194 s. (Org. Holland 
1955) 

Philips homoseksuelle onkel introducerer nevøen til rejser i fantasiens verden. Opstemt drager 
Philip ud i den virkelige verden for at finde sit drømmemål, en ung pige med kinesisk udseende.  

L** 
Nordenhof, Asta Olivia: Et ansigt til Emily. -  København : Forlaget Basilisk, 2011. - 89 s. (Serie B(Kbh)) 

En abstrakt fortælling om kærlighed, savn og længsel, hvor udgangspunktet er Rosas kærlighed 
til Emily, som trods serielle forhold og ægteskaber mest længes efter Daniel, som ikke er fra 
vores tid. Rosa savner faderen og optrykker hans breve fra Afrika i midten af 70erne som 
fortællingens midterste stykke.  

B** 
O’Hara, Frank: Til minde om mine følelser. - København : Basilisk, 2011. - 77 s. (Org. USA 1951-1965) 

Udvalgte digte skrevet af den amerikanske poet og kritiker (1926-1966). Indholdet er 
selvbiografisk med referencer et lykkeligt men også skrøbeligt liv som bøsse i New York med 
masser af fester, venner, kunst, længsel og lyster.  

B* 
Proulx, Annie: Brokeback Mountain: historier fra Wyoming. - Aarhus : Klim, 2011. - 335 s. (Org. USA 
1999) 

En samling noveller fra det barske liv i USA's midtvest. Her trives vold, rodeo og drikkeri, og 
kærligheden har trange kår. Hovedhistorien er en overraskende kærlighedshistorie mellem to 
cowboys, som ud over at holde øje med kvæget også får mere end et godt øje til hinanden. 
Titelnovellen er filmatiseret. 

B** 
Rasmussen, Bjørn: Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet: roman. - København : 
Gyldendal, 2011. - 92 s.  

Eksperimenterende roman. Bjørn er 15 år og bor på en rideskole i Vestjylland sammen med sin 
depressive mor og to ældre brødre. Han forelsker sig i en 20 år ældre mand, som han udvikler et 
sadomasochistisk forhold til. Hans seksualitet og forelskelse er uforløst, og om dette kredser 
hans tanker. 

B* 
Robinson, Peter: Mørkespil: krimi. - København : Forum, 2011. - 478 s. (Org. England 2008) 

Krimi fra den engelske provins, hvor kriminalkommissær Alan Banks og hans kollega, Annie 
Cabbot, skal opklare en sag, hvor et bøssepar er fundet døde i det, der i første omgang ligner et 
simpelt jalousiopgør.  

B* 
Røssell, Dorthe Emilie: Et strejf af rosmarin. - Aarhus : Siesta, 2011. - 165 s. : ill.  

Efter en bedragerisag og mandens selvmord drager Jeanne til Frankrig, hvor hun i en fælles vens 
hus genlæser de gamle dagbøger og reflekterer over sit liv.  Ægteskabet var problematisk og fyldt 
med fortielser, ikke mindst fordi ægtemanden viste sig at være homoseksuel. Men også 
barndommens fortrængninger kalder på et opgør, før Jeanne kan komme videre med resten af 
sit liv.   
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B** 
Saalbach, Astrid: Fordrivelsen: roman. - København : Gyldendal, 2011. - 332 s.  

Alt for optaget af sine sms’er kommer familiefaderen Anders ud for en alvorlig skiulykke og ligger 
i koma i lang tid. Ulykken ændrer hans personlighed totalt og har slettet dele af hans 
hukommelse, bl.a. benægter han hårdnakket et skjult forhold til en anden mand, som stod bag 
de skæbnesvangre telefonbeskeder.  

L* 
Sohn, Amy: Prospect West Park. - København : Lindhardt og Ringhof, 2011. -  477. (Org. USA 2009) 

De fire storbykvinder bor i et af de mest eftertragtede områder i Brooklyn og lever på overfladen 
et tjekket familieliv. Lizzie er tidligere lesbisk, men har nu en dreng sammen med sin 
musikermand, mens hun drømmer om at slippe ud af sin nye rolle.  

BLU** 
Søndergaard, Sanne: Proforma. - København : Gyldendal, 2011. - 254 s.  

Siv og Lukas skal begynde i gymnasiet og gruer for de sociale regler. Derfor beslutter de at 
optræde som kærestepar, selv om begge er til deres eget køn. Det går ikke helt som forventet,  
men de modnes begge undervejs. 

BU** 
Tendler, Baroch: Jagten. - København : Forum, 2011. - 195 s. (Org. Norge 2009) 

Johan og Mounir går i 10. klasse i Oslo, men de to drenge får varme følelser for hinanden, da 
Mounirs mor bliver myrdet. Men er det æresdrab eller nynazister, der står bag? 

