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Kære læser,
Denne bogliste indeholder en række titler på dansk, som udkom i
2006. Bøgerne har enten et klart eller et mere skjult indhold med
homoseksuelt tilsnit, der kan være en markant bøsse eller lesbisk
person i fortællingen - eller der kan være en interessant leg med
seksualitet, roller og køn.

Støtteforeningen for Bøsser og Lesbiske håber, at du kan finde
inspiration i denne bogliste til dit næste bogkøb, til en tur på det lokale
bibliotek - eller til et besøg på LBLs Bibliotek i Teglgårdsstræde.
Tak for din støtte

SBBLs bestyrelse

-

og god læselyst!

SKØNLITTERATUR
Bang, Herman: Noveller
Gyldendal, 2006. 849 s. (Org. fra /lere forskellige år)

Herman Bangs (1857-1912) novellesamlinger for første gang samlet i 6t bind
og med få undtagelser i den form, som novellerne har i den seneste udgave

fra forfatterens egen hånd.
Boyle, T. Coraghessan: Inderkredsen : roman
Peoples Press, 2006.

-

395 s.

(Org. USA 2005)

Dokumentarisk roman om Alfred Kinsey og hans arbejde med at afdække
den amerikanske befolknings seksualitet. Historien fortælles af John Milk,
som bliver assistent hos Kinsey - og i en periode både hans elsker.

Clod, Bente: Body effex
Forlaget Høst, 2006. 256

s.

En udviklingsroman skrevet som den første i en serie pb3 bøger om en 10.klasses piges vej til erkendelse afsin forkærlighed for andre piger.
Ursula brænder for at blive make-up artist. Hun brænder også for veninden
Nadja, men Nadja er til drenge, og det er svært athøre om furene. Heldigvis
sker der meget andet i hendes liv, bl.a. en bodypaint-konkurrence i London og pludselig dukker Cecilie op

Cooper, Dennis: Min Iøse tråd
Tiderne Skifter,2006. 142 s. (Org. USA 2002)

Larry er en teenager, der kæmper med sin seksualitet og en seksuel betagelse
af sin lillebror. Samtidig er han følelsesmæssigt hæmmet og nærmest
upåvirket af alt, hvad der foregår omkring ham. Ved romanens start har ha
ffiet 500 dollar af en ældre studerende for at slå en medstuderende ihjel og If;
fat i hans notesbog. Det virker enkelt nok, men daLarry dykker ned i
notesbogen, bl iver det pludselig kompliceret.

Frank, Niels: Tak for i går: femten kunsthistorier
Lindhardt og Ringhof,2006. 199 s. : ill.

Noveller som hver har en af verdenskunstens mestre som hovedperson, og
som fortæller en historie, der kan hjælpe en mere nuanceret kunstforståelse
på vej
På omslaget: Albrecht Diirer, Frida Kahlo, Hokusai, Andy Warhol, paul C6zanne, pieter
Breugel, Andrd Kert6sz, vincent van Gogh, Michelangelo caravaggio, Rembrandt van Rijn,
David Hockney, Pablo Picasso, etrustisk gravume, Leonardo da Vinci, Marcel Duchamp

Gomez-Jurado, Juan: Spion for gud
Politikens Forlag, 2006. 314 s. (Org. Spanien 2006)

Med Vatikanet som rammen sættes en kriminalhistorie i gang, da to
kardinaler myrdes under valget af en ny pave. Seksuelle overgreb og
homoseksualitet blandt de katolske præster bliver hurtigt en del af
opklaringsarbejdet for kommissær Paola Dicanti og hendes amerikanske
hjælper, præsten Anthony Fowler.

Ekuni, Kaori: Blink blink
Bazar,2006. - 187 sider (Org. Japan

l99l)

Shoko og Mutsuki er på overfladen et typisk ungt japansk æglepar,men de
har dannet et sex-løst fællesskab som værn mod omgivelsernes snagen i
deres hemmeligheder. Hun er psykisk ustabil og alkoholisk han er
homoseksuel og har stadig sin gamle drengekæreste i baghånden.

