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BIOGRAFIER - 2. rev.
G

Andersen, Jens: Andersen: en biografi. Bind 1-2. - KØbenhavn
Gyldendal, 2003. - 527 s. + 439 s.

-

:

omfattende bog om H. C. Andersens liv fra vugge til grav.
Portrættet af ham som menneske, mand og digter er sket uden at
bygge på de mange myter og forestillinger, som tidligere biografier
ofte har været præget af. Bogen diskuterer grundigt HCA,s romantiske
venskaber med andre mænd. Udgivet som optakt til 200-året for
En meget

digterens fødselsdag i 2005.

T

Andreasen, Malene: At blive et helt menneske: om mit liv og min
lange rejse mod erkendelsen. - S.l. : pridebook.dk, 2013. - j.6 s. Ebog

En biografisk livshistorie om at sin identitet som transkønnet.
Forfatteren skriver: " Denne kønsidentitet hor jeg ikke forstået og
undertrykt i mange år, der var ikke informotioner om hvod der forgik i
mit hoved, eller nogle jeg kunne se og tale med, der hovde det på
somme måde, olle ondre tronskønnede gik med det somme i deres
hoved og holdt det for sig selv". Flere udgaver.

G

Andreassen, Janni: Eigil: biografi om polarforskeren og kunstneren
Eigil Knuth. - KØbenhavn : HØst & Søn, 2003. - 366 s.
En beretning om Eigil Knuth (1903-1996) - en af gr6nlandsforskningens
markante skikkelser. Hans homoseksualitet gjorde ikke tilværelsen
lettere for ham på grund af samtidens seksualmoral. I j.956 var det
ved at skandalisere ham, da han fik en betinget dom for at have haft
et forhold til en mindreårig trækkerdreng.

Aschengreen, Erik: Som jeg kendte dem. - København : Gyldendal,
2007. - 222 s. : ill.
Personlige portrætter af mange af dansk balletmiljøs største
personligheder i det 20. århundrede. Blandt de portrætterede er
Henning Kronstam, Erik Bruhn, Svend Kragh-Jacobsen, Henrik
Lundgren, Niels Matthiasen og Rudolf Nurejev.

G

Albeck og
J.ng, H"r*rn: Breve til Fritz / red' Ulla
s' : ill'
: Westermann, 1951 ' 280

Erik Timmermann' -

København

Herman Bang og den unge
Breve der beskriver forholdet mellem
(1877-1931\fra han som 18-årig
,r,rårpifi", Jørgen Frederik Boesen
sine anlæg som skuespiller bedømt'
aflagde prøve hos Bang for at få
kærlighedsforhold til Fritz' som Bang
Det blev starten på et mangeårigt
varede frem til 1911 og
n.ta," f,urn. Korrespondancen mellem dem
rvrrNotr'

skulleeftersigen@rcrr
T

Herculine Barbin'

erindringer:
Barbin, Herculine: Af en hermafrodits
1981' - 218 s' (Org' Frankrig
Rhodos'
kaldet Alexina. - København :
1s78)

fra fødslen opfattet som pige' Som
Herculine Barbin (1838-1868) blev
nærmere af en læge' som
ung kvinOe blev hun i L860 undersøgt
og hermafrodit var udstyret
konstaterede at hun som interseksuel
kønsorsaner'
med både kvindelige og mandlige
lo.1"tY"::?1"-'^:l'n*
Nogle år senere
forsøg på at forsætte livet som mand'

,ii ou"i iet

hpsik Barbin doe selvmord
GL

Bedford, Sybille: Kastevinde' - København

:

Gyldendal' 2007' - 315 s'

(Org. England 2005)
Den tyskfødte aristokratiske

forfatter og boheme (1911-2006)

forfattere og

ion-it", om sit turbulente liv og opvækst blandt
halvdel af det 20'
fr.rinur" i en kosmopolitisk atmosfære i første som lesbisk' og
overvejende
århundredes Europa' Hun levede selv

j ;;*;;;;;;rrr",'uf anekdotiske historier' f'eks' om det
e, b r'tl:!
r.a o, de r sku e give he nd
i
:t::t:::1"liY3

;;;;;;-;ie,

I I

tilsvarende giftermål med
om den homoseksuelle wystariRudens
Thomas Manns lesbiske datter Erika'

B

"*

overlægen og overtossen fra
Bendixen, Max: Flammemennesker:
- 183 s' : ill'
Risskov. - HØjbjerg: Saxo,2013
venskab mellem psykiateren
Beskrivelse af det lange og usædvanlige
patienten og kunstneren Ovartaci
Johannes Nielsen (t. tg24\ og
Hospital i Risskov' På
(Louis Marcussen) (1894-19ås) veA Psykiatrisk
at kastrere sig
derfor
forsøger
et tidspunkt vil Ovartaci skifte køn og
selv.

Bergli, Wenke: Færdig med fortiden. - Roslev : Falkenlowe, 199g.

_

64

s.

En norsk samisk kvindes (f. 1953) selvbiografiske skildring af et barskt
liv præget af bl.a. seksuel udnyttelse, alhoholmisbrug og problemerne
med at etablere en identitet som lesbisk.

Bonde, Hans: Kampen om ungdommen: Niels Bukh - en politisk
biografi. - KØbenhavn : Museum Tusculanum, 2003. - 270 s. : ill.
En forkortet udgave af 2-binds disputatsen fra 2001. Om
gymnastikpædagogen og højskolemanden Niels Bukh (1gg0-1950),
der
i løbet af 1930'erne blev en af de mest kendte danskere i udlandet
pga. sin banebrydende mandeæstetik. Den karismatiske
ungdomsfører som nationalsymbol politiserede både i og uden for
Danmark og gav udtryk for sin hgjreradikalisme og fascination af

nazismen.

Bonnet, Henri: Marcel prousts kærlighedsliv og seksualitet.
21lt. - 95 s. (Org. Frankrig 19g5)

_

København : Multivers,
Essays

om den homoseksuelle forfatters egen måde at elske på med
til hans hovedværk, ,,på sporet af den tabte tid,,.

klare spor

Bredsdorff, Elias: Syndebukken: en bog om Oscar Wilde. _ KØbenhavn
: Aschehoug, 1999. - 21,4 s. : ill.

om den irsk-engelske forfatter oscar wirde (1954-1900) med fokus på
hans forfatterskab og på hans homoseksualitet, som førte til en
ydmygende retssag og efterfølgende fængselsstraf.

