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Om ”NYE BØGER 2013” 

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 2013 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 

L*  
360°: erotiske noveller / af Karen Fastrup…et al. - København : Lindhardt og Ringhof, 2013. - 175 s.  

Erotiske fortællinger skrevet af danske forfattere med mange seksuelle varianter og identiteter i 
spil. Betty Frank Simonsens novelle ”Marts” er den eneste med et LGBT hovedtema. Den handler 
om en velsitueret lesbisk kvinde i slutningen af 1800-tallet og hendes konflikt mellem 
traditionerne og egne ambitioner om at blive forfatter. Kvinden er ven med Herman Bang og 
arving til slægtens gods.  

L*  
Ammitsbøl, Laila: Lærke Flyvhøjts poetiske genkomst. - København : GoPubli.sh, 2013. - Ebog 

Digte om ensomhed og om at føle sig svigtet og misforstået. Tabet af venner og familie beskrives 
ærligt og uden filter. Forfatteren er åbent lesbisk og bor med kone og hunde i Næstved.  

L** 
Arbøl, Nanna Lundgaard: Under Cassiopeia. - Odense : Forlaget Mellemgaard, 2013. - 64 s.  

I 30 digte besynger en ung kvinde i lyriske vendinger sin kærlighed til en anden kvinde. 
Situationerne skifter fra Københavns kanalrundfart, over lyserøde drinks og skønhedspletter på 
håndryggen til kysseklare læber, sødme, erotik og en håndfuld febrilske sommerfugle. 

L**  
Bay, Laila Kirstine: Sara og den skønne prinsesse: et lesbisk eventyr / ill. af Wickie Kirstine Bay. - S. l. : 
Eget forlag, 2013. - Ebog 105 KB : ill.  

En nutidig fortælling skrevet som et klassisk eventyr, hvor den lesbiske hovedperson skal udstå 
prøvelser og modgang, hun kan få sin prinsesse. Prøvelserne svarer meget til de tanker og 
oplevelser man kan have i en ”spring ud” proces. Også udgivet som Kindle edition på engelsk 
under titlen: ”Sara and the Beautiful Princess” (2013).  

B* 
Bjelke, Henrik: Hundrede postkort fra helvede + novellen Luna / efterord af Ida Marie Hede. - 
København : Forlaget Gladiator, 2013. - 196 s. : ill. (Sandalserien ; 1)  

I kortromanen ”Hundrede postkort fra helvede” følges en mand gennem et døgn. Tvunget af sin 
kone flygter han det halve Sjælland rundt for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. Flere 
homoseksuelle sekvenser.  

B** 
Burroughs, William S.: Junkie. - Aarhus : Løvens Forlag, 2013. - 162 s. (Org. USA 1953)  

Rigmandssønnen William Lees er som 30-årig på en rejse i narkomaniens skyggeverden, og på sin 
tur mod samfundets bund opdager han et USA i forfald. Imellem flygtige og forbipasserende 
homoerotiske forhold spiller også hustruen en birolle, for det er junken som er elskerinden og 
målet for begæret og passionen. Bogen udkom første gang på dansk i redigeret udgave i 1966.  

B*  
Carrère, Emmanuel: Limonov: roman. - København : Tiderne Skifter, 2013. - 373 s. (Org. Frankrig 2011)  

Biografisk roman om russeren Eduard Limonovs meget sammensatte liv som kriminel, digter og 
politiker, herunder eksilet i New York, Paris-opholdet og deltagelsen som frivillig i Balkankrigen. 
Samtidig en beskrivelse af Sovjetunionens fald og det nye Ruslands problemer. I modsætning til 
Limonovs selvbiografiske roman ”Det er mig, Eddie!” (dansk 1984), fylder de seksuelle forhold til 
andre mænd ikke meget.  

B**  
Caruana, Stephanie: Smerten selv. - København : Rosinante, 2013. - 377 s.  

Krimi. Den unge psykolog Mickey Liebermann fra Rigspolitiet bliver involveret i opklaring af et 
mord på en kendt mandlig københavnerfotograf, som dyrkede sadomasochistiske lege med 
talrige villige kvinder. Forløbet i sagen vækker Liebermanns egen usikkerhed om sin seksuelle 
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identitet, og ikke mindst i samarbejdet med den maskuline og erfarne politimand Bo slår det 
gnister.  

B*  
Chabon, Michael: Wonderboys. - København : Rosenkilde & Bahnhof, 2013. - 344 s. (Org. USA 1995)  

Grady Tripp er som midaldrende hashrygende forfatter og college professor i Pittsburg kommet i 
dyb krise med rod i privatlivet og en nedadgående karriere. Hen over en weekend med en masse 
forviklinger, må han indse, at det er på tide at få lidt mere styr på sit liv. Den unge mandlige 
studerende Leer og Tripps gamle ven og redaktør Terry finder i løbet af weekenden sammen. 
Filmatiseret.  