HoIm, Dorte: Singleslinger : I spænd,I tvivl
Lindhardt og Ringhof, 2006. - 314, 266 sider

Todelt generationsroman som her genudgives i en samlet udgave som
chicklit og med en ny hovedtitel. De tre veninder i 2Oerne, Sanne, Mini og
den lesbiske Maria, er vidt forskellige men også uadskillelige.
Nedj ma(pseudonym) : Mandelen
Tiderne Skifter, 2006. 234 s. (Org. Franlrrig 2004)

Med den nordafrikanske Magreb-region som ramme fortælles historien om
kvinden Badra, som forelsker sig i den rige, frivole hjertekirurg Driss. Han
viser sig både som en lidt stereotyp dandy men også som en
mandschauvinistisk laban med biseksuelle lyster. Et religions- og
kønspolitisk opgør med religiøst legitimeret kvindeundertrykkelse.

Padura, Leonardo: Maskespil i Havana
Forlaget 5ohn,2006.239 s. (Org. Cuba 1997)

Da en ung transvestit bliver fundet kvalt i en park i Havana, bliver den
suspendeiede kriminalkommissær Mario Conde genindkaldt og skal forsøge
at opklare sagen. Den viser sig at have forbindelser helt op i magteliten på
ø"r, og med alle odds imod sig må Conde løse sagen med uortodokse
metoder.

Proust, Marcel: På sporet af den tabte tid. Bind 1-2: swanns verden.
Bind 3: Første del af I s§ggen af unge piger i blomst
Forlaget Multivers, 20A6. (Org. Frankrig

19

I 3- I 92 7)

første bind af en ny udgave af den klassiske dannelsesroman om tiden
omkring 19O0-tallet. Nyoversættelsen foretaget af Else Henneberg Pedersen
skal angiveligl gøre romanserien både lettere og sjovere at læse. Der vil
udkomme et nyt bind af de resterende 10 hvert halve år de næste 5 år.

De

tri

Rosenboomo Thomas: Den nYe mand
Gyldendal, 2006. 275 s. (Org. Holland 200j)

i

1920'etne fortælles
historien om værftsejeren Berend Bepol, som betages af den nye
medarbejder Niesten. Her er en bomstærk men tavs kraftkarl med en dyrisk
udstråling, som Bepol absolut må have som svigersøn. Historien fortælles
med klare homoseksuelle undertoner, som spiller på den fascination, Niesten
udløser hos Bepol.

I et mandemiljø omkring et kriseramt skibsværft

Schreiber-Wicke, Edith: Far og far og lille Tango
CDR-Forlag, 2006. 28 s. : ill. (Org. Tyskland 2006)

Billedbog. De to pingvinhanner Roy og Silo er ikke interesseret i hunnernev
De bygger i stedet en fælles rede og skiftes til at ruge på en sten' Da en
hunpingvin nægter at udruge sit æg, lægger dyrepasserne ægget i Roys og
silos rede. Historien bygger på en virkelig episode fra New York Zoo.

Stein, Gertrude: Mexico : skuespil
Forlaget Bepop, 2006. 46 s. (Org. USA 1922)

skuespillet er skrevet i 1916, da Gertrude stein og Alice B. Tokras var
ffemvendt fra Mallorca, hvortil de var flygtet fra krigen. Det udkom i rg22
og går for at være en af steins mere tilgængelige tekster. stilen er mere
sammenhængende og mindre repetitiv end vanligt. og det siger ikke så lidt,
eller måske rettere ikke så meget, for det repetitive er og bliver, også i
Mexico, et af Steins stilistiske vandmærker.