B

Brix, Helle Merete: Sex, frihed og fatwa: essays' - Odense
Mellemgaard, 2012. - 157 s.

:

i en
Den islamkritiske journalist, debattør og foredragsholder kredser
som
man
hvis
betyder,
række essays om friheden og hvad det
lever sit liv alt for begrænset af frygt, konvention og stive

menneske
ideer. Forfatteren er åben om sin egen biseksualitet og forhold til
for at
andre kvinder, og er selv tilhænger af antydningens kunst frem
parader'
og
rettighedskamp
i
seksualitet
sin
proklamere og markere

L

Virginia
Bruun, Anne Mette: orlandos døtre: en biografi om søstrene

Woolf ogVanessa Bell' - København: Bahnhof,2008' - 252s'ill'

Historien om de to søstre, forfatteren Virginia woolf (1882-1941) og
med den
billedkunstneren Vanessa Bell (1879-1961), der begge brød

viktorianskeperiodesSnæVrelivs-ogkvindesynogrealiseredesigselv
som kunstnere og mennesker. På trods af deres respektive
havde de to søstre begge intense erotiske affærer livet
ægteskaber
igennem, Virginia Woolf mest med andre kvinder'

G

E' M'
Bruun, Anne Mette: Udsigt uden værelse: en biografi om
: ill'
s'
256
2012'
Bahnhof,
&
:
Rosenkilde
Forster. - København

Historien om E. M. Forsters (1879-1970) personlighed, liv og
forfatterskab, som gennem ironiske, romantiske romaner undersØgte
men også
det tidlige 1900-tals sociale koder' Han var homoseksuel'
Først
indflydelse'
underlagt sin mors dominerende og fordømmende
politimand
gifte
yngre
den
som 51-årig fandt han sit livs kærlighed,
Bob, hvis hustru accepterede de to mænds forhold'

GB

Bryson, Bill: Shakespeare: verden som scene' - København
Gyldendal, 2009. - 199 s. (Org. England 2008)
På

:

baggrund af fakta forsØger Bryson at tegne et billede af

shakespeare,herunderdiskussionenomhanshomoseksuelleforhold.
Der stilles mange spørgsmål og fremlægges kun underbyggede

konklusioner.

G

Braad Thomsen, Christian: Pasolini - den evige kætter: en monografi.
Aarhus : Klim, 1998. - 66 s. : ill.

-

Om filminstruktøren Pier Paolo Pasolini (I922-Ig7S), som fra sin
outsiderposition indtog en central stilling i ltaliens kunstneriske og

politiske liv. Han var åbent homoseksuel - og kommunist, og i sine
digte, romaner, film og kommentarer hudflettede han gerne det
moderne og borgerlige ltalien.

G

Braad Thomsen, Christian: Rainer Werner Fassbinder: hans liv og
værk. - KØbenhavn : Gyldendal, 7991. - 409 s. : ill.
Rainer Werner Fassbinders instruerede på 14 år mere end 60 film og
teaterforestillinger og medvirkede desuden som skuespiller i både
egne og andres film. Forfatteren udbygger sin første biografi med en
dybdegående analyse af Fassbinders arbejde og liv. Findes i flere
udgaver.
30

B

Christiansen, Dorte A.: Så slip dog den høne! - KØbenhavn : HØst &
SØn, 2003. - 240 s.
Erindringsbog skrevet af sekretæren for de to statsministre, Anker
Jørgensen og senere Poul Schluter. 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 siden af.

Mit livs hemmelighed. - København : Ekstra Bladets
Forlag,1992. - 228 s.: ill. (Org. England 1991)

Cossey, Caroline:

Trods født og opdraget som en dreng var Caroline alligevel aldrig i tvivl
om, at inderst inde var hun en pige. Hormoner og nye bryster banede
vejen som showgirl i London og Paris, og med de sidste operationer fik
hun i 70'erne en succesrig modelkarriere med forsider og glamour.
Hun blev out'et som transseksuel i 1978, men medvirken i en James
Bond film og en ligestillingssag for Menneskerettighedsdomstolen
gjorde hende til et samtidigt ikon for andre transseksuelle.

G

: Ajour' 2001' - l-58 s'
Oreslor, Aksel: Mellem linierne' - Århus

Dreslov (1918-2003) fortæller om

Journalisten og rejseskribenten Aksel
mange af de personligheder han
sit liv og arbejde som journalist og om
Henning-bøgerne
,ra,"!"nn"- sit arbejde' Han er også forfatterhantilikke
sin
skjulte
trc rgs6'"rn". Selv om han var diskret'
homoseksualitet for sine omgivelser'

G

- Valby : Borgen' L994' - 271s'
Eighner, Lars: Bumsen og gadekrydset'
(Org. USA 1993)
i en periode på 3 år' hvor
Forfatterens beretning om livet som hjemløs
ved at klunse' At han
han med hunden Lizbeth som selskab overlevede
erindringerne' herunder forholdet
også er bøsse er en integreret del af
gift med'
Clint, som han senere i 2015 blev

tiimanden

T

bekendelser' - KØbenhavn
Elbe, Lili: Fra mand til kvinde: Lili Elbes
:
ill'
s'
183
Hage & Clausen, 1931.

:

den danske kunstmaler
Under navnet Lili Elbe (1882-1931) beretter
i
Dresden i 1930 - foretaget
iinar W"gun"r om sin kønsskifteoperation
første kønsopererede i
den
som
,t vt.gnw Hirschfeld - og om at leve
Gerda Wegener'
,"ra"i. Som mand var hån gift med den kendte maler
udgaver'
flere
i
Findes
der støttede hans kønsskifte'

G

Hele sandheden' - KØbenhavn
Elling, Stig og Michael Holbek Jensen:
Aschehoug, 2007. - 264 s'

beretter.om sin mørke
Rejsebureaudirektør Stig Elling (f' 1947)
sin homoseksualitet og om at
narnOom, årene med piller og sprut,
når bølgerne går højest'
vælge livet og komme på ret kø|, selv

G

Elmer, Martin: En by er også et landskab: (dias fra min barndom). Viborg : Kirskov, 1984. - 88 s.

Erindringer fra opvæksten i arbejdermiljøer på Vesterbro og N6rrebro
København.