BU*  
Chbosky, Stephen: Fordelene ved at være bænkevarmer. - København : Forlaget Ordenes By, 2013. - 
249 s. (Org. USA 1999)  

I breve til en ukendt modtager fortæller den indadvendte 15-årige om sin angst for fremtiden og 
det at starte på high school. Han møder den lidt ældre Patrick, hvis søster bliver Charlies første 
store kærlighed. Patrick er bøsse og dater i hemmelighed en fodboldspiller - noget som giver 
voldelige komplikationer, hvor Charlie kan hjælpe Patrick. Den afdøde tante Helen spøger i 
erindringen, og Charlie må konfrontere de fortrængte minder. Efter en tur på den psykiatriske 
afdeling bliver han klar til livets udfordringer og stopper sine breve.  

LU*  
Dige, Stine Josefine: Nille Pilfinger åbner Bakken / ill. Af Maria Tran Larsen. - København : Forlaget 
Indblik, 2013. - 36 s. : ill.  

Billedbog. Niller Pilfinger er med sine to mødre på Bakken, men bliver hurtigt væk, da han 
glemmer at vente, mens mødrene er på toilet. Han oplever en masse sjove ting og genforenes til 
sidst med sine mødre.  

LU**  
Fenger-Grøndahl, Malene: Tørklædet. - Aarhus : CDR-forlag, 2013. - 79 s. (Tro håb og kærlighed)  

Nadia og Zeynep er kærester, men da Zeynep pludselig kommer med tørklæde og meddelelsen 
om, at hun skal giftes med en mand, sætter det følelserne på spidsen for dem begge. Nadia vil så 
gerne kærligheden, men tør Zeynep trodse familien og traditionerne?  

T*  
Ferey, Caryl: Mapuche. - København : Forlaget Labyrint, 2013. - 539 s. (Org. Frankrig 2012) 

Krimi fra Buenos Aires, hvor privatdetektiven Rubén Calderon sammen med mapuche-
indianerkvinden Jana jagter morderne på hendes unge transvestit-ven Luz. En sag om en 
forsvunden rigmandsdatter har forbindelse til både drabet og landets fortid som militærdiktatur.  

B*  
Frank, Niels: Nellies bog: roman. - København : Gyldendal, 2013. - 280 s.  

I et særegent skriftsprog skriver Nellie i sit kladdehæfte dagbogsnotater om sit liv, sådan som han 
hører ordene blive udtalt. Forældreløs bor han i USA hos sin onkel og tante, som han vil hjælpe 
med at finde deres forsvundne datter. En grænsesøgende forvirring med seksuelle tilnærmelser 
og queer vinkler på køn, samfund og relationer.  

B**  
Gardell, Jonas: Tør aldrig tårer bort uden handsker. 1. bind. Kærligheden. - København : Tiderne Skifter, 
2013. - 291 s. (Org. Sverige 2012)  

I de tidlige 1980’ere forlader den unge homoseksuelle Rasmus hjembyen Koppom for senere at 
flytte til Stockholm. Gennem den flamboyante Paul forenes han med den jævnaldrende 
Benjamin, som er opvokset som Jehovas Vidne. Sammen udlever de seksualiteten og 
kærligheden. Filmatiseret til TV.  
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BT*  
Grangé, Jean-Christophe: Kaiken. - København: Rosinante, 2013. - 464 s. (Org. Frankrig 2013) 

Kriminalkommissær Olivier Passan leder efter beviserne på, at den seksuelt tvetydige 
hermafrodit Patrick Guillard også er den eftersøgte seriemorder, som sprætter gravide kvinder 
op og brænder deres fostre. Samtidig sker der mystiske ting omkring hans familie - hænger det 
sammen med sagen eller har det tråde til Japan og hans kones fortid? 

BL**  
Grjasnowa, Olga: Russeren er en, der elsker birketræer. - København : C&K Forlag, 2013. - 319 s. (Tysk 
original 2012) 

Da Masjas tyske kæreste, Elias, pludselig dør krakelerer hendes verden. Som barn af russisk-
jødiske indvandrere til Frankfurt bliver hun i tvivl om sit tilhørsforhold og identitet. I Israel får 
hun arbejde som tolk og indleder snart et forhold til fredsaktivisten Tal, som er søster til vennen 
Ori. Sammen med Tal drager Masja på en mission ind i Vestbredden men fortryder og farer vild i 
det ukendte land.  