L** 
Viemose, Hanne Højgaard: Hannah. - København : Gyldendal, 2011. - 182 s. 

Den 19-årige drengepige Anne vil forandre sit liv med backpacker-turen til Australien. Navnet 
udskiftes til Hannah, og snart hutler hun sig igennem sin rejse down under med dårligt betalte 
småjobs på plantagerne, imens alkohol, vold og sex bringer fortrængte minder fra barndommen 
og opvæksten op til overfladen. Undervejs opdager hun kærlighedens forløsende kraft, ikke 
mindst i forholdet til kvinden, Fran. 

L* 
Weldon, Fay: Kehua! : spøgelseshistorie. - København : Lindhardt og Ringhof, 2011. - 336 s. (Org. 
England 2010) 

I den kvindedominerende familie med 77-årige matriark Beverly lader den rastløse ånd, Kehua, 
dem ikke i fred, før de har fået bedre styr på de indviklede forhold. Den ene datter har forladt sig 
mand til fordel for en anden kvinde.  

T** 
Yvonne (pseud.): Tjenestepigen. - Them : kahrius.dk/MinEgenBog.dk, 2011. - 439 s. 

Jørgen er i starten af 20erne, og gennem en kontaktannonce får han opfyldt sin drøm om at være 
sammen med en moden og dominerende kvinde. Hun introducerer ham til SM men omdanner 
ham også til en tjenestepige i dametøj fra top til tå og tvinger ham til at dyrke sex med andre 
mænd. Forfatteren er selv fritidstransvestit.  
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BIOGRAFIER & FAGLITTERATUR 

T** 
Andreasen, Malene: At blive et helt menneske: om mit liv og min lange rejse mod erkendelsen. ‐ S.l. : 
pridebook.dk, 2011. ‐ 13 s. ‐ Ebog, gratis download i EPUB format 

En biografisk livshistorie om at sin identitet som transkønnet. Forfatteren skriver: ”Denne 
kønsidentitet har jeg ikke forstået og .undertrykt i mange år, der var ikke informationer om hvad 
der forgik i mit hoved, eller nogle jeg kunne se og tale med, der havde det på samme måde, alle 
andre transkønnede gik med det samme i deres hoved og holdt det for sig selv”. 

B** 
Bego, Mark: Elton John: en biografi. ‐ København : Thaning & Appel, 2011. ‐ 367 s. (Org. England 2009) 

En indføring i den engelske poplegendes liv, privat og professionelt, og ikke mindst i hans 
musikalske løbebane som studie‐ og scenekunstner. 

B** 
Bonnet, Henri: Marcel Prousts kærlighedsliv og seksualitet. ‐ København : Multivers, 2011. ‐ 95 s. (Org. 
Frankrig 1985) 

Essays om den homoseksuelle forfatters egen måde at elske på med klare spor til hans 
hovedværk, ”På sporet af den tabte tid”. Er oversat af Vagn Søndergaard (1924‐2011). 

BL* 
Butler, Judith: Kønsballade: feminisme og subversionen af identitet. ‐ København : THP, 2011. ‐ 280 s. 
(Org. USA 1990) 

Om køn og identitet, det biologiske og sociale køn. Forfatteren mener at hverken mænd eller 
kvinder kan defineres ud fra deres biologiske køn. Det biologiske og sociale køn er ikke en 
konstant størrelse, men ligger i fremførelsen (performativiteten) og bliver hermed sammensat, 
flydende og social. Bogen har banet vejen for queer‐teorien. 

B** 
Edelberg, Peter: Storbyen trækker. Homoseksualitet, prostitution og pornografi i Danmark 1945‐1976: 
Ph.d.‐afhandling. ‐ København : Københavns Universitet/Saxo‐instituttet, 2011. ‐ 329 s. : ill. 

En analyse af dansk homoseksuel historie i efterkrigstiden og frem til midten af 1970’erne 
seksuelle frigørelsesbevægelser. Afhandlingen koncentrerer sig især om den såkaldte ”grimme 
lov” fra 1961, optakten og efterspillet til loven, som var rettet mod kunderne af mandlig 
prostitution. Forsvaret 1.12.2011. 

B** 
Lundme, Tomas Lagermand og Erik Struwe Hansen: Æblet ‐ stammen: en brevveksling. ‐ København : 
Gyldendal, 2011. ‐ 209 s. 

Vennerne Tomas Lagermand Lundme (f. 1973) og Erik Struve Hansens (f. 1973) breve til 
hinanden om hvordan de som homoseksuelle "sprang ud" og omgivelsernes reaktioner herpå. 
Det andet store tema er Eriks og hans nuværende mands ønske om at blive forældre. 