G

Elmer, Martin: Erik, min elskede. - Viborg : Kirskov, 1987. - 119 s. : ill.
Om forfatterens ven og livspartner siden 1963, kunstneren Erik Fink.
Senere i 1994 indgik de to i et registreret partnerskab på Frederiksberg
Rådhus, men boede ellers siden 1979 i Torremolinos, Spanien.
Omhandler også Elmers eget arbejde i samme periode for
homoseksuelles rettigheder. Martin Elmer døde i2008,78 år gammel.

G

Everitt, Anthony: Hadrian og Roms triumf. - KØbenhavn : Nyt Nordisk
Forlag, 2010. - 404s. (Org. USA 2009)
Historisk biografi om Kejser Hadrian (76-138), der bragte århundredes
krige til ende og befæstede Romerrigets grænser. Om en kejser, der i
halvdelen af sin regeringstid var på rejse, men inspireret af
hellenismen også skrev digte og studerede arkitektur og filosofi.
Hadrian havde en mandlig livsledsager, Antinous, der druknede under
mystiske omstændigheder. Efterfølgende opkaldte Hadrian en egyptisk
by efter sin unge græske elsker.

T

Falk, Regitze: Det gyldne menneske. - København : Lindhardt og
Ringhof, 1994. - 744 s.

Forfatteren fortæller om hvordan det var i 40-årsalderen og under
navnet Regitze Falk åbent at træde ud i verden som transvestit og om
at leve et hverdagsliv som lesbisk mand med kone og datter.

B

drikke og overleve'
Fante, Dan: Fante: en familiehistorie om at skrive'
2011)
- Uelsingør : Per Kofod, 20t2. - 365 s' : ill' (Org' USA

DenamerikanskeforfatterDanFante(t.7944)fortælleromsit

aldre og af begge
turbulente liv med storforbrug af prostituerede i alle
John
forfatteren
faderen'
til
køn og om sit had/kærlighedsforhold
Fante (1909-1983).

: Ekstra Bladets Forlag'
Fischer, Erika: Til døden os skiller' - København
7gg4. - 202 s. : ill. (Ore. Tyskland 1994)

(f' 1913) og

wust
Beretning om kærlighedsforholdet mellem Elizabeth
(1922-794a\'
m
Schrangenhei
jødiske
Felice
kvinde
den nogJ yngre
ogom
L942-7944'
i
årene
lejlighed
i
sin
som Eliiabeth Wust skjulte
Filmatiseret'
Berlin'
livet i det krigshærgede

G

mange facetter' Fogedgaard, Helmer: Sådan er ieg: et liv med
:
ill'
Rudkøbing: Grafolio, 1977. - 127 s'

skildring af sin
Den homoseksuelle pioner giver en åbenhjertig
frøfirma' som
lokale
det
for
direktør
som
i
Rudkøbing
tilværelse
og mystiker'
anerkendt exlibris samler og som engageret teosof

LB

.
Press, 2007. Frevert, Louise: Grib chancen. KØbenhavn : People,s
273 s. : ill.
på Frederiksberg'
Louise Frevert (f. 1953) fortæller om barndommen
New York og lran'
i
Danmark'
om hvordan hun forsøgte sig som danser
det senere brud
og
Folkeparti
samt om hendes medlemskab af Dansk
mor til fire og
lesbisk'
på
som
liv
sit
med partiet. Hun kommer også ind

sit ægteskab med Susanne.

G

Fuglsang, Harald: Tilbageblik og tankeflugt: Om to mænds
samarbejde og samliv. - Frøstrup : Kirsten Kjær Museet, 20L0. - 176 s.
iil.
Lægerne Harald Fuglsang og John Anderson har været par i næsten 50
år. Den danske kunstdyrker og den britiske kammermusikentusiast
mødte hinanden i London og har i over 30 år sammen opbygget og
drevet det nordjyske Kirsten Kjærs museum. Dette er en erindringsbog
om deres liv og oplevelser sammen.

lG
Gide, Andre: Hvis hvedekornet ikke dør. - København : Athenæum,
7943. - 303 s. (Org. Frankrig 1924)

I

Selvbiografi om barndom og ungdom i et strengt puritansk miljø og om
frigørelsen fra snævre rammer og om livet som homoseksuel iTunis og
Algier, hvor han i 1895 traf Oscar Wilde.

G

Green, Julien: Erindringer fra lykkelige dage. - København : Thaning &
Appel,1947. - 206 s. (Org. England 1942)
Født i Frankrig af amerikanske forældre er denne erindringsbog hans
eneste, som udkom i original på engelsk. Julien Green (1900-1998)
levede i mange år sammen med journalisten Robert de Saint-Jean, som
han traf i 1920'erne. Og i en sen alder adopterede han den ligeledes

homoseksuelle forfatter Eric Jourdan. Hans egen oplevelse af konflikt
mellem sin (homo)seksualitet og religion, blev et tilbagevendende
tema i forfatterskabet. I 1971 blev han medlem af det franske akademi.
G

Hagedorff, Allan O. og Else Cornelius: En meget jØdevenlig ung
dansker: erindringer fra Nazi-Tyskland. Køben havn : Gyldenda l, 2004.
- 172 s. : ill.
Allan Hagedorff (1976-2007) fortæller om sit liv med hovedvaegten lagt
på tiden i Leipzig. Her rejste han til i 7940for at arbejde som
boghandler, selv om han både var homoseksuel og havde jødiske
slægtninge. Han fik et forhold til den lokale biografejer, Fritz
Hartmann, som han flyttede sammen med. Samtidig trodsede han
Gestapo og fik mange jødiske venner og bekendte i krigstiden.

:

G

Hede, Dag: Herman Bang: mærkværdige læsninger' Toogfirs
tableauer. - Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2003' -275 s'

EneksperimenterendenylæsningmedbrugafqueerteoriafHerman
Bangs forfatterskab, hvor kvindeskikkelserne i hans romaner og
noveller læses som allegorier for homoseksuelle mænd'

GB

Hede, Dag: Hiertebrødre: krigen om H' C' Andersens seksualitet'
s'
!t7
2005'
Odense : Syddansk Universitetsforlag,

Etforsøgpåatanlæggenyevinklerpåforfatterensliv,forfatterskabog

T' fra
seksualitet samt analyser af de to romaner lmprovisatoren og O'
henholdsvis 1835 og 1835 set med den seksuelle optik'

G

Heger, Heinz: Mændene med den lyserøde trekant' - KØbenhavn
Trondal, 1983. - 100 s. (Org. Tyskland 1972)

:

nazistisk
En homoseksuel østrigers beretning om seks års ophold i en
homoseksuelle
de
som
og
tortur,
lidelse
den
om
og
koncentrationslejr

med det lyserØde trekantmaerke blev udsat for som de laveste i lejrens
hierarki.