L**  
Grue, Anna: Sidste forestilling. - København : Politiken, 2013. - 441 s.  

Krimi. Privatdetektiven Dan Sommerdahl hyres af den lesbiske vicepolitikommissær Pia Waage til 
at finde de rigtige beviser i en sag. Hun er nemlig selv hovedmistænkt og varetægtsfængslet for 
mordet på sin kæreste, der var gymnasielærer men også havde en hemmelighed, der gav mange 
andre et sandsynligt motiv til at dræbe hende.  

L*  
Guelfenbein, Carla: At svømme nøgen. - København : Rosenkilde & Bahnhof, 2013. - 309 s. (Org. Chile 
2012)  

De to teenagepiger, Sophie og Morgana udvikler i starten af 1970’ernes Chile et tæt venskab, 
som også bliver spirende erotisk. Men da Morgana indleder et forhold til Sophies far, føler 
Sophie sig bedraget og bryder kontakten til dem begge. Dette sker kort før Pinochets militærkup i 
11. september 1973, og senere i 2001 på samme dato må Sophie træffe et skæbnesvangert valg 
med spor tilbage til barndommen.  

B*  
Guillou, Jan: Mellem rødt og sort. - Aarhus : Modtryk, 2013. - 374 s. (Org. Sverige 2013)(Det store 
århundrede; 3) 

Første verdenskrig er slut, og de to ældste brødre Lauritz og Oscar har gang i forretningen i både 
Tyskland og Sverige. Den yngste bror Sverre dumler sorgen over sin kæreste Alberts død ved at 
dyrke Berlins natte- og underliv. Men da Hitler overtager magten i Tyskland får det stor 
betydning for brødrenes virksomhed og livsvilkår.  

BLT* 
Harris, Charlene: Dødt løb. - København : Lindhardt og Ringhof, 2013. - 348 s. (Org. USA 2012) 
(Den internationale bestsellerserie om Sookie Stackhouse, nr. 12) 
Harris, Charlene: Til døden os skiller. - København : Lindhardt og Ringhof, 2013. - 352 s. (Org. USA 2013) 
(Den internationale bestsellerserie om Sookie Stackhouse, nr. 13) 

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”.  
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B**  
Hasle, Leif: Opstandelse: roman. - København : Multivers, 2013. - 112 s.  

I starten af 1980'erne tiltrækkes og fascineres gymnasielæreren Bjarne Kofod af den kønne og 
livlige gymnasieelev Jacob. På studieturen til Rom nyder han at iagttage den omsværmede unge 
mand, men da de kommer tilbage til Danmark bliver Jacob alvorligt syg. Som tilskuer oplever 
Kofod forløbet som en klassisk tragedie med den symbolske stigning, omslag og fald, der for ham 
leder til en form for indre afklaring og renselse, som han kan give videre til den unge og dødssyge 
Jacob.  

BU*  
Hedt / af Åsa Anderberg Strollo… et al. - Aarhus : Turbine Forlaget, 2013. - 213 s. (Org. Sverige 2013) 

Erotiske noveller om unge drenge og pigers hede, seksuelle møder. I Jenny Jägerfelds ”Paris 
surprise” tester pigen, om hendes bøsseven nu også kun er til mænd.  

B**  
Heickendorff, Knud: Gedser by night: roman. - København : Skriveforlaget, 2013. - 188 s.  

Den midaldrende bøsse Erling bor i Gedser, hvor han bare ikke rigtigt kan tage sig sammen til 
noget som helst. Når der bliver drukket lidt for meget snaps og røget for meget tjald, orker han 
ikke altid at stå op eller tage bussen helt ind til Nykøbing. Måske er Erling kommet for sent i gang 
til at forfølge sine drømme?  

BU*  
Hocking, Amanda: Blodstier. - København : Carlsen Forlag, 2013. - 334 s. (Org. USA 2010) (Blodets bånd; 
3) 

Fantasy roman for unge. Alice er nu blevet vampyr og skal vænne sig til sine nye evner, finde ud 
af forholdet til kæresten Jack og sin homoseksuelle bror Milo samtidigt med, at hun må redde 
både sin veninde og ekskæreste.  

B*  
Hosseini, Khaled: Og bjergene gav genlyd. - København : Cicero, 2013. - 445 s. (Org. USA 2013)  

I landsbyen Shadbagh i 1949 beslutter Saboor at forære sin datter Pari væk til familien Wahdati i 
Kabul. En beslutning der får betydning for hele familien i flere generationer. Sideløbende følger vi 
en række andre skæbner gennem tiden i Afghanistan, Paris og Californien. Der flettes en 
homoseksuel historie ind i familiekrøniken, som beskriver vilkårene i 1950’erne, og forfatteren 
får lejlighed til at pointere, at det afgørende ikke drejer sig om homo- eller heteroseksualitet 
men om kærlighed.  