B** 
Martin (anonym): Han ‐ en fortælling. ‐ S.l. : pridebook, 2011. ‐ 23 s. ‐ Ebog, gratis download i 
EPUB‐format 

En biografisk fortælling om at flytte fra provinsen ind til storbyen. Om tiden i en religiøs sekt, og 
en periode med et alkohol‐ og stofmisbrug. Og til slut om at turde være sig selv, finde identiteten 
og blive en del af LGBT miljøet. 

BL* 
Nielsen, Farwa: Tværkulturel konfliktmægling: Familiekonflikter blandt etniske minoritetsborgere. ‐ 
København : Hans Reitzel, 2011. ‐ 243 s. 

Indeholder også to cases om homoseksualitet og opdragelsesvold. 
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B** 
Omann, Sven: Virkelige hændelser fra et liv ved fronten: erindringer om Bøssernes Befrielses Front. ‐ 
Christiania : Wanda, 2011. ‐ 242 s. : ill. 

Sven Omann (f. 1950), også kendt under frontkæmpernavnet Wanda Liszt, fortæller i 
anekdoteform erindringer fra et langt og begivenhedsrigt liv som aktivist i Bøssernes Befrielses 
Front siden frontens stiftelse i 1971. 

T* 
Retorikmagasinet: Temanummer, kønnets retorik. ‐ nr. 79, 21. årgang, marts 2011. 

Indeholder 10 temaartikler, bl.a. følgende: Mand, kvinde eller midt imellem? / Dorte Raaby 
Andersen og Malene Krogsgaard Bording ; Deirdre Nansen McCloskey: Fra Donald til Deirdre ‐ et 
retorisk kønsskifte / Sine Nørholm Just ; Intersex ‐ a stigmatizing term / Jesper Ingemann. 

B* 
Roed, Frederik: Messedreng. ‐ København : People’s Press, 2011. ‐ 325 s. : ill. 

En personlig og bevægende fortælling om forførelse og misbrug og om omkostningerne ved at 
stå frem og føle sig svigtet. Ikke bare af præsten, men også af den katolske kirke, biskoppen, 
journalister og de mennesker helt tæt på Frederik, der undlod at gøre det rigtige og tage et 
ansvar. 

B* 
Roed, Frederik: Messedreng. ‐ København : People’s Press, 2011. ‐ 325 s. : ill. 

En personlig og bevægende fortælling om forførelse og misbrug og om omkostningerne ved at 
stå frem og føle sig svigtet. Ikke bare af præsten, men også af den katolske kirke, biskoppen, 
journalister og de mennesker helt tæt på Frederik, der undlod at gøre det rigtige og tage et 
ansvar. 

L** 
Søndergaard Pedersen, Katrine: Katrine: fodboldlandsholdets anfører / medforfattere: Erik Juhl og 
Anne Dot Eggers. ‐ København : People’s Press, 2011. ‐ 344 s. : ill. 

Katrine Søndergaard Pedersen (f. 1977) fortæller om livet som anfører på kvindelandsholdet i 
fodbold, om spionsagen under VM i Kina, om den fejlslagne kvalifikation til VM i 2011 samt om 
livet bag kulisserne på kvindelandsholdet. Hun fortæller åbent om lesbiske i dansk topidræt og 
ikke mindst om sin egen overraskende forelskelse i en anden kvinde.
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Støtteforeningen-LGBT Biblioteket  
Støtteforeningen (SBIBL) består af lånere ved LGBT Biblioteket, nuværende eller tidligere aktive i 
gruppen bag LGBT Biblioteket og af mange andre, som finder det vigtigt med et åbent og aktivt 
bibliotekstilbud i lgbt miljøet. 
 
SBIBL har eksisteret siden 1994 og støtter hvert år biblioteksarbejdet økonomisk ved at give LGBT 
Biblioteket midler til indkøb af dansk litteratur og til indbinding af danske tidsskrifter. 
SBIBL udarbejder desuden årlige litteraturlister over nye dansksprogede bøger med et LGBT indhold.  
 

 

 
Bliv medlem af SBIBL 
Du kan blive medlem af Støtteforeningen ved at indbetale et årligt kontingent på 100 kr. Du kan også 
indbetale støttebeløb: 

reg. nr. 1199 (Danske Bank) 
kontonr. 422-4531 

 
 
 
 
Kontakt Støtteforeningen 

SBIBL, c/o Olson 
Østerbrogade 56 C, 2.tv. 
2100 København Ø 
E-mail: sbibl@yahoo.dk  

 
 
 
 
Besøg hjemmesiden 
 Oplysninger om foreningen, litteraturlister, aktuelt 
 http://www.stf-lgbt-bibl.dk  
 
 
 
 
Besøg LGBT Biblioteket 

 På hjemmesiden: http://www.lgbt.dk/56/  
 På LibraryThing:  http://www.librarything.com/catalog/lblbiblioteket  
 I åbningstiden: LGBT Danmark 

tirsdage 17.00-20.00 
         Nygade 7, 2. sal (Strøget, København) 
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