T6ibfn, Colm: Mesteren : roman
Tiderne skifter, 2006. 354 s. (Org. England 2005)

skildring af fem år i den amerikanske forfatter Henry James' riv og de
kræfter der var med til at forme hans kunst i 1890'ernes London, hvor han
bevægede sig fra fiasko til berømt romanforfatter.
Welsh, Louis: Tamburlaine skal dø
Borgen, 2006. 147 s. (Org. England 2004)

Historisk kriminalroman. Foregår i London i år 1593, hvor
skuespilforfatteren og spionen christopher Marlowe har tre dage til at finde
den morderiske Tamburlaine, som er flygtet fra siderne i Marlowe's mest
voldelige skuespil også Marlowe konstant mellem en række poler, ft lyst og
ulyst til kvinder og mænd.

Wilde, Oscar: Billedet af Dorian Gray.
Det lille Forlag, 2006. 269 s. (org. England

l89t)

En ny oversættelse af den klassiske dandy-roman, som spiller på
forfængelighed og selvoptagethed. Roman om dekadente engeiske
kunstnerkredse i 1890'erne, der hæver den sande kunstner over samfundets
vedtagne love

FAGLITTERATUR
Christiansen, Kurt: Den seksuelle polforvandling : en analytisk
gennemgang af Martinus tekster. Kosmologisk Information, 2006. 259 sider, ill.
Inkluderer bl.a. Martinus's forklaring på homoseksualitet.
Danske præster og biskopper om kirkelige vielser af homoseksuelle /

af

Ivan Larsen m.fl.
Kroghs Forlag, 2006. I l9 sider : ill.

I I toneangivende præster og biskopper, modstandere og fortalere,
argumenterer i bogen for eller imod kirkelige vielser af homoseksuelle
Rygtitel: Kirkelige vielser af homoseksuelle

v

Egholm Andersen, Frank: Herman Bang som ung.
Her & Nu, 2006. 63 s. : ill.
Om forfafferen Herman Bangs (1857-1912) ungdomsår og hans
forfatterskabs tætte sammenhæng med hans

liv

Indhold: Det bliver ikke bedre end Bang ; Præstegarden i Asserballe ; Himmerige i forskud ;
Købmandsgarden i Horsens ; I grænselandet mellem by og land ; På Sorø Akademi i tugtens
tid ; Blåt lys mellem træer i Sorø ; Forbudt at være homoseksuel ; Kamilla med den dybe
altstemme ; En duft af rigtig dameparfume ; Poetiske tiggerbreve ; En uovervindelig lyst til
teatret ; Journalist og poseur ; Aviskongen og føljetonisten ; Føljetonist i fem lande ; Håbløse
skuespillerdrømme ; Bangs opdragelse af skuespillere ; Herman og chefens 1 8-arige datter ;
Herman og det modeme gennembrud ; Romanens mester

Foss, Øivind: Kampen mod de mindreværdige: Auschwitz,
videnskabens og kirkens forræderi. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2006.

173

§.

På baggrund af n1t kildemateriale beskrives hvordan lægevidenskaben og
den evangeliske kirke i Tyskland var involveret i nazistatens kamp

mod v

jøder, sigøjnere, handicappede, homoseksuelle, politiske modstandere og

"asociale" individer

Kristensen, Thomas Ren6: Beyond vanilla.
: i samarbejde med SLM Aarhus - Mens Club : i samarbejde med SLM
København, 2006. - 42 sider : ill.. - (Sex mellem mænd)
Stop AIDS

Om forskellige former for SM- og fetichsex for mænd, og samtidig giver
pjecen gode råd om, hvordan man kan dyrke sikrere sex

,

List, Henrik: Bangkok ladyboys I foto af Anders Askegaard
Shooting Gallery Press, 2006. 100 s. : ill.

Fra en markant niche af Bangkoks prostitutionsmiljø, hvor unge mænd
transformerer sig selv som kvinder, enten midlertidigt som drags og
transvestitter - eller mere perrnanent som transseksuelle.