LU**  
Huotatinen, Vulja-Tuulia: Lys lys lys. - Aarhus : Turbine Forlag, 2013. - 175 s. (Org. Finland 2011) 

Atomkraftværket i Tjernobyl springer i luften i 1986, og samtidig i en lille finsk by forelsker 14 
årige Mariia sig i klassekammeraten Mimi. I løbet af sommeren udvikler deres hemmelige forhold 
sig, men selv ikke kærligheden kan hjælpe på Mimis tunge sind. Det er som et sort hul, hvor al 
lyset forsvinder ind i.  

L*  
Joinson, Suzanne: En cyklende dame i Kashgar. - København : Forlaget Turbulenz, 2013. - 245 s. (Org. 
England 2012) 

1923 rejser den unge Evangelina med sin søster til den muslimske by Kashgar i det nuværende 
vestlige Kina, hvor de sammen med den noget ældre og skjult lesbiske Millicent opbygger en 
protestantisk mission. Evangelina har sin grønne cykel med som afsæt for at skrive noterne til en 
guidebog for kvindelige cyklister i Kashgar. Da kvinderne hjælper en gravid pige får Evangelina 
ansvaret for det nyfødte spædbarn. 90 år senere i London arver Frieda fra en ukendt ældre 
dame, og snart er trådene mellem de to historier bundet.  
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BL*  
Kaaberbøl, Lene: Det levende kød. - Aarhus : Forlaget Modtryk, 2013. - 308 s. (Krimiserien med 
Madeleine Karno; 2) 

Krimi. Madeleine Karno og hendes far, politilægen, bliver sat på en sag om et uhyggeligt fund af 
en myrdet prostitueret i Frankrig i 1894. Samtidig kæmper Madeleine for at blive optaget på 
universitetet, og det er heller ikke helt nemt med hendes forlovede - den biseksuelle tysker 
August. Hans mandlige ekskæreste har nemlig svært ved at acceptere, at August nu foretrækker 
Madeleine.  

BLT**  
Levithan, David: Hver dag. - København : Gyldendal, 2013. - 338 s. (Org. USA 2012)  

A er hverken dreng eller pige og vågner hver eneste dag op i en ny krop: som Zara, der ligger i 
armene på sin pigekæreste. Eller som Vic, der blev født som kvinde, men føler sig som en mand. 
Nye tanker, nye mennesker og nye indtryk hver dag. Men inderst inde er A også sin helt egen, og 
der kommer for alvor gang i A's liv, da A forelsker sig i pigen Rhiannon, der gengælder følelserne. 
Men hvordan kan en sådan kærlighed fungere i praksis, når den ene er en ukønnet sjæl?  

B* 
Li, Yiyun: Efter tusind års fromme bønner: noveller. - København : Gyldendal, 2013. - 188 s. (Org. USA 
2006) 

Prisvindende novellesamling med ti fortællinger om livet i Kina efter Mao. Efter nogle 
succesfulde år i USA vender fortælleren i novellen ”Sønnen” hjem til Kina for at besøge sin mor. 
Hans frustration over ikke at kunne fortælle hende, at han er homoseksuel, får ham til at være 
kritisk over hendes liv, holdninger og nyfundne kristne tro. Men i virkeligheden har mod for 
længst fornemmet hans seksualitet og elsker ham uanset hvad han gør og er. Titelnovellen er 
filmatiseret. 

LT*  
Liffner, Eva-Marie: Lacrimosa: roman. - Roskilde : Batzer & Co, 2013. - 299 s. (Org. Sverige 2011) 

I 1800-tallets Stockholm tager den senere så kendte forfatter og hofdramatiker Carl Jonas Love 
Almquist sig af den forældreløse pige Ros, som opdrages som dreng og senere forelsker sig i 
skuespillerinden Emilie. Svigtet af Almquist og Emilie flygter Ros til Italien med en teatertrup og 
vender først tilbage til Sverige, da Emilie på mystisk vis er død og en hævn over Almquist bliver 
mulig. Baserer sig delvis på Almquists bog fra 1834 om den tvekønnede heltinde Tintomara.  

B*  
Llosa, Mario Vargas: Kelterens drøm. - Aarhus : Klim, 2013. - 357 s. (Org. Peru 2010)  

Biografisk roman om baggrunden for, at den britiske konsul og kolonimagtsskeptiker, Roger 
Casement (1864-1916), omvender sig til irsk nationalist og frihedskæmper. Hans homoseksualitet 
var almen kendt og indgår som et bitema i fortællingen.  