G

Henriksen, Ole: Et ærligt liv. / fortalt
People's Press, 2009. - 317 s. : ill.

til

Karin Heurlin' - København

:

omsvøb
Skønheds- og wellness-eksperten Ole Henriksen beretter uden
homoseksuelle
med
det
møde
første
det
og
om drengeårene i Nibe
miljø i 1970'ernes København. Han beskriver sit liv og karriere i en
intårnational kendisverden i Los Angeles, hvor han deler tilværelsen
med sin Lawrence.

T

Holck, Thomas: Hamskifte. - København : Rhodos, 1985. - 141 s.
Om forfatterens fysiske og psykiske vanskeligheder i en årelang kamp
for at opnå kønsskifte fra kvinde til mand.

T

Holst, Hanne-Vibeke: Ned til kvinderne: da Per blev til Pia. KØbenhavn : Gyldendal, 2000. - 283 s. : ill.
åbenhjertige samtaler med forfatteren fortæller Pia-Britt
Ruberg om sit liv som mand og overvejelserne omkring sit kønsskifte.
Undervejs præsenterer forfatteren sit syn på forskellene mellem

I en række

kvinder og mænd.

G

Holst, Silas og Lene Skriver Bak: Silas - bag dansen. - S.l. : Forlaget
2012. - 223 s. : ill.

P,

Den unge danser Silas Holst beretter om sin opvækst og spirende
homoseksualitet, om livet med dans i centrum og om, hvordan han
endte med at kunne leve af sin passion som bl.a. som deltager itv-

programmet Vild med dans. Der er også en tankevækkende beretning
om et tidligere samliv med en voldelig kæreste.

G

Houmark, Christian: Naar jeg er død: et Selvportræt. - KØbenhavn

:

Branner og Korch, 1950. - 55 s.

Selvbiografisk protest mod samfundets fordømmelse af
homoseksuelle. Udgivet posthumt umiddelbart efter forfatterens død
(186e-1ss0).

G

: Thaning &
Houmark, Christian: Timer der blev til dage' KØbenhavn
Appel, 1950. - 160 s.

til bl'a' Herman
Selvbiografisk fortælling om forfatterens relationer
død (1869forfatterens
efter
aang. Udgivet posthumt umiddelbart
19s0).

G

KØbenhavn
Hyde, H. Montgomery: Sagen mod Oscar Wilde'.1948,1962)
(Org.
England
s.
303
Fremad, 1965.

:

Lord Alfred
Forholdet mellem oscar wilde (1854-1900) og den unge
stempler
som
1890'erne'
af
i
midten
Douglas ledte til et par retssager
Lord
unge
den
forf
have
ørt
at
for
og
oscar wilde som homoseksuel
fra
uddrag
med
retssagen
af
skildring
Douglas. Dette er en biografisk

kilderne.

T

født som dreng'
Haaning, Maria og Peter Bennett: Ham og mig:
2012' - 181 s' : ill'
Press'
genfødi som kvinde. - København : People's
om smerten ved at
Den 22-årige Maria Haaning fra Holbæk fortæller
Som 18-årig
Henrik'
hedde
og
pige
en
drengekrop
i
være født som
gennemgik hun i USA som den hidtil yngste dansker en
livet' I dag holder
kønsskifteoperation, som nær havde kostet hende
som "Fristet Maria foredrag og har været deltager i reality shows
hvor langt vil du gå" (TV3, 2011).

G

lsherwood, Christopher: Christopher og hans kreds: 1929-1939'
(Org'
1976)
USA
København : Schultz Forlag, 1978. - 270 s.

Forfatterens begivenhedsrige 10 år i Berlin med besØg af andre
homoseksuelle britiske forfatterkolleger som W. H' Auden, Stephen
Spender og E. M. Forster og oplevelserne med en masse farverige
lokale personer, som bl.a. udgør inspirationen til novellesamlingen
"Farvel til Berlin".

G

Jacobsen, Kirsten: Perlerne: Christian Kampmann - hans tid, optør og
familien Gregersen. - København : Lindhardt og Ringhof, 2OO4' - 21-4 s'

:ill.
dobbeltportræt af både forfatteren Christian Kampmann og af
Kirsten Jacobsen formet af deres parallelle livsforløb fra 50'erne, op
En slags

igennem 60'erne og til 70'erne.

T

Jakobsen, Kim og Bente Hoffmann Petersen: Fanget i den forkerte
krop. - Valby : Vinten, 2000. - 175 s. : ill.
Kim Jakobsen

fortæller om sin opvækst som pige, indlæggelser på

psykiatrisk afdeling, selvmordsforsøg og alkoholmisbrug, inden det
lykkedes ham at få en kønsskifteoperation.

G

Kampmann, Lars: Jeg har AIDS. - KØbenhavn : Gyldendal, 1988' - 179 s'

interviewform beretter Lars Kampmann (1944-1989) om sit liv som
bøsse i USA, om sin erkendelse af at have aids i udbrud og derefter
leve videre med sygdommen. Var bror til forfatteren Christian
I

Kampmann.

L

Kerman, Piper: Orange er det nye sort: mit år i kvindefængsel' København : Gyldendal, 20L4. - 376 s. (Org. USA 2010)
lklædt orange fangedragt skal den 28-årige Piper afsone en 15
måneders dom i kvindefængslet for ti år tidligere at have transporteret
narkopenge for sin daværende kvindelige kæreste' Med galgenhumor
gives et indblik i den lukkede verden med skiftende regler,
adfærdskodex og seksuelle relationer til andre kvinder. Forlæg for tvserie.

T

Klæstrup, Michelle: Forklædt som mandl da far blev mor' - København
: Turbine, 2015. - 300 s.
Michelle fortæller om at være født som dreng, blive mand og far men
indeni føle sig som kvinde. En udviklingshistorie om at være
transkønnet i Danmark og gå fra den maskuline sportstreenede mand,
som kvinderne faldt for - til den feminine velformede kvinde, som
måtte en tur til Thailand for at sige det sidste farvel til mandigheden'

Knudsen, Dennis og Dennis Drejer: Jeg dør kun 6n gang' - KØbenhavn
Turbulenz, 2013. - 352 s. : ill.