Lund, Torben: Hjertesager : i og udenfor politik
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.

Poulsen, Jan: David Bowie : station to station
Gyldendal,2006.

ii4

s.

: ill.

Om David Bowies (f.1947) mange ansigter og udtryk. Om musikken,
filmene og billedkunsten, om succes og seksualitet, om fiasko og

frustrationer.

RosenKrands, Jacob: Toastmasteren : et portræt af Klaus Bondam
Schultz,2006.235 s. : ill.

Om skuespilleren og politikeren Klaus Bondam (f. 1963). Fra hans barndom
som familiens ulykkelige showman, over den unge Klaus's vaklen mellem
hetero- og homoseksualiteten og livslange afhængighed af kvinder, til den
voksne mands inderste tanker om at være en utradiontionel politiker
Scavenius, Bente: Torben Hardenberg
Gyldendal, 2006. 206 s. : ill.

-

guldsmeden

Billedværk om smykkekunstneren Torben Hardenbergs (f. 1949) liv og
eventyrlige værker. Som et bitema indgår hans seksualitet i de forskellige
bidrag skrevet af Suzanne Brøgger m.fl.

Sexigrænselandet:enantologi/red'ChristianGroes-Greenog
Marianne Grums TYllesen
Tiderne

Skifter,2006.23l s. : ill.

på
et
irJfr"fa' Lyst i underverdenen (Steen Schapiro: Fetich-fest: Klædt til

Grums
dobbeltliv. Majse Aymo-Boot: swingers have more fun. Marianne
Knudsen
Prahl
Su19
Tyllesen: Bi-såx i Homoland. Bøsseri - i folkets tjenste /
t uuo, Ted Drud-Jensen) ;uro mellem benene (Gritt uldall-Jessen:

Undertryk.NahidRiazi:Fatimasfrihedskamp.SarahGleruplkistensen:
fropuÅtige idealer. Leonora Christina Skov: Mit liv som Uma) ;
påt
e,rotikkens"grænseland (Min "pædofi le" elsker I redaktøten
frigørelsesskrift'et
:
morethanvanilla.dk ; christian Groes-Green: Luderen
Sexy
Henrik List: Kønnenes kabaret. Maria Marcus: Kin§ eller vanille?) ;
er
future (Erik Bork: sex i cyberspace. Niels ulrik sørensen: Fremtiden
Graugaard:
metroseksuel. Helle Skram De iries: En periodesingle. christian
Postsexologisk ABC)
Stein, Gertrude: Stein taler

Arena, 2006. 185 s. (Org. USA-forskellige år)

3 foredrag, der
Den amerikanske forfatterinde Gertrude Steins (1874-1946)
særlige
alle giver en indgang til forfatterskabet og en forståelse afdet
steinske univers

:

port.-u..

o.g.

.ng.f*

: Kompositiol som forklaring ; Porhaits

and repetition
dansk +
Tosproget
grammatik.
og
Poesi
og gentagelse ; Poetry and grammar:
dansk Steinet
af
dannelsen
samtidig
markerer
2606
i
ti.it. OJto Stein-Uøger

Indhold: composition as explanation

selskab

Søndergaard, Vagn: Den blå sten'
\ohn,2006. 156

s.

hz--.
på
En iortælling om forfatterens (f. 1924) opvækst på landet
Yolt: Omhan
fortielser,
og
spirende hoÅoseksualitet og om de uforløste spændinger
oplevede. Et tidsbilled e 1924-1942'
ind i mændenes
Vincent, Norah: Forklædt som mand : en kvindes rejse
2006)
USA
(Org'
ill'
verden og tilbage igen. Adlandia' 2006' - 319 s' :
hun giorde
»en lesbiik"3o,imutirt Norah Vincent fortæller om de erfaringer
mandeverdenen
forklædt som Ned vincent, da hun i 18 måneder infiltrerede