BU*  
Lund Eriksen, Endre: Den sommer far blev homo. - København : Gyldendal, 2013. - 211 s. (Org. Norge 
2012)  

13-årige Arvid skal holde sommerferie med sin far i en slidt campingvogn i en lille flække i 
Nordnorge, hvor den store attraktion er et udendørs lokum. Så dukker den 12-årige meget 
insisterende pige Indiane op, som han modstræbende åbner sig for. Tanken slår dem, om Arvids 
far er ved at blive homoseksuel som Indianes far, for de to fædre er hurtigt blevet meget gode 
venner. I smug udspionerer de fædrene, og sommeren tager på alle måder en helt ny drejning 
for Arvid.  
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B*  
Lundme, Tomas Lagermand: Jeg er ikke dig: tekst & tegninger. - København : Forlaget Møller, 2013. - 58 
s. : ill.  

Små nøgterne tekster eller prosadigte om parforholdets gentagelser og trivielle dagligdag. Når 
man har været sammen i flere år bliver betagelse og den store kærlighed til en falmet hverdag et 
sted mellem fjernsynet, arbejdet og ferierne.  

BL*  
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise: Hvis sandheden skal frem: roman. - København : Gyldendal, 2013. - 
556 s. (Hvad man ikke ved; 2) 

Flora eksperimenterer med fri kærlighed og sex med både mænd og kvinder i kollektivet og 
kæmper for at slippe fri af bornertheden. Det er ikke let, heller ikke for hendes søskende Martin 
og Marie-Louise, som hver især betaler prisen for 70'er forældregenerationens frihedsdrømme.  

B**  
Marthedal, Kim: Lig og laurbær: homoerotisk kriminalroman. - Odense : Forlaget Mellemgaard, 2013. - 
231 s.  

Liget af en ung, homoseksuel mand bliver fundet i Holmens Park. Viceinspektør Simon Falk 
kontakter freelancejournalist Adam Rasmussen og beder ham skrive om det makabre mord. Men 
drabene er først lige begyndt. Adam er selv homoseksuel, og under sin research støder han på og 
bliver tiltrukket af den karismatiske, heteroseksuelle Troy, hvis navn bliver ved med at dukke op i 
forbindelse med mordene.  

BL*  
Martin, George R. R.: Kragernes rige. - København : Gyldendal, 2013. - 756 s. : ill. (Org. USA 2005) (En 
sang om is og ild; 4)  

Fantasy baseret på kampen om tronen mellem en række adelige familiedynastier. Dronning 
Cersei fra Kongshavn regerer gennem sin søn, den 8-årige Tommen. Imens vælger Jernøernes 
folk en ny konge med store planer, og i syd ulmer oprøret mod Kongshavn blandt Martell-
slægten. Der er flere homo- og biseksuelle karakterer i serien, bl.a. er de gennemgående 
karakterer Renly Baratheon og Loras Tyrell er erkendte bøsser, selv om de i bøgerne holder deres 
mangeårige forhold skjult for andre. Filmatiseret til tv som ”Games of Thrones”.  

B*  
Mathis, Ayana: Hatties tolv stammer. - København : Politiken, 2013. - 269 s. (Org. USA 2012)  

Skildring af en fattig sort families vilkår op igennem det 20. århundredes USA. Kvinden Hattie er i 
centrum, men alle hendes 11 børn og ene barnebarn har hver deres kapitler, som fører ind i 
forskellige miljøer og problematikker bl.a. Floyd, der som musiker i slutningen af 1940’erne 
kæmper med sin homoseksualitet og tidens moralnormer.  

B**  
Miller, Madeleine: Achilleus’ sang. - København : Forlaget Turbulenz, 2013. - 357 s. (Org. USA 2011)  

Den eksilerede græske dreng Patroklos møder den jævnaldrende dreng og halvgud Achilleus. 
Deres venskab bliver med tiden til et varmt kærlighedsforhold, der dog bliver truet, da krigen 
imod Troja bryder ud, og de begge skal deltage i krigen ved siden af helte som Agamemnon, 
Odysseus og Ajax.  

B*  
Mørk, Christian: De forhadte: roman. - København : Politikens Forlag, 2013. - 383 s. 

Da den halvfemsårige Kaj gennemgår søsterens dødsbo, genkalder han sig familiens 
hemmeligheder og omkostningerne ved familiens samarbejde med tyskerne under besættelsen. 
Hovedpersonens egne seksuelle udfordringer med latent homoseksualitet får afgørende 
betydning for hans valg i livet.  
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B*  
Oksanen, Sofi: Da duerne forsvandt. - København : Rosinante, 2013. - 366 s. (Org. Finland 2012)  

Fætrene Edgar og Roland vokser op sammen på landet i Estland men er meget forskellige. Under 
krigen arbejder Edgar for nazisterne og Roland for Skovbrødrene, der kæmper for et frit Estland. 
Edgar kæmper med sin homoseksualitet, som han for alt i verden vil undertrykke. Han har 
kamæleonagtigt nemt ved at omstille sig til forholdene og arbejder senere for KGB i det 
sovjetiske Estland.  