:

Frisøren, makeup-artisten Dennis Knudsen giver en personlig beretning
om opvækst og arbejde med danske og internationale superstjerner' I
ikke skjul på sin
I skildringen af sit turbulente prlvatliv laegger han
homoseksualitet og på sit ønske om også at blive far til et barn

G

Kural, Ren6: Out!: om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif
r Rovsing. - København: DanskTennis Fond, i samarbejde med Rhodos,
2072. - 727 s. :ill.
Om rigmanden, samfundsdebattøren og den olympiske tennisspiller
Leif Rovsing (1839-1979), der i 1977 blev udelukket fra alle
tennisturneringer af DBU pga. homoseksualitet. Det blev starten på en
livslang kamp mod systemet og for homoseksuelles accept i
sportsverdenen og samfundet. Som en del af denne kamp lod han
en imponerende tennishal i Helleru

GB

som kunstværk' - København

Iivet
Kurzke, Hermann: Thomas Mann:
Tyskland 2001)
(org'
ill'
:
s'
668
2010.
trf.rrf,råt,

:

Thomas Mann (1875-1955)' I
Portræt af forfatteren og mennesket
Mann's livslange kamp for at
i"."" åi"gr.ti lægges ikke skjul på' at var
inspirationen til et stort og
sin hJÅosetsualitet også

,rl"r,trfi'"

spændende forfatterskab'

L

jeg. . Aarhus : Turbine, 20L4. -280
Le6sd6ttir, J6nina: J6hanna og

s.

(Org. lsland 2014)

statsminister og hendes hustru'
Kærlighedshistorien om den islandske
- den tidligere islandske
Forfatteren er gift med :åf''ranna Sigurd6ttir
Begge kvinder var gift
i
lsland'
statsminister under de tørste k'iseå'
og ingen af dem havde før været
med mænd, da de mØdte hinanden'
år blev deres. forhold holdt
sammen med en kvinde' I mange
gift'
J6hanna blev herefter verdens
de
ntev
hemmeligt, men i 2010
første åbent homoseksuelle statsminister'
LB

: People's Press' 2012' -574s'
Linnet, Anne: Testamentet' - KØbenhavn

:ill.
på sit liv og udvikling fra de
Som 59-årig ser Anne Linnet tilbage
ovlr parforhold' børn' mænd' kvinder'
musikalske ungdomsår i Årfrus
berømmelse og kriser'

G

af Herman-Bang / af Dag Heede
Livsbilleder: fotografiske portrætter
- 330 s' :ill'
- oa"nr":syddansk universitetsforlae'201"4'

"iri

af Herman Bangs liv fra
159 fotografier viser lige så mange øjeblikke
de vekslende udtryk'
g'ng
samles
t7ot"
1870'erne til og med rgri' ro'
som ramme om
eftertid'
og
t;1, ønske-de at fastholde for samtid
deres tekster lige
i
forfattere
bogens
de fotografiske po,t'ætte' tegner
hans
portrætter af Bangs alsidige virksomhed'

;;.

så afvekslende

iort.tt"rrtuO,

rejser' oplæsninger'
omgangskreds, homoseksualitet'

teaterarbejde, journalistik'

G

Lund, Thomas og Ole N6rlyng: Danseglæde og springkraft: 16 spor
balletten. - KØbenhavn : Gyldendal, 2007. - 366 s. : ill.

til

Om Thomas Lunds vej til dansen på Det Kongelige Teater og den
foretøbige kulmination for det unge talent med udnævnelsen til årets
danser i 2005. Bogen indeholder også en generel introduktion til
ba llethistorien.

G

Lund, Torben: Hjertesager: i og udenfor politik. - KØbenhavn
Gyldendal, 2006. - 273 s. : ill.

:

Den tidligere sundhedsminister og EU-parlamentariker for
Socialdemokratiet (f. 1950) beretter om sit private liv og tiden i dansk
politik. Toben Lund beretter om sine idealer og sager, der er værd at
kæmpe for - og om brodermord i partiet og politiske rævekager på og

udenfor Christiansborg.

G

Lundis, Bjarne Henrik: Axel Axgil: kampen for kærligheden. KØbenhavn : Sidespejlet, 2072. - 156 s. : ill.

baggrund af samtaler gennem flere år fortælles om LGBT Danmarks
oprindelige stifter Axel Axgils (1915-2011) liv som homoseksuel,
frontkaemper og ikon i den danske kamp for ligestilling og ligeværd for
homoseksuelle, I 1989 indføres i Danmark en ny lov, hvor efter det
bliver muligt for Axel og Eigil Axgil efter at have været sammen i 40 år
også at indgå registreret partnerskab som det første par i verden.
På

L

Lundme, Tomas Lagermand og Erik Struwe Hansen:Æblet - stammen:
en breweksling. - KØbenhavn : Gyldendal,2071'. - 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.

GB

Læssøe StePhensen, Barbara:

Aktivistministeren: samtaler med Uffe

Elbæk. - KØbenhavn : Gyldendal, 2O!2. - 216 s.

Uffe Elbæk (f' 1954)'
Otte samtaler med forhenværende kulturminister
"Alternativet"' samlet bliver
der også er åben bøsse og leder af partiet
på venstreflØjen
det et-portræt af hans højskolebarndom, ungdom
aktivist'
og
iværksætter
leder,
som
erfaringer
hans
frem til

G

af Klaus
Mann, Klaus: Vendepunktet: rapport om et liv' / Forord
- KØbenhavn : Rosinante' 2010' - 531
i nifu;"rg. - 2. gennemsete udgave'
s. (Org. Tyskland 1952)
Klaus Manns (1906-1949) erindringer fra
som
barndommen med forældrene Katja og Thomas Mann'
Den tyske

forfatter

og
teaterkritiker i 1920'ernes Berlin og tiden i eksil i 1930'erne
And16 Gide'
bl'a'
som
kunstnere
datidens
af
portrætter
L940'erne med
MaxErnstogSalvadorDali.Hanshomoseksualitetkommerindirektetil
forfattere
udtryk i krafi af en stor beundring af andre homoseksuelle
som især Herman Bang og And16 Gide' Flere udgaver'
rG

Erik Bruhn: billedet indeni' - København :
I fU"ln"r,., Alexander:
Schønberg, 2008. - 224 s.:ill'
(1928-1986), hans internationale
1 o.rir..aui ualletdanseren Erik Bruhn
karakteriseres ofte som en af
Bruhn
Erik
I Ortrt"r" og f,ans personlighed'
overhovedet' Bogen
I sit århundredes allerstØrste mandsdansere

livet' det
beskriver Bruhns turbulente kærlighedsforhold igennem
og ikke
Nurejev'
Rudolf
danser,
stor
anden
,ar*trf a" forhold til en
særegne
Bruhns
Erik
til
førte
to
de
mellem
mindst hvorledes bruddet
udlægning af balletten Svanesøen'

L

og Ringhof' 1994' Min, Anchee: RØde Azalea. - KØbenhavn : Lindhardt

268 s. (Org. USA 1994)
Kina som
Anchee Min (f. 1957) beretter om sin opvækst i Maos
med hovedrollen
filmstjerne
feteret
en
bliver
glØdende rødgardist. Hun
et hemmeligt
har
hun
at
med
Samtidig
Azalea".
I operafilmen "RØde
endnu mere
hun
et
indleder
filminstruktur,
fori",old til den mandlige
leder
kvindelige
filmholdets
til
forhold
tidenst<abeligt
mere
r"r[rJ, og
Yan.

G

Mortensen, Erik: Ej blot til pynt: et livsstykke' - København
Gyldendal, 7987. - 236 s.

:

DendanskemodeskaberErikMortensen(1926-1998)fortaelleromsin

den
karriere fra elevtiden hos modeskaberen Holger Blom til han' som
medarbejder'
parisiske modekonge Pierre Balmains mangeårige
overtog ledelsen af modehuset i 1982' Flere udgaver'

GB

Movin,Lars:WilliamS.Burroughs-narkoman,bøsse,forfatter:den
første trilogi. - København : lnformation, 2013' E-bog

beat-forfatter William S' Burroughs (1914Junkie, Queer og The Yage Letters'
trilogl:
19971 oghans første

Essay om den amerikanske

G

2003'
Møller, Henrik Sten: Rejse i erindringen' - København : Politiken'
- 104 s.

(f' 1937)
Politikens tidligere arkitektur- og designmedarbejder
KØbenhavn'
1940'ernes
fra
videregiver sine barndomserindringer
homoseksualitet'
på
spirende
sin
Forfatteren lægger ikke skjul

LGB

Nicolson, Nigel: Portræt af et ægteskab' - København
7978. -

276 s. :

:

Schultz Forlag'

ill. (Org. England 1975)

omægteskabetmellemdenengelskeforfatterVitaSackville-West
(18g2-tg62l og den engelske diplomat, politiker og skribent Harold
Nicolson (1886-1968), hvor parterne, efter fælles overenskomst'
dyrkede homoseksuelle forhold. Portrætbogen er skrevet uden
omsvøb af deres søn.

T

iCasablanca'
Nimb, Bente: Reisen mod Bente: kønsskifteoperationen
s'
136
- Valby : Borgen, 2001.
i årene inden hun
Forfatteren beretter om sin ulykkelige tilværelse
for at få foretaget en
Marokko
i
bestemte sig for at tage til Casablanca
selve operationen
Afrika'
til
tur
kønsskifteoperation, om den livsfarlige
tilstand'
afkræftet
stærkt
i
l, orn ,urun tilbage til Danmark

LB

: Eget forlag' I
Bruno: Hvorfor er Iykken så lunefuld? S'l'
:
ill'
s'
256
2009'
kommission hos Underskoven,
der satte sit præg på
Karen Jønsson (1909-1942) var en de kunstnere'
komponist af jazzinspirerede
1930'erne. Hun gjorde sig bemærket som
og som
numre, som refrænsangerinde, som revy-skuespiller
og blev
samtid'
sin
for
filmskuespiller. Hun var en atypisk kvinde
for
forkærliehed
sin
om
herunder
rorr, for rvgter,
I ;;;;-rili'r",

r,irArr,

I andre kvinder.

G

ved fronten: erindringer
Sven: Virkelige hændelser fra et liv
: Wanda' 2017' - 242 s' :
Bøssernes Befrielses Front' - Christiania

Orrnn,
om
iil.

frontkæmpernavnet Wanda
Sven Omann (f. 1950), også kendt under
Liszt,

langt og
fortæller i anekdoteform erindringer fra et

Befrielses Front siden
begivenhedsrigt liv som aktivist i Bøssernes
frontens stiftelse i 1971.

G

- KØbenhavn : Paludan' 2003' Parkinson, Judy: Elton John: en biografi'
376 s. (Org. England 2003)
og entertaineren Elton John (f'
Om sangeren, sangskriveren, pianisten
de unge år med bandet
lga:/)flabarndommen iPinner, Middlesex'
og berømmelse' Med
Bluesology frem til nuværende stjernestatus

diskografi.

L

Philipsen, Dan: En dronning kom til byen. - Viby : Jyllands-posten,
2009. - 285 s. : ill.
Et portræt af Anja Andersen og hendes otte år som træner i Slagelse,
hvor hun på rekordtid skabte verdens bedste håndboldhold. En række

spillere og ledere fortæller om vilkårene i en dansk topklub, hvor
lesbiske romancer, flirt og forhold fylder en hel del iforståelse af
stjernetræneren.

GB

Rasmussen, Henrik: Frihedens pris: And16 Gides liv og værk. KØbenhavn : Lindhardt og Rlnghof, 2012. - !74 s. :ill.
Biografisk introduktion til den franske nobelpristager And16 Gides
(1869-1951) forfatterskab og skildring af hans skandaleombruste Iiv
med platonisk ægteskab med sin kusine, mens han blev fortaler for
seksuel frig6relse og homoseksuelle rettigheder.

LG

Rasmussen, Karl Aage: Svjatoslav Richter, pianist. - KØbenhavn
Gyldendal, 2007. - 408 s. : ill.

:

Om den ukrainske pianist Svjatoslav Richter (191,5-1997), der blev

fejret og dyrket som en stor musiker verden over, men som samtidig
var en udpræget enspænder og vanskelig at komme ind på livet af. Han
var homoseksuel, men levede i over et halvt århundrede sammen med
den lesbiske sangerinde Nina Dorliak.