BL**  
Olsen, Jørgen: Syv gode noveller: novellesamling. - København : Forlaget Odysseus ved Jørgen Olsen, 
2013. - 31 s. Ebog 543 KB  

Erotiske stiløvelser til forfatterens roman ”Blåt chok” (2013). Novellen ”Aktiv eller passiv?” s. 5-8 
handler om den fraskilte biseksuelle jeg-fortællers refleksioner over sine lyster til andre mænd og 
seksuelle oplevelser fra Københavns sexklubber.  

LU*  
Oskar K. og Rasmus Bregnhøi (ill.): Niels Oles far hænger ikke på træerne. - København : Gyldendal, 
2013. - 45 s. : ill.  

Børnebog for 10-12 årige. August og Niels Ole snakker om Niels Oles familie. Hans mor var 
engang lesbisk. Hans far var anonym sæddonor. Morfars halvfætter stak hovedet i gasovnen, og 
morfar sidder bare og klimprer på flygelet, mens han byder på lunken yankiebar med majonæse.  

BL*  
Proust, Marcel: På sporet af den tabte tid. Bind 7: Sodoma og Gomora 1. - København : Forlaget 
Multivers, 2013. - 370 s. (Org. Frankrig 1921/22)  
Proust, Marcel: På sporet af den tabte tid. Bind 8: Sodoma og Gomorra 2. - København : Forlaget 
Multivers, 2013. - 415 s. (Org. Frankrig 1921/22)  

Ny-oversættelsen skal gøre romanserien både lettere og sjovere at læse. Denne udgivelsesrække 
startede i 2006 og forventes afsluttet senere i 2014/15 med de to sidste dobbeltbind.  

BL*  
Rasmussen, Bjørn: Pynt : roman. - København : Gyldendal, 2013. - 175 s.  

Mens hun er indlagt på et psykiatrisk hospital for bl.a. spiseforstyrrelser fortæller den unge 
sårbare skuespillerinde Ragna Svendsen i punktnedslag om sin barske fortid og angst for livet 
gennem sin dagbog. Selv om hun har været gift og har børn fremstår Ragna både som aseksuel 
og biseksuel eller snarere lesbisk, da hun er dybt men ulykkeligt forelsket i veninden Alfrida.  

B**  
Rosdahl, Cecilie: Tyrepose: roman. - København : Herreværelset, 2013. - 215 s.  

Jonas er gift med Karen og har datteren Astrid på 13, men under overfladen føler han sig 
fejlplaceret i rollen som ægtemand og far. Langsomt handler Jonas på erkendelsen af, at han er 
bøsse og på at opsøge det københavnske homomiljø.  

BU*  
Ruby, Lotte Malene: Den anden Kamille: en ukærlighedshistorie. - København : Gyldendal, 2013. - 161 
s.  

Da Kamilles veninde forelsker sig i en veganer, moren skipper sin kæreste, vennen viser sig at 
være bøsse, bliver Kamilles sommer meget anderledes, end hun havde regnet med. Men det 
bliver også begyndelsen på en udvikling væk fra den pæne pige.  

BL*  
Runberg, Sylvain, José Holms og Stieg Larsson: Millenneum 1: Mænd der hader kvinder. - København : 
Forlaget Alvilda, 2013. - 128 s. : ill (Org. Belgien 2013)  

Den belgiske forfatter Sylvain Runberg og den spanske tegner José Homs har fået frie hænder til 
at omsætte Stieg Larssons verdensberømte romantrilogi til tegneserie i tre bind, hvoraf dette er 
det første med den biseksuelle hacker, gothpunker og motorcyklist Lisbeth Salander i centrum.  
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B*  
Sansal, Boualem: Tilbage til rue Darwin : roman. - Aarhus : Turbine, 2013. - 209 s. (Org. Frankrig 2011)  

Efter sin mors død i Paris søger Yazid tilbage til barndommens Algeriet for at finde sine rødder. 
Hans opvækst i et bordel var fuld af slet skjulte hemmeligheder og halve sandheder, og ingen 
havde hidtil afsløret, hvem der i virkeligheden var hans mor. Hans bedste ven fra dengang, 
Daoud, har erkendt sin homoseksualitet og kalder sig nu David.  