G

Rawsthorn, Alice: Yves Saint Laurent: en biografi. - København : peter
Asschenfeldts nye Forlag, 1998. - 403 s. : ill. (Org. England 1996)
Detaljeret og indsigtsfuldt portraet af den franske modeskaber og

trendsetter. Som ung blev han reddet fra en brutal tid i miltæret af sin
livspartner Pierre Berg6, der også blev den effektive forretningsmand
bag brandet YSL.

G

: Høst' 2000' - 203 s'
Rehling, David: Hjem: erindringer' - København

tiden som
David Rehling (f. 1949) skildrer opvæksten iDragør'

i
udvekslingssiudent i Hollywood, sit politiske engagement
Radikale
Det
i
senere
og
universitet
studenterrådet ved Københavns
bøsse
spirende
som
ud
sig
David
unge
den
foldede
venstre. senere
midt i det seksuelt frigjorte San Francisco'

\l

/ red. Teresa Nielsen' - Vejen : Vejen
«rnrt*rr"rr/Museet for ReligiØs Kunst' 2009' - 168 s' : ill'

Risebve + Kiærskou

(1892-1961) og
Om kunstnerparret maleren Elof Risebye
Tabet af Kiærskou prægede
(1900-1933)'
Kiærskou
Paul
billedhuggeren
kunst afgørende, og får indflydelse på hans
efterføleende Risebyes
opgaver' Udgivet
religiøsJ motiver såvel i malerier som i kirkelige
forbindelse med en udstilling'

i

c

portræt af Klaus Bondam' Rosenkrands, Jacob: Toastmasteren: et
ill'
:
s'
København : Schultz, 2006' 235

(f' 1963)' Fra hans
Om skuesPilleren og Po litikeren Klaus Bondam
Klaus'
å.rnao* som familiens ulykkelige showman' over den unge
afhængighed
livslange
vaklen mellem hetero- og homoseksualiteten og
om at være en
af kvinder, til den voksne mands inderste tanker
utraditionel Politiker.

G

generkendelser af sindets
Rovsing, Leif: I tropesol og måneskinl

opf"rÅ"r.

Et videnskabeligt bidrag

til selverkendelsens-psykologi'

-

Hellerup : Privat tryk, 1959. - 208 s' : ill'
dansk tennisspiller på
Leif Rovsing (7887-1g77)var en anerkendt
tennismiljø i
d-a'rran i 191g blev udelukket fra det officielle
for
kamp
"rii"prrn,
Danmark pga. sin seksualitet' Han fortsatte sin
og blande sig i
homoseksuelles rettigheder ved skrive bøger' artikler
er åbenhjertig
Bali
fra
Denne selvbiografiske rejseerindring

debatten.
mænd'
skildringen af intime forhold til de lokale unge

i

GB

Sander, Maria: Jean Voigt lyset rammer selv det unævnelige'
:
ill'
s'
København : Eget forlag, 2010. 192

lysets mester
Om multikunstneren Jean Voigt, der som mørkets og
teater og
mode'
både
indenfor
talent
perfektionistiske
sit
udfoldede
til en
malerkunsten. Bogen er skrevet af hans hustru som supplement
er
som
samtidig retrospektlv udstilling i Herning Tekstilforum'
.rr.ng"i"t sammen med datteren Zarah Voigt' Hustru og datter er
den svaere
åUne om Jean Voigts homoseksualitet, elskere og om
Uegge

tid frem til hans død i 1996.
BT

scheuer petersen, Kaare: Alter ego. - København : Gyldendal,2070.

346 s.

ErindringerfraenT5-årigtransvestit,dersersinkønsidentltetSom
ham som
medfødt frem for styret af moderens ønske om at opdrage
udfolde
at
til
i
stand
været
han
har
lben
pige. Gennem sit alter ego
kÅstneriske sider og udforske sin lyst til at underkaste sig andres
begær, mænd såvel som kvinder'

B

Schmidt, Martin: Livet er en gave: mit mØde med Ole Henriksen'
København : People's Press,2O].2' - 292 s' : ill'

(f'
Portrætbog der kommer taet på skønhedseksperten Ole Henriksen
kaerligheden'
livet,
gør
omkring
sig
1951) og på de tanker, han
mand
partornåtO, sex og forretningsliv. Med bidrag fra Ole Henriksens
La u

rence.

T

Skovmand, Thomas Aagaard: Sandra Day: fra bondeknøs

til

- 152 s'
piskedronning. - Frederiksberg: Verdens Mindste Forlag'2007'

:ill.
i Ebeltoft frem
Bogen følger Sandra fra en fredelig barndom som knægt
spanker i eget
hun
hvor
sadistdronning,
til årene som landets absolutte
i
stripper
piskesvingende
som
optræder
bordel på Vesterbro og
en
er
biografi
billedrige
Den
Tyskland.
og
Danmark, Sverige
og penge'
hæsblæsende fortaelling om uskyld, kærlighed, vold, sex
sig som
Med en særpræget person i hovedrollen, der selv betegner
kvinde foroven og mand forneden.

L

Stein, Gertrude: Alice B. Toklas'selvbiografi' - KØbenhavn : Concord'
1982. - 221 s. (Org. USA 1933)

Gertrude Steins erindringer maskeret som veninden Alice B' Toklas'
med
selvbiografi om livet i den kreds af store kunstnere, som mødtes
hende som midtpunkt i Paris i tiden 1900-1930'

G

: ill'
Svensson, Jan: Begrænset tid. - Valby : Borgen, 1995' - 111 s'

Dagbog over den aids-syge Ronny Soderstjernas (1948-1993) sidste
måneder skrevet af hans kæreste'

G

s'
Søndergaard, Vagn: Den blå sten. - RØdovre : Sohn, 2006' 156

fortælling om forfattere ns (1924-2011-) opvækst på landet på Mors'
om hans spirende homoseksualitet og om de uforløste spændinger og
fortielser, han oplevede. Et tidsbillede 7924-1942'
En

L

anfører
sØndergaard Pedersen, Katrine: Katrine: fodboldlandsholdets
:
People's
København
Eggers'
Dot
Anne
og
/ medforfattere: ErikJuhl
Press, 2011. - 344 s. : ill.
Katrine Søndergaard Pedersen (f .79771fortæller om livet som anfører
på kvindelandsholdet i fodbold, om spionsagen under VM i Kina' om

denfejlslagnekvalifikationtilVMi20llsamtomlivetbagkulisserne
på kvindelandsholdet. Hun fortæller åbent om lesbiske i dansk

topidrætogikkemindstomsinegenoverraskendeforelskelseien
anden kvinde.

B

en dansk bog om
Jesper: Alle dage er som søndag:
2009' - 287 s' : ill'
Morrissey. - København : Rosenkilde'

,rranr"n,

og karriere' fra.barndommen i
Om rocksangeren Morrisseys liv
The Smiths i 1980'erne'
Manchester, over perioden med råckgruppen
har tvetydige
sangtekster
Hans
et rock-ikon'

til nuværende status som

trrt*t"*"."r,

og selv er Morrissey erklæret biseksuel'

I

I

I

LB

Colette - et liv' - KØbenhavn
Thurman, Judith: Kødets hemmeligheder:
1999)
(Ore'
USA
s' : ill'
: Tiderne Skifter, 2001" - 628
Collettes (1873Biografi over den franske forfatter Sidonie-Gabrielle
første
liv' Hun er blevet kaldt det 20' århundredes
1957) usædvanlige
dansede' turnerede med
moderne kvinde, skrev erotiske romaner'
med bl'a' flere
privatliv
f,.nrr"a", og teaterstykker og levede et

l

r"et"rtrU"Åg et lesbisk kaerlighedsforhold'

LB

Violet til Vita / udvalg ved Hanne Tang'
s' : ill'
KØbenhavn : Gyldendal, tg92' - 154
det glødende forhold
I et uddrag af breve fraLgTO-l9llskildres

iretrsis, Violet:

Fra

Vita Sackville-West
fo-rfatterne Violet Trefusi s (1894-79721og
*"1f
"*
(7892-L962\.

Gl

Gustav: mit sande ieg'
Vraa, Nikolai og Gustav Andersen Salinas:
: ill'
: aogt<ompagni',10'o'- 200 s'

-

KØbenhavn

sin opvækst og sit liv' En barndom
Realitystjernen Gustav fortæller om
der udviklede sig til
trøstespisning'
præget af en voldelig stedfar, om
blev udsat for dagligt i fire
lnloluiorrrrrretse, aen psyki'ku'""o' han
der har
på Hotel lmperial' og den svære kærlighed'
I ;r';* tjeneielev
lystløgner'
der viste sig at være
I t udt oå både utro fyre og en kæreste'
om de barske konsekvenser' livet som
I

årti."t"n*ller

også

realitystjerne har haft
J

'oln"*

I

fl,r.U"rr,

venskabet mellem H' C'
Bodil: De er den jeg elsker højest:
: Gad' 1999' - 388 s' : ill'
Edvard Coff"l [øbenhavn

Andersen og

(1805digteren H' C' Andersen
Baseret på efterladte breve mellem
Collin (1808-1886) skildres deres
1875) og embedsmand"n fdvard
påvirkede H' C' Andersen'
f'rtf.i *å venskab og hvordan det

:
af Pat-Hatckett' - KØbenhavn
Warhol, Andy: DagbØger / redigeret
(drg' USA 1991)
Gyldendal, 1991. - 3Sa s' : ill'
fra 7976
Warhols (l-928-1987) dagbøger
Et uddrag af kunstneren Andy
i
sit
gav
ofte
åbent homoseksuel og
og frem til sin død. Han var
vinkler'
iinr*"nrn" arbejde udtryk for anderledes seksuelle

1

1

I

G-

Psykologiske selvbekendelt:1i :'
s'
- København : Wøldike' 1973' 98
homoseksualitetens p'of,t"''

irlt n"r, Pontus:

(Org. Sverige 1971)

plaget af

som
pontus wikner (1837-1888) var svensk religiØs,filosof',
homoseksualitet'
erkendte
sin
med
samvittighedskvaler kæmpede
på frem til sin
r.'.n ti åutt" skrift' som han arbejdede
I Derfor besluttede
børn osså
os
ann"' i'rgæ oe kun' hvis både hustru
I
døde.
I var

;;;,;r;ilåti"

biografi'
ir"rrrr.r,rr*"r, Jackie: H' C' Andersen: en
2002)
- 502 s' : ill' (ore' UsA
I n.ii."f , zoOz..

I

- KØbenhavn : Hans

tanker'

indre
C' Andersens (1805-1875)
I crrnaig redegørelse for H'
Bogen
rorståerse'
kurturer
i
en
sat
I
og
mænd
yngre
for
hans svaermerier
I beskæftiger sig også meget med
på
digterens
stempel

;ffir'i;;;;ål trtt
I ;;ffi;-:;"å rit-""
I

frl"lr"r.

og kærlighed'

"' ::1:lu

oet homoseksuelle

Om StØtteforeningen LGBT Biblioteket

Støtteforeningen(SBIBL)bestårafLGBTBiblioteketsbrugereoglånere,nuværendeellertidligere

aktiveibiblioteksgruppenogafmangeandre,somfinderdetvigtigtmedetåbentogaktivt
bibliotekstilbud i LGBT miljØet'

ved at give LGBT

støtter hvert år biblioteksarbejdet @konomisk
tidsskrifter'
litteratur og til indbinding af danske
Biblioteket midler til indkØb af dansk
SBlBLudarbejderdesudenlitteraturlister,bl.a.overnyedansksprogedebøgermedetLGBT

og
sBIBL har eksisteret siden 1994

indhold.

Bliv medlem af SBIBL

på 100 kr' Du kan
ved at indbetale et årligt kontingent
Du kan blive medlem af Støtteforeningen
også indbetale støttebeløb:
reg. nr. 1551 (Danske Bank)

kontonr' 422-4537

Kontakt Støtteforeningen
SBIBL,

c/o Olson

Østerbrogade 56 C' 2'tv'
2100 KØbenhavn Ø
E-mail: sbibl@Yahoo'dk

Besøg Støtteforeni ngens hje mmeside
httP ://stf-l gbt-bi bl'dk

Besøg LGBT Biblioteket
På

hjemmesiden:

På LibrarYThing:
I

åbningstiden:

http://l gbt.dk/om-os/bibliotek
BT-Biblioteket
http://www.librarything'com/catalog/LG
LGBT Danmark

tirsdage L7'00-20.00
Nygade 7, 2. sal (Strøget, KØbenhavn)