B*  
Smith, Ali: I miles omkreds. - København : Tiderne Skifter, 2013. - 293 s. (Org. Storbritannien 2011)  

Ved et middagsselskab i London forlader en gæst bordet for at låse sig inde i gæsteværelset og 
blive der i måneder. Fire forskellige personer med tilknytning til ham fortæller om deres liv og 
den rolle, han har spillet i det. En af dem er den homoseksuelle Mark, som sørger over en 
tidligere kæreste og plages af mindet om sin for længst afdøde mor. Han har også et hemmeligt 
forhold til en af de andre middagsgæster, der som heteroseksuelt gift mand ellers konstant 
nedgør bøsserne.  

BL*  
Sørensen, Svend Erik: Kærlighedens biveje. - Odense : Forlaget Mellemgaard, 2013. - 153 s.  

Fem noveller, der viser, hvordan familiestridigheder og forholdet mellem børn og forældre kan 
komme helt ud af kontrol.  

TU*  
Walliams, David: Drengen med kjolen. - København : Sohn Forlag, 2013. - 227 s. : ill. (Org. England 2008)  

Forfatteren er mest kendt fra TV-serien ”Little Britain”. En fortælling om den 12-årige Dennis, 
som deler samme interesse som skolens flotte pige Lise; de elsker begge at gå i det smarteste 
pigetøj.  

B**  
Weiss, Jakob: Bang og Betty. - Rødekro : Forlaget Drama, 2013. - 82 s.  

På Folketeatrets scene i 1898 skal Herman Bang instruere Strindbergs Frøken Julie med Betty 
Nansen i hovedrollen overfor den attraktive men ikke så talentfulde skuespiller Fritz Boesen, som 
Bang bliver hovedkuls forelsket i. Betty Nansens ægteskab knirker, og hun bliver fristet af den 
flirtende Boesen. Imens Johannes V. Jensen lurer i kulissen efter en skandale. Opført i anledning 
af 100-året for Herman Bangs død.  

T**  
Zichau, Alex: Ubehagets soundtrack. - [s.l.] : Forlaget Autre, 2013. - 187 s.  

En dreng bliver født i en piges krop, og gennem operationer bliver han gradvist, fysisk, til en 
mand, men indvendig er der meget psykologisk bagage der også skal transformeres. Tidligere 
udgivet under pseudonym.  
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BIOGRAFIER & FAGLITTERATUR 

T*  
Bendixen, Max: Flammemennesker: overlægen og overtossen fra Risskov. - Højbjerg : Forlaget Saxo, 
2013. - 183 s. : ill.  

Omhandler det lange og usædvanlige venskab mellem psykiateren Johannes Nielsen (f. 1924) og 
patienten og billedkunstneren Ovartaci (Louis Marcussen) (1894-1985) ved Psykiatrisk Hospital i 
Risskov. På et tidspunkt vil Ovartaci skifte køn og forsøger derfor at kastrere sig selv.  

BL*  
Bocquet og Catel: Kiki fra Montparnasse. - København : Forlaget Fahrenheit, 2013. - 413 s. : ill. (Org. 
Frankrig 2011)  

Tegneserie/grafisk biografi om fotografen Man Rays foretrukne model Kiki (1901-1954), som 
inspirerede det parisiske avantgarde-miljø med sit kunstneriske engagement og feststemte 
sociale liv. Kiki var til både mænd og kvinder.  

B*  
Düring Jørgensen, Jesper: Den smilende kamæleon : Karl Larsen (1860-1931) - digter, journalist, 
militarist. - København : Det Kongelige Bibliotek/Museum Tusculanum, 2013. - 593 s. : ill.  

Om Karl Larsens (1860-1931) liv og virke som skønlitterær forfatter og 
kontroversielsamfundsdebattør i sin tid. I Tyskland udgav han bl.a. i 1908 den første 
skønlitterære bog af en dansk forfatter med en homoseksuel hovedperson som fortæller, Daniel 
- Daniela.  

BL*  
Ifversen, Karsten og Birgit Lyngbye Pedersen: Finn Juhl i FN: Et dansk mesterværk i New York / forord af 
Michael Sheridan. - København : Strandberg Publishing, 2013. - 111 s. : ill.  

Om Finn Juhls arbejde med Formynderskabsrådsalen i FN-bygningen i New York i 1952 samt 
renoveringen af salen i 2013. Bogen fortæller også om Finn Juhls livslange venskab og 
kærlighedsforhold til den amerikanske designaristokrat Edgar Kaufmann. Et forhold som 
eksisterede parallelt med Finn Juhls to ægteskaber.  

B**  
Knudsen, Dennis og Dennis Drejer: Jeg dør kun én gang. - København : Forlaget Turbulenz, 2013. - 352 s. 
: ill.  

Frisøren og makeup-artisten Dennis Knudsens ser uden filter tilbage på sin opvækst, arbejdet 
med danske og internationale superstjerner og sit undervejs noget turbulente privatliv. Seksuelt 
går han fra at boltre sig med kvinder til at afprøve sig selv som transseksuel og trækkerdreng, 
inden han endelig erkender sin homoseksualitet. Som 50-årig står han overfor at realisere 
drømmen om at blive far efter mange forgæves forsøg med fem forskellige kvinder som 
potentielle mødre.  

BL*  
Kristensen, Børge: Thomas Mann: digtning og tankeverden. - København : Rosenkilde & Bahnhof, 2013. 
- 651 s.  

Forfatteren udlægger Thomas Manns livsfilosofiske udgangs-punkt og omdrejningspunkt for 
forfatterskabet og leverer en samlet analyse af næsten hele værket, såvel det skønlitterære som 
det essayistiske. I modsætning til andre analyser af forfatterskabet hæfter Børge Kristiansen sig 
ikke så meget til de biografiske oplysninger om Thomas Mann, herunder hans homo- eller 
biseksualitet, men snarere til teksternes litterære indhold og tema.  
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B*  
Langberg, Jesper: Ikke et sekund spildt / fortalt til Danni Travn. - København : Gyldendal, 2013. - 256 s. : 
ill.  

Skuespillerens meget åbenhjertige skildring af opvækst og familier og ikke mindst de 
professionelle sejre og private ofre i livet, som arbejdet som skuespiller kan føre med sig. 
Indeholder også et meget varmt portræt af storbroderen Ebbe Langberg med et dobbeltliv som 
damernes ven og homoseksuel i skabet.  

BLT**  
Lundis, Bjarne Henrik: Det er kærligt ment. - København : Forlaget Sidespejlet, 2013. - 175 s. : ill.  

24 personer i forskellige aldre fortæller om deres liv som bøsse, lesbisk, biseksuel eller 
transkønnet. Bogen kommer bl.a. ind på, hvordan det er at være lesbisk med anden etnisk 
baggrund end dansk, om at være regnbuebarn og vokse op med homoseksuelle forældre, og om 
at være homoseksuel kristen.  

BL*  
Lønsted, Valdemar: Schubert. - Riiskov : Forlaget Klematis, 2013. - 523 s. : ill. + CD  

Om den østrigske komponist Franz Schubert (1797-1828) med analyser af hans musik. På cd'en 
findes indspilninger af et udvalg af hans værker. Forfatteren undersøger også de forskellige 
teorier om Schuberts mulige biseksualitet og eventuelle forhold til de mænd, som han boede 
sammen med.  

BLT*  
Mandens byrde: Moderne mænd, nye perspektiver / red. Anders Haahr Rasmussen, Lisa Bartfai. - 
København : Informations Forlag, 2013. - 189 s. : ill.  

Indeholder bl.a. Anders Haahr Rasmussens tidligere udgivne fortælling om heteroseksuelle 
mænds grænseoverskridende fascination af kammeratens pik, ”Mikkels pik” og den 
transseksuelle Thomas Page McBees bidrag om at redefinere mandigheden, ”En selvskabt 
mand”.  

BL*  
Movin, Lars: William S. Burroughs - narkoman, bøsse, forfatter: den første trilogi. - København : 
Informations Forlag, 2013. - Ebog. 122 KB  

Essay kun udgivet i elektronisk form om den amerikanske beat-forfatter (1914-1997) og hans 
første trilogi af bøger: Junkie, Queer og The Yage Letters.  

BL**  
Nebeling Petersen, Michael: Somewhere, over the rainbow : biopolitiske rekonfigurationer af den 
homoseksuelle figur: Ph.d.-afhandling. - København : Center for Kønsforskning, Københavns 
Universitet, 2012. - 286 s.  

Afhandlingen viser en markant udvikling i billedet af homoseksualitet i Danmark. Den 
homoseksuelle figur er grundlæggende forandret fra at være forbundet med eksempelvis 
degeneration, selvmord, aids og sygdom til at blive relateret til liv i form af reproduktion, 
national genkendelse, ægteskab og slægtskab.  

BLT**  
Se! Den heteroseksuelle verdensorden går i stykker / af Queer Jihad ; red. Mads Ananda Lodahl. -
København : Forlaget Solidaritet, 2013. - 304 s.  
Længere samling af tekster, flyers og collager fra de zines - hjemmelavede tryksager - som 
undergrundsgruppen Queer Jihad siden 2005 har udgivet og solgt for en femmer til fester, festivaler og i 
butikker i Københavns autonome og aktivistiske miljø.  
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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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